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قرقا�ش: احلل »ان�سحاب غري 
م�سروط« للحوثيني من احلديدة

•• �أبوظبي-وكاالت:

�أن��ور قرقا�ش،  لل�شوؤون �خلارجية  �لإم��ار�ت��ي  �ل��دول��ة  �أك��د معايل وزي��ر 
�أن �ل�شغط على �حلوثيني على م�شارف �حلديدة �شي�شتمر، يف �نتظار 

نتائج زيارة �ملبعوث �لدويل مارتن غريفيث �إىل �شنعاء.
و�أ�شار قرقا�ش �إىل �أن �لفر�شة متاحة للتو�شل �إىل حل بان�شحاب غري 
م�شروط للحوثيني من �حلديدة. و�شدد معاليه على �أنه يف حال ف�شل 
�إىل  ���ش��ي��وؤدي  �مل�شتمر  �لع�شكري  �ل�شغط  ف��اإن  �لدبلوما�شية،  �جل��ه��ود 
حترير �حلديدة و�إجبار �حلوثيني على �لنخر�ط يف مفاو�شات جدية.
و�نطلقت قبل �أ�شابيع عملية حترير حمافظة �حلديدة من ميلي�شيات 
عدة  ��شرت�تيجية  مناطق  من  طردهم  يف  وجنحت  �لإير�نية،  �حلوثي 
جبهة  على  كبرية  �نت�شار�ت  �مل�شرتكة  �لقو�ت  وحققت  �ملطار.  �أهمها 

�ل�شاحل �لغربي، م�شتفيدة من �إ�شناد قو�ت حتالف دعم �ل�شرعية.

الإمارات تدعو لإن�ساء حتالفات ا�سرتاتيجية 
تعزز مكافحة اخلطاب الإرهابي

•• نيويورك-و�م:

��شرت�تيجية  �إن�شاء حتالفات  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  دعت 
دولية تهدف �إىل تعزيز مكافحة �خلطاب �لإرهابي حول �لعامل.

 - �لإره��اب  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  رئي�ش  �لزعابي  �شامل  �شعادة  وح��ذر 
�ل��ذي عقدته �لأمم  �أم��ام �ملوؤمتر رفيع �مل�شتوى  �أدىل به  �ل��ذي  يف �لبيان 
�لإره����اب بالدول  �أج��ه��زة مكافحة  ل��روؤ���ش��اء  ي��وم��ني  �مل��ت��ح��دة على م���د�ر 
�لأع�شاء - من �لتحديات �لدولية �ملعقدة و�خلطرية �لتي ت�شكلها ظاهرة 
�لإرهاب �لعابرة للحدود و�لتي ل تنح�شر �أثارها على دول معينة فح�شب، 

بل متتد تهديد�تها �إىل �لعديد من �لدول.              )�لتفا�شيل �ش4(

مواقــيت ال�صالة
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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة وبدعم حممد بن زايد 
»خليفة الإن�سانية« تنفذ املرحلة

 الثانية من اإغاثة ال�سومال يف بونتالند
•• �أبوظبي-و�م:

رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �هلل” وب��دع��م  “حفظه  �ل��دول��ة 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة �شمو 
�شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�ش جمل�ش  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن 
�آل نهيان للأعمال �لإن�شانية.. بد�أ  �لرئا�شة رئي�ش موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
فريق �ملوؤ�ش�شة توزيع �مل�شاعد�ت �لإغاثية �لعاجلة على �لأ�شر �ل�شومالية يف 
قرى ومناطق ولية بونتلند �شمال �شرق �ل�شومال. و�أكد م�شدر م�شوؤول يف 
�ملوؤ�ش�شة حر�ش �لقيادة �لر�شيدة على �شرعة �إي�شال 900 طن من �مل�شاعد�ت 
من  يزيد  مما  �جلفاف  يعاين  �ل��ذي  �ل�شقيق  �ل�شومال  �شعب  �إىل  �لغذ�ئية 

ن�شبة �خلطر على ثروته �