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الإمارات ترحب بالتفاق على الإعالن 
الد�شتوري يف ال�شودان ال�شقيق

•• ابوظبي-وام:

رحبت دولة االإمارات العربية املتحدة باالتفاق على الوثيقة الد�ستورية 
بيان  واأو���س��ح  االأوىل.  ب��االأح��رف  عليها  والتوقيع  ال�سقيق  ال�����س��ودان  يف 
التوقيع الذي جرى ام�س االأول  اأّن  لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
على االإعالن الد�ستوري بني ممثلي املجل�س الع�سكري وائتالف املعار�سة 
الرئي�سي هو حجر الزاوية لتحقيق ال�سعب ال�سوداين التقّدم واالزدهار.
ال��ت��اأك��ي��د على دعمها للعملية  االإم�����ارات جت���ّدد  ال��ب��ي��ان »دول���ة  واأ���س��اف 
ال�سيا�سية  االأط����راف  جميع  وحت�����ّس  ال�سقيق  ال�����س��ودان  يف  ال�سيا�سية 
ال�سودان  الوطنية كي مي�سي  امل�سلحة  وتغليب  التوّحد  على  وال�سعبية 

نحو اال�ستقرار«.

زودت م�ست�سفيات ال�سالع بـ 14 طنا من الأدوية وامل�ستلزمات الطبية 
الإمارات تغيث املت�شررين من ال�شيول ب�شبوة 

•• �شبوة -عدن-وام:
االحمر  الهالل  هيئة  االن�ساين  ذراعها  عرب  االإم���ارات  دول��ة  اأغاثت 
مرخة  مديرية  يف  خ��ورة  مبنطقة  اجلارفة  ال�سيول  من  املت�سررين 
االأحمر  الهالل  هيئة  قدمت  و  اليمنية.  �سبوة  مبحافظة  ال�سفلى 
عدة  وجهزت  الرئي�سية  الغذاء  مكونات  حتوي  م�ساعدات  االإماراتي 
خميمات اإيوائية للمت�سررين من ال�سيول يف اإطار جهودها االإن�سانية 
يف  االأ�سقاء  مل�ساعدة  االأ�سعدة  خمتلف  على  تبذلها  التي  واالإغاثية 

اليمن والتخفيف من معاناتهم وحت�سني ظروفهم املعي�سية.
ال��دويل طائرة  اإىل مطار عدن  اأخ��رى و�سلت ام�س االول  من جهة 
الطبية  وامل�ستلزمات  االأدوي���ة  م��ن  طنا   14 حتمل  اإم��ارات��ي��ة  �سحن 

�ستوزع على م�ست�سفيات حمافظة ال�سالع.        )التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:29            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   07:06  
الع�صاء......   08:26

حممد بن را�شد ياأمر بالعفو عن 430 �شجينا
من كافة اجلن�شيات  مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

•• دبي -وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، 
ب�سفته حاكماً الإمارة دبي، بالعفو عن 430 �سجيناً 
وذل���ك مبنا�سبة  اجل��ن�����س��ي��ات،  وم���ن خمتلف  دب���ي  يف 

حلول عيد االأ�سحى املبارك. 
احلميدان،  عي�سى  ع�����س��ام  امل�����س��ت�����س��ار  ���س��ع��ادة  واأك����د 
ياأتي يف  ال�سامي  العفو  اإن  دبي  الإم��ارة  العام  النائب 
اإطار حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
بالعفو  امل�سمولني  املحكومني  منح  على  مكتوم،  اآل 
فر�سة جديدة ملوا�سلة حياتهم مع اأ�سرهم وذويهم.
)التفا�سيل �س2(
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جنود هنود ينت�سرون يف والية جامو   )ا ف ب(

املرت�سح املطرود من عمله

ال�سي�سي يقدم العزاء يف �سهداء احلادث اجلبان ويتعهد مبواجهة الإرهاب 

ع�شرات ال�شحايا بتفجري اإرهابي يف القاهرة

�سبان يحاولون اإطفاء النريان الناجمة عن التفجري اأمام املعهد القومي لل�سرطان و�سط القاهرة  )رويرتز(

جتميد ح�سابات عدد من عمالئه يف اإطار حمالت اأمنية �سد الإرهاب

قطر متول التطرف عرب بنك بريطاين متلكه

حلماية ال�سفن التجارية التي تعرب م�سيق هرمز

مهمة اأمنية بريطانية بقيادة اأمريكا يف اخلليج 
•• لندن-رويرتز:

قالت بريطانيا اأم�س االثنني اإنها �ستن�سم اإىل مهمة 
ب��ح��ري��ة اأم��ن��ي��ة ب��ق��ي��ادة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف اخلليج 

حلماية ال�سفن التجارية التي تعرب م�سيق هرمز.
وقال وزير الدفاع بن واال�س لل�سحفيني نتطلع اإىل 
العمل مع الواليات املتحدة واآخرين الإيجاد حل دويل 

للم�سكالت يف اخلليج .
بريطانيا  اأن  راب  دومينيك  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وذك���ر 
ل��ل��ح��ف��اظ على  اإي�����ران  ب��ال��ع��م��ل م��ع  �ستظل م��ل��ت��زم��ة 

االتفاق النووي املربم يف 2015.
امل��ه��م��ة اجلديدة  اإن  ب��ري��ط��اين  اأم��ن��ي  وق����ال م�����س��در 
لن  بريطانيا  واإن  املالحة  اأم��ن  حماية  على  �سرتكز 

املتحدة  التي تفر�سها الواليات  العقوبات  اإىل  تن�سم 
على اإيران.

ه��ذا واأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمل���اين هايكو م��ا���س اأن 
اأملانيا لن تن�سم ملهمة بحرية بقيادة الواليات املتحدة 

يف م�سيق هرمز.
واأ�ساف اأن برلني تف�سل مهمة اأوروبية لكنه حذر يف 
الوقت نف�سه من �سعوبة اإحراز تقدم يف هذا ال�سدد.

يف�سل  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  لل�سحفيني  م��ا���س  وق���ال 
الربيطانيون االن�سمام اإىل مهمة اأمريكية. نحن لن 

نفعل ذلك.
واأ�ساف نريد مهمة اأوروبية م�سريا اإىل اأن هذا االأمر 
مطروح لكنه �سي�ستغرق وقتا الإقناع االحتاد االأوروبي 

بالقيام مبثل هذه املهمة.

ارتفاع عدد املرت�ّسحني:
تون�س: اإيقاف ُمرت�ّشح للرئا�شية عن العمل!

•• الفجر -تون�س

الرئا�سية  الرت�سح لالنتخابات  ملفات  اإي��داع  تون�س عملية  تتوا�سل يف 
اجلاري،  اأغ�سط�س   2 اجلمعة  منذ  انطلقت  وال��ت��ي  الأوان��ه��ا،  ال�سابقة 

وتتوا�سل اإىل تاريخ 9 اأغ�سط�س.
وقام اأم�س االثنني لزهر غزالين اأ�سيل حمافظة الق�سرين باإيداع ملف 
وال�سروط  الوثائق  بع�س  من  منقو�سا  الرئا�سية  االنتخابات  تر�سحه 

ال�سرورية.
وتعهد املرت�سح وهو خمت�س يف علم االجتماع، با�ستكمال جميع الوثائق 

يف غ�سون االأ�سبوع اجلاري.                         )التفا�سيل �س13(

•• لندن-وكاالت:

بنكا  اأن  االث��ن��ني،  ام�����س  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ت��امي��ز  �سحيفة  ك�سفت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا مم��ل��وك��ا ل��ق��ط��ر، ت����ورط يف ت��ق��دمي خ��دم��ات مالية 

ملنظمات مرتبطة ب�جماعات مت�سددة” يف اململكة املتحدة.
واأوردت ال�سحيفة اأن عددا من زبائن م�سرف الريان القطري 
مت جتميد ح�ساباتهم يف بنوك غربية اأخ��رى، يف اإط��ار حمالت 

اأمنية �سد االإرهاب.
وم���ن ب��ني زب��ائ��ن ال���ري���ان، منظمة ت��ق��ول اإن��ه��ا خ��ريي��ة؛ وهي 
حمظورة يف الواليات املتحدة اإثر ت�سنيفها مبثابة كيان اإرهابي، 
من جراء دعمها للخطاب املت�سدد ف�سال عن ارتباطها بحركة 

حما�س الفل�سطينية.
باأ�سوات  مرتبط  القطري  البنك  ه��ذا  ف��اإن  امل�سدر،  وبح�سب 

مرموقة  م�سارف  ع��دة  يف  البنكية  ح�ساباتها  اأغلقت   ، خريية 
 Lloyds»و »NatWest»و »NatWest و باركليز و HSBC  مثل

.»TSB
بنك  مع  تتعامل  جمموعات  اأرب��ع  تخ�سع  احل��ايل،  الوقت  ويف 
الريان، لتحقيقات من قبل جلنة االأعمال اخلريية يف بريطانيا، 

اإثر اال�ستباه يف عالقتها باأهداف تنظيم االإخوان االإرهابي.
جينيكنز،  ج��ون  الربيطاين،  الديبلوما�سي  ق��ال  االأح���د،  وي��وم 
اإن قطر  االأو���س��ط،  ال�سرق  دول  م��ن  ع��دد  �سابق يف  �سفري  وه��و 

تعمل ب�سكل ممنهج على دعم اأ�سوات مت�سددة يف بريطانيا.
باجتاه  دف���ع  التنظيمات  ل��ه��ذه  ال��ق��ط��ري  ال��دع��م  اأن  واأ����س���اف 
يتعار�س  اأمر  املت�سدد يف بريطانيا، وهو  التطبيع مع اخلطاب 
مع القيم الليربالية التي ت�سري يف بريطانيا وجودها يف بلدنا 

من بني اأكرب التحديات التي نواجهها .

ت��داف��ع ع��ن زواج االأط��ف��ال وخ��ت��ان االإن���اث، اإىل جانب  مت�سددة 
عقوبات مثل االإعدام الذي األغته اأغلب الدول الغربية.

ويعد الريان اأقدم واأكرب م�سرف اإ�سالمي يف بريطانيا، ومقره 
األف   85 يف مدينة برمنغهام، وهو يقدم اخلدمات الأكرث من 
زبون. وتعود ملكية االأ�سهم يف هذا البنك ملوؤ�س�سات حكومية يف 

قطر.
ع��ادل م�سطفاوي،  امل��ال��ي��ة،  املوؤ�س�سة  م�����س��وؤويل ه��ذه  ب��ني  وم��ن 
وهو نائب رئي�س فريق باري�س �سان جريمان الفرن�سي، وفق ما 

اأوردت التاميز.
ويقدم هذا البنك خدمات وت�سهيالت م�سرفية، خلم�س ع�سرة 
اأنها  رغ��م  اجل���دل،  م��ن  الكثري  ب�ساأنها  ُي��ث��ار  اإ�سالمية  منظمة 

تن�سط ب�سكل مرخ�س يف بريطانيا.
واأورد امل�سدر، اأن اأربع موؤ�س�سات؛ وهي م�سجد وثالث جمعيات 

اإ�شقاط طائرات م�شرية اأطلقتها 
امللي�شيات احلوثية باجتاه ال�شعودية

•• عوا�شم-وكاالت:

متكن ���س��الح اجل��و وال��دف��اع اجل���وي يف ال�سعودية م��ن اع��رتا���س واإ���س��ق��اط ع��دد من 
مدنية  مطارات  باجتاه  االإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  اأطلقتها  التي  امل�سرية،  الطائرات 

باململكة، ح�سبما اأوردت وكالة االأنباء ال�سعودية )وا�س(.
الركن  العقيد  اليمن،  ال�سرعية يف  با�سم قوات حتالف دعم  الر�سمي  املتحدث  و�سرح 
تركي املالكي، باأن القوات اجلوية امللكية ال�سعودية وقوات الدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي 
متكنت من اعرتا�س واإ�سقاط طائرات بدون طيار )م�سرية( اأطلقتها امليلي�سيا احلوثية 
االإرهابية املدعومة من اإيران باجتاه مطارات مدنية باململكة. واأو�سح املالكي اأن امللي�سيا 
احلوثية االإرهابية بداأت با�ستخدام اأ�سلوب الهجوم املتزامن باأعمالها االإرهابية بعد اأن 
قامت بتنفيذ هجومها االإرهابي على اأحد املع�سكرات احلكومية بالعا�سمة املوؤقتة عدن 
بتعاون وتن�سيق وثيق مع تنظيم داع�س االإرهابي. ولفت املالكي اإىل وح�سية املحاوالت 
احلوثية االإرهابية ال�ستهداف املطارات وامل�سافرين من مواطنني ومقيمني، وانتهاكها 

للقانون الدويل االإن�ساين واأن هذه اجلرائم تعد جرائم حرب.

•• القاهرة-وكاالت:

ام�س  امل�سرية  الداخلية  وزارة  قالت 
�سيارة  يف  امل��ت��ف��ج��رات  م���ن  ك��م��ي��ة  اإن 
اإرهابية  عملية  لتنفيذ  م��ع��دة  ك��ان��ت 
اإىل  واأدت  اأخ��رى  ب�سيارات  ا�سطدمت 
القومي  امل��ع��ه��د  ان��ف��ج��ار وق����ع خ����ارج 
واأودى  ال��ق��اه��رة  و���س��ط  يف  لل�سرطان 
وا�سابة  ���س��خ�����س��ا   20 ن��ح��و  ب��ح��ي��اة 

الع�سرات.
ال�سيارات  اإح���دى  اإن  ال���وزارة  واأعلنت 
اأم��ام معهد االأورام  الت�سادم  يف حادث 
ب��داخ��ل��ه��ا كمية من  ك���ان  ال��ق��اه��رة  يف 
عملية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  امل����ع����دة  امل���ت���ف���ج���رات 

اإرهابية.
وذكرت ال��وزارة يف بيان اأن التقديرات 
امل��ت��ورط��ة يف  ال�����س��ي��ارة  اأن  اإىل  ت�����س��ري 
اأحد  اإىل  ن��ق��ل��ه��ا  ي��ت��م  ك����ان  ال��ت��ف��ج��ري 
االأماكن ال�ستخدامها يف تنفيذ اإحدى 

العمليات االإرهابية.
ب�سرقتها  مبلغ  ال�سيارة  اأن  واأ���س��اف��ت 
م���ن حم��اف��ظ��ة امل��ن��وف��ي��ة م��ن��ذ ب�سعة 

اأ�سهر.
واأ�سارت اإىل اأن الفح�س املبدئي الآثار 
احل������ادث ك�����س��ف ع���ن ت�������س���ادم اإح����دى 
وذلك  �سيارات،  ب�3  املالكي  ال�سيارات 

اأثناء حماولة �سريها عك�س االجتاه.
اأن��ه جار  واأو���س��ح��ت ال���وزارة يف بيانها 

والتحري  الفح�س  عمليات  ا�ستكمال 
العنا�سر  امل��ع��ل��وم��ات وحت��دي��د  وج��م��ع 
االإره��اب��ي��ة امل��ت��ورط��ة يف ه��ذا التحرك 
واتخاذ االإجراءات القانونية حيالهم.

تو�سلت  ف���ق���د  ال����ب����ي����ان،  وب���ح�������س���ب 
املعلومات  وجمع  املبدئية  التحريات 
اإىل وقوف حركة ح�سم التابعة لتنظيم 
االإع�������داد  وراء  االإره�����اب�����ي  االإخ���������وان 
ا�ستعداداً  ال�����س��ي��ارة  لتلك  والتجهيز 

االإرهابية  العمليات  اإح����دى  لتنفيذ 
مبعرفة اأحد عنا�سرها.

الوفيات يف حادث حريق  وارتفع عدد 
 ،  20 اإىل  ب��ال��ق��اه��رة  االأورام  م��ع��ه��د 
 47 اإىل  اإ�سافة  جمهولني،   4 بينهم 

م�سابا، من بينهم 3 حاالت خطرة.
للم�سابني  ال�سحية  احلالة  وت��رتاوح 
اأماكن متفرقة  بني ج��روح قطعية يف 
وح����روق بدرجات  وك�����س��ور،  وك���دم���ات 

االأولية  امل��ع��اي��ن��ة  وك�سفت  خم��ت��ل��ف��ة.. 
الواجهة  تدمري  عنه  نتج  احل��ادث  اأن 
حفر  ووج��ود  االأورام  مبعهد  اخلا�سة 
ال�سيارات  ت�����س��ادم  نتيجة  االأر�����س  يف 
باالإ�سافة  االن��ف��ج��ار،  م��ن  وت�����س��رره��ا 
اإىل تدمري ما يقرب من 10 �سيارات 
االأر�س  على  بع�سها  و�سقط  تطايرت 
مم��ا اأ���س��ف��ر ع��ن ا���س��ت��ع��ال ال��ن��ريان بها 

وبع�سها �سقط يف مياه النيل .

•• نيودلهي-اإ�شالم اباد-وكاالت: 

االثنني  الهندية  احلكومة  اأعلنت 
اإل�������غ�������اء و������س�����ع احل�����ك�����م ال�����ذات�����ي 
مبر�سوم  ل��ك�����س��م��ري  ال���د����س���ت���وري 
الهندية  احلكومة  واأل��غ��ت  رئا�سي، 
الإقليم  اخل���ا����س  ال���و����س���ع  ب���ذل���ك 
منطقتها  لدمج  م�سعى  يف  ك�سمري 
امل�سلمة مع  االأغلبية  ذات  الوحيدة 
بقية اأجزاء البالد، ويف اأكرب حترك 
ال���واق���ع يف جبال  االإق���ل���ي���م  ب�����س��اأن 

الهيمااليا منذ نحو �سبعني عاما.
وقال وزير الداخلية اأميت �ساه اأمام 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  اإن  ال���ربمل���ان 
الد�ستور  م��ن   370 امل���ادة  �ستلغي 
ال��ت��ي مت��ن��ح و���س��ع��ا خ��ا���س��ا ملنطقة 
ك�سمري املتنازع عليها وتتيح لوالية 
جامو وك�سمري اخلا�سعة ل�سيطرة 

الهند و�سع قوانينها اخلا�سة.
الد�ستور  تطبيق  �سيتم  واأ����س���اف 
وك�سمري  جامو  والي��ة  على  باأكمله 
ال��والي��ة يف و�سع  مما ينهي حقوق 
الرئي�س  واأق��ر  بها.  خا�سة  قوانني 
التغيريات  اأم���ر الح���ق  ال��ه��ن��دي يف 

الهند تلغي الو�شع اخلا�س لك�شمري وباك�شتان تدين القرار

التي اأجرتها احلكومة.
و���س��ت��ع��ن��ي اخل����ط����وة اأي�������س���ا اإل���غ���اء 
احلظر الذي مينع اأنا�سا من خارج 
�سراء ممتلكات هناك.  الوالية من 
القبيل  ه����ذا  م���ن  واأث�������ارت خ��ط��ط 
يف ال�����س��اب��ق حت��ذي��رات م��ن رد فعل 

عنيف يف ك�سمري.
ومب���وج���ب ال��و���س��ع اخل���ا����س كانت 
بالوالية  احل���ك���وم���ي���ة  ال���وظ���ائ���ف 
وكذلك  ل�سكانها  اأي�سا  خم�س�سة 
فر�س الدرا�سة اجلامعية للحيلولة 

دون تدفق اأ�سخا�س من بقية اأنحاء 
الهند اإىل الوالية.

ويف اإ�سالم اباد قالت باك�ستان ام�س 
االث���ن���ني اإن���ه���ا ت���دي���ن ب�����س��دة ق���رار 
الهند اإلغاء الو�سع اخلا�س الإقليم 

ك�سمري املتنازع عليه بني البلدين.
وقالت وزارة اخلارجية الباك�ستانية 
يف ب���ي���ان ���س��ت��م��ار���س ب��اك�����س��ت��ان كل 
اخليارات املمكنة ملواجهة اخلطوات 
اأن��ه��ا ط��رف يف  غ��ري القانونية مب��ا 

هذا النزاع الدويل.

بورتريه:
نب�س  ب��وم��ب��ي��و،  م���اي���ك 
دون�������ال�������د ت�����رام�����ب!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

واح��د ي��غ��ّرد، واالآخ���ر ي��ن��ّف��ذ.. االأمر 
ب�سيط: مايك بومبيو يف تناغم تام 
كانت  -�سواء  الرئا�سية  الدوافع  مع 
يوؤّلف  ب��اخ��ت�����س��ار،  ال.  اأم  منطقية 
الرئي�س ال�سابق لوكالة اال�ستخبارات 
وتناق�سات  م���ف���ارق���ات  امل����رك����زي����ة، 
الرتمبية، وهو يف منت�سف الطريق 
بني هدم املتعدد االطراف والتدخل، 

مع تعديل وفق املتغريات.
ال�����س��اب��ق يف  ال��ن��ائ��ب  وه��ك��ذا يلخ�س 
نلعب  مل  اإذا  ع��ق��ي��دت��ه:  ك��ن�����س��ا���س 
ال���دع���وات  يف  ال���زع���ام���ة  دور  ن��ح��ن 
واالزده������ار وحقوق  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 
�سيفعل  ف��م��ن  ال���ع���امل،  االإن�����س��ان يف 
ذلك؟؟ .          )التفا�سيل �س15(

�شد  وا�شعة  عراقية  عملية 
ونينوى دي���اىل  يف  داع�����س 

•• بغداد-وكاالت:

اأعلن رئي�س الوزراء العراقي عادل 
عبداملهدي، اأم�س االثنني، انطالق 
عملية ع�سكرية وا�سعة �سد داع�س 

يف مناطق دياىل ونينوى.
اأطلق  ق��د  العراقي  اجلي�س  وك��ان 
ع�سكرية  عملية  اأ���س��ب��وع��ني،  منذ 
مل��الح��ق��ة خ��الي��ا داع�����س وتطهري 
جبال مال ويران يف ق�ساء تلعفر 

التابع ملحافظة نينوى.
اأن  حينها،  امل��ه��دي  عبد  ذك��ر  كما 
اأي����ام،  ل��ع��دة  �ست�ستمر  ال��ع��م��ل��ي��ات 
وقال  الن�سر،  اإرادة  عليها  واأطلق 
الواقعة  املحافظات  لتاأمني  اإن��ه��ا 

غرب العراق.
اأي�سا اأعلنت وزارة الدفاع العراقية 
املرحلة  انطالق  التوقيت،  ذات  يف 
الن�سر،  اإرادة  عملية  من  الثالثة 
ت�����س��ت��ه��دف ع��ن��ا���س��ر تنظيم  ال��ت��ي 
داع�����س االإره���اب���ي، وه���ي لتطهري 
مناطق تقع بني حمافظات �سمال 
العراق وغربه و�سواًل اإىل احلدود 

مع �سوريا.

يعلن  ال�������ش���وري  اجل��ي�����س 
اإدل��ب           يف  عملياته  ا�شتئناف 

•• دم�شق-وكاالت:

ام�س،  ال�������س���وري،  اجل��ي�����س  اأع���ل���ن 
القتالية  عملياته  �سي�ستاأنف  اأن���ه 
ت�سهد  ال��ت��ي  اإدل������ب،  يف حم��اف��ظ��ة 
النار  الإط������الق  وق���ف���ا  وحم��ي��ط��ه��ا 
وتاأتي  التوايل.  على  الرابع  لليوم 
ه��ذه اخل��ط��ورة بعد اإع��الن دم�سق 
م�سروطة  ه��دن��ة  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه��ا 
ين�س  تركي  رو�سي  اتفاق  بتطبيق 
على اإقامة منطقة منزوعة ال�سالح 

يف حمافظة اإدلب �سمايل �سوريا.
بيان  وف��ق  اجلي�س،  قيادة  واتهمت 
الر�سمي،  ال�سوري  االإع���الم  ن�سره 
امل�سلحة،  االإره���اب���ي���ة  امل��ج��م��وع��ات 
امل�����دع�����وم�����ة م�����ن ت����رك����ي����ا  ب���اأن���ه���ا 
»رف�����س��ت االل���ت���زام ب��وق��ف اإط���الق 
ال���ن���ار وق���ام���ت ب�����س��ن ال��ع��دي��د من 
املناطق  املدنيني يف  الهجمات على 
قيادة  وق���ال���ت  امل��ح��ي��ط��ة.  االآم���ن���ة 
اجلي�س ال�سوري يف بيانها: اجلي�س 
�ست�ستاأنف  امل�����س��ل��ح��ة  وال�����ق�����وات 
عملياتها القتالية �سد التنظيمات 
م�سمياتها،  مبختلف  االإره��اب��ي��ة، 

و�سرتد على اعتداءاتها.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد ياأمر بالعفو عن 430 �شجينا من كافة اجلن�شيات مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

•• دبي -وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
ال��وزراء، رعاه اهلل،  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�سجيناً   430 عن  بالعفو  دب��ي،  الإم��ارة  ب�سفته حاكماً 
يف دبي ومن خمتلف اجلن�سيات، وذلك مبنا�سبة حلول 
ع�سام  امل�ست�سار  �سعادة  واأك���د  امل��ب��ارك.  االأ���س��ح��ى  عيد 
العفو  اإن  دب��ي  الإم��ارة  العام  النائب  احلميدان،  عي�سى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حر�س  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ال�سامي 
املحكومني  م��ن��ح  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
ملوا�سلة حياتهم مع  بالعفو فر�سة جديدة  امل�سمولني 
اأ�سرهم وذويهم، مبا لذلك من اآثار اإيجابية مهمة على 

باأ�سلوب  حياتها  موا�سلة  على  ومعاونتها  االأ�سر  تلك 
الن�سيج  املنتظر �سمن  طبيعي ميكنها من لعب دورها 
دبي وقيادتها  اإم��ارة  تتواين  وال��ذي ال  للمجتمع  العام 
ال��ر���س��ي��دة يف ت��وف��ري ك��اف��ة امل��ق��وم��ات ال��الزم��ة لتعزيز 
االأمام،  اإىل  دائ��م��اً  وتدفعه  متا�سكه  وتر�سيخ  تالحمه 
وت�سجيعاً من �سموه لهم على العودة اإىل جادة ال�سواب 
واالن���خ���راط يف امل��ج��ت��م��ع م��ن ج��دي��د ك���اأف���راد نافعني 
الأنف�سهم، وذلك تاأكيداً على مبداأ الت�سامح الذي تعليه 
قيادتنا الر�سيدة كقيمة اأ�سا�سية من قيم جمتمعنا، يف 
الوقت الذي حتتفي فيه دولتنا بعام الت�سامح يف داللة 
رم��زي��ة ل��الأث��ر االإي��ج��اب��ي الكبري الإع���الء ه��ذه القيمة 

النبيلة وتر�سيخ مكانتها.

مع  التن�سيق  ب���داأت  ال��ع��ام��ة  النيابة  اأن  �سعادته  وق���ال 
القيادة العامة ل�سرطة دبي واجلهات املخت�سة لتنفيذ 
بالعفو  امل�سمولني  املحكومني  لتمكني  ال�سامي  االأم��ر 
واأ�سدقائهم  ذويهم  االأ�سحى مع  عيد  اأي��ام  ق�ساء  من 
ال�سامية  املكرمة  اأن  م�سيفاً  عليهم،  البهجة  الإدخ���ال 
ل��ط��ي �سفحة  بالعفو  امل�����س��م��ول��ني  ام���ام  ف��ر���س��ة  مت��ث��ل 
وفتح  اأخ��ط��اء،  م��ن  حملته  م��ا  بكل  حياتهم  يف  م�ست 
اأ���س��ره��م واأح��ب��ائ��ه��م يف اإط����ار من  �سفحة ج��دي��دة م��ع 
احلامي  ال�سياج  ميثل  ال��ذي  القانون  باأحكام  االل��ت��زام 
اأف��راده، واحلافظ  للمجتمع وال�سامن الأمن و�سالمة 
االإمارات  دول��ة  جمتمع  ليبقى  وحقوقهم،  ملمتلكاتهم 

منوذجاً للمجتمعات التي تعلي مبداأ �سيادة القانون. 

•• ال�شارقة-وام:

 اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، ب����االإف����راج ع���ن 400 
العقابية  املوؤ�س�سة  ب���اإدارة  اجلن�سيات  خمتلف  من  ونزيلة،  نزيل 
العفو،  ���س��روط  عليهم  انطبقت  مم��ن  بال�سارقة،  واالإ���س��الح��ي��ة 
ال�سرية،  ح�سن  ���س��روط  وف���ق  ب��ال��ع��ف��و  للتمتع  اأه��ل��ي��ت��ه��م  وث��ب��ت��ت 

وال�سلوك، وذلك مبنا�سبة قرب حلول عيد االأ�سحى املبارك.
وبهذه املنا�سبة رفع اللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام �سرطة 

ال�سمو حاكم  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  ال�سارقة، 
تاأتي  والتي  املحكومني،  بالعفو عن  �سموه  ال�سارقة، على مكرمة 
انطالقاً من حر�س �سموه على دعم كيان االأ�سرة، واملحافظة على 
اأ�سر املحكومني  ا�ستقرارها، واإدخال البهجة وال�سرور اإىل نفو�س 

وعائالتهم واأبنائهم يف هذه االأيام املباركة.
باعثة للخري يف نفو�س  املكرمة  ب��اأن تكون هذه  اأمله  واأع��رب عن 
املفرج عنهم، و�سبياًل اإىل اال�ستفادة من درو�س جتربتهم، والعودة 
اإىل املجتمع اأفراداً �ساحلني ي�سهمون يف تعزيز اأمنه، وا�ستقراره 

من خالل التزامهم بالر�سد، واال�ستقامة يف حياتهم املقبلة.

�شلطان القا�شمي ياأمر بالعفو عن 400 من نزلء 
املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية بال�شارقة

حاكم عجمان ياأمر بالإفراج عن 70 �شجينا مبنا�شبة عيد الأ�شحى

الإمارات تزود م�شت�شفيات ال�شالع ب� 14 طنا من الأدوية وامل�شتلزمات الطبية 

•• عجمان-وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى 
وال�سلوك  ال�سرية  ح�سن  اأثبتوا  �سجينا   70 عن  باالإفراج  عجمان  حاكم 
خالل تنفيذهم مدة العقوبة يف املن�ساآت االإ�سالحية والعقابية يف القيادة 
وثبتت  العفو  ���س��روط  عليهم  انطبقت  ومم��ن  عجمان  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
واإبعاد  عليهم  املتبقية  املحكومية  واإعفائهم من مدة  به  للتمتع  اأهليتهم 
االأ�سحى  وذل��ك مبنا�سبة عيد  البالد  االإب��ع��اد عن  من �سدر بحقه حكم 

املبارك.
وياأتي اأمر االإف��راج حر�سا من �ساحب ال�سمو حاكم عجمان على اإدخال 
واأقربائهم  النزالء ب�سفة خا�سة وعائالتهم  اإىل نفو�س  البهجة واالأم��ل 
ال�سمل مع  االإف��راج لديهم ومل  لتكتمل فرحة  واأ�سدقائهم ب�سفة عامة 
باأو�ساع  البالغني  واهتمامه  �سموه  لرعاية  وتاأكيدا  وذوي��ه��م  عائالتهم 

اأفراد املجتمع على اختالف �سرائحهم واأو�ساعهم االجتماعية.
واأع��رب حاكم عجمان عن متنياته للمفرج عنهم بعودة �ساحلة وقومية 
ولتكتمل فرحة  اأم�سوا مدة عقوبتهم  اأن  بعد  العامة  للمجتمع واحلياة 

العيد بعودة النزالء اإىل اأ�سرهم.
�سرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��م��راين  اأح��م��د  اهلل  عبد  العميد  �سعادة  ورف��ع 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  املنا�سبة  بهذه  عجمان 
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان على 
اأمر �سموه بالعفو عن املحكومني والذي يعك�س حر�سه على منح ال�سجناء 

الفر�سة ليكونوا اأ�سخا�ساً اأ�سوياء وليلتئم �سملهم مع عائالتهم.
واأو�سح اأن اأمره يوؤكد اإح�سا�سا عميقا باأهمية اأن يتمتع االإن�سان بحريته 
اأبواب العودة مفتوحة والرتاجع عن االأخطاء واال�ستفادة من  واأن تظل 

الدرو�س والعرب التي مر بها ال�سجناء خالل الفرتة املا�سية و�سبيال اإىل 
اال�ستقامة والتوبة الن�سوح يف حياتهم.

كافية  العقوبة  ف��رتة  تكون  ب��اأن  احل��م��راين عن متنياته  العميد  واأع���رب 
يف  بدورهم  يقومون  اأ�سوياء  كاأ�سخا�س  للمجتمع  وعودتهم  الإ�سالحهم 

خدمة الوطن.
واأكد اأنه �ستتم مبا�سرة اإجراءات االإفراج فورا عن املفرج عنهم لعودتهم 
حكم  بحقهم  ال�سادر  االأ�سخا�س  واإبعاد  االأ�سحى  عيد  قبل  اأ�سرهم  اإىل 

باالإبعاد عن البالد.

•• عدن-وام: 

و�سلت ام�س االول اإىل مطار عدن الدويل طائرة �سحن اإماراتية حتمل 14 
حمافظة  م�ست�سفيات  على  �ستوزع  الطبية  وامل�ستلزمات  االأدوي���ة  م��ن  طنا 

ال�سالع.

واأو���س��ح علي الكعبي ممثل هيئة ال��ه��الل االح��م��ر االإم��ارت��ي ال��ذي ك��ان يف 
اإر�سالها لدعم  اأن �سحنة االأدوي��ة هذه �سيتم  ا�ستقبال الطائرة مبطار عدن 
من  اأي��ام  بعد  ياأتي  الدعم  ه��ذا  ان  ..منوها  ال�سالع  حمافظة  م�ست�سفيات 
افتتاح م�ست�سفى ميداين مبحافظة ال�سالع جمهز باأحدث الو�سائل واملعدات 

الطبية و�سيارات االإ�سعاف.

واأول���ت دول��ة االإم����ارات وع��رب ذراع��ه��ا االإن�����س��اين ال��ه��الل االأح��م��ر االإماراتي 
حمافظة ال�سالع اأهمية خا�سة و قدمت لها خمتلف ا�سكال الدعم الطبية 
وال�سحية واالغاثية ..و�سبق وزودت م�ست�سفى الن�سر العام ب� 655 ا�سطوانة 
اإر�سلت  كما  م��راح��ل..  اأرب���ع  على  وم��ع��دات طبية  م��واد  وت��ق��دمي  اأك�سيجني، 
الدوائي  ل��الإم��داد  الوطني  املركز  عرب  طبية  وم�ستلزمات  اأدوي���ة  االم���ارات 

العاملية،  ال�سحة  منظمة  عرب  دعما  وك��ذا  اليمنية،  ال�سحة  ل���وزارة  التابع 
وار�سال ما يزيد عن 60 جريحا لتلقي العالج يف اخلارج.

املحررة  اليمنية  امل���دن  يف  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  دع��م  على  االم����ارات  وحت��ر���س 
ت�سمل  بل  الطبية  وامل�ستلزمات  االدوي���ة  تقدمي  على  االم���ارات  تقت�سر  وال 

م�ساعداتها اي�سا ان�ساء و�سيانة املراكز ال�سحية وامل�ست�سفيات.

�شحة تعلن مواعيد عمل من�شاآتها خالل عطلة عيد الأ�شحى
•• اأبوظبي -وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
عمل  م��واع��ي��د  “�سحة”  ال�سحية 
من�ساآتها خالل عطلة عيد االأ�سحى 
املبارك التي تبداأ اعتباراً من من 9 
12 من �سهر ذي احلجة لعام  اإىل 
 13 اإىل   10 امل��واف��ق  ه������،   1440

من �سهر اأغ�سط�س اجلاري.
اأق�سام  ان   “ ���س��ح��ة   “ ذك������رت  و 
امل�ست�سفيات  ج��م��ي��ع  يف  ال���ط���وارئ 
على  العمل  �ستوا�سل  ل�ها  التابعة 
اأي���ام عطلة  �ساعة طيلة   24 م��دار 
حر�سها  م����وؤك����دة  االأ����س���ح���ى  ع��ي��د 
متميزة  �سحية  رعاية  توفري  على 
اأهداف  مع  يت�سق  ومب��ا  للمجتمع، 
حكومة اأبوظبي، على اأيدي الكوادر 
بنخبة  امل��دع��وم��ة  املتميزة  الطبية 

من القيادات الكفوؤة.
اآيات  ب��اأ���س��م��ى  “�سحة”  وت��ق��دم��ت 
عيد  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين 
االأ�سحى املبارك اإىل دولة االإمارات 
ق��ي��ادة وحكومة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
و�سعباً، �سائلة اهلل العلي القدير اأن 
يعيده على اجلميع باخلري واليمن 

والربكات.
ال�سيخ  مبدينة  العيادات  ان  وقالت 
طيلة  تغلق  ف�سوف  الطبية  خليفة 
اأي�����ام ال��ع��ط��ل��ة ال��ر���س��م��ي��ة، ع��ل��ى اأن 
 14 االأرب��ع��اء  ي��وم  عملها  ت�ستاأنف 

اأغ�سط�س 2019.
ويف م�ست�سفى املفرق التابع ل�سركة 
الزيارات  مواعيد  تبداأ  “�سحة” 
�سباحاً   10 ال�ساعة  م��ن  للعنابر 
ال����زي����ارات  اأم������ا  م�������س���اء،   10 اإىل 
الرئي�سية  املركزة،  العناية  الأق�سام 
فتبداأ  والقلب؛  واخلدج  والباطنية 

من 11 �سباحاً اإىل 2 ظهراً، ومن 
5 ع�سراً اإىل 10 م�ساء.

ق�سم  يعمل  الرحبة  م�ست�سفى  ويف 
�سباحاً   8 م���ن  ل���الأط���ف���ال  رع���اي���ة 
العيادات  وت��غ��ل��ق  ل��ي��اًل،   11 ح��ت��ى 
اخل���ارج���ي���ة اأب���واب���ه���ا خ����الل اأج����ازة 

العيد.
�ستغلق  الكورني�س  م�ست�سفى  وف��ى 
�سحة  ومركز  اخلارجية،  العيادات 
الكورني�س  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  امل�������راأة 
الر�سمية  االإج�����ازة  خ���الل  اأب��واب��ه��ا 
ملدة 3 اأيام ، اإبتداءاً من االأحد 11 
 13 ال��ث��الث��اء  ي��وم  اإىل  اأغ�سط�س، 
اأغ�سط�س. و�ستعاود عملها الر�سمي 
اأغ�سط�س   14 املوافق  االربعاء  يوم 

.2019
ق�سم  �سيعمل  ت���وام  م�ست�سفى  ويف 
ال��رع��اي��ة ال��ع��اج��ل��ة م��ن ال�����س��اع��ة 3 
وتغلق  ل���ي���اًل،   11 وح���ت���ى  ع�����س��راً 
واخلدمات  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���ي���ادات 
عطلة  اأي���ام  طيلة  اأب��واب��ه��ا  امل�ساندة 
امل����ب����ارك يف حني  ع���ي���د االأ����س���ح���ى 
يف  العاجلة  الرعاية  ع��ي��ادات  تعمل 
 8 ال�����س��اع��ة  م���ن  ال��ع��ني  م�ست�سفى 
�سباحاً وحتى ال�ساعة 12 منت�سف 
ال���ل���ي���ل، ط��ي��ل��ة اأي��������ام ع��ط��ل��ة عيد 

االأ�سحى املبارك.
ويف م�ست�سفى الوقن تعمل عيادات 
وحتى  �سباحاً   8 االأ���س��رة من  طب 
منت�سف الليل وعيادة االأطفال من 
الظهر،  بعد   2 وحتى  �سباحاً   10
لياًل،   10 وح��ت��ى  م�����س��اء   5 وم����ن 
�سباحاً   9 م��ن  ال��ب��اط��ن��ي��ة  وع���ي���ادة 
وحتى 1 ظهراً، يف حني تغلق عيادة 
اأيام العطلة  اأبوابها خالل  االأ�سنان 
ال��ر���س��م��ي��ة، وك���ذل���ك ب��ن��ك ال����دم يف 

مدينة العني.

فتفتح  ال��ظ��ف��رة  م�ست�سفيات  اأم����ا 
اأج���ن���ج���ة امل���ر����س���ى ال���داخ���ل���ي���ني يف 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال���ظ���ف���رة اأب���واب���ه���ا 
ل���ل���زي���ارات خ����الل اأي�����ام ال��ع��ي��د من 
ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��اً وحتى 

العا�سرة لياًل.
خلدمات  “�سحة  مراكز  تقدم  كما 
الغ�سيل الكلوي” خدماتها كاملعتاد 
 11 اإىل  7 ���س��ب��اح��اً  ال�����س��اع��ة  م���ن 

م�ساءاً، يومياً ما عدا يوم اجلمعة.
التابعة  ال�����س��ح��ي��ة  امل�����راك�����ز  اأم�������ا 
اخلارجية  ال��ع��الج��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
فتعمل  “�سحة”  ل�سركة  التابعة 
والقوع  و�سويحان،  اخلتم،  عيادات 
ومزيد والهري على مدار 24 �ساعة 
االأ�سحى  ع��ي��د  ع��ط��ل��ة  اأي�����ام  ط��ي��ل��ة 
املبارك. وتعمل عيادات الزعفرانة، 
ومدينة خليفة، والباهية، واملقطع، 
الهيلي،  وع�����ي�����ادة  اأب�����وظ�����ب�����ي،  يف 
وامل��وي��ج��ع��ي، وال��ي��ح��ر، ون��ع��م��ة، يف 
 2 ال�ساعة  م��ن  ال�سبت  ي��وم  ال��ع��ني 
بعد الظهر وحتى 10 لياًل، وتغلق 
ي��وم االأح���د، وم��ن ث��م تعمل بنف�س 
والثالثاء،  االثنني  يومي  التوقيت 
اأوقات  ح�سب  املعتاد  عملها  وتعاود 
العمل ما قبل عطلة العيد اعتباراً 
اأغ�سط�س   14 االأرب����ع����اء  ي���وم  م���ن 

.2019
ال�سبت  ي��وم  رم��اح  عيادة  تعمل  كما 
العا�سر من اأغ�سط�س من ال�ساعة 2 
اأيام  بقية  وتغلق  لياًل،   10 وحتى 
يوم  امل��ع��ت��اد  وت��ع��اود عملها  ال��ع��ي��د، 

االأربعاء 14 اأغ�سط�س 2019.
الزعفرانة،  ع��ي��ادات  ت��ق��دم  و���س��وف 
ومدينة خليفة، واملويجعي، خدمات 
طب االأ�سنان خالل اأيام عطلة عيد 

االأ�سحى املبارك.

الإمارات تغيث املت�شررين من ال�شيول مبحافظة �شبوة اليمنية 

م�شت�شفى توام يطلق تقنية جديدة ل�شتئ�شال ح�شيات القنوات املرارية

•• �شبوة -وام:

اأغاثت دولة االإمارات عرب ذراعها 
االحمر  ال��ه��الل  هيئة  االن�����س��اين 
اجلارفة  ال�سيول  من  املت�سررين 
مبنطقة خورة يف مديرية مرخة 
ال�سفلى مبحافظة �سبوة اليمنية.

االأحمر  ال��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  ق��دم��ت  و 
االإم�������ارات�������ي م�������س���اع���دات حت���وي 

ال���ه���الل االح���م���ر ب��ت��وزي��ع 800 
64 طنا  غ���ذائ���ي���ة مب���ع���دل  ���س��ل��ة 
من  �سخ�سا   4720 م�ستهدفة 
����س���ك���ان م��ن��ط��ق��ة خ�������ورة، ك���م���ا مت 
اإي���وائ���ي���ة لعدد  جت��ه��ي��ز خم��ي��م��ات 
الذين  اليمنيني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
ت�����س��ررت م��ن��ازل��ه��م ج����راء تدفق 

ال�سيول اجلارفة.
ت���اأت���ي ه����ذه امل�������س���اع���دات يف اط���ار 

مكونات الغذاء الرئي�سية وجهزت 
عدة خميمات اإيوائية للمت�سررين 
جهودها  اإط�����ار  يف  ال�����س��ي��ول  م���ن 
تبذلها  التي  واالإغاثية  االإن�سانية 
مل�ساعدة  االأ���س��ع��دة  خمتلف  على 
والتخفيف  ال��ي��م��ن  يف  االأ����س���ق���اء 
ظروفهم  وحت�سني  معاناتهم  من 

املعي�سية.
لهيئة  التابع  التوزيع  فريق  وق��ام 

النهج االن�ساين و جهود االإمارات 
االأو�ساع  تفاقم  ظل  يف  املتوا�سلة 
ب�سكان  تع�سف  ال��ت��ي  االإن�����س��ان��ي��ة 

هذه املناطق مبحافظة �سبوة.
و عرب امل�ستفيدون من م�ساعدات 
�سكرهم  ع����ن  االأح����م����ر  ال����ه����الل 
وتقديرهم لدولة االإم��ارات قيادة 
و���س��ع��ب��ا ع��ل��ى ه���ذا ال���ع���ون الكبري 
�ست�ساهم  التي  االإن�سانية  واللفتة 

و�سط  التخفيف من معاناتهم  يف 
الظروف املعي�سية ال�سعبة وتردي 

االأو�ساع االإقت�سادية .
الغذائية  ال�����س��الل  ع��دد  ان  ي��ذك��ر 
وزعتها هيئة الهالل االحمر منذ 
�سلة   29468 بلغت  العام  بداية 
 135319 ا���س��ت��ه��دف��ت  غ��ذائ��ي��ة 
املحتاجة  اال�����س����ر  م����ن  ���س��خ�����س��ا 

واملت�سررة يف حمافظة �سبوة.

•• العني-وام:

اع���ل���ن م�����س��ت�����س��ف��ى ت�����وام ان����ه ب���داأ 
عالجية  تقنية  اإ�ستخدام  م��وؤخ��راً 
ح�سيات  الإ����س���ت���ئ�������س���ال  ج����دي����دة 
القنوات املرارية الكبرية، بتفتيتها 
فيما  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة،  ب����امل����وج����ات 
عالجية  تقنية  الإدخ�����ال  ي�ستعد 
لعالج م�ساعفات  اأخرى متقدمة 
ذلك  يف  مبا  البنكريا�س،  اأم��را���س 
االإلتهابية  ال��ب��ن��ك��ري��ا���س  ك��ي�����س��ات 
التحديث  خ��ط��ط  ���س��م��ن  وذل�����ك 

والتطوير.
وقال الدكتور مازن طه اإ�ست�ساري 
اجل���ه���از ال��ه�����س��م��ي رئ��ي�����س وحدة 
ان  بامل�ست�سفى  اله�سمي  التنظري 
الوحدة توفر حزمة من اخلدمات 
املتطورة،  ال��ت��ن��ظ��ريي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
للمعدة  اله�سمي  التنظري  ت�سمل 
املرارية  وال���ق���ن���وات   ، وال���ق���ول���ون 
باالإ�سافة اإىل الك�سف عن جرثومة 
الكبد  تليف  درج��ة  وقيا�س  املعدة، 

كما   . القولون  اأو  امل��رئ  اأو  امل��ع��دة 
ت�ستخدم وحدة التنظري اله�سمي 
تقنيات  كذلك  ت��وام  م�ست�سفى  يف 
متطورة  ج����دي����دة  ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة 
لقيا�س درجة تليف الكبد ، وجتهيز 

االأخ���رية  االآون�����ة  اأدخ���ل���ت يف  فيما 
ت�سخي�سية  وت��ق��ن��ي��ات  جت��ه��ي��زات 
النزف  حل��االت  جديدة  وعالجية 
كبرياً  جن��اح��اً  حققت  ال��ه�����س��م��ي، 
يف وق����ف ال���ن���زف ����س���واء ك���ان���ت يف 

املري�س طبياً ملرحلة زراعة الكبد، 
اإىل جانب تقتنيات اأخرى متقدمة 
القولون،  حل��م��ي��ات  الإ���س��ت��ئ�����س��ال 
االورام  بالتعاون مع مركز  وذل��ك 
املري�س  ل��ت��ج��ن��ي��ب  ال����ي����اب����ان  يف 

الإ�ستئ�سال  اجل���راح���ي  ال��ت��دخ��ل 
وت�سمل  للقولون،  كلي  اأو  ج��زئ��ي 
خ��دم��ات ال���وح���دة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
اأمرا�س  ت�سخي�س  خ��دم��ة  ذل���ك 
الق�سبات والرئة با�ستخدام اأحدث 

التقنيات.
واأفاد طه اأن الوحدة متتلك اأحدث 
التنظري  واأجهزة  تقنيات ومعدات 
ع��امل��ي��اً، وه��ن��اك ت��ع��اون بحثي بني 
مركز  يف  التنظري  وق�سم  الوحدة 
للوقوف  طوكيو  بجامعة  االأورام 
والتقنيات  امل�ستجدات  اآخ���ر  على 
تنظري  مبجال  املتطورة  اجلديدة 
اجل����ه����از ال��ه�����س��م��ي ع���امل���ي���ا، كما 
وتن�سيق مع  ت��ع��اون  ه��ن��اك  ي��وج��د 
�سهرة  االأك��رث  املعنية  امل�ست�سفيات 
تبادل  ت��ف��ع��ي��ل  ب���ه���دف  امل���ان���ي���ا،  يف 
وتدريب  الطبية  ال��وف��ود  زي����ارات 
وزي���ادة  الطبية  ال���ك���وادر  وت��اأه��ي��ل 
م��ه��ارات��ه��م وف��ق��اً الأح���دث املعايري 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ت��م��دة مب��ج��ال تنظري 

اجلهاز اله�سمي.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 208 �شجناء مبنا�شبة عيد الأ�شحى

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم��ر 
باالإفراج عن  راأ�س اخليمة  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 
208 �سجناء من نزالء املوؤ�س�سة العقابية واالإ�سالحية 
راأ�س اخليمة ممن يق�سون عقوبات متفاوته وممن  يف 
�سدرت بحقهم اأحكام يف ق�سايا خمتلفة وذلك مبنا�سبة 
عيد االأ�سحى املبارك. وياأتي هذا االأمر يف اإطار حر�س 
�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة على اإعطاء ال�سجناء 
املفرج عنهم فر�سه اأخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف 

من معاناة اأ�سرهم. ووجه �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 
بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س 
الق�ساء باتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأمر �ساحب 
امل�سمولني  ع��ن  ب���االإف���راج  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ح��اك��م  ال�سمو 
يف  واالإ���س��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�س�سة  ن��زالء  م��ن  بالعفو 
ل�سرطة  العامة  القيادة  م��ع  وبالتن�سيق  اخليمة  راأ����س 
وقال  امل��ب��ارك.  االأ�سحى  عيد  قبل حلول  اخليمة  راأ���س 
�سعادة امل�ست�سار ح�سن �سعيد حميمد النائب العام الإمارة 
راأ�س اخليمة اإن مكرمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

اإط��ار حر�س  ياأتي يف  املحكوم عليهم  بالعفو عن بع�س 
ملعاودة  ال��ف��ر���س��ة  بالعفو  امل�سمولني  م��ن��ح  ع��ل��ى  ���س��م��وه 
االندماج يف ن�سيج املجتمع واإدخال ال�سرور والبهجة اإىل 
قلوب عائالت املفرج عنهم وذويهم. وتوجه النائب العام 
على  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  اإىل  بال�سكر 
البهجة وال�سعادة يف نفو�س  اأدخ��ل  ال��ذي  ال�سامي  اأم��ره 
االأ�سر التي تنتظر االلتقاء بذويها .. كما توجه بال�سكر 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اإىل 
للنيابة  يوليها  والتي  وامل�ستمرة  الدائمة  متابعته  على 

العامة والق�ساء يف راأ�س اخليمة.

حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن 
�شجناء مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

•• اأم القيوين-وام: 

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س االعلى حاكم ام القيوين باالإفراج عن عدد من ال�سجناء 
يف املن�ساآت اأالإ�سالحية والعقابية بام القيوين ممن �سدرت بحقهم اأحكام احلب�س والغرامة ويق�سون عقوبات متفاوتة 
واثبتوا اأهليتهم للتمتع بالعفو واثبتوا ح�سن �سرية و�سلوك خالل فرتة ق�سائهم العقوبة مع ابعاد غري املواطنني خارج 

البالد تنفيذا لالإحكام ال�سادرة بحقهم وذلك مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك والتي.
واعرب �ساحب ال�سمو حاكم ام القيوين عن متنياته للمفرج عنهم بالعودة ال�ساحلة للمجتمع واحلياة العامة .

وياأتي اأمر العفو عن ال�سجناء يف اأطار حر�س �سموه على اأعطاء ال�سجناء املفرج عنهم فر�سة بدء حياة جديدة واإدخال 
البهجة اإىل نفو�سهم وا�سرهم وعائالتهم ب�سفة عامة .

النائب العام للدولة : مكرمة رئي�س الدولة متنح من اجتازوا برامج املنا�شحة فر�شة جديدة لالندماج يف املجتمع

»اأبوظبي للتقاعد« يدعو جهات العمل اإىل عدم تاأخري ت�شجيل املوظفني اجلدد

بلحيف النعيمي: ال�شباب هم من يوجهون املوؤ�ش�شات نحو الآفاق املتجددة يف ميدان العمل

•• اأبوظبي -وام:

للدولة  العام  النائب  ال�سام�سى  �سيف  حمد  الدكتور  امل�ست�سار  �سعادة  اأك��د 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مكرمة  اأن 
عليه�م مب�نا�سبة قرب حلول  املحكوم  “حفظه اهلل” باالإفراج عن عدد من 
عيد االأ�سحى املبارك، والتي �سملت بع�س املدانني يف جرائم تتعلق باالإرهاب 
والتطرف.. جت�سد حر�س �سموه على جميع اأبناء الوطن، وعلى منح املفرج 
عنهم فر�سة جديدة لالندماج يف �سفوف املجتمع، ولو كانوا ممن اأخطوؤوا 
الطريق  اإىل  ع��ادوا  متى  عليهم،  بلدهم  حق  عن  انحرافا  خطواتهم  وزل��ت 
االآب��اء واالأج���داد، وويل االأمر،  اإميانهم ووالوؤه���م الأر���س  امل�ستقيم، وجت��دد 
ينبي عن  ما  املخت�سني  تقارير  املنا�سحة وظهر من  برامج  اجتيازهم  بعد 
واملعتقدات  واالأف��ك��ار  للتطرف  ونبذهم  نفو�سهم  و�سالمة  فكرهم  اع��ت��دال 

واالإجرامية،  االإرهابية  وزوال خطورتهم  تيارها،  اجنرفوا يف  التي  امل�سللة 
ليعودوا اإىل اأح�سان الوطن املفتوحة اأبوابه دائما الأبنائه املخل�سني، واأمال 
يف اأن يكونوا اأع�ساء �ساحلني يف جمتمع بالدهم، يلتزمون بقوانني الدولة 
، واأن ي�سعوا مل�ستقبل اأف�سل ، وتبعث فيهم دوافع اال�ستقامة والتزام ال�سلوك 
البهجة على  اإدخ��ال  ، ف�ساًل عن  لهم والأ�سرهم  لنيل حياة كرمية  القومي 

عائالتهم وذويهم يف اأيام مباركة.
منوذجا  عليهم  املحكوم  من  لغريهم  ال�سامية  املكرمة  ه��ذه  جت�سد   : وق��ال 
ملهما وبريق اأمل يف نيل مثل هذا العفو الكرمي م�ستقباًل متى عادوا اإىل 
اأفكار  من  بالدهم  عن  يق�سيهم  ما  كل  لنبذ  يحفزهم  مبا  ال�سواب،  ج��ادة 
االأفكار  و�سحيح  ال��دي��ن  �سحيح  لفهم  اجل��ه��د  وب���ذل  ه��دام��ة،  وم��ع��ت��ق��دات 
يندجمون  اأف��رادا �ساحلني  ليعودوا  ال�سلوك  بح�سن  والتم�سك  واملعتقدات، 
اأبناوؤه بوالئهم لوطن كرمي يت�سع  يف ن�سيج املجتمع االإماراتي الذي يفخر 

بنية  اإىل بذل و�سعهم  املفرج عنهم  للدولة  العام  النائب  بنيه، ودعا  جلميع 
خمل�سة يف ال�سعي للتم�سك بالنهج ال�سوي وااللتزام ، واالن�سمام اإىل م�سرية 

البناء والتنمية يف املجتمع على نحو يعود عليهم وعائالتهم باخلري.
اإىل  والتربيك��ات  الته�ان�ي  اآي��ات  اأ�سمى  الع�ام  الن�ائب  رف�ع  املنا�سبة  وبهذه 
�س�احب ال�سم�و ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي��س ال�دولة “ح�ف�ظه اهلل” 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن 
واأولياء  االإم���ارات  حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  واأ�سحاب 
وال�سعادة  باخلري  �سموهم  على  يعيدها  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �سائاًل  العهود 
 ، املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �سعب  وعلى   ، والعافية  ال�سحة  وموفور 

و�سعوب االأمة العربية واالإ�سالمية باخلري واليمن والربكات.

•• اأبوظبي- وام:

ا�سرتاتيجي  ك�سريك  العمل  دور جهات  للتقاعد على  اأبوظبي  اأكد �سندوق 
لل�سندوق مبا ي�سهم يف حفظ احلقوق التاأمينية للمواطنني.

وقانون  ال�����س��ن��دوق  مبتطلبات  االل��ت��زام  ���س��رورة  اإىل  العمل  ج��ه��ات  دع��ا  و 
يف  تاأخري  اأو  اإ�سافية  مبالغ  اأي��ة  الحت�ساب  تفادياً  اأبوظبي،  الإم��ارة  التقاعد 

اإجناز االإجراءات اخلا�سة باملوؤمن عليهم لدى ال�سندوق.
و�سدد ال�سندوق على �سرورة عدم تاأخر جهات العمل يف ت�سجيل املوظفني 
اجلدد امللتحقني بالعمل لديها، موؤكداً اأن الت�سجيل واال�سرتاك بال�سندوق 
يف  واخلا�س  احلكومي  و�سبه  احلكومي  القطاع  يف  العاملني  املواطنني  عن 

اإمارة اأبوظبي اإلزامي.
البيانات وحتديثها واإم��داد ال�سندوق  اأكد ال�سندوق �سرورة مراعاة دقة  و 
طلبات  اأو  اخلدمة،  نهاية  مكافاأة  �سرف  حلاالت  املطلوبة  امل�ستندات  بكافة 
�سم اخلدمة يف الوقت املحدد، ل�سمان اإجناز املعامالت �سمن الوقت املحدد 

لها مما يحفظ حقوق املوؤمن عليهم ورفع ن�سبة ر�سا املتعاملني.
كل  حتقق  وج��وب  اإىل  ال�سندوق  دع��ا  عليهم،  املوؤمن  ت�سجيل  يخ�س  وفيما 
مواطن يعمل لدى جهة عمل، مما اإذا كانت تلك اجلهة قد قامت بت�سجيله 
لدى ال�سندوق بالفعل خالل املدة املحددة اأم ال، م�سرياً اإىل اأنه يف حال امتناع 

اأو تراخي �ساحب العمل عن الت�سجيل يحق للمواطن اأن يقوم بت�سجيل نف�سه 
مبا�سرة لدى ال�سندوق، وذلك حلفظ حقوقه التاأمينية واملتمثلة يف املعا�س 

التقاعدي وجميع املنافع التقاعدية االأخرى التي يقدمها ال�سندوق.
واأفاد ال�سندوق باأن القانون رقم 2 ل�سنة 2000 يف �ساأن معا�سات ومكافاآت 
املواطنني  ت�سجيل  العمل  �ساحب  على  ي��وج��ب  اأب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة  التقاعد 
وذلك  باخلدمة،  التحاقهم  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام   10 خ��الل  يف  لديه  العاملني 
اإىل  الفتاً  التقاعد،  نظام  يقدمها  التي  املزايا  من  اال�ستفادة  من  لتمكينهم 
املوظفني  ت�سجيل  عند  التي يجب مراعاتها  من اخلطوات  ع��دداً  هناك  اأن 
ال�سندوق  املوظف اجلديد غري م�سجل لدى  اأن  التاأكد من  اأهمها  اجل��دد، 
املوؤمن عليه من قبل  اأخ��رى، حيث ال يجوز ت�سجيل  من خالل جهة عمل 

جهتي عمل يف الوقت ذاته.
املوؤمن عليهم يرتتب  العمل يف ت�سجيل  تاأخر جهة  اأن  اإىل  ال�سندوق  ون��ّوه 
عليه العديد من االآثار ال�سلبية، منها �سياع احلقوق التاأمينية للموؤمن عليه 
وعائلته باالإ�سافة لعدم دقة قاعدة بيانات ال�سندوق وتاأخر اإجراء املعامالت 

اخلا�سة بجهات العمل.
و اأو�سح ال�سندوق اأن حتديث البيانات ب�سكل دوري ودقتها من قبل جهات 
العمل ي�ساعد ال�سندوق يف اإنهاء كافة االإجراءات اخلا�سة باملوؤمن عليهم يف 

الوقت املحدد مما ي�سهم يف زيادة ر�سا املتعاملني.

اأبوظبي  �سندوق  ع��ام  مدير  احل��م��ادي،  رحمة  اهلل  عبد  خلف  �سعادة  واأك���د 
لل�سندوق،  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اأه��م  تعد  العمل  جهات  اأن  للتقاعد، 
املواطنني  ال�سندوق يف حفظ حقوق  مل�ساعدة  دور كبري  تلعبه من  ملا  نظراً 
بلغ جمموع  وامل�ستقبل، حيث  اأ�سرهم يف احلا�سر  التاأمينية وكذلك حقوق 
جهات العمل امل�سجلة يف ال�سندوق 1،306 بح�سب اإح�سائيات الربع الثاين 

من عام 2019.
ولفت اإىل اأهمية دورها يف دعم ال�سندوق لتقدمي خدمات ذات جودة عالية، 
فيما يخ�س ت�سجيل املوؤمن عليهم وت�سديد اال�سرتاكات ال�سهرية باالإ�سافة 
لدعم اخلدمات االأخرى التي يقدمها ال�سندوق والتي ت�ساهم ب�سكل مبا�سر 

يف ا�سعاد املواطنني وحفظ حقوقهم.
ت�سجيله  عملية  متابعة  على  املواطن  حر�س  �سرورة  على  احلمادي  و�سدد 
بال�سندوق لال�ستفادة بكافة املنافع التي يقدمها ال�سندوق للموؤمن عليهم 
مبا  وفاته  بعد  عنه  امل�ستحقني  اأثرها  لت�سمل  املعا�س  ومنها  واملتقاعدين، 

ي�سمن توفري حياة كرمية لهم.
واأ�سار احلمادي، اإىل اأن ال�سندوق يتخذ عدداً من االإج��راءات لرفع امتثال 
جهات العمل والتاأكد من االلتزام بالقانون، باالإ�سافة اإىل عقد ور�س توعوية 
دورية جلهات العمل حول دور ال�سندوق ومل�ساعدتهم يف تخطي العقبات التي 

تعوق عملية امتثالهم ملتطلبات ال�سندوق.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
وزير تطوير البنية التحتية رئي�س جمل�س اإدارة برنامج 
يوجهون  م��ن  ه��م  ال�����س��ب��اب  اأن  ل��الإ���س��ك��ان  زاي���د  ال�سيخ 

املوؤ�س�سات نحو االآفاق املتجددة يف ميدان العمل.
النموذجية  امل�ساكن  اأح��د  يف   - لقائه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التي ينفذها الربنامج يف حي “ بطني ال�سمر” ال�سكني 
التابعني  ال�����س��ب��اب  جمل�سي  اأع�����س��اء   - اخل��ي��م��ة  ب��راأ���س 
البنية  تطوير  ووزارة  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  لربنامج 

التحتية .
اإطار  ي��اأت��ي يف  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  وت��ع��رف معاليه - خ���الل 
احلر�س على التمكني والدعم امل�ستمر لفئة ال�سباب - 
على تطلعات ال�سباب والتحديات التي تواجههم واطلع 
تعتزم  التي  امل�ستقبلية  وامل�ساريع  املجال�س  خطط  على 

املجال�س تنفيذها خالل املرحلة القادمة.
واأن  عالية  بطموحات  للتحلي  ال�سباب  معاليه  ودع���ا 
املخل�سني  م��ق��دم��ة  يف  وي���ك���ون���وا  وي��ج��ت��ه��دوا  ي���ج���دوا 
ويبتكرون  بو�سعهم  م��ا  ك��ل  ي��ب��ذل��ون  ال���ذي  ال��ع��ام��ل��ني 
بالعمل  تتحقق  ف��االأح��الم  التحديات  ملواجهة  احللول 

واملحاولة امل�ستمرة ».
حر�سا  ياأتي  ال�سباب  جمال�س  مع  اللقاء  اأن  اإىل  ولفت 
على جتديد التحدي لرفع م�ستوى املبادرات التي تطمح 
اإل��ي��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، واط��ل��ع اأع�����س��اء جمال�س 
ال�سباب على م�ساريع البنية والتحتية واالإ�سكان يف حي 

م�سكنا.  888 ي�سم  الذي  ال�سمر” ال�سكني  “بطني 
عدة  “ نظم  لالإ�سكان  “ زاي��د  �سباب  جمل�س  اأن  يذكر 
اإىل متكني  ت���ه���دف  اإع���الم���ي���ة وجم��ت��م��ع��ي��ة  م����ب����ادرات 
املوؤ�س�سات  واع��دة يف  كنماذج  واإب��رازه��م  الربنامج  �سباب 

احلكومية.

كلية الإمارات للتطوير الرتبوي تطلق برنامج ال�شباب ال�شيفي
•• اأبوظبي-وام: 

للتطوير  االإم�����ارات  كلية  اأط��ل��ق��ت 
وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال����رتب����وي 
ال�سباب  برنامج  والتعليم  الرتبية 
وال����ذي   2019 ل���ع���ام  ال�����س��ي��ف��ي 
العا�سر  ال�سفني  طلبة  ي�ستهدف 
واحل����������ادي ع�������س���ر م�����ن امل�����دار������س 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة يف اإم�����ارة 

اأبوظبي.
اأ�سابيع   4 مل��دة  الربنامج  وي�ستمر 
اإىل  ويغطي حم��اور رئي�سة تهدف 
واالبتكار  الوطنية  الهوية  تعزيز 

ال�سباب  و����س���وت  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وتنمية املهارات ال�سخ�سية.

اأن�سطة  ال����ربن����ام����ج  وي���ت�������س���م���ن 
هيئة  ع����ل����ى  ت�����ق�����دم  اأك������ادمي������ي������ة 
عملية  وجت�����������ارب  حم�����ا������س�����رات 

وميدانية.
االأول  االأ���س��ب��وع  فعاليات  و�سملت 
م��ن ال��ربن��ام��ج حم��ا���س��رة ع��ن فن 
با�ستخدام  االأف��الم  وانتاج  ت�سوير 
الهاتف النقال ويف هذا ال�سياق مت 
للم�ساركني  ميدانية  زي��ارة  تنظيم 
الوطن  وق�سر  احل�سن  ق�سر  اإىل 
اأب���وظ���ب���ي وم����ن ث���م انتاج  ب����اإم����ارة 

تعزيز  اإىل  ي���ه���دف  ق�����س��ري  ف���ل���م 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ع��رف على 
العريق واجمادهم  االأج��داد  تاريخ 

اخلالدة.
ال�سباب  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
كلية  يعترب من مبادرات  ال�سيفي 
االإم������ارات ل��ل��ت��ط��وي��ر ال���رتب���وي يف 
وي�سهم  املجتمعية  اخلدمة  جمال 
يف ا�ستغالل فرتة العطلة ال�سيفية 
ال�سباب  وط��اق��ات  وق��ت  ال�ستثمار 
معرفتهم  وي�������رثي  االإب�����داع�����ي�����ة 
ب��اأن��ف�����س��ه��م وق����درات����ه����م ال���ت���ي مل 

يكت�سفوها بعد.

مكرمة رئي�س الدولة ..العفو متاح 
دائما لكل من عاد اإىل الثوابت الوطنية

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مكرمة  تعك�س 
رئي�س ال��دول��ة “حفظه اهلل” ب��االإف��راج ع��ن ع��دد م��ن امل��دان��ني يف 
الفكر  تخليهم عن  اإع��الن  بعد  والتطرف  باالإرهاب  تتعلق  ق�سايا 
اأعلنوا  ما  اإذا  اأبنائها  كافة  احت�سان  على  الدولة  ..حر�س  ال�سال 

عودتهم اإىل جادة الطريق.. وجت�سيدا فعليا لعام الت�سامح.
فالعفو متاح دائما لكل من عاد اإىل الثوابت الوطنية واأقر بخطاأ 

فكره وم�ساره وهو نهج ثابت يف �سيا�سة دولة االإمارات.
كما اأنها جت�سد حر�س ويل االأمر على جميع اأبناء الوطن، و منح 
املفرج عنهم فر�سة جديدة لالندماج يف �سفوف املجتمع ليكونوا 
اأع�ساء �ساحلني يلتزمون بقوانني الدولة وي�سعون للحفاظ على 

مكت�سباتها.
هي ر�سالة باأن اأبواب الدولة مفتوحة لكل من �سعى للم�ساركة يف 

البناء ..تبعث فيهم دوافع اال�ستقامة والتزام ال�سلوك القومي .
لقد جنحت برامج املنا�سحة يف ا�ستعادة هوؤالء وجنحت يف تقومي 
اأح�سان  اإىل  ليعودوا  ظالمي  تيار  يف  اجنرافهم  بعد  �سلوكياتهم 
الوطن املفتوحة اأبوابه دائما الأبنائه املخل�سني لبدء ف�سل جديد 

يف حياتهم يخلو من �سوائب الفكر ال�ساليل.
اإن االندماج جمددا يف ن�سيج املجتمع االإماراتي هو مبثابة �سهادة 
ي���ردوا له  اأن  ال��وط��ن  ال��ذي��ن ينتظر منهم  ل��ه��والء  ميالد ج��دي��دة 

اجلميل بالنية املخل�سة بالتم�سك بالنهج ال�سوي.
يف  ثابت  نهج  ه��و  اأبنائها  كافة  احت�سان  اأن  االإم����ارات  اأثبتت  لقد 
�سيا�ستها تفرح بعودة كل من اأثبت رغبة جدية يف بدء ف�سل جديد 
من حياته يت�سالح مع نف�سه ومع وطنه الذي يفرح به فرح االأم 
بولدها العائد بعد غياب بعد اأن نف�س عنه غبار االأفكار الهدامة.

اأ�سكال التطرف واالإرهاب  فمن ي�سحح فكره وتوجهاته من كافة 
والكراهية �سيجد االإمارات مفتوحة الذراعني له يف اأي وقت متى 
كانت رغبته جادة ونيته �سادقة لالن�سمام اإىل م�سرية تنموية ال 

تتوقف حتتاج اإىل كل �سواعد اأبناء االإمارات .
اإن االإم��ارات بلد الت�سامح لن تغلق باب العودة اأمام اأبنائها الذين 
واأثبتت  �سال  فكر  كل  ونبذوا  احلق  اإىل  واأنابوا  ر�سدهم  ا�ستعادوا 
جديدة  �سفحة  فتح  على  وعزمهم  نيتهم  �سدق  املنا�سحة  برامج 

مع اأنف�سهم ووطنهم.
هذه املكرمة واإن ا�ستفاد منها البع�س فهي تفتح الباب لكل مبتلى 
بفكر منحرف ومعتقد �سال اأن يعود اإىل ح�سن الوطن م�ساركا يف 

تنميته ع�سوا نافعا فاعال يف جمتمعه واأ�سرته.
الت�سامح ويف عيد االأ�سحى ..يوؤكد  اإن االإف��راج عن ه��وؤالء يف عام 
بنيه ويفتح ذراعيه لكل من عاد  االإم��ارات وطن يت�سع جلميع  اأن 
واالأج�����داد،  االآب����اء  الأر�����س  والوؤه  وجت���دد  امل�ستقيم،  ال��ط��ري��ق  اإىل 
املجتمع  �سفوف  يف  لالندماج  ج��دي��دة  فر�سة  اإن��ه��ا  االأم���ر.  وويل 
اإىل  واالن�سمام  ال�سليم  بالنهج  للتم�سك  ال�سعي  يف  خمل�سة  بنية 
م�سرية التنمية وهي اأي�سا ر�سالة ق�سد منها اأن يكون املفرج عنهم 
مناذج ملهمة لغريهم يف نيل العفو م�ستقباًل متى عادوا اإىل جادة 

ال�سواب.
حتليل كتبه 
عبداهلل عبدالكرمي مدير اإدارة التغطية الإعالمية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

اأكدت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
الهيئات  ق���وائ���م  م���ن   %  33 اأن 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ت����رتاوح اأع��م��اره��م ما 
لي�سارك  ع��ام��ا   33 اإىل   21 ب��ني 
األ��ف �ساب   100 اأك��رث م��ن  بذلك 
و�سابة يف انتخابات الدورة احلالية 
ل�”الوطني االحتادي” من اإجمايل 

ومواطنة. مواطنا   337738
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  واأو������س�����ح�����ت 
الربنامج  تطوير  اأن  لالنتخابات 
متدرج  م�������س���ار  وف�����ق  االن���ت���خ���اب���ي 
امل�ساركة  من  مزيد  عرب  ومنتظم 
وال���ت���ف���اع���ل م���ن اأب����ن����اء االإم�������ارات 
ي�سهم يف بناء نظام انتخابي �سليم 
وال�����ذي ي��ع��د اأح����د امل��م��ك��ن��ات التي 
ال�سيا�سي  التمكني  برنامج  حققها 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال����وط����ن����ي االحت�������ادي 
امل�ساركة  قيم  خالله  من  لترت�سخ 

ونهج ال�سورى.
ج���اء ذل���ك خ���الل ور���س��ة تدريبية 
ن���ظ���م���ت���ه���ا ال����ل����ج����ن����ة ال���وط���ن���ي���ة 
اأم�������س االول  ل��الن��ت��خ��اب��ات م�����س��اء 
بغرفة  اأب���وظ���ب���ي  جل���ن���ة  م���ق���ر  يف 
الأع�ساء  وال�������س���ن���اع���ة  ال����ت����ج����ارة 

اأحد �سروط الع�سوية” واأن يدفع 
اآالف دره��م لدى   3 مقدم الطعن 
جل��ن��ة االإم�����ارة امل��ق��دم ب��ه��ا الطعن 
وت���ك���ون غ���ري ق��اب��ل��ة ل��ل��رد يف حال 
رف�س طعنه و اأن يتم الطعن على 
النموذج املعتمد لدى جلنة االإمارة 
اإىل  م�سريا  املحددة  الفرتة  خالل 
باإحالة  �ستقوم  االإم���ارات  اأن جل��ان 
الطعون  جلنة  اإىل  الطعون  كافة 
القانوين  ب��ال��راأي  تقرير  الإع����داد 
فيها وتقدميه اإىل اللجنة الوطنية 

لالنتخابات للبت فيها .
����س���ورة مف�سلة  ال��غ��ف��ل��ي  وع���ر����س 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ان��ت��خ��اب��ات  ع���ن 
ب��ت��ق��دمي نبذة  ب����داأه����ا  االحت�������ادي 
ال�سيا�سي  ال��ت��م��ك��ني  ب��رن��ام��ج  ع���ن 
العملية  اإدارة  ال�سوء على  م�سلطا 
االن��ت��خ��اب��ي��ة وج��م��ي��ع االإج�������راءات 

املرتبطة بها.
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ا���س��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ����س���وؤون  ل��ق��ط��اع 
واالإر�سادات  امل��ع��ل��وم��ات  االحت����ادي 
االنتخابية  ال��ه��ي��ئ��ات  ت��ه��م  ال���ت���ي 
�سواء الناخبني اأو املر�سحني والتي 
والواجبات  احل��ق��وق  ع��ل��ى  ت��رتك��ز 

لكل منهما .

يف  الراغبني  االنتخابية  الهيئات 
الرت�سح لع�سوية املجل�س الوطني 
تثقيف  بهدف   2019 االحت���ادي 
االنتخابية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  االأع�������س���اء 
واطالعهم علي اإج��راءات الرت�سح 
تفا�سيل  ب���ج���م���ي���ع  وت���ع���ري���ف���ه���م 

امل�ساركة يف العملية االنتخابية.
�سعيد  الدكتور  �سعادة  وا�ستعر�س 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��غ��ف��ل��ي  حم��م��د 

“ ميكن للمر�سحني  وقال الغفلي 
لع�سوية  ال��رت���س��ح  يف  ال��راغ��ب��ني 
املجل�س الوطني االحتادي 2019 
ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات ال��رت���س��ح م��ن يوم 
اأغ�سط�س   18 امل����واف����ق  االأح�������د 
 22 اخل����م����ي���������س  اإىل  احل�����������ايل 
اأغ�سط�س على اأن يتم تقدمي طلب 
ب��وا���س��ط��ة ط��ال��ب املر�سح  ال��رت���س��ح 
وكالة  خ���الل  م��ن  وك��ي��ل  اأو  نف�سه 

اأنباء االإمارات “وام” اإن احلمالت 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ت���ب���داأ م���ن ت���اري���خ 8 
���س��ب��ت��م��رب وف�����ق ق����واع����د حم����ددة 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى امل��ر���س��ح االل���ت���زام بها 
االأعلى  ال�سقف  ي��ت��ج��اوز  ال  بينما 
االنتخابية  احلملة  على  لالإنفاق 
ل��ل��م��ر���س��ح م��ب��ل��غ م���ل���ي���وين دره����م 
و�سوف تنتهي احلمالت االنتخابية 
بنهاية الدوام الر�سمي الذي ي�سبق 

الوطني  امل��ج��ل�����س  ����س���وؤون  ل��ق��ط��اع 
االحت��ادي يف وزارة الدولة ل�سوؤون 
خالل  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
الور�سة عمليات الرت�سح و�سوابط 
للمر�سحني  االنتخابية  احلمالت 
وال����ت����ق����ي����د ب����امل����واع����ي����د امل����ح����ددة 
وتو�سيح  ال���رت����س���ح  الإج�����������راءات 
لالنتخابات  التنفيذية  التعليمات 

.2019

خ��ا���س��ة م��وث��ق��ة م��ن ك��ات��ب العدل 
مرفقة ب�سهادة علمية يف حال كان 
وذلك  وكيل  خ��الل  م��ن  الت�سجيل 
ولكن  فقط”  “الت�سجيل  لعملية 
ا���س��ت��ك��م��ال االإج��������راءات ي��ك��ون من 
�سيتم  حيث  نف�سه  امل��ر���س��ح  خ��الل 
اإعالن قائمة املر�سحني االأولية يف 

اأغ�سط�س«.  25
وقال الغفلي رادا على �سوؤال لوكالة 

باأربع  لالنتخابات  امل��ح��دد  امل��وع��د 
وع�سرين �ساعة اأي يف يوم اجلمعة 

املوافق 4 اأكتوبر املقبل.
الوطنية  اللجنة  اأن  الغفلي  واأك��د 
لالنتخابات لن تنظر اإىل الطعون 
غري املوثقة باالأدلة ووفق �سروط 
�سببا  ال��ط��ع��ن  ي���ك���ون  اأن  اأه���م���ه���ا 
لع�سوية  امل��ر���س��ح  اأه��ل��ي��ة  ع���دم  يف 
توافر  “ ع����دم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 

�شباب الحتادي«  ل�»الوطني  النتخابية  الهيئات  قوائم  %من   33

�سمن �سعيها لتاأهيل الكوادر وتزويدها باملهارات واخلربات 

اللجنة الوطنية لالنتخابات تنظم ور�شة تدريبية حول نظام ت�شجيل املر�شحني
•• دبي-الفجر: 

ن����ظ����م����ت ال����ل����ج����ن����ة ال����وط����ن����ي����ة 
�سعيها  و����س���م���ن  ل���الن���ت���خ���اب���ات، 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ج��م��ي��ع االإج��������راءات 
االنتخابية،  بالعملية  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ور����س���ة ت��دري��ب��ي��ة مل��ن�����س��ق��ي جلان 
التنفيذيني  واملوظفني  االإم��ارات 
الت�سجيل،  م��راك��ز  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
املر�سحني  ت�سجيل  ن��ظ��ام  ح���ول 
امل��ايل يف فندق  التح�سيل  ونظام 

غراند حياة بدبي. 
�سرح  اإىل  ال�����ور������س�����ة  وت�����ه�����دف 
املر�سحني  ت�����س��ج��ي��ل  اإج����������راءات 
باالإ�سافة اإىل القواعد القانونية 
مع  الت�سجيل،  لعملية  املنظمة 
العاملني  ت��زوي��د  ع��ل��ى  احل��ر���س 
مب����راك����ز ال��ت�����س��ج��ي��ل ب���امل���ه���ارات 
الفنية ومهارات العمل يف مراكز 

نه���يان حف����ظه اهلل ال����ذي اأع����لن 
لتمكني    2005 ال��ع��ام  يف  ع��ن��ه 
املجل�س الوطني االحتادي ليكون 
وداعمة  �سلطة م�ساندة ومر�سدة 
من  ال��دول��ة،  يف  التنمية  مل�سرية 
يكون  اأن  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  خ������الل 
وفاعلية  ق������درة  اأك������رب  جم��ل�����س��اً 
والت�ساقاً بق�سايا الوطن وهموم 

املواطنني. 
عملية  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت����در 
وفق  ���س��ت��ت��م  امل��ر���س��ح��ني  ت�سجيل 
اللجنة  اأعدته  الكرتوين  برنامج 
الطلبات  م��ع  للتعامل  خ�سي�ساً 
امل���ق���دم���ة م���ن امل��ر���س��ح��ني، حيث 
ي��وف��ر ه���ذا ال��ربن��ام��ج دق���ة اأكرب 
اىل  باالإ�سافة  البيانات  يف حفظ 
�سهولة احل�سول على الكثري من 
هذا  خ��الل  م��ن  الفنية  التقارير 

النظام. 

تر�سيح اأنف�سهم لع�سوية املجل�س،  
ومن هنا تربز اأهمية اإيجاد اآليات 
واإجراءات توا�سل فاعلة، وابتكار 
عملية  ت�سهل  ذكية  تقنية  اأدوات 
حتقيق  يف  وت�����س��ه��م  ال��ت�����س��ج��ي��ل، 
والر�سا  ال�سعادة  م��ع��دالت  اأع��ل��ى 

للمتعاملني«.
هذه  “اإن  ����س���ع���ادت���ه:  واأ������س�����اف 

ومتكينهم  امل��ر���س��ح��ني،  ت�سجيل 
التعامل  م���ه���ارات  اك��ت�����س��اب  م���ن 
واإجناز  بالرت�سح  ال��راغ��ب��ني  م��ع 
املعامالت املطلوبة بدقة تتنا�سب 
للخدمات  امل��م��ي��ز  امل�����س��ت��وى  م���ع 
الوطنية  اللجنة  تقدمها  ال��ت��ي 

لالنتخابات   
وق��ال �سعادة ط��ارق ه��الل لوتاه، 
وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي، ع�سو اللجنة 
رئي�س  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  ال��وط��ن��ي��ة 
“تقف  االن��ت��خ��اب��ات:  اإدارة  جلنة 
مرحلة  اأم��ام  االنتخابية  العملية 
م�سريتها،  يف  وحم���وري���ة  م��ه��م��ة 
لع�سوية  ال��رت���س��ح  مرحلة  وه��ي 
املجل�س الوطني االحتادي، والتي 
املراحل،  اأه����م  م���ن  واح�����دة  ت��ع��د 
باأع�ساء  املبا�سر  الرتباطها  نظراً 
الهيئات االنتخابية،  الراغبني يف 

ال����ور�����س ال���ت���دري���ب���ي���ة ت�����س��ه��م يف 
تزويد الكفاءات الوطنية العاملة 
ب���امل���ه���ارات  يف جل�����ان االإم�����������ارات 
واخل�����������ربات ال���ت���ي ت��وؤه��ل��ه��ا من 
اإليها،  �ستوكل  التي  باملهام  القيام 
اأف�سل  ات��ب��اع  اإىل  حت��ت��اج  وال��ت��ي 
املر�سحني،  ت�سجيل  يف  االأ�ساليب 
العملية  اإجن������اح  يف  وامل�����س��اه��م��ة 

االنتخابية«. 
واأكد �سعادته اأن انتخابات املجل�س 
 ،2019 االحت���������ادي  ال���وط���ن���ي 
ت��ف��ت��ح ال���ي���وم اآف����اق����اً ج���دي���دة يف 
االرت���ق���اء ب��احل��ي��اة ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
“البد  دول����ة االإم��������ارات، وق�����ال: 
الرابعة  ال���دورة  التاأكيد  من  هنا 
لالنتخابات، هي مرحلة جديدة 
التمكني  ب��رن��ام��ج  م���ن م���راح���ل  
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سيا�سي 
الدولة ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

2019 عرب �سفحات  االحت��ادي 
اخلا�سة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
االإل��ك��رتوين للجنة  وامل��وق��ع  بها، 
وتطبيقها  لالنتخابات  الوطنية 

معلومات اإ�سافية
املعلومات  م���ن  امل���زي���د  وت���ت���وف���ر 
الرابعة  االنتخابية  ال����دورة  ع��ن 
الوطني  امل���ج���ل�������س  الن���ت���خ���اب���ات 

هاتفياً  وب����االت���������س����ال  ال�����ذك�����ي، 
 600500005 ال���رق���م  ع��ل��ى 
مركز  م���وظ���ف���ي  اإىل  ل��ل��ت��ح��دث 

االت�سال اخلا�س باالنتخابات.

»هيئة اأبوظبي الرقمية تنظم حتدي الدفاع اللكرتوين بال�سراكة مع تريند مايكرو«

حماكاة الهجمات اللكرتونية خالل املبادرة تدعم اأف�شل املمار�شات يف اأمن ال�شحابة الهجينة
•• اأبوظبي-الفجر: 

االأمن  ق���درات  لتعزيز  م�سعى  يف 
اأقامت  اأب��وظ��ب��ي،  االل��ك��رتوين يف 
موؤخرا  الرقمية  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
االلكرتوين”  ال���دف���اع  “حتدي 
مايكرو”،  “تريند  مع  بال�سراكة 
االأمن  حلول  يف  الرائدة  ال�سركة 
حماية  تعزيز  بغية  االل��ك��رتوين، 
الهجينة  ال�سحابة  بيانات  مراكز 
للموؤ�س�سات  ال��ت��اب��ع��ة  واخل������وادم 
ه����ذه  وت�������اأت�������ي  اأب������وظ������ب������ي.  يف 
امل���ب���ادرة ال��ف��ري��دة ان�����س��ج��اًم��ا مع 
لهيئة  الرئي�سة  اال�سرتاتيجية 
مع  التعاون  يف  الرقمية  اأبوظبي 
البنية  وتدعيم  اخلا�س  القطاع 
التحتية لالأمن االلكرتوين التي 
اأهم الركائز االأ�سا�س  اإحدى  تعد 
التحول  يف  اأب���وظ���ب���ي  ل��ربن��ام��ج 

الرقمي. 
ياأتي اإطالق هذه املبادرة من ثمار 
جناح ال�سراكة بني هيئة اأبوظبي 
مايكرو”،  و”تريند  ال��رق��م��ي��ة 
ال���ت���وق���ي���ع على  ����س���ه���دت  وال����ت����ي 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م الع��ت��م��اد اأح���دث 
االلكرتوين  االأم�����ن  يف  احل���ل���ول 
ملوظفي  ع��م��ل  ور����س���ات  واإق����ام����ة 

املخرتقني”  مثل  “التفكري  نهج 
اأ�ساليب  يف  قدراتهم  رف��ع  بهدف 
التقنية.  االأ��������س�������ول  ح����م����اي����ة 
وع��م��ل��ت ال���ف���رق امل�������س���ارك���ة على 
اإىل  تهدف  ا�سرتاتيجيات  ابتكار 
للفوز  وتناف�ست  الهجمات  �سد 

بالتحدي. 
ق��������ال حم����م����د غ������ي������اث، امل����دي����ر 
اأمن  عمليات  لقطاع  التنفيذي 
اأبوظبي  ه���ي���ئ���ة  يف  امل���ع���ل���وم���ات 
روؤية  م��ع  “ان�سجاًما  ال��رق��م��ي��ة: 
املعرفة  اقت�ساد  بناء  يف  اأبوظبي 
والتناف�سي  وامل�������س���ت���دام  االآم������ن 
توا�سل  ال��ع��امل��ي،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
تفاعلها  الرقمية  اأبوظبي  هيئة 
م��ب��ادرات لرفع �سوية  من خ��الل 
االأمن التقني يف االإمارة والبنية 
واالأنظمة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
“حتدي  ال���دول���ة.  وال��ب��ي��ان��ات يف 
اأحد  ه���و  االلكرتوين”  ال���دف���اع 
تدعمها  ال��ت��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
وت�������س���ج���ع���ه���ا ه����ي����ئ����ة اأب����وظ����ب����ي 
تر�سيخ  على  للم�ساعدة  الرقمية 
قدراتنا االأمنية بتطبيق احللول 
وبالتايل  وال��ت��دري��ب،  االبتكارية 
تعزيز مهارات راأ�سمالنا الب�سري«.  
�سهدت ور�سة العمل اإقبااًل كبرًيا 

تقنية املعلومات احلكوميني، مما 
يتيح لهم اال�ستفادة من م�سارات 
م��ه��ن��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف����ري����دة يف 
اخت�سا�سات االأمن االلكرتوين. 

الرقمية  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ت���ق���وم 
بتنفيذ اإطار عمل �سامل يف التحول 
االأمني لكافة الهيئات يف حكومة 
اإج���راء  ي�سمل  وال����ذي  اأب��وظ��ب��ي، 
وتف�سيلي  موحد  وتدقيق  تقييم 
عمل،  وخطط  ومراجعة  م�ستمر 
اجلهات  ت��زوي��د  ع��ل��ى  يعمل  ك��م��ا 
مرنة  اأمنية  بهيكلية  احلكومية 
الفح�س  ت��ق��ن��ي��ات  م���ع  وم��ث��ب��ت��ة 
ومراجعة  ال�����س��ام��ل  وال��ت��دق��ي��ق 
خالل  املطورة  الربجميات  كافة 
اإ�سافة  الرقمي،  التحول  مرحلة 
امل�ستمرة  واالإدارة  امل��راق��ب��ة  اإىل 

للعمليات االأمنية. 
ال�������دف�������اع  “حتدي  وي��������رم��������ي 
البنية  تدعيم  اإىل  االلكرتوين” 
التقنية ومنظومة عمل  التحتية 
اأبوظبي  يف  االل���ك���رتوين  االأم����ن 
واالإمارات العربية املتحدة. حيث 
التطبيقية  العمل  ور���س��ة  قدمت 
التي ا�ستمرت ليوم واحد الفر�سة 
ملحرتيف تقنية املعلومات لتجربة 
واعتماد  حم��اك��اة  اأمنية  هجمات 

الرقمي  احل�سور  ا�ستمرار  “مع 
ل����الإم����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
ال���ت���و����س���ع، ت����واج����ه ال���ك���ث���ري من 
متزايدة  اأخ�����ط�����ار  امل���وؤ����س�������س���ات 
م����ن ال���ه���ج���م���ات االل���ك���رتون���ي���ة. 
اأبوظبي  هيئة  م��ع  ���س��راك��ت��ن��ا  اإن 
“حتدي  م�����ب�����ادرة  يف  ال���رق���م���ي���ة 
كانت  االلكرتوين”  ال�����دف�����اع 
جهودنا  يف  و����س���اه���م���ت  ن���اج���ح���ة 
وعي  م�ستوى  رف��ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اخلرباء حيال اأ�ساليب املهاجمني 

كبرية  ومب�ساركة  املنا�سبة  اأث��ن��اء 
م��ن ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، مب��ا يف ذلك 
وطواقم  املعلومات،  اأم��ن  روؤ���س��اء 
االأمن،  لعمليات  املعلومات  تقنية 
ومهند�سي  االأم������ن  وم��ه��ن��د���س��ي 
البنية التحتية، وطواقم عمليات 

التطوير. 
فابيو  ق��ال  املنا�سبة،  على  تعليقاً 
ب��ي��ك��ويل، ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب لدى 
دول  مايكرو” يف  “تريند  �سركة 
اخلليجي:  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س 

التي  التقنية  واأدواتهم، واحللول 
تطبيقها  امل��وؤ���س�����س��ات  ت�����س��ت��ط��ي��ع 

حلماية بيئاتها«.
واأ�����س����اف ب��ي��ك��ويل ق���ائ���اًل: “من 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت��ب��ادل  خ���الل 
التقانة  ����س���رك���ات  يف  امل���ط���ب���ق���ة 
مايكرو،  ت��ري��ن��د  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة، 
فاإن االإمارات تتبواأ املوقع املثايل 
واإجراءات  اأنظمة  اأكرث  المتالك 
االقت�ساد  لتمكني  تقدًما  االأم��ن 

الرقمي«. 

اكرم  حممد   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، ح�����س��ني  ب�����س��ري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )CT1329571( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0568796595

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / احمد ح�سني 
اليمن     ، عفيف  ب��ن  اح��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )05593798( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0569226992

فقدان جواز �شفر

ول����ي����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
بريطانيا     ، بي�سيه  ���س��امل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )538632463( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

 2509291223

فقدان جواز �شفر
امل��دع��و / ك��رم حممد  فقد 
الهند     ، ال������دي������ن  ك�����م�����ال 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )h2994053( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

 0561206482

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / مارى روي�س 
لوكا�س فيالمور ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3045711EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0527743301

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / احمد ع�سام 
فل�سطني     ، ري�������ان  ف���������وؤاد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )N4786287( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

 0569976833

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن �شامل القا�شمي 

يعزي فى وفاة اأحمد املر�شدي
•• ال�شارقة -وام:

ن��ائ��ب حاكم  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ق���دم 
ال�سارقة واجب العزاء يف وفاة احلاج اأحمد علي املر�سدي.

واأعرب �سموه خالل زيارته ملجل�س العزاء يف منطقة القرائن 
الفقيد..  وذوي  واأ���س��رة  الأب��ن��اء  وموا�ساته  تعازيه  خال�س  عن 
ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �سائال 

ف�سيح جناته ويلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان.

ويل العهد الأردين ي�شتقبل �شفري الدولة
•• عمان-وام:

�سفري  البلو�سي  علي حممد  اأحمد  �سعادة  االأردن  عهد  الثاين، ويل  عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  ا�ستقبل 
الدولة لدى اململكة االأردنية الها�سمية.ومت خالل اللقاء التاأكيد على عمق العالقات بني دولة االإمارات العربية 
اأعلى امل�ستويات ومبا يحقق م�سالح البلدين وال�سعبني  اإىل  املتحدة واململكة االأردنية الها�سمية، واالرتقاء بها 

ال�سقيقني.
اإىل دولة االإم��ارات العربية املتحدة قيادًة وحكومًة و�سعباً،  ونقل �سمو االأمري ل�سفري الدولة حتياته وتقديره 

مثمناً مواقف الدولة وتعاونها الدائم مع اململكة االأردنية الها�سمية.
من جانبه، اأكد �سفري الدولة حر�س القيادة الر�سيدة بدولة االإمارات العربية املتحدة، وتوجيهاتها امل�ستمرة، ببذل 

اجلهود املنا�سبة لتعزيز العالقات النموجية، والو�سول بها اإىل اآفاق اأو�سع وتعاون اأ�سمل يف �ستى املجاالت.

زكي ن�شيبة ي�شتقبل ال�شفري الهولندي لدى الدولة 
•• ابوظبي-الفجر:

، مبقر  دول���ة  وزي���ر  ن�سيبة  ان���ور  زك��ي  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأم�س �سعادة ال�سفري 
الهولندي–فرانك مولن- مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله 

ك�سفري ململكة هولندا لدى دولة االإمارات . 
ومكتب  ال���وزارة  يف  امل�سوؤولني  من  ع��دد  اللقاء  وح�سر 

الدبلوما�سية الثقافية .
واأثنى على الدور الذي قام به �سعادة ال�سفري الهولندي 
وخا�سة  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  لتطوير 

العالقات الثقافية واالقت�سادية . 
البلدين  بني  الثقافية  الدبلوما�سية  اأن  على  اأّك��د  كما 

االإم����ارات  دول���ة  ال�سداقة  ع��الق��ات  تعزيز  يف  �ساهمت 
ومملكة هولندا.

االقت�سادية  العالقات  باأن  مولن  ال�سفري  �سعادة  وقال 
ال��ت��ج��اري��ة ب���ني دول����ة االإم��������ارات ومم��ل��ك��ة ه��ول��ن��دا يف 
العالقات  اأهمية  م��دى  على  اك��د  كما  م�ستمر،  ت��ط��ور 
االقت�سادية التجارية بني البلدين، وقال اأنها يف تطور 

م�ستمر .
اإك�سبو  يف  هولندا  م�ساركة  اىل  ال�سفري  �سعادة  واأ���س��ار 
EXPO Dubai 2020( 2020(، والذي  دبي 
والغذاء(..  الطاقة،  )امل��اء،  اال�ستدامة  حموره  �سيكون 
املناخي”، حيث  “التغري  اأهمية مو�سوع  على  نّوه  كما 

اأنه يوؤثر على هذه اجلوانب الثالث .

الأوملبياد اخلا�س يف لوك�شمبورغ يت�شلم حقائب م�شنعة باأيدي اأ�شحاب الهمم
•• اأبوظبي -وام: 

 “ اأوىل طلبات ت�سنيع حقيبة  اأجنزت موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم 
من  الهمم  اأ�سحاب  ب��اأي��دي  �سنعت  حقيبة   120 اإج��م��ايل  “ بعدد  النحلة 

منت�سبي ا�ستوديو الت�سميم بور�س التاأهيل املهني يف املوؤ�س�سة.
االأوملبياد اخلا�س يف  لت�سنيع احلقائب من منظمة  اأول طلب  ا�ستالم  ومت 
اأ�سحاب الهمم  اأ�سابيع عمل من قبل   4 لوك�سمبورغ والذي ا�ستكمل خالل 
و�سعار  املنظمة  �سعار  لك�سمبورغ، حيث حتمل احلقائب  اإىل  ت�سديرها  ومت 

االإمارات. دولة  يف  الهمم  اأ�سحاب  مبنتجات  “النحلة” اخلا�س 
لها من  العليا عقب ما حتقق  زاي��د  املبادرة من جانب موؤ�س�سة  تلك  وتاأتي 
االأومل��ب��ي��اد اخلا�س  اإن��ت��اج حقيبة  م�����س��روع  ال��ع��امل يف  ل��ه دول  �سهدت  جن��اح 
الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  ك��ه��دي��ة  ق��دم��ت  12500 حقيبة  ب��اإن��ت��اج  االإم���ارات���ي 
 “ العاملي  للحدث  وال��زائ��رة  امل�ساركة  ال��وف��ود  جميع  اإىل  املوؤ�س�سة  منت�سبي 

االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س اأبوظبي 2019«.
ال�سيا�سة  وتنفيذ  حتقيق  اإىل  امل�����س��روع  ه���ذا  خ���الل  م��ن  امل��وؤ���س�����س��ة  وت�سعى 
والت�سغيل  املهني  التاأهيل  حمور  بتفعيل  الهمم  اأ�سحاب  لتمكني  الوطنية 
و�سمان ا�ستمرارية م�سروع احلقيبة كمنتج مميز يعمل عليه اأ�سحاب الهمم 
بدقة، حيث مت الت�سويق للحقيبة كمنتج و�سلعة جتارية يتم اإنتاجها بح�سب 

الطلب، وموا�سفات حمدودة ل�سمان جودتها.
وقال ال�سيد مارك فلتجن، املدير الوطني لالأوملبياد اخلا�س يف لوك�سمبورغ: 
الأ�سحاب  العليا  زايد  موؤ�س�سة  مع  والتعاون  بالعمل  للغاية  �سعداء  “ نحن 
الهمم، حيث �ساهمت بطولة االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س ب�سكل كبري 
يف التعرف على موؤ�س�سة زايد العليا ودعمها مل�ساريع ت�سغيل اأ�سحاب الهمم 
االأوملبياد  “حقيبة  م�سروع  اأن  واأ���س��اف   .  « واإمكانياتهم  قدراتهم  الإظ��ه��ار 
اخلا�س” اأظهر ملنت�سبي موؤ�س�سة زايد العليا ما يخفيه اأ�سحاب الهمم من 
قدرات مت ا�ستثمارها لهذا االإنتاج، واأبرز هذا امل�سروع اجلهود الكبرية التي 
تبذلها دولة االإم��ارات يف دمج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع، لذا يجب اأن يتم 
توعية اأ�سحاب االأعمال بالفر�س ووجهات النظر املرتبطة بتوظيف اأ�سحاب 
الهمم وكجزء من موؤمتر االأوملبياد اخلا�س االأوروبي يف لوك�سمبورغ، �سنقوم 
اخلا�س”  االأوملبياد  “حقيبة  م�سروع  عن  نبذة  ونقل  التجربة  هذه  بعر�س 
اإىل امل�ساركني يف املوؤمتر كمنارة للتعاون الدويل ونهديهم احلقيبة التي مت 

طلبها من موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم.
اأن موؤ�س�سة زايد  واأك��د �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان االأم��ني العام 
العليا الأ�سحاب الهمم وتنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم تعمل على اإطالق 
اخلدمات  تقدمي  اإىل  تهدف  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  من  العديد  وتنفيذ 

النوعية واملتميزة، وتطوير �سبل الرعاية والتاأهيل الأ�سحاب الهمم املنت�سبني 
للموؤ�س�سة وفق اأف�سل املمار�سات العاملية، لتمكينهم ودجمهم يف املجتمع على 

خمتلف االأ�سعدة االجتماعية والتعليمية واالقت�سادية والثقافية.
واأعرب �سعادة عبد اهلل احلميدان عن بالغ �سعادته وفخره مبا يحققه اأ�سحاب 
“للم�سعود للخياطة”  التابعة  اإنتاج احلقائب يف ور�س اخلياطة  الهمم من 
“ اإن ما نراه اليوم من ثقة مبنتج احلقيبة وما يعك�سه من قدرات  وق��ال: 
واجتهد  �ساهم  من  لكل  للفخر  مبعث  املوؤ�س�سة  يف  الهمم  الأ�سحاب  مميزة 
من فريق عمل داخلي و�سريك ا�سرتاتيجي وثق من خاللها قدرات اأ�سحاب 

الهمم، وكل اأ�سرة كانت تقف خلف جناح اأبنائها يف م�سروع احلقيبة«.
واأ�سار �سعادة االأمني العام اإىل اأن موؤ�س�سة زايد العليا ت�سعى لتحقيق هدفها 
الرئي�سي لتمكني ودمج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع وتعزيز دورهم يف التنمية 
وذلك انطالقا من توجيهات القيادة احلكيمة من خالل التعاون وامل�ساركة 
يف املبادرات التعليمية والبيئية وال�سحية واالجتماعية التي تطلقها اجلهات 

واملوؤ�س�سات املتنوعة يف القطاعني احلكومي واخلا�س.
واأكد ترحيب املوؤ�س�سة و�سعادتها بتلقي طلبات من كافة اجلهات احلكومية 
اأ�سحاب  مبجهود  احلقائب  الإن��ت��اج  والعاملية  املحلية  وال�سركات  واخلا�سة 
الهمم يف  اأ�سحاب  املبادرة تعزز من دمج ومتكني  “ اإن تلك  وق��ال:  الهمم، 

املجتمع«.

تكرمي منت�شبي �شرطة 
ال�شارقة 

•• ال�شارقة -وام:

اأقامت �سرطة ال�سارقة حفال لتكرمي الفائزين بجائزة �سمو وزير الداخلية 
اجلامعية  املدينة  مب�سرح  اخلام�سة  دورت��ه��ا  “ يف  العام  القائد  مرحلة   “
بال�سارقة بح�سور �سعادة اللواء �سيف الزري ال�سام�سي القائد العام واملدراء 
منت�سبي  من  باجلائزة  وامل�ساركني  االإدارات،  وم���دراء  وال��ن��واب،  العامني، 

�سرطة ال�سارقة، وعدد من ال�سركاء اال�سرتاتيجني.
واأكد اللواء ال�سام�سي اأهمية هذا التكرمي م�سيداً مبا حتقق من اجنازات 

خالل الفرتة املا�سية .

موؤ�ش�شة الإمارات تختتم ُميمها ال�شيفي بعدد كبري من املتطوعني
 حُمققني اأكرث من  2500 �شاعة تطوعية  وتدريبية

•• اأبوظبي-الفجر: 

 اخ���ت���ت���م���ت م���وؤ����س�������س���ة االإم���������ارات 
التي  املُ�ستقلة  الوطنية  املوؤ�س�سة 
القطاعني  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة  ت��ع��م��ل 
العام واخلا�س لرت�سيخ امل�سوؤولية 
ال�سباب،  ك��ف��اءات  ورف��ع  املجتمعية 
خُميمها ال�سيفي لهذا العام والذي 
انطلق من 22 يوليو وحتى االأول 

من اأغ�سط�س  2019.
 4 يف  “�سبابنا”  خُم���ي���م  ان��ط��ل��ق 
اأن���ح���اء دولة  م���واق���ع خُم��ت��ل��ف��ة يف 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املُ��ت��ح��دة وهي 
اأب��وظ��ب��ي ،ال�����س��ارق��ة، ال��ع��ني وراأ�س 
موؤ�س�سة  ووا������س�����ل�����ت  اخل����ي����م����ة 
االإمارات من خالله القيام بدورها 
الرائد يف متكني ال�سباب باملهارات 
املُجتمعية  الفئات  ودم��ج  القيادية 
دولة  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  املُختلفة 
ف�ساًل  املُتحدة  العربية  االإم���ارات 
ا�ستغالل  يف  ُم�������س���اع���دت���ه���م   ع����ن 
اأوقات اإجازة ال�سيف لتعلم مهارات 
اإيجابي  اأثر  وذات  وُمفيدة  جديدة 

طويل املدى.
ال�سيفي عدد �ساعات  املُخيم  حقق 
تطوعية وتدريبية و�سلت اإىل اأكرث 
عدد  بح�سور  �ساعة   2500 م��ن 
كبري من  ال�سباب يف خُمتلف اأنحاء 
املُتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
وا�ستناًدا على النجاح الذي حققته 

موؤ�س�سة االإمارات وبراجمها خالل 
العقد االأخ��ري فيما يخ�س متكني 
يف  للُم�ساركة  واإع��داده��م  ال�سباب  
املوؤ�س�سة  نظمت  التنمية  م�سرية 
وور�س  للنقا�س  وحلقات  جل�سات 
مهارات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  ع��م��ل 
ال��ق��ي��ادة وال��ت��وا���س��ل ل��دى ال�سباب 
ومتكاتفة  م��ت��ع��اون��ة  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق 
احرتام  ثقافة  زرع  اإىل  باالإ�سافة 
االأراء املُختلفة واالهتمام ب�سالمة 
ال�ُسركاء يف فريق العمل ف�ساًل عن 
والعمل  التفاو�س  م��ه��ارات  تعزيز 

اجلماعي.
كما عقدت ور�س عمل تدريبية يف 
االأعمال  وري���ادة  التطوع  جم��االت 
وال�سالمة  املالية  الثقافة  وتعزيز 
الفر�سة  الإتاحة  وذل��ك  املجتمعية 
اأفكارهم  وت��ب��ادل  لعر�س  لل�سباب 
مع نظرائهم حتت اإ�سراف وتوجيه 
املجاالت  ج��م��ي��ع  يف  ُمتخ�س�سني 
املوؤ�س�سة  التزام  على  تاأكيًدا  وذلك 
الأدواره  وُم���درك  واٍع  ب��اإع��داد جيل 

القيادية املُ�ستقبلية.
ال�����س��ي��ف��ي �سرحت  امل��خ��ي��م  وع����ن 
الرئي�س  احل��ب�����س��ي  م��ي��ث��اء  ���س��ع��ادة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����س�������س���ة االإم���������ارات 
قائلة:” نحن يف موؤ�س�سة االإمارات 
ن����وؤم����ن ب�������س���رورة اال����س���ت���ث���م���ار يف 
ال�����س��ب��اب وط��اق��ات��ه��م واإع����داده����م 
ب��ال��ط��ري��ق��ة املُ��ث��ل��ى ل��ل��ُم�����س��ارك��ة يف 

اإىل  عمدنا  ل��ذا،  التنمية،  م�سرية 
اإعداد دورات وور�س عمل واأن�سطة 
متنوعة يف املُخيم ال�سيفي لُيحقق 

مهارات  لتعلم  لل�سباب  الفر�سة 
جديدة يف جميع املجاالت، و�سقل 
ف�ساًل  واإب����داع����ات����ه����م  م���واه���ب���ه���م 

وقت  من  ا�ستفادة  اأق�سى  ال�سباب 
فراغهم يف االإجازة ال�سيفية«.

واأ�سافت: “نحن ملتزمون باإتاحة 

املكنونة  ط��اق��ات��ه��م  اإط������الق  ع���ن 
كقادة  املن�سود  لدورهم  واإع��داده��م 

للُم�ستقبل«.

 

اأ�سحت املناف�سة على اأ�سدها بني دول املنطقة وخا�سة ال�سرق االأو�سط 
واخلليج خالل ال�سنوات الثالث املا�سية، يتج�سد يف تناف�س حمموم 
اأو ال�سوار  على تطبيق نظام املراقبة االإلكرتونية ) الطوق االأمني 
االإلكرتوين( كعقوبة بديلة لل�سجن، وذلك بعد درا�سات متعددة من 
اجلهات االأمنية عن مدى فعالية التطبيق اجلديد على جمتمعاتنا 

العربية بعد االطمئنان من نتائج التطبيق يف الدول االأوربية.
وتاأتي اجلدوى املادية يف مقدمة اأ�سباب اللجوء اإىل هذا التطبيق؛ 
اإذ يوفر مبالغ طائلة، كانت تذهب لتكلفة ال�سجني من حيث االإيواء 
والغذاء والعالج واأي�سا النقل واحلرا�سة، ومن جهة اأخرى ومقدمة 
النظام  اأعطى  حيث  والنف�سي  االجتماعي  اجلانب  اإغفال  ميكن  ال 
ال�سجون  ق�سبان  ع��ن  بعيدا  للحرية  متنف�سا  للُمعاقب  اجل��دي��د 

وقريبا من االأ�سرة.
وكما هو معلوم فاإن امل�سرع قد حدد لكل جرمية عقوبة موازية لها 
على اأن تكون رادعة لل�سخ�س نف�سه ، وملن ت�سول له نف�سه ارتكابها 
املنطلق فاجلرائم تختلف يف درجة خطورتها  م�ستقبال، ومن هذا 
تاأثريها على املجتمع، لذلك  واأي�سا تختلف يف  وانت�سارها ونوعها، 
فال يلزم اأن يكون هناك اإجراء اأو تطبيق عقوبة واحدة على جرائم 
ذات  العقوبة  تكون  اأن  اآخ��ر يجب  مبداأ  وم��ن  امل�سمون،  خمتلفة يف 

جدوى الحقة على �سلوك اجلاين اأو مرتكب اجلرمية.
قانون  م��ن   )110  ( وامل���ادة   ) امل���ادة )111  ف���اإن تطبيق  ل��ذل��ك   
املخدرات  مكافحة  ق��ان��ون  م��ن   )58( وامل���ادة  االإم��ارات��ي  العقوبات 
منا�سبا  يراه  فيما  اأكرب  م�ساحة  للقا�سي  اأتاحت  العقلية  واملوؤثرات 
يراه  ملا  اأو���س��ع  وجم��اال  القانون  ح�سب  امل��ح��ددة  الق�سايا  يف  للحكم 
ال�سوار  اأو  االأم���ن���ي(  )ال��ط��وق  اآل��ي��ة  ا���س��ت��خ��دام  مت  وب��ذل��ك  منا�سبا 
االإلكرتوين والتدابري التابعة له باالإ�سافة اإىل حظر ارتياد اأماكن 
امل��راق��ب��ة يف ع��دد م��ن الق�سايا االأخ����رى، وق��د كان  ، واأي�����س��ا  معينة 
)ال�سوار  تطبيق  لنجاح  وا�سع  جمتمعي  و�سدى  اإيجابي  اأثر  هناك 
وال��دي��ون بحيث  املالية  الق�سايا  �سابقا يف  ذك��رت  االل��ك��رتوين( كما 
دون  املالية  الق�سايا  ت�سديد  يف  لالأ�سخا�س  وجم��اال  فر�سة  اأعطى 
الدخول اإىل ال�سجن ، وال يخفى ما لل�سجن من توابع �سلبية على 
ال�سخ�س، منها التغيب عن العمل ما قد يوؤدي اإىل الف�سل من جهة 
  . اأك��رب  ب�سكل  امل�سكلة  وتراكم  م�سوؤولياته  اأداء  عن  وتعطيله  عمله، 
واأي�سا  اجلانب،  ه��ذا  يف  املقايي�س  بكل  ناجحا  التطبيق  ك��ان  لذلك 
االأمنية  اخلطورة  ذوي  االأ�سخا�س  على  النجاح  ه��ذا  تكرار  ميكننا 
بعينها عليهم  اأم��اك��ن  ، وحظر  اأم��اك��ن وج��وده��م  تتبع  بحيث ميكن 
من ارتيادها مما ميكن من و�سع نوع من ال�سيطرة على حتركاتهم 
املخدرات  تعاطي  اإىل ق�سايا  انتقلنا  اإذا  اأما   . للحد من خطورتهم 
وخا�سة بعد �سدور القانون رقم )8 ل�سنة 2016( بتعديل بع�س 
اأحكام القانون االإحتادي )رقم  14  ل�سنة 1995( يف �ساأن مكافحة 
املخدرات واملوؤثرات العقلية )املادة 42 (، فنالحظ اأن هناك م�ساحة 
كبرية من الثقة نالها الطرف االآخر )املتعاطي( دون اأن نقف على 
حقيقة �سمان عدم العودة اإىل التعاطي يف ظل وجود كافة املعطيات 

التي يحتاجها مثل احلرية.
تبدو هذه الثقة بحاجة اإىل مراجعة، فمعظم من يتعاطون املخدرات 
حاالت  وهناك  ال�سجن،  يف  وه��م  حتى  التعاطي  فر�سة  ي��ه��درون  ال 
وفاة ب�سبب اجلرعة الزائدة مت ت�سجيلها يف �سجون عدد من الدول، 
وحاالت تهريب للمخدرات اإىل ال�سجن، واأي�سا ثبوت حاالت تعاطي 
»م�ستعبد«  �سخ�س  هو  املتعاطي  اأن  يوؤكد  ذلك  كل  ال�سجن..  داخ��ل 

نف�سيا وبدنيا للمادة املخدرة.
لذا لو فر�سنا اأن التطبيق �سيكون فقط على اأ�سحاب التجربة االأوىل 
املتعاطي  اأن  اأي  القانونية  الناحية  م��ن  فقط  فذلك  التعاطي،  يف 
وقف الأول مرة اأمام الق�ساء يف ق�سية تعاٍط ولكن فعلياً واحلقيقة 
العظمى  الغالبية  اأن  امل��خ��درات  مكافحة  رج��ال  عنها  يغفل  ال  التي 
قبل  و�سنوات  الأ�سهر  واأدمنوها  املخدرات  جربوا  قد  املتعاطني  من 
القب�س عليهم وهم من نطلق عليهم )املتعاطي امل�س�ت�رت(  مبعنى اأن 
التجربة االأوىل للتعاطي عند الق�ساء تختلف عن التجربة االأوىل 

الفعلية.
واإ���س��اف��ة اإىل احل��ري��ة جن��د اأن النطاق امل��ك��اين اجل��غ��رايف غ��ري كاف 
كرادع مثل الق�سايا املالية اأو الق�سايا االأمنية التي يكون فيها املكان 
وحتديد املكان رادعاً اأو متحكماً نوعاً ما يف ال�سخ�س و�سلوكه وجند 

العك�س يف ق�سايا التعاطي .
اإن حتديد اأو حظر اأو االإلزام باالإقامة ، واأي�سا املنع من االإقامة يف 
مكان معني كلها ال متنع العودة جلرمية التعاطي، وميكن لل�سخ�س 
اأن يتعاطى املخدرات يف منزله اأو اأن ت�سله اإىل مكان اإقامته ب�سهولة 
ينظر  ق��د   )2016 ل�سنة   8( امل��ع��دل  فالقانون  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة   ،
بداعي  م��رة  الأول  املتعاطي  ال�سخ�س  اإىل  وال��راأف��ة  االع��ت��ب��ار  بعني 
التجربة اأو اإغواء االأ�سدقاء له،  فتطاله الغرامة املرتتبة مع اأحد 
تدابري اخلدمة املجتمعية ، اأما من زاوية املتعاطي )امل�س��ت�رت( فهي 
مبثابة طوق النجاة من ال�سجن عند القب�س عليه بتهمة التعاطي 
التعاطي  يف  اال�ستمرار  لعملية  م�ساعداً  نف�سياً  داف��ع��اً  يعترب  وه��و 
ردٍع  تتوافر ح��دود  فاإنه ال  املتوا�سعة  .     لذلك من وجهة نظرنا 
كافيٍة يف الطوق االإلكرتوين لق�سايا تعاطي املخدرات وخا�سة بعد 
تطبيق القانون املعدل )8 ل�سنة 2016( وا�ستخدام ال�سوار كعقوبة 
اأن تتوفر لدى  اأعاله واأي�ساً يجب  مكملة وذلك لالأ�سباب املذكورة 
االأمني(  )الطوق  جتربة  لقيا�س  بيانات  قاعدة  الق�سائية  اجلهات 
قبل التطبيق ، وذلك ملعرفة ن�سبة العودة قبله وبعده ، باالإ�سافة اإىل 
معرفة اأعداد املتعاطني قبل تنفيذ القانون املعدل وبعده، والرتيث 
واالأمنية  الق�سائية  اجلهات  كافة  من  النظر  وجهات  واأخ��ذ  قليال 
واالجتماعية واأي�سا التاأهيلية العالجية، وذلك الأهمية تكامل اأفكار 
كل اجلهات جمتمعًة يف ق�سية االإدم��ان، واأي�ساً يجب ربط اجلهات 
حياة  مبراحل  املخت�سة  اجلهات  كافة  ملعرفة  �سامل  بنظام  املتعددة 
ال�سخ�س املتعاطي منذ بداية تعاطيه وا�ستمراريتها للرتكيز اأكرث 
واأن   ، واملجتمع  الفرد  التعاطي وحجم خطورتها على  على ظاهرة 
تكون احللول مدرو�سًة من كافة االأطراف احلكومية للو�سول اإىل 

النجاح يف مكافحة ظاهرة تعاطي املخدرات.
بقلم الباحث: حمد �سيف �سامل اليحيائي

»الطوق الأمني« للمفرج 
عنهم يف جرائم تعاطي 

املخدرات.. ماله وما عليه
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

جنحت اململكة العربية ال�سعودية يف 
ملو�سم احلج هذا  ا�ستعداداتها  اإط��ار 
على  ن��وع��ي��ة  نقلة  حتقيق  يف  ال��ع��ام 
والت�سهيالت  اخل���دم���ات  م�����س��ت��وى 
وت���ق���ل���ي�������س زم������ن االإج��������������راءات يف 
واجلوية  الربية  منافذها  خمتلف 
ي��ع��ك�����س حر�س  وال���ب���ح���ري���ة، مب����ا 
امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ت��وف��ري اأف�����س��ل �سبل 
ال���راح���ة حل��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل���رام 
بكل  تاأدية منا�سكهم  واإعانتهم على 
االإدارات  واأع������دت  و���س��ه��ول��ة.  ي�����س��ر 
امل��م��ل��ك��ة خططا  امل��ع��ن��ي��ة يف م��ن��اف��ذ 
ال�ستقبال  م���ت���ك���ام���ل���ة  ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
احلجاج القادمني اإليها من خمتلف 
ع��ل��ى جتهيز  وع��م��ل��ت  ال���ع���امل،  دول 
مقارها وتهيئتها ال�ستقبال �سيوف 
وبال�سكل  ب��ه��م،  يليق  مب��ا  ال��رح��م��ن 
احل�سارية  النه�سة  يعك�س  ال���ذي 

التي ت�سهدها اململكة .
باأفواج  اململكة  اهتمام  يقت�سر  ومل 
منافذها  ع��رب  ال��ق��ادم��ني  احل��ج��اج 
والت�سهيالت  اخلدمات  جانب  على 
بل امتد لي�سمل اجلوانب التوعوية 
م�����ن خ�������الل ت�����وزي�����ع امل����ن���������س����ورات 
ال�سالمة  ط����رق  ح����ول  وامل���ط���وي���ات 
جانب  اإىل  وال�����س��ح��ي��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ت��ق��دمي ال��ه��داي��ا ال��رم��زي��ة وال���ورود 
املنافذ  م�ستوى  فعلى  بهم.  ترحيبا 
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  ع���م���ل���ت  اجل����وي����ة 
امل��م��ل��ك��ة على  امل�����دين يف  ل��ل��ط��ريان 
���س��اأن��ه ت�سهيل  ت���وف���ري ك���ل م���ا م���ن 
اإج���راءات ق��دوم احلجاج يف مطاري 
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����دويل بجدة 
العزيز  ع��ب��د  ب���ن  واالأم������ري حم��م��د 
ال������دويل ب��امل��دي��ن��ة امل����ن����ورة، وذل���ك 
الالزمة  الزمنية  الفرتة  بتقلي�س 
الإن��ه��اء اإج�����راءات ال��ق��دوم، وجهزت 
جم���م���ع �����س����االت احل������ج وال���ع���م���رة 

مب��ط��ار امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز الدويل 
بجدة بكافة االإمكانات والتجهيزات 
الالزمة قبيل بدء مو�سم احلج هذا 

العام.
 230 نحو  املجمع  م�ساحة  وتبلغ 
األ����ف م���رت م���رب���ع، وي�����س��م منطقة 
�سالة  و14  “البالزا”،  ع���ام���ة 
من�سة   /114/ فيها  يتوفر  �سفر 
الإن���ه���اء اإج������راءات ال�����س��ف��ر و 208 
بوابة  و18  ل���ل���ج���وازات،  م��ن�����س��ات 
�سفر و10 خطوط للحقائب بطول 
للدرجة  و���س��ال��ة  م�����رتا،   1180
للحجاج  خم�س�سة  واأخ��رى  االأوىل 
املوا�سلني اإىل املدينة املنورة، عالوة 
ت�ستوعب  للحافالت  م��واق��ف  على 
�ساحة  ج��ان��ب  اإىل  100حافلة، 
وق������وف ال����ط����ائ����رات ت��ت�����س��ع ل����� 26 
طائرة يف اآن واحد، اإ�سافة اإىل 40 
ويتميز  ال��ب��الزا،  منطقة  يف  م�سلى 

املجمع باملرونة.
وي���ت���م حت���وي���ل ج��م��ي��ع امل�������س���ارات يف 

وهو  واح�����د،  اجت����اه  اإىل  ال�������س���االت 
مرحلة  يف  وذل�����ك  ال����ق����دوم  اجت�����اه 
ا����س���ت���ق���ب���ال احل�����ج�����اج، مب�����ا ي���وّف���ر 
لتحركات  ال����الزم����ة  االن�����س��ي��اب��ي��ة 
ال���ق���ادم���ني، يف ح���ني تتم  احل���ج���اج 
اأخ���رى خلدمة  م��رة  اإع���ادة تهيئتها 
املغادرين يف مرحلة توديع احلجاج، 
وت�سل الطاقة اال�ستيعابية للمجمع 
القدوم  الواحد يف مرحلة  اليوم  يف 
راكب، ويف مرحلة املغادرة  األف   48

راكب. األف   48
ب��ن عبد  ويف م��ط��ار االأم���ري حممد 
املنورة،  ب��امل��دي��ن��ة  ال�����دويل  ال��ع��زي��ز 
هياأت الهيئة العامة للطريان املدين 
�سيوف  خل���دم���ة  ال�����س��ف��ر  ����س���االت 
الرحمن، حيث تبلغ م�ساحة �ساالت 
األ���ف مرت   156 ال�����س��ف��ر يف امل��ط��ار 
خالل  ا�ستيعابية  وب��ط��اق��ة  م��رب��ع، 
م�سافًرا   45166 احل����ج  م��و���س��م 
الكاونرتات  جتهيز  مت  وق��د  يومًيا، 
ال�سفر  اإج������راءات  ال���الزم���ة الإن���ه���اء 

التي ت�سمل 114 من�سة.
وجهزت الهيئة عددا من الكاونرتات 
اخلا�سة باإجراءات اجلوازات والتي 
بوابة  و32  من�سة،   102 ت�سمل 
���س��ف��ر ت��رت��ب��ط ب��� 16 ج�����س��ر اإرك����اب 
من  مبا�سر  ب�سكل  امل�سافرين  لنقل 
حاالت  يف  ال�ساالت  اإىل  ال��ط��ائ��رات 
القدوم وبالعك�س يف حاالت املغادرة، 
و9 ب���واب���ات ل��ن��ق��ل امل�����س��اف��ري��ن بني 
بوا�سطة  وال�������س���االت  ال���ط���ائ���رات 
العديد  امل��ط��ار  و���س��ه��د  احل���اف���الت. 
التطويرية  وامل�ساريع  الربامج  من 
امل�سافرين  خدمة  اإجن��از  بينها  من 
واحلجاج امل�ستهدفني مببادرة طريق 
مكة، وذلك من خالل زيادة الطاقة 
اجلمركية  للمنطقة  اال�ستيعابية 
وبزيادة م�ساحتها لت�سل اإىل 745 
مرتا مربعا، وزيادة اأجهزة التفتي�س 
الإنهاء  اأجهزة   4 اجلمركي لت�سبح 
االإجراءات، واإ�سافة مدخل لل�سالة 
من جهة ال�ساحة اجلوية، وخمرج، 

ال�سالة  داخ�������ل  ����س���ح���ي  وم�����رك�����ز 
لتقدمي الرعاية ال�سحية للحجاج، 
داخل  اجلمركي  للتفتي�س  وم��وق��ع 
مب�ساحة  اإداري����ة  ومكاتب  ال�سالة، 
العاملة  للجهات  مربعا  م��رتا   50
اإىل ج��ان��ب توفري  ال�����س��ال��ة،  داخ���ل 
ا�ستخدامهما  ليتم  خدمة  من�ستي 
ال���وك���الء املوحد،  م���ن ق��ب��ل م��ك��ت��ب 
اإ�سافية  خارجية  مظالت  وت��وف��ري 

على خمرج ال�سالة.
العامة  الهيئة  و�سعت  جهتها  م��ن 
“موانئ” خطة  للموانئ ال�سعودية 
ت�سغيلية متكاملة، ال�ستقبال حجاج 
بحراً  ال��ق��ادم��ني  احل����رام  اهلل  ب��ي��ت 
االإ�سالمي  ج��دة  ميناء  ط��ري��ق  ع��ن 
اأن ي�ستقبل خالل حج  الذي يتوقع 
األ��ف حاج   22 العام ما يقارب  ه��ذا 
بزيادة ملحوظة عن اأعداد احلجاج 
ال�سابق  ال����ع����ام  خ�����الل  ال���ق���ادم���ني 
وال���ب���ال���غ ع���دده���م 16 األ�����ف ح���اج، 
وذل��ك عرب 22 رحلة من خالل 4 

عبارات.
حمطة  جتهيز  على  الهيئة  وعملت 
االإ�سالمي  ج����دة  مب��ي��ن��اء  ال���رك���اب 
800 حاج  م���ن  اأك�����رث  ل��ت�����س��ت��وع��ب 
ال�ساعة وامل��ك��ون��ة م��ن ع��دد /5/  يف 
ث���الث���ة منها  �����س����االت، خ�����س�����س��ت 
واملزودة  للمغادرة  واثنتان  للقدوم 
بكافة املرافق والتجهيزات الالزمة 
خل��دم��ة احل��ج��اج واإن���ه���اء اإج����راءات 

دخولهم وخروجهم.
الت�سغيلية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  و���س��م��ل��ت 
لتفتي�س  متطوراً  جهازاً   14 املعدة 
ل�ساالت  احل����ج����اج  اأم���ت���ع���ة  ون���ق���ل 
القدوم واملغادرة واالنتظار، وكذلك 
حقائب  ل��ن��ق��ل  ع���رب���ة   700 ع����دد 
اإ�سافة  القادمني،  الرحمن  �سيوف 
اإىل توفري 28 حافلة حديثة لنقل 
لنقل  منها  ج���زء  خ�س�س  احل��ج��اج 

املر�سى وكبار ال�سن.
البحرية  ال���ت���ج���ه���ي���زات  وت�������س���م 
ق����اط����رت����ني ب����ح����ري����ت����ني، وك����ذل����ك 

التلوث  ملكافحة  بحريتني  قطعتني 
ال����ب����ح����ري وم���ك���اف���ح���ة احل�����رائ�����ق، 
اإىل  اآمنة،  بحرية  مالحة  ولتوفري 
ج���ان���ب ت���وف���ري ال���ع���دد ال������الزم من 
الذين  ال�سفن  حركة  نظام  م�سغلي 
ف�ساًل  ال�ساعة،  م��دار  على  يعملون 
املعدات  م���ن  ال���ع���دي���د  ع���ن جت��ه��ي��ز 
واالآليات اخلا�سة باالأمن وال�سالمة 
وح��������االت االإ�����س����ع����اف واالإط������ف������اء، 

واخلدمات امل�ساندة االأخرى.
بدورها اتخذت املنافذ الربية كافة 
احلجاج  ال���س��ت��ق��ب��ال  اال���س��ت��ع��دادات 
املجاورة،  ال��دول  من  ب��را  القادمني 
حيث اأقامت اجلهات املعنية املرافئ 
االأم��ن��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ال���الزم���ة، عند 
احلجاج  دخ���ول  لت�سهيل  منفذ  ك��ل 

وتقدمي اخلدمات لهم.
ي�سهد منفذ  اأن  يتوقع  العام،  وه��ذا 
ج���دي���دة ع��رع��ر م����رور اأك����رب دفعة 
من احلجاج العراقيني الذي ي�سل 
عددهم اإىل اأكرث من 24 األف حاج، 

 750 نحو  املنفذ  �سيعرب من  فيما 
حافلة اإىل امل�ساعر املقد�سة.

ال���ت���زاي���د يف عدد  ل���ه���ذا  وحت�����س��ب��ا 
احلجاج القادمني عرب املعرب، عملت 
اجلهات املعنية يف اململكة على توفري 
الالزمة، عرب  ال�سحية  التجهيزات 
جتهيز م�ست�سفى ميداين ب�سعة 50 

�سرير يف املوقع.
اأجهزة  على  ال��ربي  املنفذ  ويحتوي 
ت�ساعد  للتفتي�س  ومتطورة  حديثة 
ع���ل���ى ����س���رع���ة اإن����ه����اء االإج����������راءات، 
التي  اجل����وازات  �سالة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
بكافة  ك��ام��ل  ب�����س��ك��ل  مت جت��ه��ي��زه��ا 

االأجهزة املتطورة.
الوديعة  معرب  ي�ستقبل  امل��ق��اب��ل  يف 
احل������دودي، ج��ن��وب��ي امل��م��ل��ك��ة، وفود 
اليمن،  م����ن  ال���ق���ادم���ني  احل����ج����اج 
كافة  امل��ن��ف��ذ  اإدارة  ات���خ���ذت  ح��ي��ث 
احلجاج،  ال�ستقبال  اال���س��ت��ع��دادات 
باملنفذ،  احل����ج����اج  ����س���ال���ة  ف���ه���ي���اأت 
املدربة  الب�سرية  بالكوادر  ودعمتها 
وامل����وؤه����ل����ة، ف�����س��ال ع����ن االأج����ه����زة 
اإجراءات  الإمت��ام  احلديثة  واملعدات 
العربية  اململكة  وتطبق  ال��دخ��ول. 
 2017 ال����ع����ام  م���ن���ذ  ال�������س���ع���ودي���ة 
“ اخلا�سة  “ ط��ري��ق م��ك��ة  م���ب���ادرة 
دخ����ول احلجاج  اإج��������راءات  الإن���ه���اء 
وبلغ عدد  بلدانهم،  اململكة من  اإىل 
هذا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ن  امل�ستفيدين 
ال��ع��ام 225 األ��ف ح��اج وح��اج��ة من 
املبادرة  اإىل  ان�����س��م��ت  دول  خ��م�����س 
وبنغالدي�س  وباك�ستان  تون�س  هي: 
وتهدف  وم��ال��ي��زي��ا.  واإن��دون��ي�����س��ي��ا 
من  احلجاج  رحلة  لتي�سري  امل��ب��ادرة 
خ���الل اإن���ه���اء اإج�������راءات اجل�����وازات 
ال�سحية  واال�سرتاطات  واجلمارك 
مطارات  يف  االأمتعة  وترميز  وف��رز 
ب��ل��دان��ه��م، وب��ال��ت��ايل ال���دخ���ول اإىل 
ونقل  داخلية،  كاأي رحلة  ال�سعودية 

اأمتعة احلجاج اإىل اأماكن �سكنهم.

•• ابوظبي-الفجر:

ال��رواة من  الوطني يف مقابالته مع  االأر�سيف  ال�سفاهي يف  التاريخ  يوثق ق�سم 
عن  االإم���ارات  اأبناء  من  االأول  الرعيل  لدى  اخلالدة  الذكريات  املواطنني  كبار 
رحلة احلج قدمياً من االإمارات اإىل الديار املقد�سة الأداء الفري�سة التي �سرعها 
االإ�سالم، ومت�سك بها اأبناء املجتمع االإماراتي قدمياً قدر امل�ستطاع، وقد ات�سمت 
االأج�ساد  القلوب فيها كانت مفعمة باالإميان وتكبدت  باأن  رحلة احلج حينذاك 
ال�سحراء  دروب  جت��ت��از  امل��ط��اي��ا  ظ��ه��ور  على  ���س��ه��وراً  مت�سي  وه��ي  امل�سقة  فيها 
وفيافيها وقفارها يف ظروف بالغة ال�سعوبة �ساعية اإىل بيت اهلل احلرام، واإىل 

املدينة املنورة.
اأحد  العني، وهو  الظاهري من  �سعيد خلف  لنا خليفة  ي�سرد  الذاكرة  تلك  من 
الرواة الذين وثقت مقابلة التاريخ ال�سفاهي ذكرياته: كنا نذهب اإىل احلج على 
ظهور الركاب )االإبل(، وكان احلجيج يذهبون من اأبوظبي ومن العني، وت�ستغرق 
الرحلة اإىل مكة �سهرين تكون م�سوبة باحلذر من قطاع الطريق، وكان احلجاج 

يتناوبون على حرا�سة القافلة عندما يهجعون لياًل يف ال�سحراء. 
اأن  الظفرة  املن�سوري من  الق�سيلي  �ساهني  اأحمد  علي  ي��روي  اآخ��ر  م�سهد  ويف 
اأحد م�ساجدها،  باأنه حني و�سل مكة هو ورفاقه �سلوا يف  اأخ��ربه  اأحد احلجاج 
فاأخربوه،  اأتيتم؟  اأين  من  “املطوع” �سائاًل:  فبادرهم  ركابهم،  اإىل  حتولوا  ثم 
ف�ساألهم: كم �سهر ا�ستغرق طريقكم؟ فقالوا: اليوم نكمل ال�سهرين، قال واإيابكم 
ي�ستغرق �سهرين؟ قالوا: نعم، قال: هل اأنتم يف داركم )بلدكم( تعينون الرفيق؟ 
وت�ساعدون اجلار؟ وتكرمون ال�سيف؟ فقالوا: هذه عادات طبيعية بالن�سبة لنا، 
اأن من كان يتمتع  اإنكم ماأجورون، وحاجون واأنتم يف دياركم، )اأي  فقال: واهلل 

بتلك ال�سفات فله اأجر احلاج(. 
ويف رواية اأخرى من مقابالت التاريخ ال�سفاهي، يقول خالد عبد اهلل �سليمان 

“االإبل”، والذي ينوي  اإىل احلج على البو�س  اأبوظبي: كنا نذهب  الهنائي من 
تكن  اإذ مل  يتفق معهم،  اإىل جمموعة  وين�سم  البو�س،  يتفق مع �ساحب  احلج 
يحّج  وال  قليلة  ولكنها  موجودة  الطائرات  وكانت  متوفرة،  ال�سيارات  حينذاك 

بالطائرة اإال من كان لديه املال.  
وحتكي الراوية كليثم ك�سي�س مبارك ال�سام�سي من العني عن ظروف الرتحال 
فتقول: يخربين اأبي اأن رحلة احلج ت�ستغرق 90 ليلة، وكانوا يخرجون من بلدنا 
اإىل احلج، وُيتوفى بع�سهم على الطريق،  الأجل طاعة الرحمن، بع�سهم ي�سل 
احلجيج  رحلة  لها  ي�سف  ك��ان  ولكنه  يحج  مل  وال��ده��ا  اأن  اإىل  ال��راوي��ة  وت�سري 
حني يخرجون لل�سفر حاملني االأطعمة معهم التي تتالءم مع اأجواء ال�سحراء 
كاخلبز الياب�س “خبز الرقاق” وال�سمك ال�سغري املجفف “ال�سحناة” وال�سمن 

واملاء، ومي�سون مع دليلهم العارف بدرب احلج؛ اإذ مل يكن لديهم بو�سلة.
اهلل  فتحمد  احلج  العني عن  الكتبي من  را�سد  �سامل  فاطمة  الراوية  وتتحدث 
كانت  وال��ع��م��رة  احل��ج  اإىل  م���رات، وجميع رحالتها  ت�سع  واع��ت��م��رت  اأن��ه��ا حجت 

بالطائرة.
م�ست�سار  باخلري  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  تقول  ال��ذاك��رة(  يف  رحلة  )احل��ج  كتاب  ويف 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  اأ�سهم  لقد  الوطني:  االأر���س��ي��ف  يف  البحوث 
فري�سة  اأداء  االإ�سالمية من  واالأم��ة  �سعبه  اأبناء  ث��راه- يف متكني  اهلل  –طيب 
احلج؛ فقد وثقت جملدات )يوميات ال�سيخ زايد( ال�سادرة عن االأر�سيف الوطني 
اأداء فري�سة احلج  مبادراته االإن�سانية وتعزيزه لدور االإ�سالم واأركانه وت�سهيل 
نفقته  الأداء فري�سة احلج على  600 مواطن  اأوف��د   1980 عام  للنا�س، ففي 
اإىل  ينتمون  الذين  وف��ود احلجاج  اإىل  زاي��د  ال�سيخ  اهتمام  اخلا�سة، وقد و�سل 

دول اإ�سالمية.
جذورها  لها  احلج  بفري�سة  االهتمام  اأن  اإىل  باخلري  عائ�سة  الدكتورة  وت�سري 
املمتدة يف االإمارات وهذا ما ي�سري اإليه الرواة مبا يعرف ب� “الربوة” يف االإمارات 

قدمياً، وهي ورقة مكتوبة بها اأمر يقب�س مبوجبه حاملها املخ�س�سات املذكورة 
اإىل جمال�س �سيوخ القبائل واأعيان البالد  فيها، فيذهب من كان قا�سداً احلج 
االأرز والطحني وال�سكر والقهوة؛ ولذا كانت  الدرب من  للح�سول على موؤونة 
فهم  لكرامتهم،  �سوناً  الإيفاد احلجاج  ث��راه-  اهلل  – طيب  زاي��د  ال�سيخ  مبادرة 
يقدمون طلبهم عرب القنوات املعتمدة، والدولة تتكفل بتوفري جميع متطلباتهم 

ومعها الرعاية ال�سحية التي توفرها بعثة خا�سة يف موا�سم احلج املتعاقبة.
ويف كتاب )ذاكرتهم تاريخنا( ال�سادر عن االأر�سيف الوطني توثق مقابلة التاريخ 
اإبل  ال�سفاهي ما قاله الراوي را�سد �سيف ربيع باحلامية الظاهري عن �ساللة 
تدعى “احلاّية”: نحن نعتمد على االإبل يف حياتنا، ونرعاها ونعتز بها، واالإبل 
التي بحوزتنا االآن هي اإرث اأجدادنا الآبائنا ثم اآلت اإلينا ونحن �سنوّرثها اأوالدنا؛ 
اأم  من  تنحدر  جميعها  واإبلنا  ج��د،  عن  اأب��اً  املتعاقبة  االأج��ي��ال  تتناقلها  وبذلك 
اإىل مكة  “احلاّجة” الأن جدي ربيع امتطاها يف رحلتني  واح��دة ت�سمى احلاّية 
املكرمة الأداء فري�سة احلج مع ال�سيخ حميميد اآل �ساملني املن�سوري يف اإحداهما. 

وما لدينا من اإبل االآن هي من �ساللتها.
اأربعة  ت�ستغرق  اجلمال  ظهور  على  املكرمة  مكة  اإىل  العني  من  الرحلة  كانت 

اأ�سهر، يق�سي امل�سافرون �سهرين منها يف الذهاب و�سهرين يف العودة.
ويوثق كتاب )ذاكرتهم تاريخنا( ما قاله احلاج �سعيد اأحمد نا�سر بن لوتاه عن 
اأول مرة عندما كنت  اإىل مكة الأداء فري�سة احلج  رحلته للحج فيقول: ذهبت 
يف ال�ساد�سة ع�سرة من عمري تقريباً، واأذكر اأنها كانت يف فرتة حكم امللك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود، وكان الذهاب على ظهور الركاب، خرجنا اإىل 
االأح�ساء، ومنها توجهنا اإىل الريا�س، ثم اإىل مكة املكرمة، واإىل املدينة املنورة، 
و�سلكنا الطريق يف العودة اإىل �سقرى ومنها اإىل الريا�س، ومن الريا�س اأعطتنا 
احلمري  ركبنا  االأح�ساء  ومن  االأح�ساء،  فو�سلنا  كبرية،  نقل  �سيارتي  احلكومة 
حتى العجري، ومن العجري ركبنا الزورق البخاري “لنج” حتى البحرين ومن 

ذهاباً  الرحلة  ا�ستغرقت  وقد  بلدنا،  بلغنا  “لنج” اآخ��ر حتى  ركبنا يف  البحرين 
واإياباً ثالثة اأ�سهر.

ويتذكر احلاج �سعيد اأحمد نا�سر بن لوتاه اأنه ملا ذهب اإىل احلج برفقة والده، 
كان حول ق�سر امللك عبد العزيز كثري من الكتبة يكتبون للبدو طلباتهم من 
امللك قبل الدخول عليه، ويقول لوتاه: فذهبنا اإىل كاتب من الكتبة ليكتب لنا 
الر�سالة فقال اأخربوين حاجتكم، فقال الوالد: اأنا بامليك واأنت اكتب )اأنا اأملي 
ولبا�سه،  و�سكله  البدوي  الرجل  هذا  من  الكاتب  فا�ستغرب  اكتب(  واأن��ت  عليك 
وبداأ يكتب وكل حلظة ينظر الكاتب اإىل وجه وال��دي، ثم �ساأله من اأي جامعة 
متخرج؟ فا�ستغرب والدي من ال�سوؤال، ف�سحك والدي قائاًل: �سو جامعة؟! واإن 

دّل هذا على �سيء فاإنه يدل على تغرّي نظام التعليم.
ويف كتاب )ذاكرتهم تاريخنا( يتذكر الراوي عبيد را�سد عبيد اأحمد بن �سندل 
ثم  املا�سي،  القرن  الكويت يف خم�سينيات  اإىل  ال�سارقة  �سافر من  كيف  علي  اآل 
ا�سطحب والدته من الكويت للحج مع رحالت احلج بال�سيارة، ويقول ا�ستغرقت 

الرحلة حوايل ال�سهر.
وي�سيف الراوي: اإنه من اأجل ال�سفر اإىل الكويت عام 1955ح�سل على جواز 
ال�سارقة )1924- اإم��ارة  القا�سمي حاكم  بن �سقر  �سلطان  ال�سيخ  ال�سفر من 
وكانت اجل��وازات يف تلك االأي��ام وثيقة بها بيانات ال�سخ�س، واأنه من   )1951
�سنة ميالده، وعلى اجل��واز عبارة: نرجو ونطلب  ال�سارقة، وتذكر  اإم��ارة  رعايا 
من ممثلي احلكومات اأن ي�سمحوا حلامله بحرية املرور، وي�سهلوا له ال�سعوبات 

ويبذلوا له ما يحتاج اإليه من امل�ساعدة كما تقت�سيه ال�سداقة.
اأبناء  املا�سي وتكاتف  تفا�سيل  لنا  ال�سعبية تر�سد  الذاكرة  رواي��ات  فاإن  وبذلك 
التي  بيئتهم  تفا�سيل  توثق  كما  اخل��ري،  وفعل  االإمي���ان  طريق  على  االإم����ارات 
التي اتخذوا من ثمارها قوتاً،  النخيل  اأ�سهمت يف حتقيق ذلك ال �سيما �سجرة 

واجلمل الذي كان مطيتهم اإىل الديار املقد�سة.  

�سيوف الرحمن .. رحلتهم كانت مملوءة باملعاناة ومفعمة بالإميان

اِج الإماراتيني وتفا�شيل رحالتهم قدميًا  الأر�شيف الوطني يوثق ذكريات احُلجَّ

•• مكة املكرمة-وام:

مع اقرتاب نفري احلجيج الأداء منا�سكهم بداأ حجاج الدولة اخذ ا�ستعداداتهم 
الكعبة  اأع��ت��اب  اإىل  ال�سوق  يحدوهم  اال���س��الم  يف  اخلام�سة  ال��رك��ن  ل��ت��اأدي��ة 
امل�سرفة والطواف بالبيت العتيق والوقوف باأر�س امل�ساعر وزيارة امل�سطفى 

والرو�سة ال�سريفة.
واكد عدد من حجاج الدولة لوكالة اأنباء االإمارات “وام” اأن االأجواء ت�سري 
بجهود  م�سيدين  الفري�سة  لتاأدية  املقد�سة  االأرا���س��ي  دخ��ول  ي�سرمنذ  بكل 
القائمني على ت�سيري احلج رغم درجات حرارة مرتفعة حيث تقدم للحجاج 
امل�ساعدة ب�سدر رحب ال �سيما لكبار ال�سن . املواطن حميد حممد 72 �سنة 
من �سكان عجمان الذي يحج الأول مرة فتحدث عن رواي��ات االأ�سالف عن 

م�سقة احلج و�سري االأمور ببطء وقال “اليوم نحن يف نعمة كبرية اإذ ي�ستطيع 
احلاج اأن يوؤدي حجه يف ثالثة اأيام فقط “ فيما قال احلاج عبداهلل احلو�سني 
46 �سنة من �سكان اأبوظبي انه خطط لرحلته طويال لتحقيق اأمنية غالية 
لطاملا حلم بتحقيقها فيما اعترب حممد املهرب 38 �سنة من �سكان اأبوظبي 
احلج هذه االأيام اأي�سر بكثري. وقال احلاج خالد اأحمد احلو�سني 35 �سنة 
الفري�سة  ه��ذه  الداء  االأ���س��الف  رحلة  اأت��ذك��ر  “عندما  ال�سارقة  �سكان  م��ن 
اأتخيل اجلهد وامل�سقة ولكننا االآن يف نعمة كبرية “ م�سيدا بالت�سهيالت التي 
�سهدها يف اململكة العربية ال�سعودية منذ اأن وطئت قدماه االأرا�سي املقد�سة. 
اما احلاج �سليمان �سلطان اليماحي 36 �سنة من �سكان الفجرية الذي يوؤدي 
ال�سكر  اي�سا فقد عرب عن م�ساعرالفرح وعن  االأوىل  فري�سة احلج للمرة 

لالأ�سقاء ال�سعوديني على ت�سهيالت �سيوف الرحمن.

•• اأم القيوين-وام:

عيد  با�ستقبال  اخل��ا���س��ة  التجهيزات  ك��اف��ة  القيوين  اأم  بلدية  اأك��م��ل��ت 
االأ�سحى املبارك . وذكرت ميثاء جا�سم �سايف مدير قطاع حماية البيئة 
على  التفتي�سية  حمالتها  كثفت  البلدية  دائ���رة  اإن  العامة  وال�سالمة 
يكرث  التي  ال�سعبية  واملطابخ  املطاعم  خا�سة  الغذائية  واملن�ساآت  املحال 
الطلب عليها خالل فرتة العيد اإىل جانب حمالت الرقابة امليدانية على 
االأ�سواق خالل اأيام العيد. ولفتت اإىل اأن مق�سب البلدية بداأ ا�ستعداداته 
اإىل  االأ�سحى، م�سرية  عيد  امل�ستهلكني خالل  احتياجات  لتوفري  مبكرا 
اأن املق�سب �سيفتتح اأبوابه اأمام اجلمهور واجلمعيات اخلريية طيلة اأيام 

العيد من ال�ساد�سة �سباحا وحتى ال�سابعة م�ساء ملواكبة االأعداد الكبرية 
املتوقعة من الذبائح . ونوهت اإىل اأن الدائرة وفرت فريقا من االأطباء 
قبل  �سالمتها  من  والتاأكد  االأ�ساحي  بفح�س  املتخ�س�سني  البيطريني 
وبعد الذبح وخلوها من االأمرا�س حفاظا على �سحة و�سالمة امل�ستهلك 
. وح����ذرت م��ن خ��ط��ر االع��ت��م��اد ع��ل��ى الق�سابني امل��ت��ج��ول��ني وال��ذب��ح يف 
الطرقات ما ي�سكل خطورة على �سحة البيئة، م�سرية اأن البلدية �ستقوم 
بتوزيع ن�سرات توعوية علي اجلمهور تو�سح �سرورة الذبح يف املقا�سب 
وجود  حال  يف  واملقيمني  املواطنني  منا�سدة  االأ�سحية،  �سالمة  ل�سمان 
اأي مالحظات اأو �سكاوى بالتوا�سل على الرقم 0506866011 على 

مدار ال�ساعة.

حجاج اإماراتيون يروون م�شاعرهم قبل بدء جتربتهم الأوىل لأداء املنا�شك بلدية اأم القيوين تكمل ا�شتعداداتها ل�شتقبال عيد الأ�شحى

خدمات نوعية يف املنافذ ال�شعودية لت�شهيل عبور احلجاج



الثالثاء    6   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12701  
Tuesday   6   August   2019  -  Issue No   12701

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

حتتفي اململكة العربية ال�سعودية هذه االأيام ب�سيوف الرحمن من كل قارات 
واأجنا�سهم  ثقافاتهم  تنوع  على  لهم  الراحة  �سبل  توفري  على  وتعمل  العامل 
وعاداتهم وتقاليدهم ويف مقدمتها م�سروع التو�سعة الثالثة للحرم املكي الذي 
د�سنه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود لريفع 
ال�سعة اال�ستيعابية له اإىل 30 مليون زائر بتكلفة قدرها 100 مليار دوالر 

اأمريكي.
وتر�سد وكالة اأنباء االإمارات “ وام “ يف هذه ال�سطور تاريخيا حجم التطور 

واخلدمات التي تقدمها اململكة وحتظى باإ�سادة الزوار على مدار العام .
اأول  1490 مرتا مربعا عند فتح مكة وجرت له  كانت م�ساحة احلرم املكي 
تو�سعه بعد وفاة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب 
عام 17 هجرية الذي اأ�ساف مل�ساحته 560 مرتا ثم توالت التو�سعات فيما 
اأ�سبحت هناك  �سعود احلكم  اآل  العزيز  الراحل عبد  امللك  . ومنذ تويل  بعد 
�سيانته  وتراقب  �سوؤونه  تتوىل  احل��رم  اإدارة  جمل�س  ت�سمى  خا�سة  موؤ�س�سة 
هجرية،   1344 عام  من  اعتبارا  وذل��ك  تو�سعاته  على  وت�سرف  وترميماته، 

لت�سل م�ساحة امل�سجد احلرام اإىل 125900 مرت مربع يف عهده، وتتزايد 
اأعمال  م�سل.وتوا�سلت  األ���ف   400 اإىل  امل�سلني  م��ن  اال�ستيعابية  �سعته 
التطوير يف احلرم املكي حتى د�سن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز التو�سعة االأكرب يف تاريخ احلرم ال�سريف يف عام 2015 م بتكلفة 
اجمالية 100 مليار دوالر، لتت�سع اإىل 30 مليون حاج ومعتمر، متا�سيا مع 

روؤية 2030 .
امل�ساحة  على  ال�سعفني  اإىل  للتقديرات  وف��ق��ا  التو�سعة  ه��ذه  و�ستت�ساعف 
جديدا،  بابا   78 اإن�ساء  امل�سروع  ويت�سمن  احل��رام،  للم�سجد  حاليا  املوجودة 
اعتبارا من  ال�سعودية  العربية  اململكة  التي وجهتها  النفقات  اإجمايل  وتقدر 

عهد امللك عبدالعزيز املوؤ�س�س وحتى االآن ب� 200 مليار دوالر.
وبخ�سو�س امل�سجد النبوي ال�سريف فقد ت�ساعفت م�ساحاته مئات االأ�سعاف 
35 مرتا، وعر�س  1050 مرتا بطول  التاأ�سي�س  حيث كانت م�ساحته عند 
2.5 مرت، وذلك يف العام االأول للهجرة ثم جرت التو�سعة  30 مرتا، وارتفاع 
حيث  م��ي��الدي��ة،   628 امل��واف��ق  هجرية   7 ع��ام  يف  ال��ن��ب��وي  للم�سجد  االأوىل 
م�ساحته  لت�سبح  عر�سه  يف  و20  امل�سجد  لطول  مرتا   15 م�ساحة  اأ�سيفت 
اخلليفة  عهد  ويف  امل�سلني،  م��ن  امل��ت��زاي��دة  االأع����داد  ال�ستيعاب  م��رت   2500

عمر بن اخلطاب متت اأول تو�سعة للم�سجد بعد النبي حممد عليه ال�سالة 
5.5 مرت  60، وارتفاعه  70 مرتا، وعر�سه  وال�سالم فاأ�سبح طول امل�سجد 
عام 17 هجرية، ويف عهد اخلليفة عثمان بن عفان ات�سع امل�سجد النبوي 5 

اأمتار من 3 جهات، وظلت التو�سعات م�ستمرة ب�سكل ن�سبي .
م�ساحة  باإ�سافة  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ال��راح��ل  امللك  وج��ه   1372 ع��ام  ويف 
قدرها 16326 مرتا مربعا مل�ساحة امل�سجد حتى ي�ستوعب 28 األف م�سل 
اإ�سايف على الطاقة اال�ستيعابية املوجودة من قبل، ثم اأ�سيفت م�ساحة قدرها 
مرت بال�ساحات اخلارجية حتتوى على 80 مظلة .. ويف عهد امللك  األف   35
 1414 عام  الثالثة  ال�سعودية  التو�سعة  جرت  العزيز  عبد  بن  فهد  الراحل 
هجرية لت�ستوعب ما يقرب 700 األف مثل م�سل، ثم ن�سل اإىل اأكرب تو�سعة 
متت يف امل�سجد النبوي بعهد امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز الذي اأ�ساف 
املظالت  وتو�سيع  ال�ساحات اخلارجية  األ��ف مرت مربع يف   143 من خاللها 
اال�ستيعابية  ال�سعة  ترتفع  وب��ذل��ك  مظلة،   250 زرع  مت  حيث  الكهربائية 
امل�سجد  على  النفقات  قيمة  لت�سل  م�سل  مليون   1.6 اإىل  النبوي  للم�سجد 
النبوي ال�سريف منذ تاأ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية اإىل 90 مليار دوالر 

بحلول عام 2030.

•• دبي-الفجر:

ثمن �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، 
اجلهود التي تقوم بها االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
يف حفظ االأم��ن واالأم��ان، ما اأدى اإىل خف�س البالغات اجلنائية 
% يف الربع الثاين من العام اجل��اري مقارنة بنف�س   15 بن�سبة 
بن�سبة  املجهولة  البالغات  وانخفا�س  املا�سي،  العام  من  الفرتة 
يف الربع الثاين من العام اجل��اري مقارنة بنف�س الفرتة   29%
تقييم  اجتماع  �سعادته  تروؤ�س  املا�سي. جاء ذلك خالل  العام  من 

الربع  خ��الل  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة  اأداء 
اإبراهيم  ال��ل��واء خبري خليل  ال��ع��ام اجل���اري، بح�سور  ال��ث��اين م��ن 
املن�سوري، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي، ومديري 
االإدارات العامة يف قطاع �سوؤون البحث اجلنائي، ومديري مراكز 

ال�سرطة، وعدد من ال�سباط.
وا�ستعر�س العقيد را�سد بن ظبوي الفال�سي مدير اإدارة الرقابة 
خالل  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة  يف  اجلنائية 
االجتماع النتائج التي حققتها االإدارة العامة للتحريات يف تنفيذ 
اخلطط التطويرية واال�سرتاتيجية لتحقيق االأهداف واملوؤ�سرات 

املن�سودة يف خف�س معدالت اجلرمية املقلقة، والتعامل ال�سريع مع 
ومراكز  للتحريات  العامة  االإدارة  اأداء  تقييم  وخطط  البالغات، 
ال�سرطة يف دبي، واآليات عملها وخطط تقليل اجلرائم يف مناطق 

االخت�سا�س وت�سكيل فرق عمل فعالة. 
ووجه �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري جميع العاملني يف االإدارة 
للتحريات  العامة  االإدارة  حققتها  ال��ت��ي  النتائج  م�ساعفة  اإىل 
واملباحث اجلنائية يف تنفيذ اخلطط التطويرية لتحقيق االأهداف 
اال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي واأهمية اال�ستجابة ال�سريعة للبالغات 

التي ترد لالإدارة.

خالل الربع الثاين من العام اجلاري
اللواء املري يرتاأ�س اجتماع تقييم اأداء الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 

ال�شعودية .. جهود متوا�شلة خلدمة �شيوف الرحمن

•• الظفرة -الفجر:

الرئي�سية  وال�����س��وارع  املنطقة  م��دن  بتزيني  الظفرة  منطقة  بلدية  قامت 
 700 اأك��رث من  تركيب  املبارك حيث مت  االأ�سحى  عيد  ابتهاجاً مبنا�سبة 
�سكاًل هند�سياً �سوئياً حتمل عبارات تهنئة ابتهاجاً بعيد االأ�سحى املبارك، 
مثل عيدكم مبارك، من العايدين والغامنني، ع�ساكم من عواده، وفرحة 

العيد. 
وحر�ست بلدية منطقة الظفرة على زيادة اأعداد االأ�سكال الهند�سية تعبرياً 
عن فرحة العيد مع مراعاة اإجراءات االأمن وال�سالمة خالل تركيب زينة 
واالآمنة  للحرارة  املقاومة  امل��واد  اأف�سل  وا�ستخدام  املبارك،  االأ�سحى  عيد 

وال�سديقة للبيئة يف جميع نطاق اأعمال الزينة. 

•• دبي-الفجر:

اأعلن مركز حممد بن را�سد للثقافة االإ�سالمية التابع لدائرة ال�سوؤون   
االإ���س��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي ب��دب��ي، ع��ن جت���اوز ع���دد امل�ستفيدين من 
الربامج التي طورها نفذها املركز خالل الن�سف االأول من العام احلايل 
حاجز ال� 50 األف م�ستفيدا، حمققاً زيادة بعدد امل�ستفيدين بن�سبة 70% 
اأن�سطة املركز  2018، فيما ارتفع عدد  مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 
خالل الن�سف االأول من العام بن�سبة %18 مقارنة بالفرتة نف�سها من 
ن�ساط   1،854 اإىل  املركز  اأن�سطة  ع��دد  اإجمايل  لي�سل   2018 ع��ام 

وفعالية تنوعت بني حما�سرات ودرو�س ودورات وور�س عمل.
وعلى م�ستوى اخلدمات املقدمة للم�سلمني اجلدد فقد وفر املركز 180 
خدمة رعاية للم�سلمني اجلدد والذي ارتفع عددهم خالل الن�سف االأول 
من العام احلايل بن�سبة %21 مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2019 

لي�سل اإىل 1،908 �سخ�س. و�سملت اخلدمات التي وفرها مركز حممد 
بن را�سد للثقافة االإ�سالمية تقدمي الدعم مبختلف اأنواعه، االجتماعي 
والتوعوي والديني، ف�ساًل عن تعريف امل�سلمني اجلدد مببادئ االإ�سالم 
املجتمع  بها  يتميز  التي  امل�سرتك  والتعاي�س  الت�سامح  وقيم  ال�سمحة 

االإماراتي.  
واأكدت هند لوتاه مديرة اإدارة مركز حممد بن را�سد للثقافة االإ�سالمية 
تعك�س  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  خ��الل  االأداء  م��وؤ���س��رات  اأن  اإىل 
خطابها  واإي�سال  االإ�سالمية  الثقافة  لن�سر  العمل  على  املركز  اإدارة  داأب 
حتقيق  على  “نعمل  ل��وت��اه:  وق��ال��ت  املجتمع.  ف��ئ��ات  ملختلف  احل�����س��اري 
هذه االأهداف من خالل تنظيم برامج وفعاليات متنوعة تعزز التوا�سل 
احل�ساري بني خمتلف اجلن�سيات وتوفر املعرفة الوافية حول غنى وثراء 

الثقافة االإ�سالمية لكافة الفئات امل�ستهدفة.«
من  حما�سر  وا�ستعان مركز حممد بن را�سد للثقافة االإ�سالمية ب� 24 

لتقدمي  بدبي  والعمل اخل��ريي  االإ�سالمية  ال�سوؤون  دائ��رة  داخ��ل وخ��ارج 
نظمها  التي  الربامج  و�سملت  املركز.  نظمها  التي  والندوات  املحا�سرات 
حما�سرة  املركز خالل االأ�سهر ال�ستة االأوىل من العام احلايل عقد 31 
وتنظيم 7 ور�س عمل وتنفيذ 183 دورة للمعلمني واملعلمني املتعاونني 
املركز  تعاون  فيما  املتعاونني،  واملعلمني  للمعلمني  ديني  در�س  و1،633 

مع 121 جهة حكومية وخا�سة لتنفيذ هذه الربامج.
ال�سراكات  عقد  يف  املتوا�سل  املركز  جن��اح  “يعك�س  لوتاه:  هند  واأ�سافت 
وتفعيل اأوجه التعاون مع خمتلف اجلهات والهيئات احلكومية واخلا�سة 
الثقافة  ن�سر  يف  املركز  ر�سالة  اأهمية  املتنوعة  التوعوية  براجمه  لتنفيذ 
وعاملي  اإقليمي  كمركز  دب��ي  مكانة  وتر�سيخ  واالإ���س��الم��ي��ة،  االإم��ارات��ي��ة 
من  الثاين  الن�سف  خ��الل  و�سنوا�سل  واالإن�����س��اين.  احل�ساري  للتوا�سل 
فئات  خمتلف  مع  الفعال  للتوا�سل  الهادفة  ا�سرتاتيجيتنا  تنفيذ  العام 

و�سرائح املجتمع.«

وفيما يتعلق باال�ستف�سارات ال��واردة للمركز يف خالل الن�سف االأول من 
عام 2019، فقد بلغت 612 ا�ستف�ساراً، منها 60 ا�ستف�سارا عرب قنوات 
التوا�سل االجتماعي، و10 ا�ستف�سارات عرب الربيد االإلكرتوين للمركز، 
و432 ا�ستف�سار مت تقدميها عرب احل�سور ال�سخ�سي لطالبي اخلدمة، 

يف حني ورد 110 ا�ستف�سار عرب خدمة الهاتف.
خالل  نفذ  قد  االإ�سالمية  للثقافة  را�سد  بن  حممد  مركز  اأن  اإىل  ي�سار 
املجتمع مبنا�سبة  الت�سامح يف  ثقافة  تعزز  فعاليات  �سل�سلة  العام احلايل 
ا�ستهدفت هذه  اإذ  االإم��ارات،  للت�سامح يف دولة  2019 عاماً  اختيار عام 
اإم��ارة دبي، كما نظم ق�سم  امل�سلمة يف  امل�سلمة وغري  الفعاليات اجلاليات 
التوا�سل احل�ساري يف املركز زيارات ميدانية لغري امل�سلمني من املقيمني، 
وزيارات ميدانية اإىل بع�س امل�ساجد يف االإمارة، هذا وقد �سهدت الفعاليات 
بو�سفها  دب��ي  اإم��ارة  تعي�سه  ال��ذي  الواقع احل�ساري  عك�س  اإق��ب��ااًل كبرياً 

مركزاً عاملياً للت�سامح.

بلدية منطقة الظفرة تزين املدن وال�شوارع مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

ارتفاع عدد امل�ستفيدين بن�سبة 70 % وعدد الأن�سطة بن�سبة 18 %

من برامج مركز »حممد بن را�شد للثقافة الإ�شالمية« خالل الن�شف الأول من عام 2019 م�شتفيد  األف   50

اأخبار ال�شاعة : حر�س وثقة كبريان  
بالأخوة والأ�شقاء يف ال�شودان

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  الكامل بني  االت��ف��اق  اإع��الن  اأن  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  اأك��دت 
الع�سكري االنتقايل وقوى احلرية والتغيري بال�سودان حول الوثيقة 
الد�ستورية، �سكل اإجنازا كبريا الأقطاب ال�ساحة ال�سيا�سية ال�سودانية 
ومك�سبا اإيجابيا لل�سعب ال�سوداين وكل �سعوب املنطقة، وذلك باعتبار 
وتوطيد  اال�ستقرار  لتحقيق  االأ�سا�س  املدخل  مبنزلة  اخلطوة  هذه 

دعائم االأمن وال�سروع يف م�سار التنمية.
وقالت الن�سرة حتت عنوان “ حر�س وثقة كبريان باالإخوة واالأ�سقاء 
يف ال�سودان “ اإن التو�سل اإىل حل �سلمي لالأزمة ال�سيا�سية واالأمنية 
اأ���س��ه��ر من  بعد  االأخ����رية،  ال��ف��رتة  خ��الل  امل�سهد  ال��ت��ي خيمت على 
املفاو�سات والنقا�سات امل�ستمرة، هو تطور يبعث على التفاوؤل ويعزز 
االأمل لدى كل الدول ال�سديقة وال�سقيقة، قبل اأن يكون حلما راود 

اأبناء ال�سعب ال�سوداين لفرتة لي�ست بالق�سرية.
والبحوث  للدرا�سات  االإم��ارات  ال�سادرة عن مركز  الن�سرة  واأ�سافت 
اال�سرتاتيجية “ نظرا اإىل طبيعة عالقة االأخوة واملودة التي تربط 
�سعب االإمارات العربية املتحدة بال�سعب ال�سوداين ال�سقيق، فاإن درجة 
ال�سوداين، تتجاوز االأطر الر�سمية داخل  الغبطة باالإجناز الوطني 
دولة االإمارات اإىل امل�ستوى ال�سعبي؛ ولذا، فاإن كل املواقف االإيجابية 
ال�����س��وداين االأبرز،  ال��ي��وم جت��اه احل��دث  التي تقفها دول��ة االإم����ارات 
االجتماعية  العالقات  عمق  جت�سد  �سعبية  الإرادة  انعكا�سا  تعد  اإمنا 
بينهما حواجز  التاريخ وفرقت  بينهما  �سعبني جمع  والثقافية بني 
اجلغرافية، لكن اإرادة التعاون والتعا�سد والتاآخي ظلت را�سخة بني 
البلدين على امتداد تاريخهما الطويل؛ وذلك بف�سل وعي االأبناء، 

وحر�سهم على احلفاظ على امل�سالح امل�سرتكة« .
وقالت “ فقد ظلت دولة االإمارات العربية املتحدة، تقف اإىل جانب 
ال�سعب ال�سوداين ال�سقيق يف كل حمنه، كما حر�ست، منذ اأيام املغفور 
له، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ على موؤازرته 
يف كل التحديات التي واجهته، واإذ تعرب اليوم عن وقوفها اإىل جانبه، 
فاإمنا جتدد العهد وتفي بالتزام اأخالقي واإن�ساين واأخوي؛ ذلك اأن 

واجب االأخوة يتطلب تقدمي الدعم يف كل الظروف« .
دولة  م��واق��ف  ت��اأت��ي  املنطلقات  تلك  على  وتاأ�سي�سا  اأن��ه  اإىل  ولفتت 
ال�سودان؛  يف  احلا�سل  االإيجابي  ال�سيا�سي  التطور  جت��اه  االإم���ارات 
حيث ع��رب م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد ق��رق��ا���س وزي���ر الدولة 
يف  االأخ��ري  االت��ف��اق  جت��اه  االإيجابي  موقفه  عن  اخلارجية  لل�سوؤون 
ال�سودان قائال: اإنه »يطوي �سفحة حكم الب�سري واالإخوان ويدخل 
احلكم  اىل  بالتحول  ال�سيا�سي  تاريخه  يف  ج��دي��دة  حقبة  ال�����س��ودان 
اإىل  »الطريق  اأن  قرقا�س  اأن���ور  الدكتور  معايل  واأ���س��اف   .. امل���دين« 
بالورود،  مفرو�سا  يكون  لن  واالزده���ار  واال�ستقرار  املوؤ�س�سات  دول��ة 
ال�سقيق و�سعبه، مع تكاتف املخل�سني، حوله  بال�سودان  ولكن ثقتنا 

كبرية«.
ال�سودان  جت��اه  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  م��وق��ف  اأن  واأك���دت 
ل��رف��ع م��ع��ان��اة �سعبه،  ك��ب��رية  ال�سقيق، وم���ا ق��دم��ت��ه م��ن م�����س��اع��دات 
وا�ستقرار  اأم��ن  دع��م  يف  الر�سيدة  وقيادتها  الدولة  �سيا�سة  ي��وؤك��دان 
الكامل  االح��رتام  ينبني على  العربية، وهو موقف  ال�سعوب  و�سالم 

خليارات تلك ال�سعوب.
وقالت “ هذا، ومل يتوقف دور دولة االإمارات على التاأييد ال�سيا�سي 
خليارات ال�سعوب ال�سقيقة فقط، بل �سعت بكل جهدها للم�ساركة يف 
ولي�ست  بلد،  من  اأك��رث  يف  ال�سيا�سيني  الفرقاء  بني  التوافق  حتقيق 
حالة ال�سودان اليوم �سوى منوذج حي على رغبة االإمارات يف اإ�سالح 
ذات البني، وهو ما اأكدته قيادات �سودانية بقولها: » اإن دولة االإمارات 
غري  دف��ع  ق��وة  مثلتا  ال�سعودية،  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
مرئية للكثري من النا�س، يف �سبيل التوفيق بني االأطراف ال�سودانية، 
ولعبتا دورا اأ�سا�سا يف التو�سل اإىل االتفاق ب�ساأن الفرتة االنتقالية«.

دولة  �ستظل   “ بالقول  افتتاحيتها   “ ال�ساعة  اأخ��ب��ار   “ واختتمت 
االإمارات �سندا قويا لكل ال�سعوب ال�سقيقة، �سواء تعلق االأمر بالدعم 
امل�سهد  الأق��ط��اب  ال�سيا�سية  اخل��الف��ات  ت�سوية  يف  االإ�سهام  اأو  امل��ادي 
ال�سيخ  له  املغفور  لها  اأ�س�س  التي  القيادة  حكمة  اأن  ذلك  ال�سيا�سي؛ 
القوية  الركيزة  هي  “ طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان  زاي��د بن �سلطان 
التعامل مع خمتلف  الراهنة يف  االإم���ارات  قيادة  عليها  تعتمد  التي 
اأزمات املنطقة ومن ثم فاإن التمتع بنعمة اال�ستقرار واالأمن واالأمان 
غ��ريه��ا على  م��ن  اأك���رث  االإم�����ارات حري�سة  دول���ة  ب���اأن يجعل  كفيل 
اإىل جتنيبهم االنزالق  م�سلحة االإخوة واالأ�سقاء �ساعية بكل قواها 

اإىل مهاوي الفو�سى واال�سطراب.
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اإعــــــــــالن
للنقليات  الوثبة  ال�س�����ادة/نهار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1160567 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداحلميد عبداهلل احمد ال�سابري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سني علي �سالح فهيد امل�سعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم رمان زمان

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2357999 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد ن�سيب حممد ن�سيب العفاري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خليفه مبارك مغري اخلييلي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
لتجارة  املدينة  ال�س�����ادة/هالل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قطع ال�سيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2025521 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل حمد علي عبدالرحمن ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد حمد علي عبدالرحمن ال�سام�سي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة امبلك�س االمارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1057881 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة في�سل عبدالقادر حممد دحو ل�سا�س %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف المي تيكنكال للحلول

lime technical solutions
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ساطئ  غولف  ال�س�����ادة/نادي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سعديات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1181307 

تعديل مدير/ا�سافة فران�سي�سكو دي النكا�سرت دافيد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات اال�ستثمارية ذ.م.م 

ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع
ALDAR PROPERTIES P J S C

تعديل مدير/حذف جا�سم �سالح جا�سم احمد بو�سبيع
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سهم الذهبي لل�سحن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب والتخلي�س رخ�سة رقم:1025817 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد احمد طالب احمد الهمامي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف طالب احمد طالب احمد الهمامي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا �سويت اند �سالت ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2219594 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سعيد عو�س علي الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف العنود علي غلوم علي مو�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نوار منري طوبجي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا �سويت اند �سالت ذ.م.م 
SWEET & SALT CAFETERIA LLC

اىل/كافترييا �سويت اند �سالت ذ.م.م-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SWEET & SALT CAFETERIA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للتدقيق  عبدالرحمن  ال�س�����ادة/حممد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واال�ست�سارات وحت�سيل الديون )حما�سبون قانونيون(
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1368787 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�سم جتاري من/حممد عبدالرحمن للتدقيق واال�ست�سارات وحت�سيل الديون 
)حما�سبون قانونيون( 

 MOHAMMED ABDUL RAHMAN TO AUDIT & CONSULTING &
 DEBT COLLECTION -CHARTERED ACCOUNTANTS
اىل/حممد املزروقي لتدقيق احل�سابات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

MOHAMMED ALMARZOOQI FOR AUDITING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�ساط/حذف حت�سيل الديون )8291001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العرو�س 
 CN 1058144:االنيقة خلدمات االفراح  رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املنارة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�ست�سارات واخلدمات االعالمية
رخ�سة رقم:CN 1050070  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فيلو �سيتي لل�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1485178  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/درابو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هري �سبا
رخ�سة رقم:CN 2589900  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1176730  باال�سم التجاري لوؤلوؤة االحتاد 
للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1105961  باال�سم التجاري معر�س الزهار 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  التجاري 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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الفارد لدارة ال�شفن- ذ م م
اجتماع  قرار  مبوجب  انه  احل�سابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 

اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2019/07/24
بحل وت�سفية 

�سركة الفارد لدارة ال�سفن - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية-ابوظبي بالرقم

التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2347326

فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �سناعية هيلي 

بناء عبد اهلل حممد علي ال�سحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�سار 
امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ 

هذا االعالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6 

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/بار�سونز برينكر هوف 
انرتنا�سيونال انك فرع �سركة )الواليات املتحدة( مقيدة 
رقم  حتت  الوزارة  لدى  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
)1133( وقد تقدمت ال�سركة اىل الوزارة بطلب لتعديل 
انرتنا�سيونال  بي  ا�س  دبليو  لي�سبح  التجاري  اال�سم 
االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف  بياناتها  وتعديل  ذ.م.م 
التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . لذلك  تبعا 
باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز اأ�سبوع من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
حتريرا يف 2019/8/5

اأحمد علي احلو�شني
 مدير اإدارة ال�شتجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفلورن�س للتجارة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2464889 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل �سلطان �سعيد �سامل الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سرور حممد �سعيب غالم اخلوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافيه �سيك�س اند كويف

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2578201 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هنادي احمد �سلطان النابوده ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خلفان �سامل حممد را�سد الريامي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6 

اإعــــــــــالن
تنظيف  خلدمات  ال�س�����ادة/كريتفيتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتلميع ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1122944 

تعديل ا�سم جتاري من/كريتفيتي خلدمات تنظيف وتلميع ال�سيارات 
CREATIVITY CLEANING AND POLISHING CARS

اىل/بليزرد لزينه ال�سيارات
BLIZZARD AUTO ACCESSORIES

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات )4530010(
تعديل ن�ساط/حذف تنظيف وتلميع ال�سيارات )4520017(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة جدة العمال االملنيوم والزجاج 

املع�سق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1122264 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد عبداهلل �سعيد ال�سعدي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد عبداهلل �سعيد ال�سعدي من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد مومني العلم حممد خور�سيد �سودري %49
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة جدة العمال االملنيوم والزجاج املع�سق 

JEDDA ALUMINUM AND GLASS WORK EST

اىل/جدة العمال االملنيوم والزجاج املع�سق ذ.م.م
JEDDA ALUMINUM AND GLASS WORK LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• عجمان-وام:

بالتعاون  عجمان  جامعة  اأطلقت 
مع نور بنك �سندوق نور للتكافل 
التعليمي بقيمة 3.2 مليون درهم 
وتعزيزا  املع�سرين  للطلبة  دع��م��ا 
والتمويل  ال�����س��ريف��ة  ل�����س��ن��اع��ة 

االإ�سالمي.
اأعقاب  يف  اخل���ط���وة  ه����ذه  ج�����اءت 
الطرفني  ب��ني  ت��وق��ي��ع��ه  ات��ف��اق مت 
للتكافل  ن�����ور  ����س���ن���دوق  الإن�������س���اء 
“ الذي  ن��ور  “ �سندوق  التعليمي 
بتمويل  دائ���م���ة  وب�����س��ف��ة  ���س��ي��ق��وم 
اأ�ستاذية وقفية واأربع منح لدرا�سة 
االإ�سالمي  وال��ت��م��وي��ل  ال�����س��ريف��ة 
بجامعة  االأع���م���ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  يف 

عجمان.
ال�سغري  ك�����رمي  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
اإن  الدكتور  عجمان  جامعة  مدير 
�سندوق نور ياأتي يف اإطار اجلهود 
ال��ت��ي ت�سعى  ال���رائ���دة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
حثيثا لت�سليط ال�سوء على تاريخ 
وقيمة وتاأثري ال�سريفة والتمويل 

االإ�سالمي.
خ����الل هذه  م���ن  اأن�����ه  اإىل  ول���ف���ت 
امل�ساهمة ال�سخية لنور بنك، �سيتم 
عرب  دائمة  ب�سفة  ال�سندوق  دع��م 
اإيرادات هذا الوقف، والتي �ستعود 

بالنفع املبا�سر على وقف االأ�ستاذية 
واملنح الدرا�سية االأربع املقدمة«.

جامعة  ت���ت���ع���ه���د   “ واأ���������س��������اف: 
م�ساو  م���ب���ل���غ  ب���ت���ق���دمي  ع���ج���م���ان 
املخ�س�سة  اال�ستثمارية  للعوائد 
ل��ه��ذه امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة االأرب����ع، اأي 
مب�ساعفة املبلغ ال�سنوي املتوفر يف 
ال�سندوق لتاأهيل طلبة كلية اإدارة 
االأعمال لنيل درجة علمية يف هذا 

التخ�س�س املهم«.
للتكافل  ن����ور  ���س��ن��دوق  اأن  واأك�����د 

روؤي������ة �ساحب  ي���دع���م  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
حاكم عجمان رئي�س جمل�س اأمناء 
ر�سالة  وك��ذل��ك  ع��ج��م��ان،  ج��ام��ع��ة 
اجلامعة واأهدافها اال�سرتاتيجية.

اي�سيفيدي�س  ج����ون  ق����ال  ب������دوره 
بنك:”  ل��ن��ور  التنفيذي  الرئي�س 
اإن التعليم هو االأ�سا�س الذي يقوم 
هذه  ولتحقيق  م�ستقبلنا،  عليه 
الغاية، فاإنه من االأهمية مبكان اأن 

تعليم بجودة  الطلبة على  يح�سل 
عاملية عالية، وهذه املنح الدرا�سية 
لتعزيز  ال�سبيل  ه��ي  واالأ���س��ت��اذي��ة 

هذا االأ�سا�س ».
واأ��������س�������اف: “ ن�����اأم�����ل ع�����رب ه����ذا 
ا�ستقطاب  يف  ال��وق��ف��ي  ال�����س��ن��دوق 
بدرا�سة  ال�سغوفة  املتميزة  املواهب 
االإ�سالمي،  وال��ت��م��وي��ل  ال�سريفة 
و����س���وف ن���زوده���م ب��ال��ف��ر���س التي 
يحتاجونها للنهو�س بهذا القطاع 

املزدهر اإىل اآفاق جديدة«.

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد الطالب يف مراكز رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم يف الدولة خالل 
وفقا  وذلك  وطالبة،  طالبا   -4695  2019-2018 الدرا�سي  الف�سل 

لالإح�سائيات ال�سادرة عن وزارة تنمية املجتمع.
وو�سل عدد مراكز رعاية تاأهيل اأ�سحاب الهمم اإىل 95 مركزا على م�ستوى 
ال�سهادات  حملة  م��ن   2120 منهم  ع��ام��اًل،   3044 فيها  يعمل  ال��دول��ة 

اجلامعية واأ�سحاب الدرا�سات العليا ماج�ستري - دكتوراه.

الرتاخي�س  اإ����س���دار  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ة  املجتمع  تنمية  وزارة  وت��ع��ت��رب 
للموؤ�س�سات واملراكز العاملة يف جمال رعاية وتعليم وتدريب اأ�سحاب الهمم، 
كما تتوىل مهمة تطوير برامج واأ�ساليب الرعاية والتاأهيل، واإعداد الربامج 

التدريبية املهنية ومتابعة تنفيذها واالإ�سراف عليها.
وت��ق��دم م��راك��ز رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م جم��م��وع��ة م��ن اخلدمات 
التاأهيلية والرتبوية الهادفة اإىل تطوير مهارات اأ�سحاب الهمم يف خمتلف 
املجاالت، واإدماجهم يف احلياة االجتماعية العامة والتي من اأهمها خدمات 
اللغوي،  والعالج  احلركية،  املهارات  لتطوير  والوظيفي  الطبيعي  العالج 

الف�سول  ال�سلوك، وخدمات  وتعديل  النف�سي،  التقييم  اإىل خدمات  اإ�سافة 
العامة.  واحلياتية  للطلبة  املعرفية  امل��ه��ارات  على  تركز  التي  التعليمية 
وتاأخذ اخلدمات يف مرحلة التاأهيل املهني طابعاً مهنياً وا�ستقاللياً لتمكني 
اأ�سحاب الهمم من املهارات املهنية التي تلزمهم يف عامل العمل، وت�ساعد يف 

ح�سولهم على فر�س عمل.
وميثل التعليم اأحد اأبرز حماور ال�سيا�سة الوطنية لتمكني اأ�سحاب الهمم 
التي اأعلنت عنها دولة االإمارات والتي تهدف اإىل العمل على تطوير نظام 
تعليمي دامج لهم يف جماالت التعليم العام واملهني والعايل، وتوفري معلمني 

وخمت�سني يف خمتلف االإعاقات واملراحل، وافتتاح تخ�س�سات فرعية لتعليم 
اأ�سحاب الهمم من قبل اجلامعات واملعاهد.

وحققت املبادرة التي اأطلقتها وزارة تنمية املجتمع عام 2008 حتت �سعار 
نحو  رئي�سية  نقلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتبنتها  اجلميع”،  “مدر�سة 
التنمية،  عملية  يف  واإ�سراكهم  الهمم  الأ�سحاب  املجتمعي  االإدم���اج  حتقيق 
املراحل  خمتلف  يف  الهمم  الأ�سحاب  جامع  تعليم  نظام  توفري  حيث  م��ن 
اأ�سهمت يف ا�ستمرار  اإدماج الفئات امل�ستهدفة، والتي  التعليمية، والنجاح يف 
الع�سرات منهم يف التعليم .. ومنهم من ح�سل فعاًل على �سهادة الدكتوراه.

•• اأبوظبي-الفجر: 

باأهمية متكني ال�سباب وتعزيز  اإمياناً 
املجتمعية  التنمية  لتحقيق  دوره���م 
تنمية  دائ�������رة  اأع���ل���ن���ت  امل�������س���ت���دام���ة، 
ال�سباب  جمل�س  ت�سكيل  عن  املجتمع 
ة �سبابية  االجتماعي، والذي يعد من�سّ
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ر���س  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م 
العالقة  ذات  املوا�سيع  اأهم  ومناق�سة 
بال�سباب وتطلعاتهم والتحديات التي 
ب��ه��دف اخل����روج بحلول  ي��واج��ه��ون��ه��ا 

عملية واأفكار مبتكرة.
النقا�سية  احل��ل��ق��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
التنمية  قطاع  نظمها  التي  ال�سبابية 
“�سبابنا  ع��ن��وان  حت��ت  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
اليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  املجتمع”  رك���ي���زة 
العاملي لل�سباب والذي ي�سادف املوافق 
و�سارك  ع��ام،  كل  من  اأغ�سط�س   12
فيها جمل�س اأبوظبي لل�سباب، اإ�سافة 
يف  ال�سباب  جمال�س  عن  ممثلني  اإىل 

اجلهات االجتماعية.
االجتماعي  ال�سباب  جمل�س  ويهدف 
اإىل توفري بيئة حا�سنة لال�ستماع اإىل 
التطويرية،  االبتكارية  ال�سباب  اأفكار 
موؤ�س�سات  يف  ال�����س��ب��اب  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
املبادرات  تبني  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ق��ط��اع 
باهتمامات  ال�����س��ل��ة  ذات  وامل�����س��اري��ع 
املفاهيم  تعزيز  وخ��ربات��ه��م،  ال�سباب 
ال�سباب  ب��ت��م��ك��ني  اخل���ا����س���ة  وال���ق���ي���م 
وتنمية مواهبهم وت�سجيعهم وتر�سيخ 

القيم االجتماعية لديهم.

اإىل توفري  املجل�س كذلك  كما يهدف 
للتوا�سل مع �سّناع  من�سة م�ستدامة 
االجتماعية،  اجل����ه����ات  يف  ال�����ق�����رار 
اإىل امل�ساهمة يف دعم االأجندة  اإ�سافة 
الدولة  وروؤي�������ة  ل��ل�����س��ب��اب  ال��وط��ن��ي��ة 
ون�����س��ر ثقافة  ت��وج��ه��ات��ه��ا،  مب��خ��ت��ل��ف 

العمل االجتماعي.
الدكتور  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
فهد مطر النيادي وكيل دائرة تنمية 
القطاع  “يحتفي  ب��االإن��اب��ة:  املجتمع 
االجتماعي بال�سباب باعتبارهم ركيزة 
اأ�سا�سية لبناء جمتمع ن�سط وم�سوؤول، 
ي�ساركون  ك���اأف���راد  ب���دوره���م  واإمي���ان���اً 

بفاعلية يف خدمة املجتمع والوطن.«
واأ�ساف �سعادة الدكتور فهد النيادي، 
اأن احللقة النقا�سية تاأتي متا�سياً مع 
توجهات القطاع االجتماعي جتاه فتح 
للم�ساهمة  ال�سباب  اأمام  اآفاق جديدة 
بفعالية يف تعزيز منط حياة املجتمع، 
وتطلعاتهم  الآرائ��ه��م  اال���س��ت��م��اع  ع��رب 
خمتلف  على  والتعرف  وطموحاتهم، 
ت�سّكل  تواجههم، كما  التي  التحديات 
يتم خاللها  النقا�سية من�سة  احللقة 
ال�سباب  جناحات  ق�س�س  ا�ستعرا�س 

وما حققوه للمجتمع.
واأّكد النيادي: “ميّثل ت�سكيل جمل�س 
االجتماعي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب 
���س��ّب��اق��ة ن��ح��و مت��ك��ني ال�سباب  خ��ط��وًة 
وت��ف��ع��ي��ل دوره����م جت���اه اإر����س���اء دعائم 
القطاع،  روؤى  تعزز  متينة  جمتمعية 
ع����رب خ���ل���ق ب��ي��ئ��ة حم���ف���زة ل����الإب����داع 

ب�سكل  يدعم  كما  والتميز،  واالبتكار 
ع���ام ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
ال�����س��ب��اب، وت���ع���زي���زه يف  ل��ت��ف��ع��ي��ل دور 

م�سرية البناء والتنمية.«
واأ�سار وكيل دائرة تنمية املجتمع، اإىل 
اأهمية حتويل املبادرات وامل�ساريع التي 
واق��ع ملمو�س  اإىل  املجل�س  تنبثق عن 

يفيد كافة االأطراف.
جودة  ا�ستبانة  اإىل  �سعادته  وت��ط��رق 
 ،2018 اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  احل���ي���اة يف 
وم���ا ت��ق��وم ب��ه ال���دائ���رة ب��ال��ت��ع��اون مع 
اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات 
من مبادرات ت�ساهم يف اإيجاد احللول 

واملثالية  امل�����س��ت��دام��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االجتماعية،  التحديات  على  للتغلب 
اإ�سافة اإىل تعزيز اجلوانب االإيجابية 

من نتائج اال�ستبانة.
االجتماعي  ال�سباب  ويخت�س جمل�س 
ب��ني اجلهات  و���س��ل  يعد حلقة  ال���ذي 
ال�سباب،  وجم���ال�������س  االج���ت���م���اع���ي���ة 
بح�سر مبادرات ال�سباب واحتياجاتهم 
االجتماعي،  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���س�����س��ات  يف 
تت�سمن  ع����م����ل  م���ن���ظ���وم���ة  وخ����ل����ق 
بال�سباب،  املعنية  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات 
القطاع  العاملني يف  ال�سباب  واإ�سراك 
مع  التعاون  على  ع��الوة  االجتماعي، 

فعاليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
الفر�س  وح�����س��ر  ب��ال�����س��ب��اب،  خ��ا���س��ة 
بال�سباب  اخلا�سة  املنح  اأو  التدريبية 

يف اجلهات.

الجتماعي،  ال�سباب  جمل�س 
من�سة تنموية �سبابية

وب�����دوره�����ا، ث��ّم��ن��ت م�����وزة ع��ي�����س��ى اآل 
وامل��ن�����س��ق يف جمل�س  ال��ع�����س��و  ع���ل���ي، 
جمل�س  ت�سكيل  االجتماعي،  ال�سباب 
ة  من�سّ باعتباره  االجتماعي  ال�سباب 
قادة  ليكونوا  ال�سباب  ت��وؤه��ل  تنموية 
مينح  اأن���ه  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�ستقبل،  يف 

اإب����راز  م���ن  مت��ك��ن��ه��م  اأدوات  ال�����س��ب��اب 
طاقاتهم واإمكانياتهم.

وقالت موزة اآل علي: “نتوجه بال�سكر 
القطاع  يف  ال��ق��ي��ادات  اإىل  وال��ع��رف��ان 
االجتماعي، والتي تعمل على تر�سيخ 
مفاهيم امل�ساركة والعمل �سمن فريق 
ت�سكيل  يف  ي��ت��ج�����س��د  وذل������ك  واح�������د، 
ال������ذي ي�سم  االج���ت���م���اع���ي  امل��ج��ل�����س 
امل�ستعدة  ال�سبابية  الكفاءات  خمتلف 
خدمة  ���س��ب��ي��ل  يف  وال����ب����ذل  ل��ل��ع��ط��اء 

املجتمع.«
���س��ن��ع��م��ل خالل  ع���ل���ي:  اآل  واأ����س���اف���ت 
م�ساركة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  املقبلة  ال��ف��رتة 

اال�سرتاتيجيات  ر����س���م  يف  ال�����س��ب��اب 
والتي  للقطاع  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط 
�سنقوم  كما  املهمة،  الفئة  ه��ذه  تخدم 
ووفق مهامها واخت�سا�ساتنا بت�سجيع 
امل�ساركة املجتمعية الفاعلة بني �سباب 
اجلهات االجتماعية، ما ي�سهم يف جعل 
هذه املمار�سات جزءاً من فكر واأ�سلوب 

احلياة وال�سلوك اليومي لديهم.

اأبوظبي  ملجل�س  فاعلة  م�ساركة 
لل�سباب

الدرمكي  تعيبة  اأك���دت  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
لل�سباب،  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ع�����س��و 
النقا�سية  احللقة  يف  م�ساركتهم  اأن 
ال�سبابية، تاأتي انطالقاً من احلر�س 
كافة  مع  التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز  على 
مع  مبا�سر  ب�سكل  والعمل  املوؤ�س�سات، 
اجلهود  لتوحيد  املوؤ�س�سية  املجال�س 
التي ترتقي  النوعية  املبادرات  وو�سع 

بدور ال�سباب ومكانتهم.
واأ�سارت الدرمكي اإىل اأن ماآثر املغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، وروؤيته الرائدة 
جت����اه مت��ك��ني ال�������س���ب���اب، ���س��اه��م��ت يف 
ال�سابة،  القيادات  من  اأجياٍل  تاأ�سي�س 
اهتماما   - اهلل  رح��م��ه   – اأوىل  حيث 
كبريا لهذه الفئة وعمل على اإعدادهم 
بالقيم  وت�سليحهم  ال��ط��ف��ول��ة،  م��ن��ذ 
وربطهم  للوطن،  واالنتماء  الوطنية 

بعادات وتقاليد املجتمع.
واأ�سافت: من منطلق م�ساركة جمل�س 

النقا�سية  لل�سباب يف احللقة  اأبوظبي 
املجتمع  تنمية  دائ����رة  نظمتها  ال��ت��ي 
لالحتفاء بيوم ال�سباب العاملي، يعمل 
جمل�س اأبوظبي لل�سباب ب�سكل مبا�سر 
م���ع امل��ج��ال�����س امل��وؤ���س�����س��ي��ة يف االإم�����ارة 
التحديات  ك��اف��ة  على  للتغلب  وذل���ك 

التي تواجه ال�سباب يف املجتمع.

يف  ح�سورهم  ي�سجلون  احل�سور 
ا�ستبانة جودة احلياة

ا���س��ت��ب��ان��ة جودة  ����س���ارك احل�����س��ور يف 
 ،2019 اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  احل���ي���اة يف 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  اأطلقتها  والتي 
ال��وق��وف على  ب��ه��دف  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
الرفاهية  وم�����س��ت��وى  احل���ي���اة  ج����ودة 
اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  بها  التي يحظى 
احتياجات  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع���ن  ال��ت��ع��رف 
اأبوظبي من  اإم��ارة  وتطلعات جمتمع 

مواطنني ومقيمني.
ا�ستبانة ج��ودة احلياة  اإط���الق  وي��اأت��ي 
لتوفري  ال��دائ��رة  �سعي  م��ن  ان��ط��الق��اً 
اأف�����راد املجتمع،  ل��ك��اف��ة  ح��ي��اة ك��رمي��ة 
اإىل نتائج  ا�ستندت يف �سياغتها  حيث 
جودة  ا�ستبانة  م��ن  االأوىل  “الدورة 
العام  الدائرة  نفذته  احلياة” وال��ذي 
نحو  مهمة  خطوة  باعتباره  الفائت، 
احلياة  جل��ودة  وا�سحة  خريطة  ر�سم 
يف االإم��ارة، وتقدمي نظرة عامة حول 
املو�سوعات التي تهم املجتمع، اإ�سافة 
اإىل التعرف على َمواطن التح�سني يف 

خمتلف مناحي احلياة.

الهمم اأ�شحاب  وتاأهيل  رعاية  مراكز  يف  وطالبة  طالبا   4695

خالل حلقة �سبابية �سهدتها قيادات اجلهات الجتماعية

دائرة تنمية املجتمع تعلن عن ت�شكيل جمل�س ال�شباب الجتماعي

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

اآلية  �سرح  ح��ول  عمل  ور�سة  اخليمة،  راأ���س  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
تطبيق التكرمي االإلكرتوين بح�سور العقيد ق�سيب عبد اهلل الزعابي مدير 
اإدارة االإعالم والعالقات العامة باالإنابة، ع�سو فريق التكرمي ب�سرطة راأ�س 
ُخطة  م��ن  انطالقاً  وذل��ك  ال�سرطة،  وموظفي  �سباط  م��ن  وع��دد  اخليمة، 
اإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية، الرامية اإىل العمل بفّعالية لتحقيق الو�سول 

اإىل اأعلى م�ستوى من التميز يف اخلدمات ال�سرطية واالأمنية املقدمة.
ت�سمنت الور�سة التي قدمها النقيب طالب حممد املندو�س مدير فرع املوقع 
االإلكرتوين - ع�سو فريق التكرمي ب�سرطة راأ�س اخليمة،  العديد من املحاور 
الهامة والرئي�سية التي ارتكزت على تقدمي �سرح تف�سيلي �سامل وواٍف حول 
وكيفية  التكرمي،  مبنهجية  اخلا�س  االإلكرتوين  النظام  اإىل  الولوج  كيفية 
التعامل مع كافة معطيات النظام و مدخالته للو�سول اإىل املخرجات والنتائج 
املرجوة، باالإ�سافة اإىل �سرح وتو�سيح معايري التكرمي، والتوعية بدور ومهام 

فريق عمل التكرمي، تطبيقاً ملنهجية املعرفة وحتقيقاً للريادة التي تطلع لها 
دوماً �سرطة راأ�س اخليمة مبا يتوافق مع اأهدافها االإ�سرتاتيجية الرامية اإىل 
�سمان تقدمي كافة اخلدمات االإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة للو�سول 
اإىل جمتمع داخلي �سعيد ومتمكن من العمل ال�سليم عرب نقل وتبادل املعرفة 

واملهارات بني املنت�سبني �سمن بيئة العمل املوؤ�س�سي.
واأ�ساد العقيد ق�سيب الزعابي، بور�سة عمل تطبيق “ التكرمي االإلكرتوين “  
موؤكداً باأن �سرطة راأ�س اخليمة، قد �سعت من خالل اإقامة مثل هذه الور�س 
خالل  من  املتبعة  الداخلي  العمل  اأ�ساليب  وحت�سني  تطوير  اإىل  التثقيفية 
يف  ي�سهم  مما  امل�ستويني  كافة  على  االإل��ك��رتوين  والرتابط  التكامل  حتقيق 
رفع نتائج موؤ�سرات االأداء العام، متمنياً  يف اخلتام التوفيق للجميع بتحقيق 
ُتعنى  التي  امل�ستحدثة  االإلكرتونية  الربامج  هذه  من  الق�سوى  اال�ستفادة 
ال�سرعة  ويحقق  االإج����راءات  ي�سّهل  ال��ذي  االأم��ر  ال�سرطي،  العمل  بتطوير 
العمل  بيئة  ال�سعادة �سمن  ن�سر  املعامالت، مما ي�سهم يف  اإجن��از  والتميز يف 

الداخلي.

يف ور�سة عمل

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شرح تطبيق )التكرمي اللكرتوين(

جامعة عجمان ونور بنك يطلقان �شندوقا 
وقفيا لدعم الطلبة املع�شرين
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ال�سحة ووقاية  بحثت وزارة 
“ا�سرتازينيكا”  ����س���رك���ة  وف�����د  م����ع 
ت��ع��زي��ز جم���االت االب��ت��ك��ار يف القطاع 
لتطوير  امل�ستمر  والتعاون  ال��دوائ��ي، 
ع��الج��ات االأم���را����س امل��زم��ن��ة كالربو 
واأعربت  القلب،  واأم��را���س  وال�سكري 
ا���س��رتازي��ن��ي��ك��ا ع��ن ت��ق��دي��ره��ا جلهود 
الت�سجيل  وت���رية  ت�سريع  يف  ال����وزارة 
واملجتمع،  املر�سى  خلدمة  ال��دوائ��ي 
ت�سجل  ال�������س���رك���ة  اأ����س���ب���ح���ت  ح���ي���ث 
منتجاتها املبتكرة يف االإمارات �سمن 
اأوائل الدول عامليا بعد اعتمادها من 
االأمرييكية  وال������دواء  ال���غ���ذاء  ه��ي��ئ��ة 
للدواء  االأوروبية  الهيئة  اأو   FDA
البيئة  ب��ف�����س��ل  وذل������ك   ،EMA
املتوفرة  واال���س��ت��ث��م��اري��ة  الت�سريعية 
ال�سركات  ال����س���ت���ق���ط���اب  ب����ال����دول����ة، 

منتجاتها  وت�سجيل  العاملية  الدوائية 
املبتكرة.

�سعادة  ا���س��ت��ق��ب��ال  اأث����ن����اء  ذل����ك  ج����اء 
ال����دك����ت����ور اأم������ني ح�����س��ني االأم������ريي 
�سيا�سة  ل���ق���ط���اع  امل�������س���اع���د  ال���وك���ي���ل 
ال�سحة العامة والرتاخي�س، موؤخراً 
يف دي����وان ال�����وزارة، وف����داً م��ن �سركة 
ا�سرتازينيكا برئا�سة املدير التنفيذي 
واجن.  ليون  ال�سيد  العاملية  لالأ�سواق 
اأه��م��ي��ة اخلروج  ال����وزارة  اأك���دت  حيث 
باالأفكار املبتكرة التي تدعم ال�سراكة 
الدوائي  ال��ق��ط��اع  يف  اال�سرتاتيجية 
املنتجة للدواء،  العاملية  ال�سركات  مع 
لتوفري اأف�سل �سبل العالج للمر�سى، 
الدوائي  االق��ت�����س��اد  منظومة  ودع���م 
�سركة  ع��ر���س��ت  بينما  االإم������ارات.  يف 
تكنولوجية مت  تطورات  ا�سرتازينيكا 
والية  يف  ال�سركة  مقر  يف  تطويرها 
لتقدمي  ت��ه��دف  ال�����س��ني،  وو����س���ي يف 

حلول متكاملة للمري�س.

توقيع مذكرة تفاهم 
ك��م��ا ���س��ه��دت ال���زي���ارة ت��وق��ي��ع مذكرة 
تفاهم بالتعاون مع �سركة اأ�سرتازينيكا 
بهدف توفري االأدوي��ة للمر�سى غري 
العالج،  نفقات  حتمل  على  القادرين 
امل�سالك  ب�������س���رط���ان  امل�������س���اب���ني  م����ن 
ال��رئ��ة ومر�سى  و���س��رط��ان  ال��ب��ول��ي��ة 
احلاد.  الربو  ومر�سى  اللمفي  ال��ورم 
الوزارة  املذكرة من جانب  وّقع  حيث 
االأم��ريي ومن  اأم��ني  الدكتور  �سعادة 
ج��ان��ب ال�����س��رك��ة ال�����س��ي��د ل��ي��ون واجن، 
الب�ستكي  رق��ي��ة  ال��دك��ت��ورة  ب��ح�����س��ور 
ريتا  وال��دك��ت��ورة  ال����دواء  اإدارة  م��دي��ر 
ال�سالوحي خبري ال�سيا�سات الدوائية 

ووفد من ال�سركة.
و���س��ي��ت��م��ك��ن امل���ر����س���ى وف�����ق امل����ب����ادرة 
م����ن احل�������س���ول ع���ل���ى االأدوي����������ة من 

العالج  لتاأمني  ا�سرتازينيكا،  �سركة 
ا�ستمرارية  ي�سمن  لهم، مبا  املنا�سب 
االأدوي���ة طبقا خلطة  على  ح�سولهم 
االأطباء،  قبل  من  املو�سوعة  العالج 
املدة  بح�سب  واإن��ه��ائ��ه  ال��ع��الج  ملتابعة 

املحددة.

تعزيز قيم امل�سوؤولية املجتمعية
واأكدت الدكتورة رقية الب�ستكي مدير 
ت��اأت��ي �سمن  امل��ذك��رة  اأن  ال���دواء  اإدارة 
برنامج وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
�سركة  مبادرة  مثمنة  املر�سى،  لدعم 
بتعزيز  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي  ا���س��رتازي��ن��ي��ك��ا 
لل�سركات،  املجتمعية  امل�سوؤولية  قيم 
الفتة اإىل اأن هذا التعاون لي�س االأول 
ا�سرتازينيكا  و���س��رك��ة  ال������وزارة  ب���ني 
مر�سى  بدعم  ال�سركة  تكفلت  حيث 
ال�سرطان العام املا�سي، وذلك يف اإطار 
مذكرة تفاهم عملت من خاللها على 

رع��اي��ة ع���دد م��ن امل��ر���س��ى ط��ي��ل��ة عام 
كامل.

م�سرية اإىل حر�س الوزارة على زيادة 
اإ�سرافها  حتت  املر�سى  دعم  مبادرات 
وب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع خمتلف 
امل�ساهمة يف  باإمكانها  التي  املوؤ�س�سات 
وتوفري  للمر�سى،  اخل��دم��ات  تعزيز 
ملختلف  امل��ن��ا���س��ب  وال����ع����الج  ال�������دواء 
يتما�سى  مبا  عالية،  بجودة  احل��االت 
الهادفة  ال������وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع 
ال�ساملة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  لتوفري 
اأعلى  وف��ق  املجتمع  الأف���راد  واملبتكرة 

املعايري العاملية.
املدير  واجن  ل���ي���ون  ال�����س��ي��د  واأ�����س����ار 
�سركة  العاملية  ل��الأ���س��واق  التنفيذي 
االأدوية  توفري  اأن  اإىل  ا�سرتازينيكا 
يف وقت مبكر واإتاحة و�سول املري�س 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  اإل��ي��ه��ا مييز 
ال�سرق  دول  من  العديد  عن  املتحدة 

الرعاية  يف  ريادتها  ويعك�س  االأو�سط 
بتطوير  ف��خ��ورون  ون��ح��ن  ال�سحية. 
�سراكة قوية مع وزارة ال�سحة ووقاية 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ن��ق��ل اخل����ربات 
ب��ن��اء القدرات  واالب��ت��ك��ارات، وك��ذل��ك 
وزي�������ادة ال��ت��وع��ي��ة ب����االأم����را�����س عرب 
العديد من املجاالت العالجية لدينا.  
واأ�ساف: “ اإن هذه املبادرة التي ت�سمل 

ع���الج���ات ج���دي���دة وم��ب��ت��ك��رة لعالج 
واالأمرا�س  ال�سرطان  ح��االت  بع�س 
للمر�سى  امل���ج���ال  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة 
املوؤهلني ذوي التاأمني الطبي املحدود 
الكامل  العالج  كلفة  يغطي  ال  ال��ذي 
االأدوية  بع�س  بتلقي  العالج،  لتكملة 

من AstraZeneca جماًنا«.
با�ستمرار  ملتزمون  “نحن   : وق���ال 

وكذلك  امل���ب���ت���ك���رة  االأدوي���������ة  ت���ق���دمي 
بالنفع  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال�ساملة  احل��ل��ول 
دولة  اأن��ح��اء  امل��ر���س��ى يف جميع  ع��ل��ى 
موقعنا  م����ن  ان���ط���الق���ا  االإم������������ارات 
ال�سحة  ل��وزارة  ا�سرتاتيجي  ك�سريك 
امل�سرتك  وع��م��ل��ن��ا  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف روؤي������ة االإم�������ارات 

.2021

•• دبي-الفجر: 

احل���رة جلبل  امل��ن��ط��ق��ة  �سلطة  وّق��ع��ت 
ع��ل��ي )ج����اف����زا( م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
حم��اك��م دب���ي، ت��ه��دف الإن�����س��اء حمكمة 
الواقع  تكنولوجيا  ت�ستخدم  عمالية 
االفرتا�سي للنظر والبت يف الدعاوى 
الق�سائية لل�سركات العاملة فيها، ويف 

مناطق االأعمال التابعة لها.
�سيتم  ال��ت��ف��اه��م،  م���ذك���رة  ومب���وج���ب 
“للمحكمة  خم�س�سة  ق��اع��ة  اإن�����س��اء 
جل�سات  الإج����راء  ج��اف��زا  يف  الذكية” 
من  الق�سايا،  يف  والف�سل  اال�ستماع 
حماكم  ق�ساة  بني  مبا�سر  بث  خ��الل 

دبي واالأطراف املعنية.
اإلكرتونياً  جافزا  اأنظمة  ربط  و�سيتم 
مع نظام خدمة حماكم دبي )املحاكم 
من  للطرفني  ميكن  التي  العمالية( 
كما  اآم����ن.  ب�سكل  ال��ت��وا���س��ل  خ��الل��ه��ا 

الق�سايا  يف  واحل���ك���م  ال��ن��ظ��ر  ���س��ي��ت��م 
انتقال  اإىل  دون احلاجة  بعد من  عن 
حماكم  مباين  اإىل  التقا�سي  اأط��راف 
ويقدم  واجلهد  الوقت  يوفر  ما  دب��ي، 
يف  بالفعالية  ويت�سم  عملياً  اأ���س��ل��وب��اً 

املحاكمات.
�ستكون جل�سات اال�ستماع مبا�سرة بني 
القا�سي واأطراف الق�سية، من خالل 
املحكمة  دع���م  و�سيتم  امل��ب��ا���س��ر.  ال��ب��ث 
تكنولوجيا  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  ال���ذك���ي���ة 
اأنظمة  ب��اأح��دث  ال��واق��ع االف��رتا���س��ي 
ال�����س��ي��رباين، و���س��م��ان ات�سال  االأم����ن 
ك���ام���ل ط�����وال وق����ت اجل��ل�����س��ة جلميع 
ال���ق�������س���اة وامل����ح����ام����ني وال�������س���رك���ات 

واملتقا�سني.
وت��ع��ق��ي��ب��اً ع��ل��ى ت��وق��ي��ع امل����ذك����رة، قال 
حممد املعلم، املدير التنفيذي ومدير 
– اإقليم  ال��ع��امل��ي��ة  دب����ي  م���وان���ئ  ع����ام 

االإمارات، واملدير التنفيذي جلافزا:

ووظائفنا  عملياتنا  ي��ق��ود  »االب��ت��ك��ار 
املناطق  وج��م��ي��ع  ج��اف��زا  االإداري������ة يف 
احل����رة ال��ت��اب��ع��ة ل��ن��ا. وم���ع اأك����رث من 
على  ي���زي���د  وم�����ا  ����س���رك���ة   8،600
يف  ي��ع��م��ل��ون  م���وظ���ف   144،000
ومناطق  ع��ل��ي  جل��ب��ل  احل���رة  املنطقة 
لدينا  القانونية  االإدارة  فاإن  االأعمال، 
وقت  يف  الق�سايا  م��ئ��ات  م��ع  تتعامل 
قفزة  الذكية  املحكمة  وتعترب  واح��د. 
نوعية يف جمال االإجراءات القانونية 
احلرة،  مناطقنا  �سمن  والق�سائية 
الوقت  ت���وف���ري  ع���ل���ى  و���س��ت�����س��اع��دن��ا 
اخت�سار  ذل��ك  م��ن  واالأه���م  والتكلفة، 
مقر  ب��ني  للتنقل  الطويلة  امل�����س��اف��ات 

العمل وحماكم دبي.«  
واأ�ساف: “توفر قاعة املحكمة الواقعة 
وامل��وظ��ف��ني يف  للق�ساة  ع��ل��ي  يف ج��ب��ل 
اإم��ك��ان��ي��ة ع��ق��د جل�سات  حم��اك��م دب���ي 
ال�سبكي  االت�سال  خ��الل  من  ا�ستماع 

اإىل مغادرة  احل��اج��ة  دون  م��ن  االآم���ن 
ا�ستخدام  اأن  ����س���ك  وال  م��ك��ات��ب��ه��م. 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ل���ت���ع���زي���ز االأن���ظ���م���ة 
�سيا�ستنا  م���ن  ج����زء  ه���و  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ل�سركائنا،  ج���دي���دة  خ��دم��ة  ل��ت��وف��ري 
وال��ت��ي تتوافق م��ع ه��دف دب��ي يف بناء 

مدينة ذكية«.
����س���ع���ادة طار�س  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  وم�����ن 

املن�سوري، مدير عام حماكم دبي: 
»ياأتي اإبرام حماكم دبي اتفاقية تعاون 
علي  احل��رة جلبل  املنطقة  �سلطة  مع 
امل�سرتك  التن�سيق  اإط���ار  يف  )ج��اف��زا( 
وتبادل اخلربات واملعلومات يف جمال 
وت�����س��وي��ة اخلالفات  ال��ع��م��ل  ع��الق��ات 
اأحكام  مع  يتعار�س  ال  مبا  العمالية، 
املعمول  والقرارات  واللوائح  القوانني 

بها يف الدولة«.
“جت�سد ه��ذه اجل��ه��ود روح  واأ���س��اف: 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

اإم��ارة دبي، وذلك �سمن ا�سرتاتيجية 
حماكم دبي يف تطوير اخلدمات. كما 
متثل االتفاقية حجر االأ�سا�س لتعزيز 
اأوا�سر العمل امل�سرتك بني الطرفني، 
التطّور  مل���واك���ب���ة  ج����دي����دة  وخ����ط����وٍة 
ل�سراكاٍت  ون�سجها  جلافزا  املتوا�سل 
ال��ت��وا���س��ل��ي��ة بينهم،  ال��ع��الق��ة  ت��ك��ّر���س 
وتاأتي  امل�ستدامة.  للتنمية  وت��ع��زي��زاً 
توجهات  م��ع  متا�سياً  االتفاقية  ه��ذه 
ب�ساحب  املتمثلة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع���اه 
خدمات  ت��ق��دمي  اإىل  وال��رام��ي��ة  اهلل، 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجل����ودة حتقيقاً  وف���ق 
ل�����س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني، ومب���ا ي�����س��ه��م يف 
اأبناء  اإىل  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  تطوير 
اأر�سها  ف����وق  وامل��ق��ي��م��ني  االإم���������ارات 
اآفاقا  ب��دوره��ا  تفتح  وال��ت��ي  ال��غ��ال��ي��ة، 

والفاعلية  ال��ك��ف��اءة  ل��ت��ع��زي��ز  ج��دي��دة 
واالأوامر  االأحكام  تنفيذ  يف  وال�سرعة 
والقرارات الق�سائية، وميهد الطريق 
التميز مبا  اأم���ام مرحلة ج��دي��دة م��ن 
لدفع  امل�سرتكة  امل�ساعي  مع  يتما�سى 
املدينة  وبناء  الذكي  التحول  م�سرية 

االأذكى واالأ�سعد عاملياً.«
ال���ذك���ي���ة قاعة  امل��ح��ك��م��ة  و���س��ت�����س��م��ل 
التقنيات  ب��اأح��دث  جمهزة  اجتماعات 
ل��ت��م��ك��ني ع���ق���د اجل���ل�������س���ات ع����ن بعد. 

الق�سية  يف  امل�ساركني  جميع  ومتكن 
القانونيني  وامل�ساعدين  الق�ساة  من 
التقا�سي،  يف  امل�ساركة  االأط���راف  اإىل 
واالت�سال  الوثائق  اإىل  الو�سول  من 
ب���امل�������س���وؤول���ني واأن���ظ���م���ة ال����دع����م ذات 
ال�سلة. و�سيقوم م�ساعد قانوين بدور 
ح��ل��ق��ة ال��و���س��ل ب���ني امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
واملحاكم العمالية يف دبي خالل عقد 

جل�سات اال�ستماع.
الذكية  املحكمة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

ت��خ��دم امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة جلافزا 
لها.  ال���ت���اب���ع���ة  االأع������م������ال  وم���ن���اط���ق 
جافزا  تعترب  عاملية،  ح��رة  وكمنطقة 
العاملية  ل��ل�����س��رك��ات  رئ��ي�����س��ي��اً  م���رك���زاً 
القادمة من خلفيات متنوعة من حيث 
اللغات.  وت��ع��دد  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االأن��ظ��م��ة 
و�ستتمتع ال�سركات متعددة اجلن�سيات 
ق�ساياها  اأن  يف  ال��ث��ق��ة  م���ن  مب���زي���د 
اإطار نظام قانوين جتاري  �ستعالج يف 

يت�سم بالكفاءة والنزاهة والتجّرد. 

وقعتا مذكرة تفاهم لتوفري الأدوية ملر�سى ال�سرطان غري القادرين على حتمل نفقات العالج

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تبحث مع �شركة ا�شرتازينيكا جمالت البتكار يف القطاع الدوائي 

تقنية الواقع الفرتا�سي تربط املنطقة احلرة بقاعات حماكم دبي 

حمكمة ذكية يف جافزا للتعامل مع الدعاوى العمالية

•• دبي-وام:

فيها  �سارك  والتي  عاما   12 4 حتى  لالأطفال من عمر  االإ�سارة  لغة  اأ�سا�سيات  دورة  املجتمع  تنمية  وزارة  نظمت 
االإ�سارة  لغة  اأ�سا�سيات  ال�سغار  تعليم  الدولة بهدف  60 طفال من كال اجلن�سني ومن خمتلف مناطق  اأكرث من 
واأبجديات التوا�سل مع اأ�سحاب الهمم من فئة ال�سم باالإ�سارة. ومتيزت الدورة بتفاعل ال�سغار الذين اأبدوا حر�سا 
اأ�سمائهم وبع�س اجلمل اليومية بلغة االإ�سارة وذلك حتت مظلة التوعية والتثقيف جلميع فئات  الفتا على تعلم 
املجتمع وال �سيما االآباء واالأمهات واالأطفال من طلبة املدار�س خا�سة يف الفرتة ال�سيفية التي ت�سهد اإقباال الفتا 
ال��وزارة بدبي  اأقيمت يف ديوان  التي  الدرة  الفعاليات املجتمعية. وتخللت  من خمتلف فئات املجتمع للم�ساركة يف 
فعاليات ترفيهية وتوعوية حتفز روح املبادرة واالإيجابية لدى ال�سغار بوجود اأولياء اأمورهم ا�سافة اىل جمموعة 
اأجل حتقيق وتاأكيد  امل�ساركني وذلك من  االأطفال  الر�سم والتلوين وتوزيع جملة كن �سديقي على  من فعاليات 
الدمج املجتمعي تر�سيخا جلهود متكني اأ�سحاب الهمم وانطالقا من حماور ال�سيا�سة الوطنية لتمكني اأ�سحاب 

الهمم التي ت�ستهدف كافة فئات املجتمع.

لغة  اأ�شا�شيات  لتعلم  املجتمع  تنمية  دورة  فى  ي�شاركون  طفال   60

•• دبي-الفجر:

�سهد العميد الدكتور عبد اهلل عبد 
مركز  م��دي��ر  �سلطان  ب��ن  الرحمن 
اتخاذ  ودع���م  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
القرار يف �سرطة دبي، افتتاح ور�سة 
العمل”،  “�سغوطات  بعنوان  عمل 
بح�سور العقيد مكي �سلمان اأحمد 
م�سرح  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ���س��ل��م��ان 
لالأدلة  العامة  االإدارة  يف  اجلرمية 
والعقيد  اجلرمية،  وعلم  اجلنائية 
عبد  ح�سن  حممد  جا�سم  الدكتور 
االإداري���ة  ال�����س��وؤون  اإدارة  مدير  اهلل 
يف االإدارة العامة للموارد الب�سرية، 
وع������دد م����ن ال�������س���ب���اط واالأف���������راد، 
100�سابط  من  اأك��رث  ومب�ساركة 
وفرد ومن خمتلف االإدارات العامة 

والفرعية وجمال�س ال�سرطة.
اخلروج  اإىل  العمل  ور���س��ة  وت��ه��دف 
على  ت�����رك�����ز  �����س����ام����ل����ة  ب�����درا������س�����ة 
العاملني  تواجه  التي  ال�سغوطات 
اآليات  وو���س��ع  ال�سرطي،  امل��ج��ال  يف 
وحلول توؤهل العاملني للتعامل مع 

هذه ال�سغوطات.
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  العميد  واأو���س��ح 
���س��ل��ط��ان مدير  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ياأتي  ال���درا����س���ة  ه����دف  اأن  امل���رك���ز، 
القيادة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق��اً 
ال����ع����ام����ة ل�������س���رط���ة دب������ي الإ����س���ع���اد 
التعرف  ع���رب  ال���داخ���ل���ي،  امل��ج��ت��م��ع 
ب�سكل  ت��وؤث��ر  التي  ال�سعوبات  على 
����س���ل���ب���ي ع���ل���ى اإن����ت����اج����ي����ة امل���وظ���ف 
وحم���اول���ة اإب����رازه����ا وو����س���ع حلول 
لها، م�سريا اإىل اأن الدرا�سة �سرتكز 

على ال��ع��وام��ل االأك���رث ت��اأث��ريا على 
املوظفني وتوؤدي اإىل زيادة ال�سغط 
عليهم، وقيا�س مقدار �سغط العمل 
وايجاد  عامة،  اإدارة  كل  يف  املوجود 
احل����ل����ول امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 

ال�سغوطات.
الور�سة  اأن  اإىل  �سلطان  ب��ن  واأ���س��ار 
واملجال�س  العامة  االإدارات  �سملت 
عالقة  ل���ه���ا  وال����ت����ي  ال�������س���رط���ي���ة، 
على  بالتعرف  يتعلق  فيما  مبا�سرة 
املمكن  م��ن  التي  العمل  �سغوطات 
يف  �سواء  ال�سرطة  اأف���راد  تواجه  اأن 

املكتبي،  العمل  اأو  امل��ي��داين  العمل 
واالإيجابية،  ال�سعادة  جمل�س  وه��م 
جم��ل�����س اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، جمل�س 
ال�سرطة الن�سائي، جمل�س ال�سباب، 
الب�سرية  امل�����وارد  ال�����س��ح��ي،  امل��رك��ز 
الق�ساء  جمل�س  االإن�����س��ان،  وحقوق 
ال�سرطي، ممثل عن جمل�س املراكز 
موؤكداً  وامل��ط��ار،  امل��رك��زي  وال�سجن 
اأن الور�سة �ستمر بعدد من املراحل 
اآراء  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  خ��الل��ه��ا  �سيتم 
جمال  يف  واملتخ�س�سني  اخل����رباء 

�سغوطات العمل.

•• دبي-الفجر:

امل�ست�سار  املهند�س  اللواء  �سعادة  �سلم 
القائد  م�ساعد  الزفني،  �سيف  حممد 
ال��ع��م��ل��ي��ات يف �سرطة  ل�����س��وؤون  ال���ع���ام 
دب����ي، وال����د امل���واط���ن ���س��ي��ف ع��ب��د اهلل 
التي  ال�سيارة  ال�سويدي،  �سلطان  بن 
النقاط  ن���ظ���ام  ج���ائ���زة  ف����از جن��ل��ه يف 
العامة  االإدارة  نظمتها  التي  البي�ساء 
�سركائها  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل���ل���م���رور 

اال�سرتاتيجيني.
وف��اج��اأ ���س��ع��ادة ال��ل��واء ال��زف��ني عائلة 
ال�������س���وي���دي ب��ت��و���س��ي��ل ال�������س���ي���ارة اإىل 
منزلها يف منطقة اخلوانيج، بح�سور 
ال��ع��ق��ي��د ج��م��ع��ة ب���ن ����س���وي���دان مدير 
بالوكالة،  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
احلمادي،  اهلل  ع��ب��د  ���س��الح  وامل���ق���دم 
النقاط  ن���ظ���ام  ب��رن��ام��ج  ع����ام  م��ن�����س��ق 
رئي�س  دبابنة  ب�سار  وال�سيد  البي�ساء، 
والت�سويق  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  ق�����س��م 

مبجموعة هيلز لالإعالنات.
�سيف  ل��وال��د  ال�����س��ي��ارة  ت�سليم  وي��اأت��ي 
من  جنله  ا�سم  اختيار  بعد  ال�سويدي 
بني الفائزين امللتزمني بنظام النقاط 
البي�ساء، وذلك يف قرعة ال�سحب التي 
مت اإجراوؤها خالل حفل تكرمي الرعاة 
فاز  حيث  اال�سرتاتيجيني  وال�سركاء 

�سيف بجائزة ال�سيارة عن فئة مبادرة 
“ ال�سباب اأمانة ». وهناأ اللواء الزفني 
والد �سيف بفوز جنله بال�سيارة، واأثنى 
ع��ل��ى ح��ر���س��ه ع��ل��ى االل���ت���زام بقوانني 
نظام  اأن  م�����وؤك�����داً  وامل���������رور،  ال�������س���ري 
اإىل  يهدف  امل��روري  البي�ساء  النقاط 
املتميزين  ال�سائقني  وحتفيز  تكرمي 

امل���ل���ت���زم���ني ب����ال����ق����وان����ني وال����ل����وائ����ح 
ب��ال�����س��ورة االآمنة  امل���روري���ة وال��ق��ي��ادة 
بيئة  واإيجاد  االآخرين  اأخطاء  وتاليف 
م�ستوى  فيها  ي��رت��ف��ع  اآم��ن��ة  م��روري��ة 
من  الطريق  على  ب��االأم��ن  االإح�سا�س 
جميع م�ستخدميه. بدوره، عرب والد 
���س��ي��ف ال�����س��وي��دي ع��ن ���س��ع��ادت��ه بفوز 

داعياً  البي�ساء،  النقاط  بنظام  جنله 
االلتزام  اإىل  والفتيات  ال�سباب  كافة 
املرورية،  للحركة  املنظمة  بالقوانني 
موؤكداً يف الوقت ذاته اأن نظام النقاط 
ال��ب��ي�����س��اء ي��ع��ت��رب ن��ظ��ام��اً ف���ري���داً من 
وي�سجع  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  ن��وع��ه 
بقوانني  االل����ت����زام  ع��ل��ى  ال�����س��ائ��ق��ني 
وحياة  حياتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  ال�����س��ري 
الطريق،  م�ستخدمي  م��ن  االآخ��ري��ن 
ومقدماً �سكره ل�سرطة دبي على هذه 
ال��ن��وع��ي��ة لتكرمي  ال��ل��ف��ت��ة واجل���ائ���زة 
جنله ب�سبب التزامه بقوانني ال�سري. 
اأثنى ال�سيد ب�سار دبابنة  ومن جانبه، 
على ال�سراكة الفاعلة بني �سرطة دبي 
نظام  يف  لالإعالنات  هليز  وجمموعة 
ال�ساد�سة  لل�سنة  ال��ب��ي�����س��اء  ال��ن��ق��اط 
اأن نظام النقاط  على التوايل، موؤكداً 
ت�سجيع  يف  هاماً  دوراً  يلعب  البي�ساء 
ال�سائقني على االلتزام بقوانني ال�سري 

واملرور والتقليل من احلوادث.

فاجاأ العائلة بزيارة منزلها 

اللواء الزفني ي�شلم والد املواطن ال�شويدي �شيارة جائزة »النقاط البي�شاء« 

خريية ال�شارقة تنتهي من فح�س 
الدولة داخل  اأ�شحية   1200

•• ال�شارقة-وام:

عن  اخل��ريي��ة  ال�سارقة  بجمعية  االأ���س��اح��ي  حلملة  العليا  اللجنة  اأعلنت 
م�سروع  �سمن  ذبحها  امل��ق��رر  املا�سية  قطعان  جميع  فح�س  م��ن  االن��ت��ه��اء 
املحتاجني  م�ستحقيها  على  لتوزيعها  االأ�سحى  عيد  اأي��ام  االأ�ساحي خالل 
اإداراتها  وك��اف��ة  الرئي�س  باملقر  اجلمعية  و���س��ج��الت  بك�سوف  وامل�سجلني 

الفرعية.
ومديرها  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  خ���ادم  ب��ن  �سلطان  ع��ب��داهلل  واأك���د 
على  للوقوف  االأغ��ن��ام  1200 من  االنتهاء من فح�س  اأن��ه مت  التنفيذي 

م�سروعيتها من االأ�سحية وبيان مدى خلوها من االأمرا�س والعيوب .

�شرطة دبي تبحث اأ�شباب واآليات 
التعامل مع �شغوطات العمل
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عربي ودويل

اجلمهوريني  ع���ل���ى  ت����رام����ب  دون����ال����د  االأم�����ريك�����ي  ال���رئ���ي�������س  اق������رتح 
وربطه  االأ�سلحة  على  القيود  ت�سديد  حول  التوافق  والدميوقراطيني 
مب�سروعه حول االإ�سالحات املتعلقة بالهجرة، وذلك بعد عطلة نهاية 

اأ�سبوع �سهدت عملتي اإطالق نار اأودتا بحياة 29 �سخ�ساً.
اإل  يف  ماتوا  من  اأرواح  ن��رتك  اأن  ميكن  “ال  تويرت  على  ترامب  وكتب 
با�سو يف تك�سا�س ويف دايتون، اأوهايو اأن تذهب هباء”، م�سيفاً “وكذلك 
كثريين  نن�سى  واأن  نن�ساهم  اأن  ميكننا  ال  خطرة،  بجروح  اأ�سيبوا  ملن 

تعر�سوا لذلك قبلهم«.
يقوموا  واأن  يتحدوا  اأن  والدميوقراطيني  اجلمهوريني  “على  وتابع 
بالتحقق ب�سكل دقيق من خلفيات املو�سوع، ورمبا ربط قانون )ال�سالح( 
اأن  “يجب  م�سيفاً  اإليه”،  ما�سة  بحاجة  نحن  ال��ذي  الهجرة  باإ�سالح 
املاأ�ساويني«.ويف  ب�سيء جيد، ورمبا عظيم، من هذين احلدثني  نخرج 
تغريدة ثانية، حّمل ترامب و�سائل االعالم م�سوؤولية تاأجيج “الغ�سب”. 
كبرية”  م�سوؤولية  االإع��الم  و�سائل  “تتحمل  االأمريكي  الرئي�س  وكتب 
ب�ساأن “احلياة واالأمان يف بلدنا«.وتابع “االأخبار الكاذبة اأ�سهمت ب�سكل 
كبري يف تاأجيج الغ�سب وال�سخط اللذين تراكما خالل �سنوات عديدة. 
على التغطية االإعالمية اأن تكون متوازنة وغري منحازة، واإال �ستزداد 

هذه امل�ساكل املريعة �سوءاً«.

االثنني  املتحدة  ال��والي��ات  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�سي  الرئي�س  دع��ا 
اإىل بدء حمادثات جديدة ب�ساأن االأ�سلحة عقب انهيار معاهدة احلد 
احلرب  اثناء  املربمة  املدى  املتو�سطة  النووية  االأ�سلحة  انت�سار  من 
اأثار  ما  اجلمعة  املعاهدة  من  وا�سنطن  مو�سكو  الباردة.وان�سحبت 
لتجنب  بيان  بوتني يف  ت�سلح ج��دي��د.وق��ال  �سباق  ب��دء  م��ن  خم��اوف 
الفو�سى التي لي�س لها قواعد اأو حدود اأو قوانني، يجب علينا درا�سة 
وال��ب��دء يف حوار  اأخ���رى،  م��رة  اخل��ط��رية  العواقب  احتماالت  جميع 

جديد دون اأي غمو�س.
من  باإنهاء  وا�سنطن  مو�سكو  لذلك.واتهمت  م�ستعدون  نحن  وتابع 
ووقعها   1987 يف  اإليها  التو�سل  مت  ال��ت��ي  امل��ع��اه��دة  واح���د  ج��ان��ب 
ميخائيل  ال�سوفياتي  والزعيم  ري��غ��ان  رون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
التقليدية  ال�����س��واري��خ  ا�ستخدام  م��ن  امل��ع��اه��دة  غوربات�سيف.وحتد 

والنووية التي يرتاوح مداها ما بني 500 و5500 كلم.
�ساروخ  بتطوير  رو�سيا  االأطل�سي  �سمال  وحلف  وا�سنطن  واتهمت 
9م729 اجلديد وتقول اإنها تنتهك املعاهدة اإال اأن رو�سيا تقول اإن 

مدى ال�ساروخ يقل عن 500 كلم.

وطالبان  املتحدة  الواليات  بني  احلا�سمة  ال�سالم  مفاو�سات  توا�سلت 
اأم�س لليوم الثالث على التوايل، دون اأي موؤ�سر حتى االآن على اإمكانية 
الثامنة من  الطرفني.وبداأت اجلولة  تاريخي بني  اتفاق  التو�سل اىل 
املمثلة  املتحدة  وال��والي��ات  االأف��غ��ان  املتمردين  بني  ال�سبت  املفاو�سات 
ب��امل��ب��ع��وث االأم���ريك���ي اإىل اأف��غ��ان�����س��ت��ان زمل����اي خ��ل��ي��ل زاد.وال����ه����دف من 
املفاو�سات هو التو�سل اإىل اتفاق قد يفتح املجال اأمام ان�سحاب القوات 
االأمريكية من اأفغان�ستان بعد تدخل عمره 18 عاماً، وهو وعد قطعه 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب خالل حملته االنتخابية.وقال م�سدر 
يف الفريق االأمريكي املفاو�س الذي يقوده خليل زاد لوكالة فران�س بر�س 
اإىل  بالتو�سل  املتحدة  الواليات  االإثنني.وتاأمل  توا�سلت  املحادثات  اإن 
اتفاق �سالم مع طالبان يف االأول من اأيلول �سبتمرب، قبيل االنتخابات 
االأمريكية  الرئا�سية  واالنتخابات  نف�سه  ال�سهر  يف  املرتقبة  االأفغانية 
يف  لل�سحافيني  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  2020.وقال  عام 

البيت االأبي�س االأ�سبوع املا�سي حّققنا الكثري من التقّدم.

عوا�شم

وا�شنطن

كابول

مو�شكو

جهد اأمريكي اأخري ملنع هجوم 
تركي على �شرق الفرات

•• وا�شنطن-وكاالت:

املتحدة  ال���والي���ات  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  بو�ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  اأف�����ادت 
الفرات،  �سرقي  على  الرتكي  الهجوم  ملنع  اأخ��رياً  جهداً  تطلق  االأمريكية 
وذلك ا�ستباقاً للمحادثات الع�سكرية التي بداأت، اأم�س االإثنني، بني تركيا 

واأمريكا يف العا�سمة الرتكية اأنقرة.
وكتبت مديرة مكتب ال�سحيفة يف بريوت ليز �سالي اإن “التهديدات الرتكية 
التي جاءت على ل�سان الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان بال�سيطرة على 
تبذل  “اأمريكا  اأن  واأو���س��ح��ت  املرة”.  ه��ذه  جدية  ال��ف��رات  �سرقي  مناطق 
جهوداً اأخرية ملنع العملية الرتكية عرب عر�س �سيقدمه وفد اأمريكي رفيع 
امل�ستوى لالأتراك �سبيه بعر�س �سبق اأن رف�سه االأتراك حول منطقة يقوم 
االأمريكيون واالأتراك بدوريات م�سرتكة فيها بعد تدمري حت�سينات تنظيم 

حلزب االحتاد الدميقراطي وحزب العمال الكرد�ستاين.  
الذي  التفوي�س  اإن  يقول  االأمريكي  “اجلي�س  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
لديه االآن من الكونغر�س ال يخوله الدفاع عن”ب ي د/بي كاكا”.و�سددت 
على اأنه “لي�س لدى “ب ي د/بي كاكا” االإرهابي اأوهام باإمكانية االنت�سار 
“ممر  على اجلي�س الرتكي«.واأكملت تركيا ا�ستعدادتها الع�سكرية لتنفيذ 
التنظيمات  وط��رد  �سوريا  �سرقي  �سمال  اآم��ن��ة  منطقة  واإن�����س��اء  ال�سالم” 
االإرهابية منها.وتتعقد املفاو�سات بني م�سوؤولني اأتراك واأمريكيني بهدف 
التوافق على طول وعر�س املنطقة، وعلى اجلهة التي �ست�سرف عليها، مع 
العلم اأن تركيا ترف�س اأن تكون املنطقة حتت اأي �سلطة �سواها.قال الرئي�س 
�سرق نهر  بعملية  �ستقوم  ب��الده  اإن  االأح���د  اأردوغ����ان  ال��رتك��ي رج��ب طيب 
الطريق  افتتاح  مرا�سم  األقاها يف  كلمة  واأو�سح يف  �سوريا.  ب�سمال  الفرات 
ال�سريع بني مدينتي اإ�سطنبول واإزمري- اأن بالده اأبلغت رو�سيا والواليات 
عفرين  يف  بعمليات  “قمنا  م�سيفاً  املرتقبة،  العملية  بخ�سو�س  املتحدة 
وجرابل�س والباب )مبحافظة حلب( واالآن �سنقوم بعملية �سرق نهر الفرات 

يف �سوريا«.

باتت مو�سكو اأكرث انت�سارًا من قبل

حتّولت ا�شرتاتيجية اأمريكية �شرق املتو�شط

•• رام اهلل-رويرتز:

ي�ساعد  ج��دي��دا  تطبيقا  الفل�سطينيون  ط��ور 
على  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  يف  ال�سائقني 
جتنب نقاط التفتي�س الع�سكرية االإ�سرائيلية 
واكت�ساف طرق اإىل البلدات الفل�سطينية غالبا 

ما تغفلها التطبيقات الرئي�سية املعروفة.
بداأ  ال���ذي  التطبيق  الفل�سطينيون  و���س��م��م 
با�سم دروب ويوفر  ت�سغيله يف يونيو حزيران 
معلومات عن الطرق املغلقة واحلالة املرورية 

من خالل امل�ستخدمني.
لتطبيقات  بديل  اإيجاد  اإىل  التطبيق  ويهدف 
مثل خرائط جوجل وويز التي نادرا ما تو�سح 
املدن  بني  ال�سفر  وم�ساق  االإ�سرائيلية  القيود 

الفل�سطينية.
حرب  يف  الغربية  ال�سفة  اإ���س��رائ��ي��ل  واح��ت��ل��ت 
اإن خماوفها االأمنية هي  1967 وتقول  عام 
احلواجز  لكن  التفتي�س.  نقاط  اإق��ام��ة  �سبب 

على الطرق حتد من قدرة الفل�سطينيني على 
احلركة وتلحق ال�سرر باالقت�ساد الفل�سطيني 

كما يقول البنك الدويل.
وقت  منذ  م��وج��ودة  التفتي�س  ن��ق��اط  وبع�س 
طويل عند مداخل القرى واملدن الفل�سطينية 
يثور  عندما  تقام  اأخ���رى  تفتي�س  نقاط  لكن 

التوتر.
التنفيذي  الرئي�س  احلليم  وق��ال حممد عبد 
اأن  اإىل  ت���و����س���ل  اإن������ه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز  ل�������دروب 
جديدة  طريقة  اإىل  يحتاجون  الفل�سطينيني 
بعد  يق�سدونها  التي  االأم��اك��ن  اإىل  للو�سول 
اأن قادته رحلة با�ستخدام خرائط جوجل بني 
مدينتي بيت حلم ورام اهلل يف ال�سفة الغربية 

اإىل منطقة نائية.
وقال عبد اخلليم )39 عاما( قبل اأن ي�ستخدم 
تف�سل  تفتي�س  نقطة  م��ن  للمرور  التطبيق 
القريبة  اإي���ل  ب��ي��ت  وم�ستوطنة  اهلل  رام  ب��ني 
بالكامل من  ن�سمم خرائطنا  اأن  علينا  “كان 

ال�سفر«.
عن  امل����وج����ودة  اخل���رائ���ط  “برامج  واأ�����س����اف 
ونقاط  الغربية(  ال�سفة  يف  )ال��ع��ازل  اجل��دار 
التفتي�س وامل�ستوطنات مل حت�سب ح�سابا على 

االإطالق للو�سع املعقد هنا«.
األف   22 فيه  ا�سرتك  الذي  التطبيق  ومتول 
وهي  اأيديال  �سركة  �سهرين  خالل  م�ستخدم 
االآيل والنقل مقرها  الت�سغيل  �سركة لربامج 
يف رام اهلل ويراأ�سها عبد احلليم اأي�سا. ويقول 
عبد احلليم اإنه ياأمل يف حتويل التطبيق اإىل 
خالل  م��ن  امل�ستقبل  يف  م���ايل  دخ���ل  م�����س��در 
امل�ستوطنات  ب�سكل جزئي.تنت�سر  توزيع  نظام 
االإ�سرائيلية  واحلواجز  الع�سكرية  والقواعد 
هذه  اإن  اإ�سرائيل  وتقول  الغربية  ال�سفة  يف 
فل�سطينية  وق��وع هجمات  دون  امل��وان��ع حت��ول 
لئاس�و  اإن��ه��ا  ي��ق��ول��ون  الفل�سطينيني  ل��ك��ن 
ثالثة  نحو  اأرا���س.وي��ع��ي�����س  على  لال�ستيالء 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  م���الي���ني 

األف م�ستوطن ميكنهم   450 يجاورهم نحو 
ب�سكل عام التنقل دون قيود كبرية با�ستخدام 
اأقيمت  التي  االلتفافية”  “الطرق  ي�سمى  ما 

لتجنب املرور بالبلدات الفل�سطينية.
وتتكون املعادالت اخلا�سة بدروب من تقارير 
يدوية  اإدخ���ال  عمليات  م��ع  امل�ستخدمني  م��ن 
ال�سائقني  مل�ساعدة  هند�سي  طاقم  بها  يقوم 
املعوقة  التفتي�س  نقاط  يف  امل��رور  جتنب  على 
للحركة واالبتعاد عن امل�ستوطنات التي متنع 

معظم ال�سيارات الفل�سطينية من دخولها.
وقال عبد احلليم “التطبيقات االأخرى ميكن 

اإن الطريقة الوحيدة لالنتقال بني  اأن تقول 
قلب  يف  امل����رور  ه��ي  معينة  فل�سطينية  م���دن 
تغيري  ن��ح��اول  “نحن  واأ���س��اف  م�ستوطنة”. 

ذلك«.
ويقول عبد احلليم اإن التطبيق متاح اأي�سا يف 
قطاع غزة لكن معظم امل�ستخدمني الن�سطني 

له موجودون يف ال�سفة الغربية.
على  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  اع��ت��م��د  ال�����س��اب��ق  ويف 
للتعرف  والتخاطب  في�سبوك  يف  جمموعات 
على االأح��وال املرورية واإج��راءات االإغ��الق يف 

ال�سفة الغربية.

ابتكار فل�شطيني لتجنب نقاط 
التفتي�س الإ�شرائيلية 

هيئة النزاهة العراقية ت�شتعيد مليار دولر 
•• بغداد-اأ ف ب:

ا�ستعادة  ام�س  العراقية  النزاهة  هيئة  اأعلنت 
االأول  الن�سف  خ��الل  دوالر  مليار  م��ن  اأك���رث 
تك�سف مدى  خ��ط��وة  اجل�����اري، يف  ال��ع��ام  م��ن 
الهيئة  وبيَّنت  ال��ب��الد.  يف  امل�ست�سري  الف�ساد 
ال�سلطات  اإ����س���دار  اإىل  ق���ادت  حتقيقاتها  اإن 
الق�سائية 857 اأمر توقيف، ُنفذ 407 منها 
خالل الن�سف االأول من هذا العام، وفقا لبيان 
اأمر ا�ستقدام   34 ر�سمي. واأكد البيان �سدور 
ب��ح��ق وزراء ومن  واإح���ال���ة  وق��ب�����س  وت��وق��ي��ف 
بدرجتهم.واأو�سح تقرير الهيئة ن�سف ال�سنوي 
اأو التي  جَعت،  “االأموال العامة التي ا�سرُتْ اأن 
اأح��ك��اٌم ق�سائية ب��ردِّه��ا، وال��ت��ي منعت  ���س��درت 
اإعادتها  ��ت  متَّ والتي  ه��دره��ا،  الهيئة  واأوق��ف��ت 
جمموعها  بلغ  ال��ع��ام��ة،  اخل��زي��ن��ة  ح�ساب  اإىل 
يف  املدة”  اأك��رث من ترليون دينار خالل هذه 

اإ�سارة للن�سف االول من العام اجلاري.
كبري  ف�ساد  م��ن  �سنوات  منذ  ال��ع��راق  وي��ع��اين 
االأكرث  ال����دول  ب��ني  امل��رت��ب��ة ال12  وي��اأت��ي يف 
ال�سفافية  مل��ن��ظ��م��ة  وف��ق��ا  ال���ع���امل،  يف  ف�����س��ادا 

الدولية.

ومنذ 2004 بعد عام من الغزو الذي قادته 
الواليات املتحدة والذي اأطاح بالرئي�س �سدام 
ح�سني، اختفى ما يقرب من 250 مليار دوالر 
م��ن االأم����وال ال��ع��ام��ة، وق���ال ال��ربمل��ان اإن هذه 
ال�سيا�سيني  م��ن  ع��دد  جليوب  ذهبت  االأم���وال 
املبلغ �سعف  ه��ذا  االأع��م��ال.وي�����س��اوي  ورج���ال 
الناجت  اإجمايل  من  واأك��رث  احلكومة  ميزانية 
�سعوبة  النزاهة  هيئة  للبالد.وتواجه  املحلي 
يف ر���س��د االأم�����وال ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن خزينة 
الدولة مبا فيها اأموال كانت خم�س�سة العادة 
من  طويلة  �سنوات  دمرته  ال��ذي  البلد  اإعمار 

احلرب.
وقبل اأ�سبوع ك�سفت الهيئة اأن حمافظ نينوى 
ال��ف��ار م��ن العدالة،  ال��ع��اك��وب  ال�����س��اب��ق ن��وف��ل 
اختل�س مبلغ 11،3 مليار دينار )9،4 مليون 
دوالر( من اأموال كانت خم�س�سة للنازحني يف 

املحافظة التي كانت معقل تنظيم داع�س.
عن  املا�سي  اب��ري��ل  ني�سان  يف  الهيئة  واأع��ل��ن��ت 
فقدان ما يقارب 60 مليون دوالر من موازنة 
مقربون  موظفون  اختل�سها  نينوى  حمافظة 
من املحافظ العاكوب قبل اإقالته من من�سبه 

عقب حادثة غرق عبارة يف املو�سل.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأم�س  نتانياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  تعّر�س 
النتقادات الذعة وّجهها مناف�سوه يف االنتخابات ووزير �سابق 
يتزعمه  ال��ذي  الليكود  ح��زب  يف  اأع�ساء  مطالبة  خلفية  على 

بالتعهد بدعمه.
لرئا�سة  نتانياهو  ب��دع��م  التعهد  احل���زب  اأع�����س��اء  م��ن  وُط��ل��ب 
اأيلول �سبتمرب   17 املقررة يف  املقبلة  ال��وزراء بعد االنتخابات 
التخلي  اإىل  حزبه  اأع�����س��اء  املعار�سة  يف  مناف�سيه  دع��وة  بعد 

عنه.
وذهب مناف�سو نتانياهو اإىل حد اتهامه باالنخراط يف تكتيكات 
على طريقة “كوريا ال�سمالية” على خلفية ما و�سفه البع�س 

باأنه تعهد بالوالء.
�سر�سة  انتخابية  حملة  املخ�سرم  ال����وزراء  رئي�س  وي��خ��و���س 

ويواجه خطر االإدانة بالف�ساد يف االأ�سهر املقبلة.
وف�سل نتانياهو يف ت�سكيل ائتالف حكومي بعد انتخابات ني�سان 
وحلفائه  الليكود  ح��زب��ه  ف��وز  م��ن  ال��رغ��م  على  املا�سي  اأب��ري��ل 

اليمنيني والدينيني باأغلبية املقاعد.
لنتانياهو،  الرئي�سي  املعار�س  اأبي�س”  “اأزرق  حتالف  ودع��ا 
حزب الليكود اإىل التخلي عن رئي�س الوزراء وت�سكيل حكومة 

وحدة معه.
بيني  ال�سابق  االأرك����ان  رئي�س  ب��ني  حت��ال��ف  اأبي�س”  و”اأزرق 

يائري  م�ستقبل(  )يوجد  عتيد”  “ي�س  حزب  ورئي�س  غانت�س 
البيد.

ويف نهاية االأ�سبوع، اأكد وزير الدفاع ال�سابق اأفيغدور ليربمان 
املقبل يجب  الت�سويت  اأن  املت�سدد،  بيتنا  اإ�سرائيل  زعيم حزب 
القيام  واإذا مل ي�ستطع نتانياهو  اإىل ت�سكيل حكومة  اأن يوؤدي 
بهذه املهمة فيجب على نائب اآخر يف حزب الليكود اال�سطالع 

باملهمة.
التمّرد،  ي�سّجع  باأنه  ال�سابق  الدفاع  وزير  الليكود  اّتهم  وفيما 
دعا امل�سوؤول يف احلزب ديفيد بيتان املوايل لنتانياهو املر�سحني 
ت��وق��ي��ع وثيقة  اإىل  ل��ل��ي��ك��ود يف االن��ت��خ��اب��ات  االأرب���ع���ني االأب�����رز 
ت�سكيل  اأج���ل  م��ن  بنتانياهو  دعمهم  بح�سر  فيها  ي��ت��ع��ّه��دون 

االئتالف احلكومي املقبل.
الوزراء  “رئي�س  ف��اإن  الليكود  وزع��ه��ا  التي  الوثيقة  وبح�سب 
الوحيد  املر�سح  هو  نتانياهو  بنيامني  الليكود  ح��زب  ورئي�س 

لرئا�سة الوزراء ولن يكون هناك مر�سح اآخر«.
الو�سطي  اأبي�س”  “اأزرق  حتالف  من  يعالون  مو�سيه  و�سّبه 

حكومة نتانياهو بحكومة كيم جونغ اأون.
كوريا  بفر�س  االأم��ر  “يذكرين هذا  تويرت  يعلون على  وكتب 
متثال  ك��ل  اأم���ام  االنحناء  و�سائح  م��واط��ن  ك��ل  على  ال�سمالية 
للزعيم«.ورد نتانياهو عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي موؤكدا 
انتخابات  يف  ومر�ّسحيه  زعيمه  اخ��ت��ار  ق��د  الليكود  ح��زب  اأن 

متهيدية دميوقراطية.

انتقادات لذعة لنتانياهو بعد مطالبة الليكود بدعمه

•• وا�شنطن-وكاالت:

الثالثة  العقود  طيلة  املتو�سط،  �سرق  ك��ان 
االأخ�����������رية، مب���ث���اب���ة م��ن��ط��ق��ة ب���ع���ي���دة عن 
للواليات  بالن�سبة  القومي  االأم��ن  اأولويات 
�سفري  اإديلمان،  اإري��ك  ب��راأي  لكن،  املتحدة. 
وا���س��ن��ط��ن ���س��اب��ق��اً ل���دى اأن���ق���ره، واجل����رال 
االأمريكي  الدفاع  وزير  نائب  والد،  ت�سارلز 
االأ�سبق لل�سوؤون ال�سيا�سية، تتطلب حتوالت 
جيو�سيا�سية عميقة من القيادة االأمريكية، 
املنطقة  ملنع  جديدة  فر�س  من  اال�ستفادة 
ل�����س��راع، كما ه��و حال  ب���وؤرة  اأن ت�سبح  م��ن 
اإليه  اأ�سار  ما  ووف��ق  ال�سني اجلنوبي.  بحر 
اإنرت�ست”،  “نا�سونال  موقع  يف  الكاتبان، 
���س��ك��ل م��وق��ع ���س��رق امل��ت��و���س��ط ، ع��ن��د نقطة 
اأوروب����ا واآ���س��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا، بوؤرة  ات�سال ب��ني 
وتبعاً  عظمى.  ق��وة  بني  و�سراعات  تناف�س 
ل����ه، ع��ن��د ب���داي���ة احل�����رب ال�����ب�����اردة، خطت 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة االأم���ري���ك���ي���ة، م���ن ذلك 
اأوىل خطواتها كقوة عاملية عظمى.  املوقع، 
عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  ت��روم��ان،  عقيدة  وق�ست 
وتركيا  لليونان  دع��م  بتقدمي   ،1947 يف 
كنقطة ارتكاز اللتزام اأمريكي اأو�سع نطاقاً 

للدفاع عن العامل احلر �سد ال�سيوعية. 
عقدة رئي�سية

املنطقة مبثابة  الكاتبان، بقيت  وكما ي�سري 
االأمريكية  لال�سرتاتيجية  رئي�سية  عقدة 
عظمى،  ق�����وة  م���واج���ه���ة  يف  ع���ق���ود  ط������وال 
القوات  على  ع�سكري  بتفوق  الناتو  وحظي 
خالل  ل��ك��ن،  امل���ك���ان.  ذل���ك  يف  ال�سوفييتية 
الباردة،  احل���رب  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  االأول  ال��ع��ق��د 
ونتيجة ما ي�سمى ب�”اأرباح ال�سالم” تراجع 
واأدت  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  االأم���ري���ك���ي  ال���ت���واج���د 
�سراعات ملحة الأن تركز اأمريكا اهتمامها 
ومناطق  واأفغان�ستان،  اخلليج  منطقة  على 

اأخرى. 
ل�سرق  �سريعة  ل��ع��ودة  امل��ق��ال  ك��ات��ب��ا  وي��ل��ف��ت 
طرق  مفرتق  عند  تقع  كمنطقة  املتو�سط 
اإعادة ا�سطفاف جيو�سيا�سي  ب�سبب  حا�سم، 
ق���ي���ام تعاون  اح���ت���م���االت  ي���رف���ع  م���ل���ح���وظ 
ل���ه، اأ�سدر  ون�����س��وب ���س��راع اأي�����س��اً. وت��ب��ع��اً 
االأمريكي  القومي  لالأمن  اليهودي  املعهد 
ال�����س��ي��ا���س��ة يف  ح����ول  م�����س��روع��اً   JINSA
�سرق املتو�سط، مو�سحاً التحول يف املنطقة 
واالآثار املرتتبة على اأمن الواليات املتحدة. 

حافز رئي�سي
الرئي�سي  احلافز  يعود  الكاتبني،  وباعتقاد 
تركيا  ت�سهده  حت��ول  اإىل  امل�����س��روع،  لو�سع 
اأردوغ���ان،  حت��ت ق��ي��ادة رئي�سها رج��ب طيب 
واأكرث  ل��ل��ن��ات��و،  م��وث��وق��اً  حليفاً  ي��ع��د  مل  اإذ 
�سابقني  �سركاء  ا�ستبداداً، وعلى خالف مع 

واأوروب���ا، ف�ساًل  املتحدة  ال��والي��ات  �سيما  ال 
تركيا  ح�سول  وي��دل  وم�سر.  اإ�سرائيل  عن 
رو�سيا،  من  اجلوية   S-400 دفاعات  على 
كح�سن  التقليدي  دوره��ا  عن  تخليها  على 

جلنوب حلف الناتو. 
التناف�س  جت����دد  ك����ان  ال��ك��ات��ب��ني،  وح�����س��ب 
اآخ��ر لهذا  رئي�سياً  داف��ع��اً  ق��وى عظمى  ب��ني 
التحول، والذي حددته ا�سرتاتيجيات دفاع 
اأكرب تهديد  اأمريكي بو�سفه  واأمني  قومي 
التهديد  ه����ذا  اأن  ورغ�����م  ال���ب���الد.  ي���واج���ه 
يرتبط عموماً ب�سرق اأوروبا وغرب املحيط 
ال��ه��ادئ، اإال اأن رو���س��ي��ا واإي����ران ي��ع��ززان��ه يف 

�سرق املتو�سط اأي�ساً. 
خط مبا�سر

كما ي�سري الكاتبان لتمكن اإيران، من خالل 
وك��الئ��ه��ا، م��ن ام��ت��الك خ��ط ن��ف��وذ �سيا�سي 

و�سوريا  ال���ع���راق  ع���رب  م��ب��ا���س��ر  وع�����س��ك��ري 
�سمنه  م��ن  وامل��ت��و���س��ط،  لبنان  اإىل  و���س��واًل 
���س��واري��خ ح��زب اهلل امل��ت��ط��ورة ال��ق��ادرة على 
حتتية  وب��ن��ي��ة  لل�سحن  م���وان���ئ  ا���س��ت��ه��داف 

للطاقة. 
وع��ل��ى ن��ف�����س امل���ن���وال، ب��ات��ت م��و���س��ك��و اأكرث 
انت�ساراً من قبل، مبا يف ذلك جتديد ن�ساط 
الهائلة  اجل��وي  الدفاع  وفقاعة  اأ�سطولها، 
التي تغطي معظم اأنحاء املنطقة. وياأتي كل 
ذلك يف وقت ت�ساءل فيه الوجود االأمريكي 
يعد  املنطقة، والأول مرة منذ عقود، مل  يف 
�سركاء اأمريكا يفرت�سون باأن �سرق املتو�سط 

بيئة ت�سغيل موؤكدة. 
اأكرب اكت�سافات

وم����ن ج��ه��ة ث���ال���ث���ة، ي��ل��ف��ت ال���ك���ات���ب���ان اإىل 
الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  كميات  اأك���رب  اكت�ساف 

عرث عليها يف هذا القرن، يف �سرق املتو�سط 
كبرية.  اإ�سافية  اكت�سافات  احتماالت  مع   ،
ومع ذلك، طغت على تلك الطفرة املتوقعة 
االإقليمية  االأط����راف  م��ن  ع���دداً  اأن  حقيقة 
القيمة،  امل��وارد  تلك  ملكية  تتنازع  الفاعلة 
وي�ساعف  بالفعل،  قائمة  توترات  يزيد  ما 

خماطر ال�سراع. 
اأ����س���ف���ر غ���ي���اب موقف  وح�����س��ب ال���ك���ات���ب���ني، 
التحوالت  ه��ذه  مواجهة  يف  ح��ازم  اأمريكي 
االقت�سادية  واجل��غ��راف��ي��ة  اجليو�سيا�سية 

لربوز �سباق ت�سلح على م�ستوى املنطقة. 
الديبلوما�سية  ت��ه��دد  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
ون�سر  بحري  ت�سلح  على  القائمة  الرتكية، 
ال��ي��ون��ان وقرب�س  زوارق ح��رب��ي��ة، ك��اًل م��ن 
وم�����س��ر واإ���س��رائ��ي��ل ال��ذي��ن ي��ت��ق��ارب��ون معاً 

ب�ساأن ق�سايا الطاقة واالأمن. 
اهتمام ا�سرتاتيجي

املنطقة،  الطويلة يف  ومن خالل خربتهما 
امل��ت��و���س��ط جدير  ���س��رق  اأن  ال��ك��ات��ب��ان  ي���رى 
اال�سرتاتيجي  االهتمام  جم���دداً  يلقى  ب��اأن 
اأن على  ي��ع��ن��ي  امل���ت���ح���دة. وه����ذا  ل���ل���والي���ات 
اإىل  ال��ن��ظ��ر  ت���ب���داأ  اأن  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
وهو  متما�سك،  ا�سرتاتيجي  ككيان  املنطقة 
بريوقراطيات  تعالج  مل  ما  م�ستحيل  اأم��ر 
قلب  تخرتق  تباينات  اأمريكي  قومي  اأم��ن 

املنطقة. 
واالأه������م م��ن��ه، ب�����راأي ال��ك��ات��ب��ني، ي��ج��ب اأن 
يو�سح �سناع ال�سيا�سة االأمريكية حللفائهم 
وخ�����س��وم��ه��م ع��ل��ى ح���د ����س���واء ب�����اأن �سرق 
�سديدة  ج��دي��د منطقة  م��ن  ع���اد  امل��ت��و���س��ط 
االأهمية بالن�سبة لالأمن القومي االأمريكي، 
لتوفري  تعمل  �ستظل  املتحدة  الواليات  واأن 
للتعاون  الديبلوما�سية  واالأط����ر  ال��ق��ي��ادة 
املمر  ذل��ك  اال���س��ت��ق��رار يف  لتحقيق  االأم��ن��ي 

الدويل احليوي. 

•• القد�س املحتلة -وام:

الدينية  وال�����س��وؤون  االأوق����اف  وزارة  ق��ال��ت 
االح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات  اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
75 اعتداًء  اأكرث من  ارتكبت  االإ�سرائيلي 
املبارك  االأق�����س��ى  امل�سجد  بحق  وان��ت��ه��اك��ا 
ال�سريف خالل �سهر  االإبراهيمي  واحلرم 

يوليو املا�سي .
اأعدته  لها  تقرير  يف  ال����وزارة  واأو���س��ح��ت 

ق�����وات االح���ت���الل  اأن  ب���ه���ذا اخل�����س��و���س 
اق��ت��ح��م��ت اأك������رث م����ن م�����رة م�����س��ل��ى باب 
خطوة  يف  حمتوياته  واأخ��رج��ت  ال��رح��م��ة 
كعادتها  ومار�ست  عليه،  ال�سيطرة  الإع��ادة 
من  ع��دد  بحق  واالعتقال  االإب��ع��اد  �سيا�سة 

املواطنني.
ويف اخلليل وحتديدا يف احلرم اآالإبراهيمي 
االإبراهيمي  امل�سجد  يف  االأذان  رف��ع  منع 

46 وقتا .

اأكرث من 75 انتهاكا لالأق�شى 
•• مكة املكرمة -وام:والإبراهيمي يف �شهر

م�سروع  من  الكاملة  اال�ستفادة  العام  هذا  حجاج  باإمكان  �سيكون 
يف  االأك��رب  باأنها  تو�سف  التي  احل��رام  للم�سجد  الثالثة  التو�سعة 
تاريخ احلرم املكي ال�سريف ..منذ تو�سعة امللك فهد وامللك عبداهلل 
/1989م و/2008/ على التوايل ..بتكلفة تقدر ب 100 مليار 
دوالر .وفيما اأعلنت ال�سعودية اأنها ا�ستقبلت اأكرث من 95 مليون 
حاج يف 50 عاما من خمتلف البقاع تتبنى اململكة خططا طموحة 
لي�ستوعب  زائ���ر  مليون   30 ال��ع��ام  يف  لي�ستقبل  احل���رم  لتو�سعة 

االأعداد املتزايدة من احلجاج و املعتمرين وامل�سلني .
امل�ساحة  م��ع  مقارنة  الثلثني  م�ساحة  التو�سعة  ه��ذه  �ست�سيف  و 

امل�ساحة  ت�سل  اأن  امل��ق��در  م��ن  ح��ي��ث  احل����رام  للم�سجد  ال�سابقة 
االإجمالية للحرم املكي اإىل نحو مليون ون�سف مليون مرت مربع 

بينما كانت م�ساحته عند فتح مكة 1490 مرتا مربعا .
العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  وك���ان 
م�ساريع  خم�سة  ت�سمل  و   /2015/ ع��ام  الثالثة  التو�سعة  د�سن 
م�سروع  ال�ساحات،  م�سروع  الرئي�سي،  التو�سعة  مبنى   : اأ�سا�سية 
اأنفاق امل�ساة، م�سروع حمطة اخلدمات املركزية للحرم، والطريق 
التو�سعة  وتركز  احل���رام.  بامل�سجد  يحيط  ال��ذي  االأول  ال��دائ��ري 
املطاف  وتطوير  وامل�سعى،  للم�سجد  الرئي�س  املبنى  تطوير  على 
التي  واجل�سور  النقل  حمطات  و  اخلارجية  وال�ساحات  واجل�سور 
توؤدي للحرم، وتو�سيع نفق اخلدمات واملباين االأمنية وامل�ست�سفى 

االأر�سي. ال��دور  يف  باحلرم  حتيط  اأوتوماتيكياً  باباً   78 واإ�سافة 
حكومة  ماتوليه  املكي  للحرم  املتتالية  التو�سعات  ه��ذه  وتعك�س 
التاأ�سي�س  منذ  ال�سريفني  ب��احل��رم��ني  ب��ال��غ  اه��ت��م��ام  م��ن  اململكة 
حتى اليوم .حتقيق الراحة وان�سيابية احلج عرب تلك امل�سروعات 
باأحدث  اأمنية جمهزة  ذاته منظومة  الوقت  تعززها يف  ال�سخمة 
احلكومية  والقطاعات  االأج��ه��زة  اأعلنت  .فقد  واالأف����راد  االآل��ي��ات 
واالأه���ل���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب�����س��وؤون احل���ج واحل���ج���اج مب��ك��ة اإمت�����ام جميع 
االإج��راءات واال�ستعدادات الإجناح املو�سم اإذ ت�سارك اأكرث من 33 
جهة حكومية وا�ست�سارية يف تنفيذ خطة التاأمني مدعومة باأكرث 
من 17 األفاً من رجال الدفاع املدين و 1500 متطوع و5 اآالف 

كامريا توفر تغطية �ساملة لكل موقع مير عليه احلجاج.

ال�شعودية ا�شتقبلت 95 مليون حاج يف 50 عاما وتخطط ل�شتيعاب 30 مليون معتمر يف العام الواحد
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اإعـــالن
 من هيئة التاأمني باإغالق فرع دبي ل�شركة كريدن�س

 للخدمات الفنية وتقدير اال�شرار قيد رقم 173
تقدمت �سركة كريدن�س للخدمات الفنية وتقدير اال�سرار بطلب اغالق 
فرع �سركتها يف امارة دبي والغاء قيد الفرع من �سجالت الهيئة وحتويل 
جميع االعمال واحلقوق وااللتزامات ال�سادرة عن الفرع املذكور اعاله 

اىل مركز ال�سركة الرئي�سي.
وعليه فاإن الهيئة تدعو كل من له اعرتا�س على اغالق الفرع املذكور 
اأعاله بتقدمي اعرتا�ساته مبوجب كتب م�سجلة اإىل الهيئة خالل مهله 

اق�ساها 30 يوما من تاريخ هذا االإعالن على العنوان التايل:
هيئة التاأمني

�س.ب: 113332 اأبوظبي
فاك�س:025572111

االمارات العربية املتحدة
هيئة التاأمني 

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 1873780:املرفاأ للمالب�س والهدايا  رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 132848         
با�س��م: كاو�سيد برودكت�س ليمتد

وعنوانه:    74-72 دين �سرتيت – لندن – دبليو1 دي 3 ا�س جي – اململكة 
املتحدة

الواق�عة بالفئة: 03
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انت��هاء احلم��اية يف :    بتاريخ :  بتاريخ :  17  / 08 /   2019
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 132849         
با�س��م: كاو�سيد برودكت�س ليمتد

وعنوانه:74-72 دين �سرتيت – لندن – دبليو1 دي 3 ا�س جي – اململكة 
املتحدة

الواق�عة بالفئة: 04
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انت��هاء احلم��اية يف :    بتاريخ :  بتاريخ :  17  / 08 /   2019
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 124938                                                
با�س��م: بيوكوزمتيكا اك�سل ارجنتينا ا�س. ار. ال.

وعنوانه ايه يف. كاالو 1405 بي�سو 1 دتو. 3 ، بيون�س ايري�س، االرجنتني
الواق�عة بالفئة: 3

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انت��هاء احلم��اية يف :    بتاريخ :  21  /  1 /   2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�شط�س  2019 العدد 12701 

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2019/306 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- دافال برافني �ساندرا �ساه 2-تيجال دهافال �ساه جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/متويل م�ساهمة خا�سة وميثله / نا�سر مال اهلل حممد 
املنفذ  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  غ��امن - قد 
املحكمة. 2- بف�سخ  او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  به وق��دره )115995( درهم 
بت�سليم  عليهما  املدعي  والزام   2007/10/15 املوؤرخة  االآجلة ومالحقها  االجارة  اتفاقية 
العقار مو�سوع مو�سوع اتفاقية االإجارة خاليا من االأ�سخا�س ال�سواغل ورد احليازة اىل 
املدعي  ل�سالح  امللكية  �سهادة  ال��واردة يف  )االإج��ارة(  العقاري  القيد  ا�سارة  والغاء  املدعية 
عليهما ،  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د �سبري 
باك�ستان   ، ع���ب���ا����س  حم���م���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)5136493( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
حممود  �ساهد  امل��دع��و/  فقد 
باك�ستان   ، حم���م���ود  خ���ال���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0156393(   يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/294 تنفيذ عقاري
دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  �سريازيان  ماجد  �سده/1-  املنفذ  اىل 
االإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بف�سخ   -2 املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )47265( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
الدعوى  مو�سوع   ، ومالحقها  بالتملك(  املنتهية  )االإج���ارة  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية 
عن ال�سقة ال�سكنية الكائنة مبنطقة معي�سم االأوىل - رقم االر�س 352 - رقم املبنى 1 - باملنى 
امل�سمى اكود ري�سيدن�سي رقم العقار 305 الطابق 3 وموقف ال�سيارات رقم B2 - 108 ، وبالزام 
املدعي عليه بت�سليم ال�سقة للمدعي خاليا من ال�سواغل ، والغاء ا�سارة القيد العقاري )االإجارة 
املو�سوفة يف الذمة( الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه والتي جاء فيها )تخ�سع ملكية 
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  االج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  االإج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  ال��دائ��رة. وعليه  ل��دى  امل��ودع 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1084  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد هاين حممد ه�سام ق�ساب جمهول حمل االقامة 
باقر  ���س.م.ب مقفلة وميثله:خمتار حممد  املدعي/ت�سامن كابيتال  ان  مبا 
�سركة/ وت�سفية  بحل  املطالبة  مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  غريب 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  م.د.م.�����س  �سريفي�سز  ان��رج��ي  اأراب��ي��ان 
املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2019/8/21 ال�ساعة:09:30 
اأو من ميثلك قانونيا  �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/1008  عمايل  جزئي
اىل املدعي عليه/1- احمد فوزي لالعمال الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د  ج��اد حممد  ث���روت  حممد 
يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2019/5/19 
املو�سوع بتوجيه اليمني احلا�سمة اىل مديره املوؤ�س�سة املدعي عليها املدعوة/خلود حممد فرج بن 
ال�سركة املدعي عليها/احمد  ال�سويدي بال�سيغة االتية )اق�سم باهلل العظيم ب�سفتي كفيل  حموده 
فوزي لالعمال الفنيه انني مل ا�ستلم من املدعي/حممد ثروت جاد حممد مبلغ  12.000 درهم ر�سوم 
اال�ستقدام للدولة وكذلك مبلغ 1800 درهم لعمل تاأ�سرية االقامة له على ال�سركة املدعي عليها واهلل 
على ما اقول �سهيد( وحددت جل�سة 2019/6/12 حل�سور مديره املدعي عليها حللف اليمني واأبقت 
اليمني  ب�سيغة  وار���س��اده  بداللته  اليمني  لها  املوجه  باعالن  املدعي  وكلفت  امل�سروفات  يف  الف�سل 
 09:30 ال�ساعة   2019/8/25 املوافق  االح��د  يوم  اىل  اجلل�سة  تاأجيل  ومت  لتنفيذه  املحددة  واجلل�سة 

 .ch1.B.10 سباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/1786  جتا ري  جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   �سريفي�سي�س  مارين  او�سني  ميلكي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/6/26  يف الدعوى 
عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  البناء  معدات  لتاأجري  ا���س  تي  ل�سالح/ار  اع��اله  امل��ذك��ورة 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )مائة وواحد و�سبعني الف و�ستمائة وثالثة وثالثني درهم 
وت�سعة وع�سرين فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 
2016/4/28 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/295 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- كا�سف زي�سان بريفايز اأحمد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  غ���امن   حممد  اهلل  م��ال  نا�سر   / وميثله  خ��ا���س��ة(  )م�ساهمة  مت��وي��ل 
دره��م اىل طالب  وق��دره )804032(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
مو�سوع   ، ومالحقها  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  بف�سخ   -2 املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
 ، ، الكائنة يف م�سروع الفرجان   AFA4Q1V3B-110 الدعوى عن العقار الفيال- رقم 
 ، ، املقامة على قطعة االر���س رقم رقم 371 الكائنة مبنطقة جبل علي االأوىل  نخيل �س ذ م م 
مب�ساحة 600 مرت مربع ، باإمارة دبي ، مو�سوع اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ، والغاء اإ�سارة 
القيد العقاري )االإجارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه ، وبالزام 
املدعي عليه بت�سليم العقار - حمل التداعي - للمدعية خالية من ال�سواغل.   وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/1610  جتا ري  جزئي
اىل املحكوم عليه/1- جابر عبد الطيف ابراهيم ح�سن مكي  جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/6/25  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/موارد للتمويل بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
بامل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت   )51.381( وق��دره  مبلغا  املدعية  لل�سركة 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . حم��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 
�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12701 بتاريخ 2019/8/6   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1692  ا�شتئناف جتاري    
امل��ح��ريب��ي  جمهول  ���س��امل  م��ال��ك ع��و���س  امل�ستاأنف ���س��ده/ 1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بن�سون �سندي نديتا  قد ا�ستاأنف 
ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2015/1532 جت���اري كلي 

بتاريخ:2016/11/14     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2019/8/28 ال�ساعة 17.30 
�سباحا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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عربي ودويل

)الهيئة  بلديات  روؤ�ساء  تزكية من 
لروؤ�ساء  ت��زك��ي��ة  ب�20  �ستطالبه 

بلدية(
األف   24 م��ن  اأك��رث  جمعة  مهدي 

تزكية �سعبية
ودعا االإعالمي زياد الهاين الهيئة 
اإىل  لالنتخابات  امل�ستقّلة  العليا 
اإيقاف ما اأ�سماها ب� “مهزلة ت�سّلم 
لالنتخابات  م��رت���ّس��ح��ني  م��ل��ف��ات 
ت�سجيل  اأو  ن��اق�����س��ة  ال���رئ���ا����س���ي���ة 
فورا،  ملف”  دون  حتى  اأ�سخا�س 
عرب  “تقوم  ال��ه��ي��ئ��ة  اأّن  م��ع��ت��ربا 
العملية  ب��رتذي��ل  ال�����س��ي��ا���س��ة  ه���ذه 
االن��ت��خ��اب��ي��ة واحل�����ط م��ك��ن مقام 

رئا�سة اجلمهورية«.
ن�سرها  تدوينة  يف  الهاين  وطالب 
في�سبوك  مب��وق��ع  ���س��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى 
ه���ي���ئ���ة االن����ت����خ����اب����ات ب����االل����ت����زام 
الكاملة  امللفات  وبقبول  بالقانون 
اأن  م��ع��ن��ى  “ما  م��ت�����س��ائ��ال  ف���ق���ط، 
ال  مبلف  للرئا�سية  مر�سح  يتقدم 
ال�سمان  دف��ع  و�سل  على  يحتوي 
دينار،  اآالف  بع�سرة  امل��ق��در  امل���ايل 
املطلوبة؟  ال���ت���زك���ي���ات  ع���ل���ى  وال 
عملية  اإدارة  ت��ت��م  م���ن  مل�����س��ل��ح��ة 
تقدمي الرت�سحات بهذه الطريقة 

املريبة؟«.
االنتخابي  ال���ق���ان���ون  ب�����اأن  وذّك������ر 
اأو�سح ب�سكل جلّي حمتوى ملفات 
الرت�سح يف ف�سوله 40 و41 و42 
و43 و44 و45، واملهلة املمنوحة 
�سحة  م��ن  للتثبت  اأ�سا�سا  للهيئة 
املرت�سحني  والإع������الم  ال��ت��زك��ي��ات 
باأي خلل فيها كي ي�سعوا لتالفيه، 
مربزا اأنه من املفرت�س اأاّل تت�سلم 

الهيئة اأي ملف ناق�س.
وت�����ع�����رف ����س���ف���ح���ات ال���ت���وا����س���ل 
االج��ت��م��اع��ي ح��م��ل��ة ���س��خ��ري��ة على 
الفلكلورية  ال���رت����س���ح���ات  ب��ع�����س 

ح�سب البع�س.

تر�سحات.
ك��م��ا ع���رب ان��ي�����س اجل���رب���وع���ي عن 
تخوفه اأن تكون العملية ممنهجة، 
مقدمي  “بع�س  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
م��ط��ال��ب ال���رت����س���ح ي��ب��ح��ث��ون عن 

ال�سهرة والبوز«.
الهيئة  االإثنني، ع�سو  اليوم  وذكر 
اأن  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  امل�ستقلة  العليا 
ه��ن��اك ع���دد م��ن م��ق��دم��ي مطالب 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��رت���س��ح 

جديني وهم:
من  تزكيات   10 ال��رح��وي  املنجي 

الربملان
تزكية   13.700  : ع��ب��و  حم��م��د 

�سعبية
تزكية  األ���ف   12 امل��راي��ح��ي  لطفي 

�سعبية
ت���زك���ي���ة من   12 ال����ق����روي  ن��ب��ي��ل 

الربملان
تزكية  األ������ف   15 م���و����س���ي  ع���ب���ري 

�سعبية
 20 اأحمد  الفقيه  ال�سابي  حممد 

اإيقافه  وعّلق يف تدوينة على قرار 
االأح�����زاب  ���س��اأُل��غ��ي  “الأين  ق���ائ���ال 
والق�ساء  ت��ون�����س..  يف  ال�سيا�سية 
البارحة  ���س��ارع��ت  ن��ه��ائ��ي��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
باإيقايف عن العمل  وزارة الداخلية 

دون موجب«.

جدية الرت�سحات
ال��رت���س��ح��ات، تعالت  وام����ام ك���رثة 
عديد االأ�سوات منددة بعدم جدية 
عدد من الرت�سحات مبا ينال من 
االنتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م�����س��داق��ي��ة 

وهيبة العهدة الرئا�سية.
ويف هذا ال�سياق، قال ام�س االإثنني، 
امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و 
اإن  اجلربوعي  اأني�س  لالنتخابات 
عديد مطالب الرت�سح لالنتخابات 

الرئا�سية غري جدية.
واأ������س�����اف اأن���ي�������س اجل���رب���وع���ي يف 
اأن عديد مقدمي  اذاع��ي،  ت�سريح 
يقدموا  مل  للرئا�سية  الرت�سحات 
مقدمي   6 اأو   5 ع���دا  ال��ت��زك��ي��ات 

واأودع عمارة �سعد الالوي بالعبا�س، 
الرئا�سي،  بالق�سر  �سابق  موظف 
مطلب تر�سحه للرئا�سية، متعهدا 
و���س��م��ان احلرية  ال���ب���الد  ب���اإن���ق���اذ 
لل�سباب يف  �سغل  م��واط��ن  وت��وف��ري 

جميع الواليات.  
ويف هذا االإط��ار اأي�سا حتول خالد 
القلعي موظف يف القطاع اخلا�س 
اإىل  امل�����دين  امل��ج��ت��م��ع  ون��ا���س��ط يف 
االنتخابات  لهيئة  امل��رك��زي  امل��ق��ر 
ب��ال��ب��ح��رية اأي����ن ق���ام ب���اإي���داع ملف 
من  منقو�سا  للرئا�سية  تر�سحه 
عدة �سروط اأبرزها مبلغ ال�سمان 

والتزكيات ال�سعبية.
برناجمه  اأن  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة  واأع����ل����ن 
خو�س�سة  على  يرتكز  االنتخابي 
كامل القطاع العمومي والتقلي�س 
اأن  م�����س��ي��ف��ا  امل���وظ���ف���ني،  ع�����دد  يف 
ل��ل��ف��وز مبن�سب  ح��ظ��وظ��ه واف�����رة 

رئي�س اجلمهورية.
عبد  الت�سكيلي  ال��ف��ن��ان  ق���ّدم  ك��م��ا 
تر�سحه  م���ل���ف  ع����م����ار،  احل���م���ي���د 

ال�سابقة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
اأوا�سط  تنظيمها  امل��زم��ع  الأوان���ه���ا 

�سبتمرب املقبل.
وق���������د ب�����ل�����غ ع���������دد امل����رت�����س����ح����ني 
ال�سابقة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الأوان���ه���ا اىل غ��اي��ة ���س��ب��اح االثنني 

20  تر�سحا 

طرد من العمل
املرت�سح  اأّك�����د  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  ويف 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�����س��ت��ق��ل 
ال�سابقة الأوانها فتحي الكرميي اأّن 
العمل  اأوقفته عن  الّداخلية  وزارة 

و�سحبت منه معداته.
�سفحته  ع���ل���ى  ال���ك���رمي���ي  ون�������س���ر 
وثيقة  في�سبوك  مب��وق��ع  اخلا�سة 
العمل  عن  اإيقاف  برقية  تت�سّمن 
جاء فيها “مت اإيقاف ناظر االأمن 
كرميي  خ��م��ي�����س  ف���ت���ح���ي  االأّول 
معّداته  ك��اّف��ة  و�سحب  العمل  ع��ن 
ب�سبب اإيداعه تر�سحا لالنتخابات 

الرئا�سية دون ترخي�س م�سبق«.

الر�سام عبد احلميد عمار يرت�سح

املر�سح اجلديد عمار غر�سالوي

املرت�سح املطرود من عمله

ارتفاع عدد املرت�ّسحني:

تون�س: اإيقاف ُمرت�ّشح للرئا�شية عن العمل...!
•• الفجر -تون�س

تتوا�سل يف تون�س عملية اإيداع 
لالنتخابات  الــرت�ــســح  ملفات 
لأوانها،  ال�سابقة  الرئا�سية 
 2 اجلمعة  منذ  انطلقت  والتي 
وتتوا�سل  ــاري،  اجل اأغ�سط�س 

اإىل تاريخ 9 اأغ�سط�س.

لزهر  الثـــنـــني  اأمـــ�ـــس  وقــــام 
حمافظة  اأ�ـــســـيـــل  غـــــزلين 
الق�سرين باإيداع ملف تر�سحه 
النتخابات الرئا�سية منقو�سا 
وال�سروط  الوثائق  بع�س  من 

ال�سرورية.
خمت�س  وهــو  املرت�سح  وتعهد 
با�ستكمال  الجتماع،  علم  يف 

غ�سون  يف  ــق  ــائ ــوث ال جــمــيــع 
الأ�سبوع اجلاري.

واأعلن اأّن برناجمه النتخابي 
العمل  مع  بامتياز  اجتماعي 
ـــدرات  ـــق ـــن ال ـــع م ـــرف ــى ال ــل ع
عدم  اإىل  م�سريا  القت�سادية، 
اأو  النيابية  التزكيات  تقدميه 

ال�سعبية �سمن ملف تر�سحه.

- الر�شام عبد احلميد عّمار يرت�ّشح للرئا�شية

- اجلربوعي: عديد مطالب الرت�شحات غري جدية 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

ومتظاهرين  ال�سغب  مكافحة  �سرطة  ب��ني  م��واج��ه��ات  اأم�����س  وق��ع��ت 
موؤيدين للدميوقراطية يف هونغ كونغ لالأ�سبوع الثالث على التوايل، 
من  ت��ق��رتب  امل��دي��ن��ة  اأن  م��ن  املحلية  احل��ك��وم��ة  رئي�سة  حت��ذي��ر  بعيد 
حركة  عّمت  التي  الفو�سى  عقب  وذل��ك  اخلطورة”،  �سديد  “و�سع 

النقل يف املرتو واملطار جراء اإ�سرابات.
وارتفعت �سحب دخان الغاز امل�سيل للدموع بعد ظهر االثنني يف حي 
اإ�سراب عام غري  املدينة حتت  رزح��ت  ال�سعبي، فيما  �سني  تاي  وون��غ 
م�سبوق، دفع املحتجون نحو تنفيذه ليوؤكدوا اأنهم ال يزالون يحظون 

بدعم �سعبي بعد �سهرين من حراك ازداد عنفاً ب�سكل تدريجي.
ويف ت�سريح علني نادر منذ بدء االأزمة، حذرت رئي�سة حكومة املدينة 

كاري الم املتظاهرين من اأنها لن ت�ستجيب ملطالبهم.
كونغ،  والنظام يف هونغ  القانون  ب�سكل خطري  قّو�سوا  “لقد  وقالت 
منا يف  كثريون  �ساهم  والتي  نحبها  التي  املدينة  ويدفعون مدينتنا، 

بنائها، اإىل حافة و�سع �سديد اخلطورة«.
“الثورة”،  اإىل  تدعو  للمتظاهرين  هتافات  اإىل  ذل��ك  بعد  واأ���س��ارت 
التي تدار هونغ  “بلد واحد ونظامان”  و�سفتها باأنها حتٍد ل�سيا�سة 
كونغ على اأ�سا�سها منذ اإعادتها اإىل احلكم ال�سيني من بريطانيا يف 
عام 1997.واأ�سافت الم املعينة من جلنة موالية لبكني “اأجروؤ على 

القول اإّن هذه حماولة لتدمري هونغ كونغ«.
وجاء ت�سريح الم خالل يوم �سهد ع�سياناً مدنياً وا�سعاً يف كافة اأرجاء 
املدينة.ونزل نا�سطون اإىل حمطات املرتو الرئي�سية يف املدينة خالل 
وقت الذروة ال�سباحية، وقاموا عمداً باإبقاء اأبواب القطارات مفتوحة 

املاليني  ي�ستخدمها  نقل  �سبكة  حركة  �سّل  م��ا  التحرك،  م��ن  ملنعها 
يومياً.وبعد الظهر، جرت تظاهرات متزامنة يف �سبعة اأماكن وحا�سر 
متظاهرون مراكز �سرطة عدة.واأطلقت قنابل الغاز امل�سيل للدموع يف 

اأربعة مواقع ما جعل مواجهات االثنني االأو�سع نطاقا حتى االآن.
ووقعت ا�ستباكات مطّولة اأمام برملان املدينة ويف حي وونغ تاي �سني 
على  ال�سوء  �سّلط  �سحفي  موؤمتر  خ��الل  ال�سرطة  ال�سعبي.وقالت 
طول فرتة االحتجاجات، اإنها اأطلقت اأكرث من األف قنبلة غاز م�سيل 
للدموع و160 ر�سا�سة مطاطية منذ بدء التجمعات يف التا�سع من 
139 عن�سراً  اأ�سيب  420 �سخ�ساً يف حني  حزيران يونيو واأوقفت 
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  ت��ت��وق��ف.وق��ال  االآن.ل���ك���ن االح��ت��ج��اج��ات مل  ح��ت��ى 
قويا  لالإ�سراب  التاأييد  “يبدو  بر�س  فران�س  لوكالة  وون��غ  ديك�سون 

اليوم وقد عززه العنف املت�ساعد بني ال�سرطة واملحتجني«.

مواجهات يف هونغ كونغ بعيد حتذير رئي�شة احلكومة  

•• �شيول-اأ ف ب:

بداأت �سيول ووا�سنطن ام�س مناورات ع�سكرية �سنوية م�سرتكة 
�ستهدد  ال��ت��دري��ب��ات  تلك  ب���اأن  ي��ان��غ  بيونغ  ل��ت��ح��ذي��رات  يف حت��د 
وكوريا  املتحدة  الواليات  بني  النووي  امللف  مفاو�سات  م�سري 

ال�سمالية.
اختبارات  م��وؤخ��را  يانغ  بيونغ  اأج���رت  اأن  بعد  امل��ن��اورات  وت��اأت��ي 
اعتربت  امل��دى،  ق�سرية  مقذوفات  خاللها  اأطلقت  �ساروخية 
القيام  م��غ��ب��ة  م���ن  ���س��ي��ول  اإىل  ر�سميا”  “حتذيرا  اأح����ده����ا 
الكمبيوتر  على  حماكاة  معظمها  يف  تت�سمن  التي  بالتمارين 

مع وا�سنطن.
اأمام  ك��ي��ون��غ-دو  ال��ك��وري اجلنوبي جيونغ  ال��دف��اع  وق���ال وزي���ر 
الربملان اإن املناورات الع�سكرية امل�سرتكة بداأت االإثنني، م�سيفا 
اأن �سيول “حتافظ على جهوزيتها يف مواجهة اأي عمل ع�سكري 

كوري �سمايل«.
ومل تك�سف اأي تفا�سيل حول املناورات، اإال اأن م�سوؤوال ع�سكريا 
يف �سيول قال اإن تدريبات هذا العام �ست�سمل التحقق من قدرات 

كوريا اجلنوبية على قيادة القوات امل�سرتكة يف زمن احلرب.
ومبوجب معاهدة اأمنية اأمريكية-كورية جنوبية، يتوىل جرال 
اأمريكي قيادة القوات امل�سرتكة يف حال حرب، لكن �سيول لطاملا 

�سعت اإىل و�سع تلك القوات حتت قيادتها.
اأن  ميكن  للجانبني  الع�سكرية  االأن�سطة  اإن  حمللون  وي��ق��ول 
ترجئ املحادثات ب�ساأن برامج االأ�سلحة النووية لكوريا ال�سمالية 

اإىل اأواخر هذا العام.
وقد فر�س جمل�س االأمن الدويل جمموعة عقوبات على كوريا 

ال�سمالية على خلفية برناجمها النووي.
وبعد تهديدات متبادلة وتوتر مت�ساعد على مدى عام كامل، 
ع��ق��د ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رام��ب وال��زع��ي��م الكوري 
ال�����س��م��ايل ك��ي��م ج��ون��غ اأون ق��م��ة ت��اري��خ��ي��ة يف ���س��ن��غ��اف��ورة العام 
“نزع  ن��ح��و  بالعمل  ت��ع��ه��دا مبهما  ك��ي��م  وق���ع خ��الل��ه��ا  امل��ا���س��ي، 

ال�سالح النووي من �سبه اجلزيرة الكورية«.
ومل تنجح قمة ثانية بينهما يف هانوي يف �سباط/فرباير املا�سي 
يف حل اخلالف القائم حول تخفيف العقوبات والتنازالت التي 

على كوريا ال�سمالية تقدميها.

واتفق ترامب وكيم على ا�ستئناف املحادثات النووية خالل لقاء 
تقرر يف غ�سون يومني يف املنطقة املنزوعة ال�سالح التي تف�سل 
بني الكوريتني، لكن احلوار على م�ستوى فرق العمل مل يبداأ 

بعد.
الواليات  بني  امل�سرتكة  الع�سكرية  التمارين  اأغ�سبت  ولطاملا 
امل��ت��ح��دة وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ال��ت��ي مت��ل��ك ال�سالح 
النووي والتي هاجمت جارتها يف عام 1950 مما اأ�سعل فتيل 
تدريبا  املناورات  هذه  ال�سمالية  كوريا  الكورية.وتعترب  احلرب 
ق��رارا مفاجئا  ترامب  اأ�سدر  �سنغافورة  على غزوها.وبعد قمة 
باأنها  لها  بيونغ  تو�سيف  متبنيا  امل�����س��رتك��ة،  امل���ن���اورات  ب��وق��ف 
“ا�ستفزازية«.وبعد هذا االإعالن مت تعليق املناورات التي كانت 
مقررة يف �سهر اآب/اأغ�سط�س 2018 والتي يطلق عليها ت�سمية 
ال�سنوية  املناورات  ا�سُتبدلت  احلرية«.كذلك  حار�س  “اأولت�سي 
�سنويا يف  التي جترى  و”كي ريزولف”  اإيغل”  “فول  الكربى 
“دونغ  اآالف اجلنود مبناورات  ع�سرات  الربيع مب�ساركة  ف�سل 
ماينغ” االأق�سر مدة وتدريبات “التحالف” يف اآذار/مار�س.ويف 
اآب/اأغ�سط�س قد  باأن مناورات  اأف��ادت وكالة يونهاب  العام  هذا 

ُخّف�س نطاقها، من دون اإعطاء اأي ت�سمية لها، وقال م�سوؤول يف 
قيادة االأركان الكورية اجلنوبية لوكالة فران�س بر�س اإن القيادة 
“ال ي�سعها اإ�سافة اأي تعليق” حول الت�سمية.وقد اأطلق االإعالم 

على املناورات  “19-2 دونغ ماينغ”  الكوري ال�سمايل ت�سمية 
تدريبات  من  الثاين  الق�سم  اإىل  اإ�سارة  يف  اجلارية،  الع�سكرية 

“دونغ ماينغ«.

وا�شنطن و�شيول تطلقان مناوراتهما الع�شكرية  
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املال والأعمال
بورتريه:

مايك بومبيو، نب�س دونالد ترامب...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

واحد يغّرد، واالآخر ينّفذ.. االأمر ب�سيط: مايك بومبيو يف تناغم 
تام مع الدوافع الرئا�سية -�سواء كانت منطقية اأم ال. باخت�سار، 
مفارقات  املركزية،  اال�ستخبارات  لوكالة  ال�سابق  الرئي�س  يوؤّلف 
وتناق�سات الرتمبية، وهو يف منت�سف الطريق بني هدم املتعدد 

االأطراف والتدخل، مع تعديل وفق املتغريات.
مل  “اإذا  عقيدته:  كن�سا�س  يف  ال�سابق  النائب  يلخ�س  وهكذا     
واالزدهار  للدميقراطية  ال��دع��وات  يف  الزعامة  دور  نحن  نلعب 

وحقوق االإن�سان يف العامل، فمن �سيفعل ذلك؟؟ »
   يقر دونالد ترامب باأن للرجلني “طريقة تفكري مت�سابهة”. 
هل هي جمرد جماملة فقط؟ رغم افتقاره للخربة الدبلوما�سية، 
مت اإر�سال وزير اخلارجية اإىل اجلبهة الكورية ال�سمالية مبجرد 
تعيينه يف مار�س 2018. مل يف�سل يف االختبار، حيث متكن من 
الذي قبل  ترامب و�سديقه اجلديد كيم،  العالقات بني  تهدئة 
فرتة وجيزة، اأطلق عليه البيت االأبي�س الكنية ال�ساحرة “رجل 
ال�سواريخ ال�سغري«.    غالًبا ما يتم ت�سويره على اأنه “�سقر”، 
ي��ك��ره م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و ف��ن��زوي��ال م�����ادورو اال���س��رتاك��ي��ة، ويطلق 

“الراعي  مدفعيته الثقيلة على ال�سني. لكن عدوانيته الإيران، 
اأقوى.  االأكرب لالإرهاب يف العامل”، 

   قريب من حركة حزب ال�ساي، يقدم نف�سه حمافظا متطرفا، 
التي  املعادية لالإ�سالم،  اإجنيلًيا مقتنًعا. وت�سريحاته  وم�سيحًيا 
اأدىل بها بعد تفجري بو�سطن عام 2013، و�سكوكه حول ظاهرة 

االحتبا�س احلراري، جتعل منه اخلادم املثايل لدونالد ترامب. 
من  راهنا  يقل�س  االأبي�س،  البيت  مل�ستاأجر  ووف���اءه  والءه  اإن     
2020.. ل��ك��ن املعني  ط��م��وح��ات��ه ال��رئ��ا���س��ي��ة، ع��ل��ى االأق����ل ل��ع��ام 

باالأمر مل يغلق الباب متاًما.

بومبيو

هل تغار ميغان من �سلفتها؟

غالف فوغ الذي اثار الزوبعة

ميغان  �سحية النظرة العن�سرية هاري �سبق ان حذر ال�سحافة

كيت.. »كاملة الأو�ساف«
    ق���رار ال��زوج��ني م��غ��ادرة ق�سر 
لندن،  و����س���ط  يف  ك��ن�����س��ي��ن��غ��ت��ون 
)يحمل  ق�����س��ر  اإىل  ل���الن���ت���ق���ال 
فروغمور(  ك����وخ  م�����س��ل��ال  ا���س��م��ا 
تعر�س  اأن  ���س��ب��ق  ون���د����س���ور،  يف 
النتقادات �سديدة، خا�سة اأنه كان 
بنفقات  املبنى  جتديد  م��ن  ب��د  ال 
ك��ب��رية، ���س��ّدد ج����زءا ك��ب��ريا منها 

دافعو ال�سرائب الربيطانيني. 
    ملاذا اختار الزوجان املنفى على 

بعد 25 كيلومرتاً على االأقل من 
ويليام،  االأم����ري  امل��ل��ك��ي،  ال��ث��ن��ائ��ي 
ال��ث��اين يف خ��ط الو�سول  ال��رج��ل 
لهاري،  االأك��رب  واالأخ  العر�س  اإىل 
وزوج����ت����ه، ك���ات���ري���ن؟  ط��ب��ع��ا، ال 
حلظة  ال�سعبية  ال�سحافة  ت�سك 
كانت مدبرة  ه��ذه اخلطوة  اأن  يف 
من قبل ميغان ماركل، التي تغار 
املثالية،  كيت،  �سلفتها.  من  حتماً 
وابت�سامات  ���س��ع��ره��ا  ب��ت��ج��ع��ي��دة 
�سيء  ف��ك��ل  ���س��ائ��ب��ة،  ت�����س��وب��ه��ا  ال 

اأثبتت  ل��ق��د  وج��ي��د.  جميل  فيها 
حكيمة  ي��ج��ب:  ك��م��ا  ملكية  اأن��ه��ا 
جيدة  اأخ������الق  وذات  وم��ت��ك��ت��م��ة 
قطع  وي�سرها  ج���دا،  واإجن��ل��ي��زي��ة 

االأ�سرطة هنا وهناك.
    اإن اختيار الزوجني عدم ال�سماح 
لكامريات التلفزيون ح�سور حفل 
تعميد ابنهما، وعدم اعالن اأ�سماء 
تاأجيج  اأث��ره يف  له  العرابني، كان 
هوؤالء  ي���ج���روؤ،  “كيف  االج�����واء: 
امل���ح���ظ���وظ���ون، ع��ل��ى امل��ط��ال��ب��ة ب� 

امل�سورين، ظل ال�ساب على عالقة 
متوترة مع ال�سحفيني.

ف��وغ، برئا�سة حترير     ويف ع��دد 
زوج������ت������ه، ه���������اري، ال���ن���ا����س���ط يف 
مقابلة  اأج��رى  البيئية،  الق�سايا 
ال�سهرية  االإث��ول��وج��ي��ا  ع��امل��ة  م��ع 
اأ�سئلته،  �سياق  ويف  ج���ودال.  جني 
الالواعي”  “التحامل  اإىل  ي�سري 
العن�سري الذي غالًبا ما يع�ّس�س 
يف العقول. “الطريقة التي ن�ساأت 
ن�����س��اأت فيها،  ب��ه��ا، ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي 
نظر  وج��ه��ة  ل��دي��ك  اأن  اإىل  ت�سري 
- وجهة نظر غري واعية -جتعلك 
بطبيعة احلال تنظر اإىل �سخ�س 
قبل  ق��ال  خمتلفة”،  بطريقة  ما 
“عندها يجب عليك  اأن ي�سيف: 

اأن تت�ساءل عن موقفك.«
------------------------

عن ليبريا�سيون

امللكيني  ن��ف�����س��ل  ال��ربي��ط��ان��ي��ون 
احلقيقيني على ملكيي املو�سة”، 
اىل ج��ان��ب جم��م��وع��ة ه��ائ��ل��ة من 
وامل�سمومة،  احل���ارق���ة  ال��ن�����س��ائ��ح 

م�سوبة بعن�سرية مف�سوحة. 
   »ب�سفتك ع�سوة بارزة يف العائلة 
�سيكون  املالكة “بحروف كبرية”، 
كيف  ت��ت��ع��ل��م��ي  اأن  ���ا  اأي�������سً ع��ل��ي��ك 
تعي�سني مع اجلمهور الربيطاين 
كبرية”.  “العظيم””بحروف 
وهذه، يا عزيزتي ميغان، هي بال 

�سك اأ�سعب مهمة لك«.
   منذ الك�سف عن عالقته مبيغان، 
ال�سحافة  ه�����اري  االأم������ري  ح����ذر 
هجوم  اأي  م�����ن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
عن�سري �سد رفيقته. فمنذ وفاة 
املاأ�ساوية  دي��ان��ا  االأم����رية  وال��دت��ه 
منذ 22 عاًما يف حادث �سيارة يف 
قبل  من  مالحقتها  اأثناء  باري�س 

وقد الحظوا خطاأً قاتاًل: ارتكبت 
ال����دوق����ة ج���رمي���ة ال ت��غ��ت��ف��ر من 
خالل عدم تقدمي �سورة للملكة 
فوغ..  ل��غ��الف  الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث 
للملكة  �سحيح ك “قوة تغيري”، 

مكانها هناك...
مقالت قاتلة

اأب���ع���د من  اإىل  ال���ن���ق���اد  ذه����ب      
امل�سككة  االإ�سارات  �ساعفوا  ذلك: 
االأفرو-اأمريكية.  اأ���س��ول��ه��ا  يف 
فاين،  ���س��ارة  ال�سحفية  وق��ام��ت 
زوج���ة م��اي��ك��ل غ���وف، م��ن زعماء 
املرتبة  االآن  ويحتل  الربيك�سيت 
بوري�س  ح���ك���وم���ة  يف  ال���ث���ان���ي���ة 
ج��ون�����س��ون، ب��ك��ت��اب��ة ���س��ل�����س��ل��ة من 
ال��ق��ات��ل��ة يف دي���ل���ي ميل  امل���ق���االت 

“هذا هو تخ�س�سها«. 
بعنوان  االأخ������������رية،  وك�����ان�����ت     
نحن  م��ارك��ل:  مليغان  “ن�سيحتي 

احلد االأدنى من اخل�سو�سية؟”. 
الرحمة  ر����س���ا����س���ة  ك����ان����ت  ث�����م، 
الغرور  و�سل  حيث  ال�سهر،  ه��ذا 
رئي�س  ت��ك��ون  اأن  م��ارك��ل  مب��ي��غ��ان 
عدد  و�سيف  ال�سرفية،  التحرير 
���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب م���ن جم��ل��ة فوغ 

الفاخرة. 
    اخ���ت���ارت امل��م��ث��ل��ة ال��ب��ال��غ��ة من 
العمر 37 عاًما، وجنمة امل�سل�سل 
والنا�سطة  ����س���وي���ت،  االأم���ري���ك���ي 
امل���ل���ت���زم���ة ق���ب���ل االن�������س���م���ام اإىل 
العدد.  غ���الف  امل��ال��ك��ة،  ال��ع��ائ��ل��ة 
15 ام������راأة  ل�����  ون�������س���رت �����س����وراً 
اأو  ال�سيا�سة  اأو  ال��ف��ن  ع���وامل  م��ن 
نا�سطات  وجميعهن  ال��ري��ا���س��ة، 
تلك،  اأو  الق�سية  ه��ذه  اأج���ل  م��ن 
بيرت  ال�سهري  بت�سويرهن  وق���ام 

ليندبريغ. 
   اإن هوؤالء الن�ساء ميثلن “قوى 

يف  م���ي���غ���ان  ت����ق����ول  التغيري”، 
�سخ�سيات  جند  العدد.  افتتاحية 
متنوعة مثل النا�سطة ال�سويدية 
ورئي�سة  ث��ون��ربغ،  غريتا  املناخية 
جا�سيندا  النيوزيلندية  ال����وزراء 
النيجريية  وال��ك��ات��ب��ة  اأردي��������رن، 
����س���ي���م���ام���ان���دا ن����غ����وزي اأدي�������س���ي. 
ع�سرة  ال�ساد�سة  امل�ساحة  وتركت 
القارئ،  اأيها  “لت�سجيعك،  فارغة 
لتغيري  من�ستك  ا���س��ت��خ��دام  على 
العامل”، ح�سب ما كتبت الدوقة.

ف��ع��ل��ى ع��ك�����س االأم�������رية كيت،      
احل��ك��ي��م��ة، ال��ت��ي اق��ت�����س��رت على 
فوغ،  ل��غ��الف  لها  ���س��ورة  التقاط 
�سنوات، ف�سلت ميغان  قبل ب�سع 
الظهور.  ع���ن  االم���ت���ن���اع  م���ارك���ل 
“لكن من تظن نف�سها؟”، خل�س 
ع���دد ك��ب��ري م��ن و���س��ائ��ل االإع����الم 
التذّمر.  اع��ت��ادت  ال��ت��ي  ال�سعبية 

- منذ الك�شف عن عالقته مبيغان، حذر الأمري هاري ال�شحافة 
الربيطانية من اأي هجوم عن�شري �شد رفيقته

- زوجة مايكل غوف، الرجل الثاين يف حكومة بوري�س جون�شون، 
ن�شرت �شل�شلة من املقالت القاتلة �شد الدوقة

- غالف ملجلة فوغ ال�شهرية، وراء حملة 
الت�شهري ال�شر�شة التي تنّز عن�شرية 

حملة عدائية يف ال�سحافة ال�سعبية:

بريطانيا: ميغان ماركل: ازدراء ال�شخ�س...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

ل �سيء ميّيزها، ل تتوا�سع بالقدر الكايف، ل هالة 
دعنا  اأو،  يكفي،  مبا  اإجنليزية  لي�ست  لها،  ملكية 
نقولها ب�سراحة، لي�ست بي�ساء مبا فيه الكفاية؟ 

فيها  �سيء  كــل  �سا�سك�س،  دوقــة  مــاركــل،  ميغان 
قليال..  اأو  كثرًيا،  تبت�سم  اإنها  وم�سطنع.  متكّلف 
كثرية الظهور، اأو نادرا.. متعالية اأكرث من الالزم، 

اأو لي�س مبا يكفي. 
   املمثلة الأمريكية ال�سابقة، التي اأ�سبحت ع�سوًا 

من  زواجها  بعد  الربيطانية  املالكة  العائلة  يف 
الأمري هاري، هي مو�سوع حملة عدائية من قبل 
اأ�سهر،  عدة  منذ  الربيطانية  ال�سعبية  ال�سحافة 

حملة تنّز عن�سرية عرب تلميحات قوية.
   لقد انتهى �سهر الع�سل، بعد اأكرث من عام بقليل 

من زواج ميغان وهاري اخليايل، وثالثة اأ�سهر بعد 
وند�سور.ما  باتن  ماونت  هاري�سون  اأر�سي  ولدة 
امل�سّممة بحزم  ال�سبب؟ الدعاء املفرت�س مليغان، 
على حماية خ�سو�سيتها، وعلى الت�سرف كما تراه 

منا�سًبا.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

 حقق زورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا 
وعي�سى  العديدي  علي  �سامل  العاملي 
�سباق  يف  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  ع���ل���ي  اآل 
جائزة  فعاليات  �سمن  االأوىل  الفئة 
للزوارق  الكربى  العظمى  البحريات 
وقبل  اخلام�سة  -اجل��ول��ة  ال�سريعة 
اأ�سدل  وال���ت���ي   2019- اخل��ت��ام��ي��ة 
ال�ستار على اأحداثها يوم اأم�س االأول 

االأحد يف مدينة مي�سيغان.
 واأبقى اأ�سياد البحار جنوم الفيكتوري 
تيم اآمالهم الكبرية بالتتويج باللقب 
ال��ع��امل��ي ال��ك��ب��ري وال����ذي ي��ق��ام للمرة 
الواليات  يف  ج���دي���دة  ب��ح��ل��ة  االأوىل 
امل���ت���ح���دة االأم���ري���ك���ي���ة وحت����ت مظلة 
ام-  اأي  -ي�����و  ال��������دويل  االحت�����ادي�����ن 
بعدما  اأي��ه-  بي  بي  واالأمريكية-اأيه 
اأ����س���اف���وا ن��ق��اط��ا ج���دي���دة ع����ززت من 
لتحال  امل��ق��دم��ة  ال��ف��ري��ق يف  م��وق��ف 
اإىل  ال��ك��ب��ري  ال���ع���امل���ي  ال��ل��ق��ب  اأوراق 

والتي  واخلتامية  ال�ساد�سة  اجل��ول��ة 
�ستقام يف �سهر اأكتوبر املقبل يف �سانت 

ماري بوالية فلوريدا.
يف  االأوىل  الفئة  مناف�سات  و���س��ه��دت 
حيث  زوارق   4 م�����س��ارك��ة  مي�سيغان 
اخلام�سة  العاملية  اجلولة  بلقب  توج 
 222 اأوف �سور  ال���زورق االأ���س��رتايل 
ب��ق��ي��ادة ال��ث��ن��ائ��ي اال����س���رتايل داري���ن 
جيوفاين  واالي�����ط�����ايل  ن��ي��ك��ل�����س��ون 
الثاين  امل��رك��ز  يف  ح��ل  فيما  كاربيتال 
 )2018 ع�����ام  يف  ال���ل���ق���ب  )ح����ام����ل 
 113 ال��زورق االأمريكي  م�س غيكو 
ب��ق��ي��ادة ال��ث��ن��ائ��ي ال��ربي��ط��اين �ستيف 
جاء  بينما  جينين�س  ومايلز  كرتي�س 
3 ثالثا ونال الزورق  زورق فيكتوري 
االأمريكي لوكا�س 77 بقيادة الثنائي 
�سليفربريغ  وم��اي��ك��ل  ه���ووك  نايجل 

املركز الرابع.
علي  وال  العديدي  الثنائي  وانطلق   
اإىل  وتقدموا  بقوة  ال�سباق  بداية  يف 
لفات  اأوىل  م���ت���ج���اوزي���ن  ال�������س���دارة 

م�سافتها  ط��ول  و�سل  والتي  ال�سباق 
اأن  غ���ري  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   5.26 اإىل 
االأم��ور تغريت ب�سورة كبرية يف بعد 
اللفة االأوىل بعد مطاردة �سارية من 
 222 اأوف �سور  الزورقني املناف�سني 
وم�س غيكو 113 ليتقدم االأول اأمام 
اللفة  انهي  ال��ذي   3 فيكتوري  زورق 
الثالث  ث��م  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  الثانية 
 222 ����س���ور  اأوف  ال����زورق����ني  خ��ل��ف 
وم�س غيكو 113 يف الدورة الثالثة.

 واظهر ال�سباق الكبري قدرات هائلة 
ثالوث  خ���ا����س���ة  االأرب�����ع�����ة  ل�����ل�����زوارق 
على  حاليا  يناف�س  وال��ذي  ال�سدارة 
بطولة العامل يف مو�سمها االأول حيث 
احتفظ كل زورق مبركزه يف مراحل 
العلم  رف���ع  وح��ت��ى  املختلفة  ال�����س��ب��اق 
ال�سطرجني مع نهاية ال�سباق والذي 
اال�سرتايل  ال���زورق  تتويج  عن  اأعلن 
الثاين  ال��ف��وز  وه��و   222 ���س��ور  اأوف 
لهذا ال��زورق بعد جناحه يف حتقيقه 
التي  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  يف  م���رة  اأول 

زورق  اثر تعر�س  �سارا�سوتا  جرت يف 
فيكتوري حلادث انقالب وقتها.

 
قــادر    3 فيكتوري  املـــر:  حــريــز 

على معانقة اللقب 
ح��ر���س ح��ري��ز امل��ر حممد ب��ن حريز 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
الفيكتوري تيم على ح�سور ومتابعة 
ف��ع��ال��ي��ات اجل���ول���ة اخل��ام�����س��ة وقبل 

اأ�سدل  والتي  مي�سيغان  يف  اخلتامية 
ال�ستار على فعالياتها يوم اأم�س االأول 
بقيادة  وحقق فيها زورق فيكتوري 3 
اآل  وعي�سى  العديدي  �سامل  الثنائي 
العام  الرتتيب  الثالث يف  املركز  علي 

ل�سباق الفئة االأوىل.
التي  النتيجة  اأن  امل���ر  ح��ري��ز  وق���ال   
تعد  اجل��ول��ة  ه��ذه  الفريق يف  حققها 
ما  اق��ل  مناف�سة  يف  ومتميزة  طيبة 
اأ�سحاب  باأنها �سر�سة لوجود  تو�سف 
اخل���ربة وال��ت��م��ر���س وال��ب��ط��والت من 
الفريقني  يف  ع����امل����ني  م��ت�����س��اب��ق��ني 
مت�سدر   222 �سور  ال��و  اال���س��رتايل 
ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام ح���ال���ي���ا وال��������زورق 
 113 غ����ي����ك����و  م���������س  االأم������ري������ك������ي 
وال���ذي ي��ق��وده بطل ال��ع��امل 8 مرات 

الربيطاين �ستيف كرتي�س.
اإدارة موؤ�س�سة  واأ�ساف رئي�س جمل�س 
فيكتوري  زورق  اأن  تيم  الفيكتوري 
يبتعد  املناف�سة حاليا وال  قلب  يف   3
امل��ت�����س��در و�ستكون  ب��ف��ارق ك��ب��ري ع��ن 

اجلولة ال�ساد�سة واخلتامية واملقررة 
اأكتوبر املقبل يف واجهة فورنت  �سهر 
فلوريدا  والي����ة  يف  امل��ائ��ي��ة  م��اي��ر���س 
االأمريكية هي اجلولة احلا�سمة ومن 

يفوز يح�سم اأمر اللقب.
واأكد حريز املر يف ختام حديثه اأن ثقة 
جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الفيكتوري تيم 
كبرية يف قدرات الثنائي العاملي �سامل 
لتحقيق  علي  اآل  وعي�سى  ال��ع��دي��دي 
متاما  املرتقبة  اجلولة  يف  التطلعات 
العاملية لزوارق  مثلما نالوا البطولة 
اك�������س ك����ات ق��ب��ل ع���ام���ني وه���م���ا اأهل 
الواليات  يف  جديد  من  هنا  للتتويج 
االأق������وى �سمن  ال��ف��ئ��ة  امل��ت��ح��دة ويف 

بطولة العامل يف اأمريكا باإذن اهلل
 

املري: الفريق ين�سد الفوز فقط 
يف قورنت ماير�س

امل�سرف  امل�����ري  ���س��ي��ف  ق����ال حم��م��د   
موؤ�س�سة  يف  امل��ت�����س��اب��ق��ني  ع��ل��ى  ال��ع��ام 
فيكتوري  زورق  اأن  تيم  الفيكتوري 

العديدي  ���س��امل  الثنائي  ب��ق��ي��ادة   3
يف  كلمته  ���س��ي��ق��ول  ع��ل��ي  اآل  وع��ي�����س��ى 
ال�ساد�سة  اجل���ول���ة  خ���الل  امل��ن��اف�����س��ة 
واخلتامية الفا�سلة من عمر بطولة 
-الفئة  ال�����س��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق  ال���ع���امل 
ماير�س  فورنت  يف  وامل��ق��ررة  االأوىل- 

�سهر اأكتوبر املقبل.
الفيكتوري  موؤ�س�سة  اأن  امل��ري  واأك��د   
التقني  ف��ري��ق��ه��ا  ع���رب  ���س��ت��ع��م��ل  ت��ي��م 
والفني على جتهيز الزورق االأ�سا�سي 
والذي غاب عن اجلولتني الرابعة يف 
مي�سيغان  يف  واخلام�سة  كلري  �سانت 
ب���ع���د االأ������س�����رار ال���ت���ي حل���ق���ت ب����ه يف 
املك�سيك  خ��ل��ي��ج  يف  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ول��ة 
ح����ي����ث ا�����س����ط����ر ال����ف����ري����ق خل���و����س 
اجلولتني بالزورق االحتياط والذي 
ثم  كلري  �سانت  يف  االأول  امل��رك��ز  ن��ال 

املركز الثالث هنا يف مي�سيغان.
باتت  االأم������ور  اأن  اإىل  امل����ري  واأ����س���ار 
على  امل���ن���اف�������س���ة  ���س��ك��ل  يف  وا����س���ح���ة 
باللقب  ال��ف��وز  يتطلب  حيث  اللقب 

االن��ت�����س��ار يف اجل��ول��ة امل��رت��ق��ب��ة التي 
�ستقام يف فورنت ماير�س �سهر اأكتوبر 
التتويج  الفريق  ي�سمن  حيث  املقبل 
طويل  مو�سم  يف  ال�سعيدة  والنهاية 
بني  البحار”  “اأ�سياد  خا�سه  و���س��اق 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  م���دن 

املختلفة.
 

اأبطال جولت العامل:
بيت�س: م�س  كوكوا  االأوىل-   اجلولة 

امريكا غيكو -113 
اأوزارك:  -ب���ح���رية  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة 

فيكتوري 3 -االإمارات
اجلولة الثالثة -�سارا�سوتا: اأوف �سور 

اأ�سرتاليا  222-
كلري:  ����س���ان���ت  ال����راب����ع����ة-  اجل����ول����ة 
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يتحدد اأكتوبر املقبل

ك�سف املدرب االإ�سباين ملان�س�سرت �سيتي جو�سيب غوارديوال اأنه اأبقى املهاجم الدويل 
اجلزائري خارج ت�سكيلة مباراة درع املجتمع االإنكليزية التي فاز بها فريقه االأحد على 
ليفربول بركالت الرتجيح )1-1 يف الوقت االأ�سلي(، تخوفا من ال�سقوط يف فح�س 
املن�سطات الأنه ال يعلم ما تناوله الالعب من اأدوية. وعاد اجلزائري البالغ من العمر 
اجلمعة بعد اأن �سارك مع منتخب بالده يف كاأ�س االأمم  �سيتي  متارين  اىل  عاما   28
االإفريقية التي اأحرز لقبها على ح�ساب ال�سنغال، وكان يرغب ب�سدة يف امل�ساركة �سد 

ليفربول بح�سب ما اأفاد غوارديوال بعد مباراة االأحد يف “وميبلي«.
واأ�سار املدرب االإ�سباين اىل اأن العب لي�سرت �سيتي ال�سابق تناول اأدوية ملعاجلة م�سكلة 
يف عينيه، لكن الطاقم الطبي لبطل ثالثية الدوري والكاأ�س وكاأ�س الرابطة للمو�سم 

املا�سي ال يعلم ما نوع هذه االأدوية، ولهذا ال�سبب قرر الفريق عدم املخاطرة جتنبا 
ل�سقوط العبه يف فح�س املن�سطات.

وقال غوارديوال “ريا�س تناول دواء ما، بقدر قليل، لكننا ال نعلم ما تناوله وبالتايل 
ولهذا  ال��دواء  هو  ما  يعلمون  ال  االأطباء  خماطرة.  فيه  من�سطات  لفح�س  خ�سوعه 
ال�سبب مل يلعب. اأمل اأن يكون على ما يرام عندما نحل على و�ست هام ال�سبت” يف 

املرحلة االأوىل من الدوري االإنكليزي املمتاز.
ورغم املجهود الكبري الذي بذله مع منتخب بالده يف كاأ�س االأمم االإفريقية، ك�سف 
غوارديوال باأن “ريا�س ات�سل بي مبا�سرة بعد اأن توج باللقب وقال باأنه يريد اللعب 

�سد ليفربول، فاأجبته باأنه مو�سع ترحيب«.

غوارديول يك�شف �شبب اإبقاء حمرز خارج الت�شكيلة 

•• ر�شالة �شلوفينيا

خ�����س��ر ال���ع���ني اأم�������ام ف���ري���ق ن����ادي 
االحت�����اد ال�����س��ع��ودي ب��ه��دف��ني دون 
ال��ودي��ة التي  امل���ب���اراة  رد وذل���ك يف 
اأم�س  يوم  م�ساء  الفريقني  جمعت 
رادغنا  غ��رن��ي��ا  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  االأول 
مع�سكر  برنامج  �سمن  ب�سلوفينيا، 
مرحلته  يف  اخل����ارج����ي  االإع��������داد 
االأول  اللعب  �سوط  وك��ان  الثانية، 
دون  ال�سلبي  ب��ال��ت��ع��ادل  انتهى  ق��د 
متكن  الثاين  ال�سوط  ويف  اأه���داف 
ال�سبق  هدف  ت�سجيل  من  االتفاق 
ال��ربازي��ل��ي روجرييو  ع��ن ط��ري��ق 
يعزز  اأن  ق��ب��ل   ،”65“ ك��وت��ي��ن��و 
ال�����س��ل��وف��اك��ي ف��ي��ل��ي��ب ك��ي�����س فوز 
م��ن ركلة  ال��ث��اين  ب��ال��ه��دف  فريقه 
جزاء يف الدقيقة االأخرية من عمر 

املباراة.
وتابع املباراة من على مدرج ملعب 
غرنيا رادغنا، ع�سوا جمل�س اإدارة 
ن����ادي ال��ع��ني ل��ك��رة القدم،  ���س��رك��ة 
اجل���ن���ي���ب���ي ومطر  ����س���امل حم���م���د 

غمران الظاهري.

ت�سكيلة العني
اإيفان  ال���ك���روات���ي،  م��ن��ح  وك��ع��ادات��ه 
املباراة  يف  امل�����س��ارك��ة  ف��ر���س��ة  ل��ي��ك��و 
ال��ودي��ة ل� 22 الع��ب��اً، حيث دف��ع يف 
موؤلفة  بت�سكيلة  االأول  ال�����س��وط 
فايز،  حممد  عي�سى،  “خالد  م��ن: 
علي  حم��م��د  ���س��ي��وت��اين،  ت�سوكا�سا 
وليد،  ف��الح  جمعة،  �سعيد  ���س��اك��ر، 
عبداهلل،  حم�����س��ن  ب���رم���ان،  اأح���م���د 
كانيدو  كايو  مزيان،  عبدالرحمن 
مدرب  وا���س��ت��ب��دل  كودجو”،  والب���ا 
ف����ري����ق ال����ع����ني ك����اف����ة ال���الع���ب���ني 
االأول  ال�سوط  يف  بهم  دف��ع  ال��ذي��ن 
60 دق��ي��ق��ة م���ن عمر  ب��ع��د م����رور 
ب��داًل عنهم كل من:  امل��ب��اراة ليحل 
“حمد املن�سوري، علي احليظاين، 
�سامل  م��ه��ن��د  اأح����م����د،  اإ����س���م���اع���ي���ل 
نادر، حممد  العنزي، خوي، يحيى 
ه��الل، حممد خلفان، ن��اين، خالد 

البلو�سي وجمال معروف«.

ت�سكيلة التفاق
اأم����ا م����درب ف��ري��ق االت���ف���اق، خالد 
املواجهة  ا���س��ت��ه��ل  ف��ق��د  ال��ع��ط��وي، 
“حامد  م����ن:  م���وؤل���ف���ة  ب��ت�����س��ك��ي��ل��ة 
�سعيد  ���س��ع��د  ال���غ���ام���دي،  ع���ب���داهلل 
اخل���اي���دي، ���س��ع��د ال��ي��ام��ي، حممد 
ح�سان،  ف��وؤاد  علي  احليطي،  اأحمد 
اأجم�����د ع���ب���داهلل ال���ن���ج���راين، علي 
ع���ب���داهلل ه�������زازي، ���س��ال��ح حممد 
اجل������م������ان، ����س���ي���دري���ك ي����ام����ربي، 

روجرييو كوتينو وفيليب كي�س«.
احلكام

اأدار املباراة طاقم حتكيم �سلوفيني 
موؤلف من، �سينون جريليك، “حكم 
اخلطوط  ع��ل��ى  ع��اون��ه  ال�ساحة”، 
امل�ساعدة  “احلكمة  �سبفار،  �ستا�سا 
“احلكمة  ك��ا���س��ار،  االأوىل” وك��اج��ا 

امل�ساعدة الثانية«.

ــل  ــن اأج قــــال: نــعــمــل بــقــوة م
اإ�سعاد اجلماهري العيناوية

ليكو: ل�ست قلقاً من عدم الت�سجيل 
و�سعيد باأداء الالعبني يف املواجهات 

الودية
املدير  ليكو،  اإيفان  الكرواتي،  ق��ال 
ت�سريحات  يف  ل���ل���ع���ني،  ال���ف���ن���ي 
الر�سمي  امل��وق��ع  نقلها  ���س��ح��اف��ي��ة 
فريقه  م��ب��اراة  نهاية  بعد  ل��ل��ن��ادي 
والتي  ال�������س���ع���ودي  االت����ف����اق  اأم������ام 
“اإن   :0-2 االأخ����ري  ب��ف��وز  ان��ت��ه��ت 
مواجهة فريقه الودية اأمام االتفاق 
كانت جيدة وقوية وات�سمت بالقوة 
والتحدي والندية، خ�سو�ساً خالل 
عمر  م���ن  االأوىل  دق��ي��ق��ة  ال�����س��ت��ني 
الفريق  فيها  ق��دم  والتي  املواجهة 
العني  العبو  ونفذ  رائ��ع��اً،  م����ردوداً 
لها  خ�سعوا  التي  الفنية  اخلطط 
بال�سورة  التدريبية  احل�س�س  يف 
الفريق  ا�ستقبل  واأكمل:  املطلوبة. 
هدفني يف الثلث االأخ��ري من زمن 
تبدياًل  اأج��ري��ن��ا  اأن  ب��ع��د  امل���ب���اراة، 
كاماًل للقائمة التي بداأت املواجهة 
اخل�سارة  اع����ت����رب  ال  و����س���خ�������س���ي���اً 
�سيئاً،  اأم�����راً  ال���ودي���ة  امل���ب���اري���ات  يف 
خ�سو�ساً واأن الت�سكيلة التي دفعنا 
بها يف اأخر ن�سف �ساعة من املباراة 

ارتفاع  و�سط  اللقاء  اأج���واء  دخلت 
وا�ستقبلت  اللعب  اإي��ق��اع  يف  وا���س��ح 
من  دقائق  ب�سة  بعد  �سريعاً  هدفاً 
امل��واج��ه��ة وم���ع نهاية  امل�����س��ارك��ة يف 
ال��ف��ري��ق الهدف  ا���س��ت��ق��ب��ل  امل���ب���اراة 
على  ال��ث��اين م��ن ركلة ج���زاء. ورداً 
م��ن عدم  القلق  ���س��وؤال ح��ول حالة 
الت�سجيل  ع��ل��ى  ال���ف���ري���ق  م���ق���درة 
خ���الل امل��واج��ه��ات ال��ودي��ة الثالث 
التي خا�سها باملع�سكر اأخرياً، قال: 
يتجزاأ  ال  جزًء  الودية  “املواجهات 
م���ن احل�����س�����س ال��ت��دري��ب��ي��ة لذلك 
من  اأ�سا�سياً  هدفاً  لي�ست  النتيجة 
املباريات  ع��ك�����س  ع��ل��ى  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، 
يحرز  اأن  ينبغي  وال��ت��ي  الر�سمية 
خ��الل��ه��ا ال��ف��ري��ق االأه�������داف حتى 
بينما  وال��ن��ق��اط،  ال��ن��ت��ائ��ج  يح�سد 
اللقاءات  م���ن  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���ه���دف 
ال��ودي��ة ه��و م��ن��ح ال��ف��ر���س��ة جلميع 
اإمكانيات  على  للوقوف  الالعبني 
العبني  فهناك  العنا�سر  من  ع��دد 
التجربة  حت���ت  واآخ����ري����ن  ���س��ب��اب 
ب��اأداء جميع  ج��داً  �سعيد  و�سخ�سياً 

العمل  اأن  وامل���وؤك���د  ال��ع��ني  الع��ب��ي 
الفريق  �سيقود  ال��ت��دري��ب��ات  خ��الل 

اإىل حتقيق االأهداف املرجوة«.
واأكمل: نعمل خالل مرحلة االإعداد 
اخل���ارج���ي ب��ج��دي��ة ورغ���ب���ة كبرية 
�سعياً للو�سول اإىل درجة اجلاهزية 
املطلوبة واخلروج باملكا�سب املرجوة 
من هذه الفرتة املهمة يف التح�سري 
للمو�سم الريا�سي اجلديد ونتطلع 
تاأكيد،  بكل  اجلماهري  اإ���س��ع��اد  اإىل 
النتائج  اأق����وى  حتقيق  خ���الل  م��ن 
مع  ي��ت�����س��ق  ال����ذي  االأداء  وت���ق���دمي 

طموحات اجلميع«.  

ــزء من  املــواجــهــات الــوديــة ج
احل�س�س التدريبية

اعتمد الكرواتي اإيفان ليكو، مدرب 
مرحلة  يف  ال����ع����ني،  ن������ادي  ف���ري���ق 
االإع���داد اخل��ارج��ي وامل��ق��ررة خالل 
املا�سي  ي��ول��ي��و   18 م���ن  ال���ف���رتة 
اجل�����اري  اأغ�������س���ط�������س   13 وح���ت���ى 
جرعات  و���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا،  ال��ن��م�����س��ا  يف 
تدريبية مكثفة �سباحية وم�سائية، 

الودية  امل���ب���اري���ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
م��ن برناجمه  ها ج���زًءا  يعدُّ وال��ت��ي 
ال��ت��دري��ب��ي، ح��ي��ث ي��خ�����س��ع جميع 
ال�سباح  ت��دري��ب��ات  اإىل  ال��الع��ب��ني 
ب�سورة اعتيادية قبل �ساعات قليلة 
من مباريات الفريق الودية والتي 
اليوم  م�ساء  يف  ال��ف��ري��ق  يخو�سها 
حر�سه  ي��وؤك��د  ال���ذي  االأم����ر  نف�سه 
امل����ب����اراة  اأن  م���ف���ه���وم  غ���ر����س  ع���ل���ى 
ال��ودي��ة ج��زء م��ن ب��رن��ام��ج الفريق 

التدريبي.
املرحلة  ال��ع��ني خ��ا���س يف  اأن  ي��ذك��ر 
اخل���ارج���ي  امل��ع�����س��ك��ر  م����ن  االأوىل 
كانت  االأوىل  م��ب��ارات��ني  بالنم�سا 
ال�سلوفيني  �سيلجي  ف��ري��ق  اأم����ام 
 ،0-3 “الزعيم”  ب��ف��وز  وان��ت��ه��ت 
اأما الثانية والتي واجه فيها فريق 
ن��ادي ف���اردار امل��ق��دوين فلم تكتمل 
نهاية  مع  وانتهت  االأم��ط��ار  ب�سبب 
كانت  وال����ذي  االأول  ال��ل��ع��ب  ���س��وط 

املرحلة  ويف   ،”0-0“ ن��ت��ي��ج��ت��ه 
ال��ف��ري��ق مباراتني  خ��ا���س  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�سعوديني،  واالت��ف��اق  الفتح  اأم���ام 
وخ�سر   0-0 االأوىل  يف  ت����ع����ادل 
له  وتبقت   ،2-0 بنتيجة  الثانية 
يف  للدولة  ال��ع��ودة  قبل  مواجهتني 
اأغ�سط�س  �سهر  م��ن  ع�سر  ال��ث��ال��ث 

احلايل.

زوران يف مع�سكر العني
ماميت�س،  زوران  الكرواتي،  حر�س 
مدرب فريق نادي العني “�سابقاً”، 
والتقى  العني،  مع�سكر  زي��ارة  على 
العيناوية،  البعثة  اأع�����س��اء  جميع 
قبل انطالقة مباراة الفريق الودية 
اأمام االتفاق ال�سعودي وكان برفقته 
م�ساعده كريكي. واأعرب زوران عن 
اأمنياته ال�سادقة للفريق بالتوفيق 
وحتقيق االأهداف املرجوة يف املو�سم 

الكروي اجلديد.

العني يخ�شر ودية التفاق بثنائية روجرييو وفيليب

اأوراق اللقب حتال اإىل اجلولة اخلتامية اأكتوبر املقبل

فيكتوري 3 يحرز املركز الثالث يف البحريات العظمى
اأبطالنا يبقون على اأملهم بالتتويج ومعانقة اللقب العاملي
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•• تون�شربج-الفجر

�سدارة  على  اأبوظبي  فريق  حافظ 
العامل  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب 
 “ الفورموال2 رغم حلول  ل��زوارق 
را�سد  “ بقيادة   35 اأبوظبي  زورق 
وو�سافة  الثاين  املركز  يف  القمزي 
البطولة  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة 
تون�سربج  مب��دي��ن��ة  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 

الرويجية.
وحلق بلقب اجلولة االأملاين �ستيفان 
حل  بينما   19 زورق���ه  على  ه��اج��ز 
الربتغايل  بينيفتي  دوارت���ي  زورق 

حقق  ح����ني  يف  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  يف 
فرديناند  ب��ق��ي��ادة  ال�����س��ارق��ة  زورق 

زينديربينجن املركز الرابع .
وت�سدر “ اأبوظبي 35 “ الرتتيب 
العام للبطولة ب� 35 نقطة، يف حني 
بر�سيد  ف��ردي��ن��ان��د  زورق  ي��الح��ق��ه 

نقطة.  21
الرئي�س  ال�����س��ب��اق  اأح�����داث  وج����اءت 
م�ساء  اأقيم  الذي  تون�سربج  جلولة 
اأم�س االأول درامية للغاية حيث كان 
القمزي  ينطلق  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن 
ب�سبب  ول���ك���ن  االأول،  امل���رك���ز  م���ن 
البداية  يف  امل��ح��رك  ا�ستجابة  ع��دم 

يتاأخر  جعله  الثانية  من  والأج���زاء 
ك��ي يلحق  وب��ق��وة  ث��م ينطلق  قليال 

باملركز الثاين.
االأوىل  ال��دورة  منذ  ال�سباق  و�سهد 
ارتفاع العلم االأً�سفر ب�سبب �سقوط 
غطاء اأح��د ال��زوارق يف ال�سباق، ثم 
ت��ك��رر ال��ع��ل��م االأ���س��ف��ر ب��ع��د دورات 
االأمريكي  زورق  الن���ق���الب  ق��ل��ي��ل��ة 
ب�����رين�����ارد دي��������الرد وخ�����روج�����ه من 

املناف�سة.
ال�سباق  ���س��ري  خ����الل  م���ن  وت���ق���دم 
 36 “ اأبوظبي  وبثقة كبرية زورق 
“ الذي انطلق من املركز ال�سابع يف 

ال�سباق كي ي�سل اإىل املركز الثالث 
لفريق  وت���ف���وق���ا  جن���اح���ا  وي���ح���ق���ق 
ه���ذه اجل��ول��ة ب�سعود  اأب��وظ��ب��ي يف 
الزورقني على املن�سة ولكن ب�سبب 
االنطالقة  خالل  ملخالفة  تعر�سه 
الرئي�سة مت �سطب دورة من الطاير 
ل��ي��رتاج��ع اإىل امل��رك��ز اخل��ام�����س يف 

ال�سباق.
بعثة  رئي�س  الرميثي  �سامل  واأب��دى 
باإجناز  ارت���ي���اح���ه  اأب���وظ���ب���ي  ف��ري��ق 
ث��اين ج���والت البطولة  ال��ف��ري��ق يف 
الأن��ن��ا متكنا  �سعداء  :” نحن  وق��ال 
اأكرب  وال�سعادة  املن�سة  �سعود  م��ن 

ي��زال يف  35 ال  اأبوظبي  زورق  الأن 
�سدارة الرتتيب العام، مبتعدا عن 
وهو  كبري  ب��ف��ارق  مناف�سيه  اأق���رب 
االآن يف موقف  اأننا  اأي  نقطة،   16
املقبلة  اجل����والت  نكمل  ك��ي  م��ري��ح 
نحقق  اأن  ون�ستطيع  البطولة،  من 
لقب البطولة للمرة الثانية يف هذا 

املو�سم«.
وهناأ الرميثي �سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل 
وال�سيخ  ال���ب���ح���ري���ة،  ل���ل���ري���ا����س���ات 

اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن  حم��م��د 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان 
يعي�س  الفريق  اأن  م��وؤك��دا  ال��ن��ادي، 

االإجن����ازات  م��ن  ذهبية  حقبة  االآن 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  دع�����م  ب��ف�����س��ل 
رفع  يف  وب��ق��وة  ي�سهم  ك��ي  للفريق 

ا�سم االإمارات واأن يكون خري �سفري 
املنا�سبات  كل  االإم��ارات يف  لريا�سة 

والتحديات البحرية الدولية.

بعد كارثة اأملانيا يف رو�سيا 2018، 
انت�سرت �سائعات عن اعتزال توين 
كرو�س اللعب دولياً، اإنه واحد من 
اث��ن��ني بقيا م��ع ال��ف��ري��ق م��ن جيل 
موعد  عن  حتدث  واالآن   ،2014

ميكن اأن يعتزل عنده.
وحدد النجم االأملاين توين كرو�س 
اأن  مي���ك���ن  م����وع����داً  ع����ام����اً(   29(
ي��ع��ت��زل ب��ع��ده ال��ل��ع��ب م��ع منتخب 
ان�سم  ال��ذي  “املان�سافت”،  اأملانيا 
مونديال  ان����ط����الق  ق��ب��ي��ل  اإل����ي����ه 
وف���از   ،2010 اأف���ري���ق���ي���ا  ج���ن���وب 
 ،2014 الربازيل  مبونديال  معه 
وخا�س معه حتى االآن 92 مباراة.

يف  فكر  اأن��ه  �سائعات  هناك  وك��ان��ت 
اعتزال اللعب دولياً بعد ف�سل اأملانيا 

يف مونديال رو�سيا 2018.
ويف حديث مع جملة كيكر االأملانية، 
ق����ال جن���م ري�����ال م���دري���د اإن�����ه من 
بعد  دولياً  اللعب  يعتزل  اأن  املمكن 
عام  االأوروب��ي��ة  االأمم  كاأ�س  بطولة 
جيدة  “حلظة  م�سيفاً:   ،2020

للتفكري يف االأمر«.
لديها  ب�����الده  اأن  ك���رو����س  وي�����رى 

قال:  اإذ  بالبطولة،  للفوز  فر�سة 
يف  للنجاح  ف��ر���س  اأي  اأر  مل  “اإذا 
فلن  امل��ق��ب��ل��ة،  اأوروب��������ا  اأمم  ك���اأ����س 

اأ�سطر اإىل لعبها ».
وف�����از ك���رو����س م���ع ب���اي���رن وري����ال 
مدريد بكل ما ميكن على م�ستوى 

االأندية.
ن��وي��ر بقي  م��ان��وي��ل  اإىل  واإ���س��اف��ة 
كاآخر الالعبني من جيل مونديال 
بلقب  الفوز  وينق�سهما   ،2014
يجب  ف���ه���ل  اأوروب�����������ا،  اأمم  ك����اأ�����س 
املقبل؟،  العام  اللقب  بذلك  الفوز 

“ماذا  كيكر:  على  ك��رو���س  يجيب 
اللقب  ي����اأت  مل  اإذا  ي��ج��ب..  ي��ع��ن��ي 
اأن  جمياًل  و�سيكون  انتحر..  فلن 
ت�سكيلة  اأوروب���ا يف  اأمم  كاأ�س  يكون 
على  �سهاًل  يكون  لن  لكنه  األقابي، 

االإطالق«.

اأن  اإنكليزية  ك�سفت تقارير �سحافية 
عن  تخلى  يونايتد  مان�س�سرت  ن��ادي 
االأرجنتيني  م��ع  بالتعاقد  اهتمامه 
يوفنتو�س  الع������ب  دي�����ب�����اال  ب�����اول�����و 
يتوا�سل  ي���زال  ال  بينما  االإي���ط���ايل، 
ب�����س��اأن مهاجمه  اأخ�����رى  اأن���دي���ة  م���ع 
اأكد  الذي  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 

اإنرت ميالن رغبته بالتعاقد معه.
�سبورت�س”  “�سكاي  �سبكة  واأوردت 
العديد  ك�����س��ف��ت  ال���ت���ي  االإن���ك���ل���ي���زي���ة 
م��ن ال��ت��ف��ا���س��ي��ل يف االآون�����ة االأخ����رية 
احلمر”  “ال�سياطني  ���س��ع��ي  ب�����س��اأن 
اأن  االأرجنتيني،  ال��دويل  للتعاقد مع 
اهتمامه  اأنهى  يونايتد  “مان�س�سرت 
مبهاجم يوفنتو�س باولو ديباال نظرا 
اىل مطالب الالعب ووكيل اأعماله«.

اأن تخلي يونايتد عن ديباال  واأف��ادت 
ب�ساأن  “طلباته  �سببه  ع��ام��ا(   25(
ال���رات���ب، وال��ط��ل��ب��ات امل��ب��ال��غ ب��ه��ا من 
باأنه  ع��ام  و�سعور  اأعماله،  وكيل  قبل 
لالأ�سباب  ت���راف���ورد  اأول����د  اىل  ي��اأت��ي 
الروجي  امل�����درب  واأن  اخلاطئة”، 
“يريد فقط  اأويل غونار �سول�سكاير 
�سم الالعبني الراغبني يف اأن يكونوا 

ج����زءا م��ن امل�����س��روع ال��ط��وي��ل االأم���د 
للنادي«.

وك����ان ا���س��م دي��ب��اال ق��د ورد يف اإط���ار 
احتمال  ع��ن  حتدثت  التي  التقارير 
انتقال لوكاكو اىل يوفنتو�س، وقدوم 
االإنكليزي.  ال��ن��ادي  اىل  االأرجنتيني 
وعلى رغم احلديث عن طي �سفحة 
لوكاكو  اأن رحيل  يبدو  ديباال،  ق��دوم 
)26 عاما( عن �سفوف “ال�سياطني 
احلمر” ال يزال على نار حامية، لكن 
يف  اإي��ط��ال��ي��ا  بطل  �سفوف  اىل  لي�س 

نادي  ب��ل  املا�سية،  الثمانية  امل��وا���س��م 
اإنرت.

بالتعاقد  اإن��رت  رغبة  على  تاأكيد  ويف 
الفريق  م�����درب  ق����ال  ل���وك���اك���و،  م���ع 
“نوا�سل  االأح�����د  ك��ون��ت��ي  اأن��ط��ون��ي��و 
باأف�سل طريقة  املو�سوع  على  العمل 

ممكنة«.
ودي��ا �سد   1-1 التعادل  بعد  اأ���س��اف 
ثمة  اأن  “اأعرف  االإنكليزي  توتنهام 
ث���غ���رات ي��ج��ب ���س��ده��ا، ل��ك��ن يف هذا 
ال���وق���ت اأن����ا م��ت��ف��ائ��ل ج���دا ب����اأن ذلك 

�سيح�سل«.
اأثناء  يرغب  ك��ان  ب��اأن��ه  كونتي  وذّك���ر 
ت�سل�سي  ال�����س��اب��ق  ف��ري��ق��ه  ت���دري���ب���ه 
و2018(   2016 )بني  االإنكليزي 
اللندين،  النادي  اىل  لوكاكو  �سم  يف 
يف  يونايتد  اىل  انتقل  االأخ���ري  لكن 
اإيفرتون  م��ن   2017 ال��ع��ام  �سيف 
75 مليون  اىل ناديه احلايل مقابل 
كانت يف  ا�سرتليني، يف �سفقة  جنيه 
ذلك احلني االأكرب على �سعيد القيمة 

املالية، بني ناديني اإنكليزيني.

•• دبي-الفجر

اعتمد جمل�س دبي الريا�سي اإقامة 
“األرتا  ل�����س��ب��اق  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
ينظمه  ال���ذي  املرموم”  م��اراث��ون 
فيت  �سركة  م��ع  بالتعاون  املجل�س 
االأو�سط يف منطقة  ال�سرق  ج��روب 
ال�سحراوية  امل�����رم�����وم  حم���م���ي���ة 
ب����ال����ف����رتة من  دب������ي  اخل�����الب�����ة يف 
مع  امل��ق��ب��ل،  دي�سمرب   13 اإىل   9
 300 اإىل  العام  امل�سافة هذا  زي��ادة 
لكونه  مكانته  ال�سباق  ليعزز  كلم، 
اأط����ول ���س��ب��اق ق����درة ���س��ح��راوي يف 
من  نخبة  مب�ساركة  ويقام  العامل، 
االأبطال املتخ�س�سني يف هذا النوع 
اإىل جانب  ال��ت��ح��م��ل  ���س��ب��اق��ات  م��ن 
ال��ه��واة املقيمني يف  ع��دد كبري م��ن 
 5 مل��دة  �سيتناف�سون  الذين  الدولة 
واال�ستمتاع  بالتحديات  مليئة  اأيام 
بطبيعة دولة االإمارات الفريدة من 
تبلغ  مالية  ب��ج��وائ��ز  للفوز  نوعها 

اأمريكي. دوالر  األف   100
لل�سباق،  املنظمة  اللجنة  وك�سفت 
عن تخ�سي�س 3 فئات رئي�سة حيث 
 300 مل�سافة  املحرتفون  يتناف�س 
م�سافتي  هناك  �ستكون  فيما  كلم، 
وتاأتي هذه  كلم،  و50  كلم   110
اخل���ط���وة م���ن اأج����ل حت��ف��ي��ز جميع 
امل�����س��ارك��ة يف هذا  ال���ع���دائ���ني ع��ل��ى 
ال��ن��وع م��ن ���س��ب��اق��ات ال��ت��ح��م��ل، مع 

حتفيزية  مالية  جوائز  تخ�سي�س 
جلميع الفئات، كما وجهت اللجنة 
املنظمة الدعوة للراغبني بامل�ساركة 
التدريبية  اإىل الربامج  باالن�سمام 
بداية  �ستنطلق  ال��ت��ي  االأ���س��ب��وع��ي��ة 
اأغ�����س��ط�����س اجل����اري وملدة   30 م��ن 
12 اأ�سبوع، التي تهدف اإىل تهيئة 
ال�سباق  على  وتدريبهم  ال��ع��دائ��ني 

الرئي�س املقبل.
وقال نا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد 
الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  ع��ام  اأم���ني 
هذا  اإق��ام��ة  “تاأتي  املنا�سبة:  بهذه 
القيادة  لتوجيهات  ترجمة  احلدث 
املميزات  من  لال�ستفادة  الر�سيدة 
منطقة  بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
حممية املرموم الطبيعية، وحتفيز 
ممار�سة  على  املجتمع  فئات  جميع 
حيث  فيها،  الريا�سية  الن�ساطات 
ال�سحراوية  امل��رم��وم  حممية  تعد 
ال�ست�سافة  االأن�������س���ب  ال��ب��ي��ئ��ة  ه���ي 
ال��ع��امل كونها  ال�����س��ب��اق االأق����وى يف 
توفر الفر�سة للريا�سيني مبختلف 
م�ستوياتهم خلو�س جتربة فريدة 
ال��ط��ب��ي��ع��ة اخلالبة،  اأج�����واء  و���س��ط 
الن�سخة  م��ن��اف�����س��ات  ح��ق��ق��ت  وق����د 
اأق��ي��م��ت يف  ال���ت���ي  ل��ل�����س��ب��اق  االأوىل 
حم���م���ي���ة امل������رم������وم خ������الل ال���ع���ام 
احتل  حيث  كبرًيا  جناحاً   2018
الفعاليات  اأجندة  على  بارزة  مكانة 
قناة  بتغطية  وحظيت  الريا�سية، 

�سي اإن اإن العاملية التي �سجلت كافة 
الناجحة  التجربة  ه��ذه  تفا�سيل 
ال�سباق  عن  ا  خا�سً فيلًما  واأنتجت 
وع���ن حم��م��ي��ة امل���رم���وم، ك��م��ا جنح 
ال�����س��ب��اق يف ج���ذب ن��خ��ب��ة م��ن اأب���رز 
ال��ع��دائ��ني م��ن اأ���س��ح��اب االإجن���ازات 
�سباقات  يف  املتخ�س�سني  ال��ع��امل��ي��ة 
الذين  دول������ة،   48 م���ن  ال��ت��ح��م��ل 
كلم،   270 مل�سافة  وقتها  تناف�سوا 
اإىل  امل���رة  امل�سافة ه��ذه  زي���ادة  وم��ع 
300 كلم يف الن�سخة الثانية، فاإننا 
قوة  اأك��رث  مناف�سات  ملتابعة  نتطلع 

وحتدي«.
رحمة:  اآل  اأم�����ان  ن��ا���س��ر  واأ����س���اف 
“�سيعود جميع االأبطال وامل�سنفني 
يف  ال��ع��امل  يف  مت�سابقني  ك��اأف�����س��ل 
ال��ع��امل��ي��ة الذين  ال��ت��ح��م��ل  ���س��ب��اق��ات 
للتناف�س  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  ����س���ارك���وا 
يف ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن االأل����رتا 

اأبرزهم  وم���ن  امل���رم���وم،  م���اراث���ون 
امل���غ���رب���ي ر����س���ي���د امل���راب���ط���ي ال����ذي 
اللقب،  ع����ن  ل���ل���دف���اع  ����س���ي�������س���ارك 
و���س��ي�����س��ه��د ال�����س��ب��اق ال���ع���دي���د من 
نظام  تطوير  مت  حيث  التحديثات 
اإ���س( ليتمكن من  املتابعة )جي بي 
والك�سف  املت�سابقني  �سرعة  قيا�س 
ع����ن ح������االت ال�����ط�����وارئ واخل������روج 

واأبعاد  الإع��ادة توجيههم  امل�سار  عن 
نداء،  نقطة  اأق��رب  عن  املت�سابقني 
ال�سباق  وت�����س��وي��ر  متابعة  و�سيتم 
ب��ال��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار )ال����درون(، 
ك��م��ا ���س��ي��ت��م زي������ادة م�����س��اح��ة قرية 
ال�������س���ب���اق واخل������دم������ات امل�����وج�����ودة 
ع���دد اخليم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ف��ي��ه��ا، 

املخ�س�سة للمت�سابقني«.

اليوناين  الفعاليات  �سيح�سر  كما 
ريا�سات  اأ�سطورة  ك��ورو���س  ياني�س 
66 عام  التحمل البالغ من العمر 
ملت�سابقي  الروحي  االأب  يعد  ال��ذي 

ريا�سات التحمل.
ديكن�سون،  ومن جانبها قالت روث 
دولة  “اأ�سبحت  احل�����دث:  م��دي��ر 
للعدائني  م����وط����ن����اً  االإم���������������ارات 

امل��ت��خ�����س�����س��ني يف ���س��ب��اق��ات األ����رتا 
ماراثون املرموم بف�سل هذا احلدث، 
ونتطلع يف الن�سخة املقبلة اأن تكون 
 3 تخ�سي�سنا  م��ع  اأك���رب  امل�����س��ارك��ة 
القدرات بداية  فئات تواكب جميع 
 300 اإىل  و����س���واًل  ك��ل��م   50 م���ن 
املناف�سات  ت��ت��وا���س��ل  اأن  ع��ل��ى  ك��ل��م 
خيمة  �سنقيم  ف��ي��م��ا  اأي�����ام،   5 مل���دة 

جتمع رئي�سية للعدائني يف منطقة 
القدرة، فيما �ستقام فئة 110 كلم 
م��ن خ��الل اجل��ري مل��دة 24 �ساعة 
متوا�سلة على مدار النهار والليل، 
و�سيكون جميع العدائني يف الفئات 
ذاتياً  باالعتماد  مطالبني  الثالثة 
على اأنف�سهم من خالل حمل املياه 
�سنوفر  فيما  التخييم،  ومتطلبات 
االأمن  وعوامل  الطبية  امل�ساعدات 

وال�سالمة لهم«.
رئي�س  بورنفينتوري،  دان��ي��ل  وق��ال 
“�ستقام  لل�سباق:  الفنية  اللجنة 
ت�����دري�����ب�����ات ب���������س����ورة اأ����س���ب���وع���ي���ة 
املحليني  للعدائني  فر�سة  لتكون 
بجميع  ل����ل����ح����دث  ل����ال�����س����ت����ع����داد 
و110   50 وحت���دي���داً  م�����س��اف��ات��ه 
كلم، بو�سفهما خم�س�ستان للهواة، 
 300 القيا�سية  امل�سافة  اإىل جانب 
كلم للمحرتفني، هذه التح�سريات 
االأ�����س����ب����وع����ي����ة ����س���ت���ت���م ب����اإ�����س����راف 
�سباقات  يف  متخ�س�سني  م��درب��ني 
جميع  وت��ن��ا���س��ب  األ����رتام����اراث����ون، 
االإمكانيات والقدرات، والغاية منها 
جديدة  م��ه��ارات  امل�����س��ارك��ني  تعليم 
وتعريفهم مبوقع املناف�سات، جميع 
ال��ع��دائ��ني ال��ذي��ن ���س��ارك��وا يف هذه 
املا�سية  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ال���ت���دري���ب���ات 
جنحوا يف التعامل مع املناف�سات يف 
احلدث الرئي�سي، علماً اأن امل�ساركة 

جمانية يف هذه التدريبات«.

زيادة م�سافة »األرتا ماراثون املرموم« اإىل 300 كلم

جمل�س دبي الريا�شي بالتعاون مع »فيت جروب« ينظمان اأطول �شباق األرتا ماراثون �شحراوي يف العامل

يونايتد يتخلى عن ديبال واإنرت يريد لوكاكو توين كرو�س يلمح مبوعد اعتزاله

زوارق اأبوظبي حتافظ على �شدارة 
مونديال الفورمول2
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الفجر الريا�ضي

حر�سهما  الريا�سية  باملز  و�سركة  االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة  اأكدت 
ال�سيفي  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��رام��ج  م��ن  امل�ستفيدين  مظلة  تو�سيع  على 
االأردن،  ال�سوريني يف  الفهود لالجئني  للجوجيت�سو يف خميم مريجيب 
الذي ينظم بالتعاون مع احتاد االإم��ارات واالحت��اد ال��دويل للجوجيت�سو 

و�سركة االحتاد للطريان.
ودخلت يف املخيم فعاليات الربنامج املراحل االأخرية حيث اإنه انطلق يف 
اأغ�سط�س اجل��اري، وي�سرف  املا�سي و�سيختتم يف الثامن من  يوليو   14
على تنفيذه 25 مدربا ومدربة من حاملي احلزام االأ�سود، وهم حا�سلون 
على اأعلى ال�سهادات الدولية يف التدريب، ومت تر�سيحهم من �سركة باملز 
تكفلت  والتي  للجوجيت�سو  االإم��ارات��ي  لالحتاد  الفنية  ال��ذراع  الريا�سية 
بتوفري كل االأدوات الريا�سية وو�سائل الدعم اللوج�ستي الإجناح الربنامج 

وحتقيق اأهدافه الريا�سية واالإن�سانية.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي االأمني العام لهيئة الهالل االأحمر 
اأن رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة لريا�سة اجلوجيت�سو يف الدولة جعلت 
منها واحدة من اأهم الريا�سات يف االإمارات، وت�سهد �سعبية متنامية عاما 
بعد اآخر، وذلك بف�سل الدعم واملوؤازرة التي جتدها من �سموه والت�سجيع 

الذي حتظى به من القيادة الر�سيدة.
ال�سيخ  �سمو  واملتابعة من  االهتمام  النوعية جتد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  وق��ال 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهالل 

امتداد  على  ظلت  الريا�سة  ب��اأن  �سموه  م��ن  اإمي��ان��ا  االإم���ارات���ي،  االأح��م��ر 
م�سريتها التاريخية ج�سرا للتوا�سل االإن�ساين بني ال�سعوب، وواحدة من 
االأوا�سر بني  العامل وتقوية  الهوة بني دول  اأدوات وو�سائل جت�سري  اأهم 
بني الب�سر يف كل مكان. واأ�ساف “�سعداء باأن تكون هيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي �سريكا اأ�سا�سيا يف هذا التحالف الذي ي�سم عددا من ال�سركاء 
من اأجل ت�سخري الريا�سة خلدمة الق�سايا االإن�سانية«. واأكد الفالحي اأن 
انتقال هذه الريا�سة اإىل خميمات الالجئني ميثل نقلة نوعية وخطوة 
متقدمة يف �سبيل توفري ظروف حياة اأف�سل لالجئني داخل خميماتهم، 
يف  ت�ساعدهم  اإ�سافية  مهارات  واإك�سابهم  لهم،  متميزة  خدمات  وتقدمي 
م�ستقبل حياتهم، وي�ساهم هذا النوع من الريا�سة يف زرع الثقة يف نفو�س 
لها  يتعر�سون  قد  التي  والنف�سية  اجل�سدية  االأ���س��رار  ب�سبب  الالجئني 
التي  واملخاطر  وامل��ه��ددات  ال�سعبة  اللجوء  ظ��روف  خالل م�سريتهم مع 
تواجههم، واك�سابهم مهارات وفنون الدفاع عن النف�س وقيم االن�سباط 

وال�سجاعة وال�سرب والتحمل وبناء ال�سخ�سية املتوازنة،.
هو  فيما  الالجئني  ف��راغ  �سغل  يف  ت�ساهم  الريا�سة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
حولهم،  من  املجتمع  مع  وتفاعال  اإيجابية  اأك��رث  وجعلهم  ومثمر  مفيد 
اجل�سم  يف  ال�سليم  العقل  اأن  باعتبار  واالب���داع  االبتكار  على  وحتفيزهم 
اإع��داد خطة طموح ال�ستفادة الالجئني الق�سوى من  ال�سليم، لذلك مت 
 2500 اإن حوايل  ال�سيفي للجوجيت�سو، وقال  برنامج حممد بن زايد 

الجئ من اجلن�سني يف االأردن ي�ستفيدون من الربنامج.

االآ�سيوي  االحت��ادي��ن  رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  �سعادة  اأك��د  جانبه  من 
برنامج  اأن  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س  اأول  نائب  للجوحيت�سو  واالإم���ارات���ي 
حممد بن زايد ال�سيفي للجوجيت�سو يخطو اليوم خطوة جديدة خارج 
الدولة خالل  داخ��ل  التي حققها  الكبرية  النجاحات  بعد  الوطن  ح��دود 
اأن يكون جزءا  االإم��ارات للجوجيت�سو  االأخريين، وي�سعد احتاد  العامني 
خميم  يف  الأهلنا  راقية  ريا�سية  خدمة  لتقدمي  القيمة  املبادرة  هذه  من 

مريجيب الفهود يف االأردن.
وقال الها�سمي: “ي�سرنا اأن نعمل بالتعاون والتن�سيق مع الهالل االأحمر 
االإماراتي واالحتاد الدويل للجوجيت�سو وباملز الريا�سية وطريان االحتاد 
ريا�سة  لن�سر وتطوير  الريا�سية  الربامج  واأب��رز  اأه��م  واح��د من  لتنفيذ 
على  ن��وع��ه  م��ن  االأول  وه���و  ال��الج��ئ��ني،  اأح���د خم��ي��م��ات  اجلوجيت�سو يف 

م�ستوى العامل«.
الدولة لدى  البلو�سي �سفري  اأحمد على حممد  اأ�ساد �سعادة  ومن جانبه 
اململكة االأردنية الها�سمية برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان لريا�سة اجلوجيت�سو يف االإمارات ..م�سريا اإىل اأن برنامج حممد 
بن زايد ال�سيفي للجوجيت�سو الذي ياأتي بالتن�سيق والتعاون مع عدد من 
طريق  على  الريا�سية  موؤ�س�ساتنا  �سري  يوؤكد  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
البذل والعطاء الذي ر�سمت معامله واأر�ست دعائمه قيادة الدولة الر�سيدة 
من خالل م�سرية طويلة مليئة باأوجه اخلري والعطاء، وحافلة باالإيثار 
امللهوفني وم�ساعدة املحتاجني، وجت�سد �سورة حقيقية و�سادقة  وجندة 

لتكامل دور االأ�سرة الريا�سية يف الدولة وت�سافر جهودها مع املنظمات 
االإمارات  ل�سعب  احل�ساري  الوجه  اإب���راز  اأج��ل  من  االإن�سانية  والهيئات 

وتعزيز دور الدولة يف املجاالت التنموية كافة.
الب�سرية  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ت�سع  ع��م��ان  يف  ال��دول��ة  ���س��ف��ارة  اأن  البلو�سي  واأك���د 
الريا�سي  احل��دث  ه��ذا  واجن��اح  الربنامج  فعاليات  لتعزيز  واللوج�ستية 
االإن�سانية  مب�ستوياتها  اأهدافه  حتقيق  �سبيل  يف  و�سعا  تدخر  ولن  املهم، 

والريا�سية واالجتماعية.
اأن  الريا�سية  باملز  �سركة  دروي�س مدير عام  ف��وؤاد  اأكد  نف�سه  ال�سياق  ويف 
دعائمه  اأر�سى  اأ�سيل  لنهج  امتداد  هو  ال�سيفي  زاي��د  بن  حممد  برنامج 
“طيب اهلل ثراه”،  نهيان  اآل  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س 
ويتزامن مع الربنامج املحلي الذي ينفذ على م�ستوى 42 مدر�سة داخل 

الدولة، باإ�سراف 100 مدرب ومدربة من �سركة باملز الريا�سية.
الريا�سة  ه��ذه  ومم��ي��زات  ف��وائ��د  ن�سر  على  منا  “حر�سا  دروي�����س  وق���ال 
تقرر تنفيذ برنامج تدريبي مواز الأطفال الالجئني ال�سوريني يف خميم 
اأف�سل مدربي  ابتعاث جمموعة من  وقد مت  ب���االأردن،  الفهود  مريجيب 
نخبة  من   30 ب�سحبة  باملز  �سركة  من  اجلوجيت�سو  وخ��رباء  وم��درب��ات 
لتنفيذ  املدر�سي  اجلوجيت�سو  م�سروع  يف  امل�ساركني  االإماراتيني  الطالب 
ريا�سة  اأ���س��ا���س��ي��ات  يت�سمن  االأط���ف���ال،  ل��ه��وؤالء  مكثف  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
اجلوجيت�سو ومبادئ الدفاع عن النف�س وااللتزام واالن�سباط واالحرتام 

والثقة بالنف�س مبا ي�ساهم يف بناء ال�سخ�سية املتوازنة«.

الهالل الأحمر وباملز الريا�سية توؤكدان حر�سهما على تو�سيع مظلة امل�ستفيدين من الربامج

برنامج حممد بن زايد ال�شيفي للجوجيت�شو ي�شتقطب طاقات ال�شباب يف ميم مريجيب الفهود بالأردن

اأعلن نادي بر�سلونة االإثنني تعر�س قائده االأرجنتيني 
خالل  اليمنى  ال�ساق  ربلة  يف  الإ�سابة  مي�سي  ليونيل 
عن  �ستبعده  ال�سيفية،  االإج���ازة  بعد  له  مترين  اأول 
امل���الع���ب وع���ن اجل���ول���ة االأم���ريك���ي���ة ل��ب��ط��ل ال����دوري 
على  اأ�سبوعني  من  اأق��ل  قبل  ال��ق��دم،  لكرة  االإ�سباين 

انطالق املو�سم اجلديد لليغا.
ويبداأ بر�سلونة حملة الدفاع عن لقبه بطال للدوري 
اأمام  قواعده  خ��ارج  اأغ�سط�س  اآب   16 االإ�سباين يف 

اأتلتيك بلباو.
عاود  ال��ذي  “مي�سي  اأن  الكاتالوين  ال��ن��ادي  واأورد 
اإج���ازت���ه ال�سيفية،  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  ال��ت��م��اري��ن االإث��ن��ني 
ان�����س��ح��ب م���ن احل�����س��ة ل�����س��ع��وره ب���اإزع���اج يف �ساقه 

اليمنى”، مو�سحا “الفحو�س االأولية ت�سري اىل اأنه 
تعر�س ل�سد من الدرجة االأوىل«.

اأن  ب��ي��ان��ه  ب��ر���س��ل��ون��ة يف  واأو�����س����ح 
الالعب البالغ 32 عاما “�سيبقى 

يف بر�سلونة ولن يرافق الفريق 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  جولته  يف 

االأم���ريك���ي���ة. ق���درت���ه على 
املالعب(  )اىل  ال���ع���ودة 

�ستحدد بح�سب تعافيه 
من االإ�سابة«.

على  م���ي�������س���ي  وع����ل����ق 
عرب  مبن�سور  اإ�سابته 
ح�سابه على ان�ستاغرام 

اأبداأ  اأن  “اأردت  فيه  جاء 
)التح�سري ملو�سم اجلديد( 

الإ�سابة  تعر�ست  لالأ�سف  لكن 
االأوىل،  التدريبية  احل�سة  خالل 

م���ا ���س��ي��ب��ع��دين ع���ن امل���الع���ب لبع�س 
الوقت«.

الفريق  م���ع  اأك������ون  اأن  “اأردت  وت���اب���ع 
 )...( املتحدة  ال��والي��ات  يف  وم�سجعينا 
لن يكون االأم��ر ممكنا ه��ذه امل��رة، لكن 

�سنلتقي جمددا. قبالتي للجميع«.

من  متابعته  غ��داة  االأرجنتيني  النجم  اإ�سابة  واأت���ت 
االإنكليزي  اأر�سنال  على  فريقه  ف��وز  ال��ب��دالء  مقاعد 

غامرب. كاأ�س  على  املباراة  يف  نو،  كامب  يف   1-2
حفل  يف  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ن��ادي  م�سجعي  مي�سي  ووع���د 
ال��ت��ق��دمي ال��ت��ق��ل��ي��دي ال���ذي ي�سبق 
تلك املباراة، مبحاولة “الفوز 
املقبل،  املو�سم  �سيء” يف  بكل 
اأبطال  دوري  لقب  ال�سيما 
اأوروبا الذي توج به للمرة 

االأخرية عام 2015.

كاردونر  ج����وردي  بر�سلونة  ن���ادي  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اأك���د 
نيمار من  الربازيلي  النجم  مع  التعاقد جم��ددا  بان 
الوقت  يف  م�ستبعد  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  ب��اري�����س 
اإمكانية ان تتغري  اأم��ام  الباب مفتوحا  احل��ايل، تاركا 

ال�سيفية  االنتقاالت  باب  اقفال  قبل  االأم��ور 
يف الثاين من اأيلول �سبتمرب املقبل.

وج��اء ك��الم ك��اردون��ر يف حديث ل�سبكة 
ثمة  لي�س  بقوله  االإ�سبانية   3 يف  ت��ي 
معقدة.  واالأم���ور  نيمار  ا�سمها  ق�سية 
ن��ح��ن ط���رف غ��ري ف��اع��ل. ن����درك بانه 
م�سكلة  وه��ذه  باري�س  يف  �سعيدا  لي�س 

يجب ان حتل يف باري�س.
ال���ي���ه���م  ن����ت����ح����دث  مل  وت������اب������ع 

كبري  اح��رتام  ثمة  ج��رم��ان(.  �سان  باري�س  )م�سوؤولو 
نيمار،  ج��دي��د يف ق�سية  اي  ط���راأ  واإذا  ال��ن��ادي��ني  ب��ني 
بالذات،  اللحظة  هذا  ويف  اليوم  االأم��ر.  �سنتحدث يف 

فان االأمر م�ستبعد.
الربازيلي يف �سفوف  النجم  ولعب 
اىل   2013 م�����ن  ب���ر����س���ل���ون���ة 
2017 قبل االنتقال اىل فريق 
�سفقة  يف  الفرن�سية  العا�سمة 
مليون   222 ب��ل��غ��ت  ق��ي��ا���س��ي��ة 

يورو.
وذك���������رت ت����ق����اري����ر ����س���ح���اف���ي���ة يف 
بر�سلونة  ب����اأن  االأخ�����رية  االأ���س��اب��ي��ع 
عر�س التخلي عن العبني اثنني من 
يورو،  مليون   100 ومبلغ  �سفوفه 
املالية  القيمة  من  يقلل  ما 
يعاين  ن���اد  يف  لل�سفقة 
ال�سيما  ال�����دي�����ون،  م����ن 
الكثري من  اأنفق  ان  بعد 
�سفوفه  لتعزيز  االأم���وال 
وحت�������دي�������دا م������ع امل����ه����اج����م 
غريزمان  اأن��ط��وان  الفرن�سي 
ي���ورو،  120 م��ل��ي��ون  م��ق��اب��ل 
الهولندي  االأل�����ع�����اب  و����س���ان���ع 
 75 مقابل  ي��ون��غ  دي  فرنكي 

ملني يورو.

مي�شي ي�شاب قبل 
انطالق الليغا 

بر�شلونة ي�شتبعد التعاقد 
مع نيمار حاليًا

هل ي�شجل بن نا�شر تاريخًا جديدًا 
للعرب مع ميالن؟

من  طويلة  قائمة  اإىل  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  اجل��زائ��ر  منتخب  جنم  ان�سم 
ليزين م�سواره  االأوروب��ي��ة،  ال��دوري��ات  اأب��دع��وا يف  الذين  العرب،  الالعبني 

باالنتقال اإىل اأحد اأكرب االأندية على م�ستوى العامل، وميالن االإيطايل.
وب���ات ب��ن نا�سر ���س��اد���س الع��ب ع��رب��ي وث��ال��ث الع��ب ج��زائ��ري ين�سم اإىل 
“الرو�سونريي”، وذلك يف �سفقة بلغت 16 مليون يورو قادماً من اإمبويل 
االإيطايل، اإذ ياأمل اأن يوا�سل تاألقه يف “الكالت�سيو” من بوابة الفريق املتوج 

بلقب دوري اأبطال اأوروبا �سبع مرات.
ويقع على عاتق الالعب اجلزائري، اأن ميحو التاريخ غري اجليد لالعبني 
النادي  مع  جيدة  ب�سمة  عربي  الع��ب  اأي  ي�سع  مل  اإذ  ميالن،  مع  العرب 
اأبدع عدد قليل من الالعبني العرب يف الدوري  االإيطايل.  وب�سفة عامة 
االإيطايل، اأبرزهم حممد �سالح يف روما وفيورنتينا وفوزي غالم يف نابويل 
ومهدي بن عطية يف يوفنتو�س وروما وح�سني خرجة مع اإنرت ميالن، بينما 

جاء الدور على بن نا�سر ليقدم نف�سه مع ميالن.
ت�سم  قائمة  اأمامه   ،2019 اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  يف  الع��ب  اأف�سل  و�سيجد 
اأولهم مواطنه  كان  “الرو�سونريي”،  ارتداء قمي�س  لهم  �سبق  5 العبني 
ان�سم  عندما  ميالن  قمي�س  يرتدي  عربي  اأول  يعد  ال��ذي  بلوفة،  �سمري 
ملدة  ال�سباب  فريق  مع  ا�ستمر  اجل��زائ��ري  الالعب  ولكن   ،1997 يف  اإليه 
واكتفي  االإي���ط���ايل،  الثانية  ب��ال��درج��ة  م��ون��زا  اإىل  اع��ارت��ه  ومت  مو�سمني، 
بخو�س 4 مباريات فقط بقمي�س ميالن يف م�سريته لريحل عام 2000 

اإىل بري�سوخت البلجيكي.
 2011 اأي�����س��اً وه��و ج��م��ال م�سباح يف  اأم���ا ث��اين الالعبني ك��ان ج��زائ��ري 
و�سارك م�سباح مع  ي��ورو،  األ��ف   550 االإيطايل مقابل  ليت�سي  من  قادماً 
“الرو�سونريي” يف 14 مباراة خالل الن�سف الثاين من مو�سم 2011-
بقمي�س ميالن  وحيداً  2012-13، و�سجل هدفاً  الثاين  والن�سف   ،12

جاء يف كاأ�س اإيطاليا اأمام يوفنتو�س براأ�سية رائعة.
وكان املغربي عادل تاعرابت ثالث العب عربي ين�سم اإىل ميالن قادماً من 
اأ�سهر يف يناير   6 كوينز بارك رينجرز االإجنليزي على �سبيل االإع��ارة ملدة 
2014، وقدم اأداء رائعاً بت�سجيل 4 اأهداف يف 16 مباراة و�سناعة هدفني، 
اأهدافه  اأح��رز  اإذ   اإعارته،  انتهاء  ولكن ميالن مل يتعاقد مع الالعب بعد 

االأربعة يف كل من نابويل و�سامبدوريا وجنوى وليفورنو.
وت���وا����س���ل احل�����س��ور امل��غ��رب��ي يف م���ي���الن ب��ان�����س��م��ام ه��ا���س��م م�����س��ت��ور اإىل 
للفريق  ت�سعيده  ومت  ال�سباب،  فريق  بوابة  من  وذلك  “الرو�سونريي” 
االأول مليالن مو�سم 2013-2014 ليجل�س على مقاعد البدالء وي�سبح 
اأ�سغر العب يتواجد يف قائمة الفريق بالدوري االإيطايل، ولكن ان�سم بعد 
ذلك اإىل ملقة وزفويل على �سبيل االإعارة دون اأن يقدم اأي �سيء ليتم ف�سخ 

تعاقده املو�سم املا�سي.
واآخر الالعبني كان املغربي معيطة الهياليل الذي كان يف فريق ال�سباب 
اأي�ساً، و�سارك يف مباراة ودية اأمام بايرن ميونيخ عام 2016 مع الفريق 
بالدوري  م��واج��ه��ة الت�سيو  اأث��ن��اء  ال��ب��دالء  دك���ة  ع��ل��ى  ت��واج��د  ك��م��ا  االأول، 
اإىل كيا�سو الذي يلعب يف الدرجة  االإيطايل، ولكنه رحل ال�سيف اجلاري 

الثانية ال�سوي�سرية.



تكت�شف اأنها ل تعاين اأ�شال من 
ال�شرطان بعد اأ�شهر من العالج 

بعد  الثدي،  �سرطان  من  تعاين  ال  اأنها  بريطانية  �سيدة  اكت�سفت 
اأ�سهر من اخل�سوع للعالجات الكيماوية القا�سية. 

وكان االأطباء قد �سخ�سوا اإ�سابة �سارة بويل “28 عاماً” ب�سرطان 
الثدي الثالثي ال�سلبي، واأدركوا خطاأهم بعد عدة اأ�سهر، لكن بعد 
الكيماوي  العالج  للعديد من جل�سات  قد خ�سعت  �سارة  كانت  اأن 

باالإ�سافة اإىل عملية جراحية ال�ستئ�سال الثدي.
وخ�سعت �سارة لعدة جل�سات من العالج الكيميائي املوؤمل، وعملية 
ا�ستئ�سال الثدي الثنائي وزراعة الثدي يف م�ست�سفى جامعة �ستوك 

�سيتي.
ومع احتمالية ترافق العالج الكيميائي مع انقطاع الطمث املبكر، 
ُمنحت �سارة الفر�سة لتجميد بيو�سها، وهي عملية كان من �ساأنها 
اآملها  ما  اأك��رث  لكن  اأ�سابيع،  ثمانية  اإىل  �ستة  ملدة  العالج  توؤخر  اأن 
اأنها ا�سطرت اإىل اإيقاف الر�ساعة الطبيعية لطفلها تيدي ب�سبب 

م�ساعفات العالج.
ومل تتوقف االأمور عند هذا احلد، حيث علمت �سارة اأن اجلراحة 
امل�ستقبل،  يف  بال�سرطان  االإ�سابة  خلطر  تعر�سها  قد  الرتميمية 
كما عانت من �سدمة نف�سية نتيجة حمنتها، وا�ستمرت يف حتمل 
امل�ستمرة الناجمة عن العالج الذي مل تكن بحاجة له  االأعرا�س 

يف االأ�سل.
�سارة  ت��زال  ال  الواقعة،  �سنوات على  ع��دة  م��رور  الرغم من  وعلى 
حياتها،  دمر  ال��ذي  اخلاطئ  الت�سخي�س  حول  اإجابات  عن  تبحث 
اليوم،  حتى  ماثلة  اآث��اره��ا  ت���زال  ال  قا�سية،  مبحنة  مت��ر  وجعلها 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

ت�شافر حول العامل جمانًا بف�شل م�شاعدة الغرباء
من  الكثري  ع��رب  ميل  اآالف   10 مل�سافة  بريطانية  ام���راأة  �سافرت 
الغرباء  مب�����س��اع��دات  م�ستعينة  اأ���س��رتال��ي��ا،  اإىل  متجهة  ال��ب��ل��دان 

ال�سخية من طعام و�سراب وو�سائل نقل. 
اأيام على منت   10 اإيلني هاري�س مغامرتها التي دامت  بداأت اإميا 
اأنغو�س يف احلادي  ج��رار زراع��ي بعدما غ��ادرت منزلها يف منطقة 

والع�سرين من يوليو “متوز” املا�سي. 
وجمهورية  اأملانيا  هاري�س،  اإليها  �سافرت  التي  املحطات  و�سملت 
و�سولها  قبل  وكواالملبور،  وفيتنام،  وكمبوديا  وبانكوك،  الت�سيك، 
اإىل مدينة �سيدين.  وقد ا�ستخدمت هاري�س العديد من و�سائط 
الطائرات  ذل��ك  يف  مبا  لطفاء،  اأ�سخا�س  مب�ساعدة  جماناً  النقل 
والدراجات  واحل��اف��الت  املائية  والعّبارات  وال�سيارات  واجل���رارات 
املراأة، مغامرتها بت�سلق ج�سر مرفاأ �سيدين  والتوك توك. واأنهت 
ال�سهري، حال و�سولها اإىل املدينة. واأثناء رحلتها، اعتادت هاري�س 
النا�س  �سخاء  واع��ت��م��دت على  ي��وم��ي��اً،  واح���دة  وج��ب��ة  ت��ن��اول  على 
ا�ستخدام  تر�سيد  اإىل  ا�سطرت  اأنها  حتى  وجهتها،  اإىل  للو�سول 
ال�ساحنات  م��نت  على  تتنقل  كانت  بينما  هاتفها  وب��ط��اري��ة  امل��ي��اه 
وال�سيارات.  واأ�سارت اإيلني اإىل اأن اجلزء االأ�سعب من رحلتها متثل 
لق�ساء  منا�سبة  اأماكن  وج��ود  عدم  ب�سبب  النوم  من  احلرمان  يف 
25 �ساعة من  ل�  اإ�سافة اإىل رحلة على منت حافلة امتدت  الليل، 
بانكوك اإىل فيتنام عرب كمبوديا.  وقالت ال�سيدة هاري�س متحدثة 
فكرة  اأدن��ى  ل��دّي  يكن  التحدي، مل  ب��داأت  “عندما  عن جتربتها: 
عما يجب القيام به. ولكني قابلت الكثري من االأ�سخا�س اللطفاء 
اأنا  ذل��ك.  منهم  اأط��ل��ب  اأن  دون  علّي  م�ساعدتهم  عر�سوا  ال��ذي��ن 

ممتنة جداً لكل من �ساعدين يف هذه الرحلة«
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تابوت اآمون.. خطوة مهمة بعد 97 عاما
اأعلن وزير االآثار امل�سري خالد العناين، اأول من اأم�س بدء تعقيم التابوت الذهبي للملك توت عنخ اآمون، اأحد اأ�سهر 

ملوك الدولة امل�سرية القدمية، متهيدا لرتميمه.
واأو�سح العناين اأن تابوت توت عنخ اآمون يعد قطعة اأثرية فريدة، ومن املقرر عر�سه يف املتحف امل�سري الكبري، 

الذي من املنتظر اأن يفتتح اأبوابه يف الربع االأخري من عام 2020.
واأ�سار الوزير اإىل اأن التابوت الذهبي كان بحالة �سيئة نتيجة تركه مبقربة امللك يف وادي امللوك مبدينة االأق�سر 

ملدة 97 عاما من دون ترميم.
وتوقع العناين اأن ت�ستغرق عملية الرتميم 8 اأ�سهر على االأقل، ليعر�س التابوت بعدها يف املتحف امل�سري الكبري، 

ال�ساب. امللك  مقتنيات  من  اأثرية  قطعة  اآالف  �سمن 5 
ويف منت�سف يوليو املا�سي، بداأت وزارة االآثار امل�سرية يف اأعمال ترميم التابوت اخل�سبي املذهب للملك توت عنخ 

اآمون، الذي نقل من مقربة امللك اإىل املتحف امل�سري الكبري.
واأكد حينها االأمني العام ملجل�س االآثار، م�سطفى وزيري، اأن عملية نقل التابوت متت بعد موافقة اللجنة الدائمة 

لالآثار امل�سرية على عملية النقل، وذلك لتنفيذ اأول عملية ترميم له منذ اكت�ساف املقربة عام 1922.
وقد مت نقل التابوت و�سط اإجراءات اأمنية وحتت اإ�سراف املرممني واالأثريني وبالتعاون مع �سرطة ال�سياحة واالآثار 
�سروخ يف طبقات اجل�س  بينها  التلف، من  الكثري من  اأ�سابه  املذهب  التابوت  اأن  اإىل  االإ�سارة  اأ�سابيع. جتدر  قبل 

املذهبة و�سعف عام يف طبقات التذهيب.
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»جماعة الثعالب« تثري غ�شب النا�شطني 
و�سائل  على  غ�سب  مب��وج��ة  رو���س��ي��ا،  يف  جائعة  ثعالب  ع��ن  فيديو  ت�سبب 
“كارثة بيئية” حلت على مناطق كبرية من  التوا�سل االجتماعي، ب�سبب 
�سيبرييا. وظهر يف الفيديو جمموعة من الثعالب احلمراء وهي ت�ستعطف 
ال�سائقني، للح�سول على الطعام، وذلك يف منطقة �سيبرييا املت�سررة من 

حرائق الغابات الوا�سعة االنت�سار.
وقالت الوكالة الفدرالية للغابات اجلمعة، اإن احلرائق تغطي 3.1 مليون 
هكتار “وهي م�ساحة توازي حجم بلجيكا” من معظم الغابات النائية غري 
تعي�س  التي  للحيوانات  باملجاعة  ي�سبه  مبا  ت�سبب  مما  بال�سكان،  املاأهولة 

هناك، ح�سب ما ن�سرت �سحيفة “مو�سكو تاميز«.
اإخماد  يف  للم�ساعدة  اجلي�س  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ونا�سد 
�سلطات  ال��وزراء دميرتي ميدفيديف  اأمر رئي�س  بينما  ال�سا�سعة،  النريان 

اإنفاذ القانون بالتحقيق يف اأ�سباب انت�سار احلرائق.
املتاأثرة  اإي��رك��وت�����س��ك  منطقة  يف  ت�سويرها  مت  ال��ت��ي  ال��ل��ق��ط��ات  واأظ���ه���رت 
باحلرائق والتلوث اجلوي، عدة ثعالب حمراء على جانب الطريق، ويبدو 
الفيديو  اأظهر  كما  الطعام.  للح�سول على  ال�سائقني  “تت�سول” من  اأنها 
م�سور  األقاها  ال�سوكوالتة،  من  قطعة  ب�سغف  مي�سغ  وه��و  الثعالب  اأح��د 

الفيديو، بينما كانت ثعالب اأخرى تت�سكع يف مكان قريب.
الرو�سية:  اإيركوت�سك  ل�سحيفة  فادييف،  اأرت��ي��وم  الفيديو،  م�سور  وق��ال 
“مل  واأ�ساف:  الطريق«.  برية على جانب  حيوانات  نرى  اأن  نتوقع  “مل 
تقرتب منا الثعالب فقط، ولكن االأرانب جاءت علينا باأعداد كبرية كذلك.. 

�سنحر�س على جلب اللحوم واملاء للحيوانات اجلائعة يف طريق عودتنا«.

اأداة ب�شيطة لعالج ال�شخري 
واأي  �سركائهم  ن��وم  ي��وؤرق  ال��ذي  ال�سخري  العامل من  املاليني ح��ول  يعاين 
�سخ�س يتواجد معهم يف الغرفة، لكن هذه االأداة الب�سيطة ميكن اأن ت�سكل 

حاًل منا�سباً لهذه امل�سكلة.
كل  يف  اإزع���اج  م�سدر  وه��و  ���س��ار،  غ��ري  ال�سخري  اأن  النا�س  معظم  ويعتقد 
االأحوال. ومع ذلك، فاإنه يف الواقع ميكن اأن يكون �ساراً ب�سحتك، فاجلميع 

يحتاج اإىل نوم جيد لياًل لرييحوا اأج�سادهم ويعي�سوا حياة �سحية.
ويحدث ال�سخري عندما تغلق ال�سعب الهوائية جزئياً، مما يوؤدي اإىل �سدور 
اإيقاف  ق��ادرة على  اأنها  �سوت مزعج، لكن منتجي �سيالنت �سنور يوؤكدون 
ال�سخري. وبخالف املنتجات االأخرى املوجودة يف ال�سوق، ت�ستخدم �سيالنت 
الهواء  لتو�سيع املمرات االأنفية، لت�سمح مبرور  فعااًل وناعماً  اأ�سلوباً  �سنور 
�سيالنت  ا�ستخدام  عند  يتدفق  ال��ذي  ال��ه��واء  ويتوا�سل  ع��وائ��ق.  اأي��ة  دون 
�سنور ب�سكل اأ�سرع مع ج�سمك، مما ي�سجعه على تبني التنف�س االأنفي الذي 
يوؤدي اإىل دورة نوم �سحية، وما عليك �سوى دفع االأداة عرب فتحة االأنف، 

واالحتفاظ باملغناطي�س يف مكانه.

نفوق 80 % من الطيور 
اجلارحة يف �شيبرييا 

الرو�سي،  ال���ط���ي���ور  ع�����امل  اأع����ل����ن 
ا�ستمرار  اأن  ك���اري���اك���ني،  اإي���ج���ور 
ه��ط��ول االأم��ط��ار وال��ث��ل��وج ودخان 
ت�سبب يف  ���س��ي��ب��ريي��ا،  يف  احل���رائ���ق 
الطيور  ف��راخ  باملئة من   80 نفوق 
اجل����ارح����ة، ط��ب��ق��ا مل���ا ذك����ره موقع 
كارياكني،  وقال   . اليوم«  “رو�سيا 
“الطيور  جم��ل��ة  حت���ري���ر  رئ��ي�����س 
ت�سريح  يف  وحمايتها”،  اجلارحة 
يعني  “هذا  “نوفو�ستي”،  لوكالة 
اإما تدمري البي�س اأو الفراخ. لقد 
وكانت  االأ����س���واأ  ال�سنة  ه���ذه  ك��ان��ت 
اجلارحة  للطيور  بالن�سبة  كارثية 
منذ اأن بداأنا مبتابعتها عام 1999 
وحتى االآن«. واأ�سار كارياكني، اإىل 
احلياة  قيد  على  الفراخ  “بقاء  اأن 
يف الربيع كان �سئيال”. ووفقا له، 
يف  االأم��ط��ار  هطلت  ال��ب��داي��ة  “يف 
وخاكا�سيا،  كرا�سنويار�سك  اإقليم 
ما منع هذه الطيور من احل�سول 
على الغذاء ال��الزم. بعد ذلك جاء 
تتمكن  وال  الغابات،  حرائق  دخ��ان 
القيام  م����ن  وال�������س���ق���ور  ال���ن�������س���ور 
ال�����س��ي��د يف ح���ال وجود  ب��ع��م��ل��ي��ات 
ال��دخ��ان«. جت��در االإ���س��ارة اإىل اأنه 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن 23 ح��ت��ى 30 
الف�ساء  وك����ال����ة  ر�����س����دت  مت������وز، 
يف  ح��ري��ق��ا   262067 االأم��ري��ك��ي��ة 
رو�سيا، و�سل دخانها اإىل الواليات 
اآب  م���ن  االأول  يف  وك���ن���دا  امل��ت��ح��دة 
اجل�����اري. وك����ان ع��ل��م��اء رو�����س من 
كرا�سنويار�سك  يف  الغابات  معهد 
اأن��ه يف   ،2017 اأعلنوا يف مت��وز  قد 
الن�سف الثاين من القرن احلادي 
والع�سرين �سيزداد انت�سار االأ�سجار 
�سيوؤدي  م��ا  �سيبرييا،  يف  ال��ورق��ي��ة 

اإىل ن�سوب حرائق وا�سعة النطاق.

ميغان ماركل تبلغ ال� 38 عامًا
�سا�سك�س  دوق���ة  ماركل ،  حتتفل  ميغان 
وزوج��������ة  االأم��������ري ه�������اري  ح���ف���ي���د ملكة 
ال�  ميالدها  بعيد  اإل��ي��زاب��ي��ت،  بريطانيا 
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لهذه املنا�سبة، قرر زوجها االأمري هاري، 
مميزة  بطريقة  حبه  ع��ن  لها  يعرب  اأن 
فعايدها  معنوياً،  وثمينة  ورومان�سية، 
ع���ل���ى مواقع  ���س��ف��ح��ات��ه  اإح�������دى  ع���ل���ى 
التوا�سل االجتماعي، وو�سفها بالزوجة 

املذهلة.
لزوجتي  ���س��ع��ي��د  م��ي��الد  :”عيد  ق���ائ���اًل 
امل��ذه��ل��ة. ���س��ك��را ل��وج��ودك م��ع��ي يف هذه 

املغامرة«.
كما وقام كل من دوق ودوق��ة كامربدج،  
ه����اري،  االأم�����ري  ���س��ق��ي��ق  ويليام   االأم�����ري 
مبعايدة  م��ي��دي��ل��ت��ون،  ك���اي���ت  وزوج����ت����ه 
ميغان  �سا�سك�س  دوق��ة  ال�سابقة  املمثلة 

ماركل يف هذا اليوم.

يهجر عائلته ب�شبب حالة �شحية نادرة      
�سحية  بحالة  اأ�سيب  بعدما  عائلته  اأم��ري��ك��ي  رج��ل  هجر 
عند  ال�سديدين  والتوتر  بالغ�سب  ب�سعوره  تت�سبب  ن��ادرة 
تعر�سه الأب�سط اأ�سوات ال�سجيج، مبا يف ذلك �سوت م�سغ 
متالزمة  عاماً” م��ن   41“ م���رييف  درول  ي��ع��اين  ال��ط��ع��ام. 
يوؤدي  عقلي  ا�سطراب  وه��و  االنتقائية،  ال�سوت  ح�سا�سية 
الغ�سب  ذل���ك  يف  مب��ا  ���س��دي��دة،  عاطفية  اأف��ع��ال  ردود  اإىل 
يعمل  الذي  مرييف  تعاي�س  وقد  بالفرار.  والرغبة  والذعر 
لفرتة  حالته  مع  غرافيك،  ت�سميم  �سركة  يف  اإنتاج  مدير 
طويلة يف كنف عائلته، قبل اأن ي�سيق ذرعاً بحالته املرتدية، 
ويرتك املنزل. ومن بني اأكرث االأ�سياء التي كانت تثري ردود 
اأ�سوات م�سغ الطعام ال�سادرة  اأفعال غا�سبة لدى مرييف، 
من االآخرين، ما اأدى اإىل عالقة �سيئة باأفراد اأ�سرته. كما 
اإىل  اأدى  لالأقالم،  العمل  يف  زمالئه  نقر  من  انزعاجه  اأن 

تدهور عالقته بالعديد منهم. 
وعلى الرغم من ال�سعاب التي واجهها مرييف، فقد متكن 
من تكوين �سداقة مع زميله كريت فني “41 عاماً” على 
مدار العامني املا�سيني، والذي كان ال�سخ�س الوحيد الذي 
تفهم حالته. وقال مرييف معلقاً على حالته: اعتقدت اأنني 
غ�سبي  تثري  �سو�ساء  اأي  كانت  االأم���ر،  ب��داي��ة  يف  جمنون 
ال�سديد. مل يتفهم من حويل حالتي، االأمر الذي اأثر على 

عالقتي بالكثري من االأ�سخا�س مبا فيهم اأفراد عائلتي«.

اأراد قتل كلب فاأردى �شاحبته
االآونة  خالل  فادحا،  خطاأ  اأمريكي،  �سرطة  رجل  ارتكب 
االأخرية، فقام بقتل امراة بريئة فيما كان ينوي ت�سويب 
اإىل كلب يتقدم نحوه. واأظهر مقطع فيديو،  الر�سا�س 
املراأة  ي�����س��األ  وه��و  ع��ام��ا،   25 يبلغ  ال���ذي  ال�سرطة  رج��ل 
عليه،  النار  باإطالق  ق��ام  ثم  كلبك؟  ه��ذا  “هل  ال�سحية 
التي  امل��راأة  عدة م��رات. لكن الر�سا�سات اخرتقت �سدر 
متلك الكلب، فيما اأ�سابت احليوان بجروح، وفق ما نقلت 
الر�سا�س  اإطالق  “�سن” الربيطانية. وعقب  �سحيفة 
بروك�س،  م��ارغ��ري��ت��ا  ال�����س��ح��ي��ة،  ���س��وت  ب���دا  “الغادر”، 

م�سموعا يف مقطع الفيديو وهي ت�سيح باأمل “يا اإلهي«.
لوالية  التابعة  اأرلنغتون  مدينة  يف  ال�سرطة  واأو�سحت 
تك�سا�س، اأن ال�سرطي الذي مل يجر ذكر ا�سمه، انتقل اإىل 
املكان حتى يقوم بتفقده بعدما جرى االإبالغ عن �سيدة 

دون ماأوى وهي فاقدة للوعي.

»ل�شة املاآمت« تنتظر حكمها
�سفحة  ب��ق��راءة  مولعة  �سابة  االأم��ريك��ي  الق�ساء  يالحق 
�سطو  �سل�سلة عمليات  تنفيذ  بتهمة  ال�سحف،  الوفيات يف 
وموؤخرا  ت�سييع.  مرا�سم  اأ�سحابها  ح�سور  اأث��ن��اء  مل��ن��ازل 
وجهت حمكمة اأمريكية ر�سميا تهما اإىل التونيا �ستيوارت 
 2017 ع��ام��ي  ب��ني  �سطو  عمليات   6 بتنفيذ  ع��ام��ا(   28(
و2018، يف اأحياء يقطنها اأثرياء نيويورك، ح�سبما اأفادت 
مقاطعة  يف  العام  املدعي  واأ���س��ار  اأمريكية.  اإع��الم  و�سائل 
كانت  ال�سابة  اأن  اإىل  ال��ك��ربى،  املدينة  �سمال  ويت�سي�سرت 
اأقارب  �سكن  اأماكن  وحت��دد  النعي،  اإ�سعارات  بتمعن  تقراأ 
املتوفني قبل اأن تدخل منازلهم من خالل حتطيم النوافذ 
2018، وبعد  االأول من مايو  الت�سييع. ويف  اأثناء مرا�سم 
حتديد رابط بني �سل�سلة عمليات �سطو، و�سعت ال�سرطة 

منزال قيد املراقبة فيما كان �سكانه يدفنون اأحد ذويهم. مونيت مازور خالل ح�سورها حفل CW>s Summer 2019 TCA يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.

اإلقاء طفل من 
الطابق العا�شر 

يف  ط���ف���ال  اإن  ال�������س���رط���ة  ق����ال����ت 
�سخ�س  األقاه  العمر  من  ال�ساد�سة 
املدينة  مل�ساهدة معامل  من من�سة 
ب��ال��ط��اب��ق ال��ع��ا���س��ر مب��ع��ر���س تيت 
يرقد  لندن  بو�سط  الفني  م��ودرن 
لكن  حرجة  حالة  يف  م�ست�سفى  يف 

م�ستقرة.
واأ�سافت ال�سرطة اأن بالغا اأفاد باأن 
الطابق  من�سة  م��ن  اأُل��ق��ي  ال�سبي 
لال�ستمتاع  امل��خ�����س�����س��ة  ال��ع��ا���س��ر 
مب�ساهدة معامل املدينة بعد ظهر 
اأم�س االأحد وُعرث عليه على �سطح 

بالطابق اخلام�س.
ون��ق��ل��ت��ه ط����ائ����رة ه��ل��ي��ك��وب��رت اإىل 
ال�سرعة.  وج����ه  ع��ل��ى  م�����س��ت�����س��ف��ى 
و���س��م��ع ���س��ه��ود اأم����ه ت�����س��رخ “اأين 

ولدي، اأين ولدي؟«.
البالغ  “الطفل  ال�سرطة  وق��ال��ت 
م���ن ال��ع��م��ر ���س��ت ����س���ن���وات وال����ذي 
اأ���س��ي��ب يف ت��ي��ت م�����ودرن ي��رق��د يف 
لكنها  ح��رج��ة  ح��ال��ة  يف  امل�ست�سفى 

م�ستقرة«.
اأن��ه��ا اعتقلت  ال�����س��رط��ة  واأ���س��اف��ت 
لال�ستباه  ع��ام��ا   17 ع��م��ره  ���س��اب��ا 
ال��ط��ف��ل. وظل  ���س��روع��ه يف قتل  يف 
امل����راه����ق ب��ال��ط��اب��ق ال��ع��ا���س��ر بعد 

�سقوط الطفل.
ي���وج���د ما  “ال  ال�����س��رط��ة  وق���ال���ت 

ي�سري اإىل اأنه معروف لل�سحية«.
وب��ح�����س��ب راب���ط���ة م��ق��ا���س��د جذب 
ال��زوار ال��رائ��دة، ك��ان معر�س تيت 
�سابقة  ال���واق���ع مب��ح��ط��ة  م�����ودرن، 
لتوليد الطاقة بجانب نهر التيمز، 
املق�سد االأكرث ا�ستقباال للزائرين 
يف بريطانيا يف عام 2018 اإذ زاره 

نحو �ستة ماليني �سخ�س.

الزواج يف �شن متاأخرة ياأتي باأطفال اأقل عدوانية
ذك���رت درا���س��ة ه��ول��ن��دي��ة ج��دي��دة اأن االأط���ف���ال الذين 
يت�سرفون  ن�سجاً  االأك���رث  واالآب���اء  لالأمهات  ي��ول��دون 
عدوانية  اأق����ل  ي��ك��ون��وا  الأن  ومي��ي��ل��ون  اأف�����س��ل،  ب�سكل 
وك�سفت  �سناً.  اأ�سغر  الأب��وي��ن  املولودين  االأط��ف��ال  من 
اأن االأط��ف��ال املولودين  اأن��ه على ال��رغ��م م��ن  ال��درا���س��ة 
الأب���وي���ن اأك����رب ���س��ن��ا ل��دي��ه��م ���س��ل��وك��ي��ات خ��ارج��ي��ة اأقل 
مل  ال��وال��دي��ن  عمر  اأن  اإال  ال��ع��دوان��ي��ة،  مثل  اإ�سكالية، 
يكن له اأي تاأثري على ال�سلوكيات الداخلية لالأطفال، 
ودر�س  ميل«.  “ديلي  بح�سب  االكتئاب،  اأو  القلق  مثل 
ال�سائعة  ال�سلوكية  امل�سكالت  الهولنديون  الباحثون 
اإط���ار نهج  �سناً، يف  اأك��رب  امل��ول��ودي��ن الأب��وي��ن  لالأطفال 
االأخرية  ال�سنوات  يف  املتقدمة  ال���دول  جممل  تتبعه 
وقت  يف  االأول  الطفل  ينجبون  الذين  االأزواج  ملتابعة 
 32800 من  اأك��رث  �سلوك  وحللوا  العمر.  من  متاأخر 
ط��ف��ل ه��ول��ن��دي ع��ن��دم��ا ك��ان��ت اأع��م��اره��م ت����رتاوح بني 
اجتماعية  فئات  اإىل  ينتمون  وال��ذي��ن  عاما،  و12   10
اأع��م��ار االأم���ه���ات يف  واق��ت�����س��ادي��ة خمتلفة. وت���راوح���ت 
الدرا�سة بني 16 و48 عاما، بينما كان عمر اأ�سغر اأب 

17 عاما، واالأكرب �سنا 68 عاما.

ل داعي للقلق
واأ�سارت الدكتورة مارييل زوندرفان زوينينربغ، الباحثة 
الرئي�سة يف الدرا�سة، من جامعة اأوتريخت، اإىل اأنه ال 
يوجد اأي داع الأن ي�سعر االآباء االأكرب �سنا بالقلق اإزاء 
العمر عند اإجناب طفل، عندما يتعلق االأمر بال�سلوكات 
ال�سلوك  مب�ساكل  يتعلق  م��ا  “يف  ق��ائ��ل��ة:  اخل��ارج��ي��ة، 
ال�سائعة، مل جند اأي �سبب يدعو الوالدين امل�ستقبليني 
للقلق ب�ساأن التاأثري ال�سار الإجناب طفل يف �سن اأكرب«. 
وك�سفت اأبحاث �سابقة اأن االآباء االأكرب �سنا هم االأكرث 
عر�سة الإجناب االأطفال امل�سابني بالتوحد اأو انف�سام 
ال�سخ�سية، وهو ما دفع فريق البحث اإىل معرفة ما اإذا 
كان هناك ارتباط يف عامة ال�سكان، بني �سن الوالدين 
وم�ساكل ال�سلوك ال�سائع لدى االأطفال. وقالت املوؤلفة 
بوم�سما،  دورت  الربوفي�سورة  ال��درا���س��ة،  يف  امل�ساركة 
يف  البيولوجي  وال�سلوك  الوراثي  النف�س  علم  اأ�ستاذة 
يكون  اأن  املحتمل  “من  باأم�سرتدام:  فريجي  جامعة 
اأطفال يعانون  اأن االآب��اء االأكرب �سنا لديهم  ال�سبب يف 
لديهم  االآب��اء  اأولئك  اأن  اأق��ل،ه��و  �سلوكية  م�ساكل  من 

موارد اأكرث وم�ستويات تعليم اأعلى«.

كايلي جيرن ت�شتاأجر 
يختًا مببلغ خيايل

قامت جنمة تلفزيون الواقع  كايلي جير  با�ستئجار يخت فاخر يبلغ 
اأ�سبوعًيا،  دوالر  مليون   1.2 ب�  اإيجاره  كلفة  تقدر  قدم   300 طوله 
علماً باأن �سعر اليخت نف�سه يقدر ب� 250 مليون دوالر، وميكنه اأن 

ي�ستوعب 22 فرًدا من ال�سيوف.
ال�22  اأن حتتفل جير على هذا اليخت بعيد ميالدها  ومن املقرر 

خالل االأيام القليلة املقبلة.
للمروحيات،  ومهبط  و�ساونا،  كبائن،   10 ب�  كذلك  م��زود  واليخت 
و�سالون جتميل، وم�سرح، وغرفة بخار، وجاكوزي، وحمام �سباحة 

مزود باأ�سواء من اأ�سفل.


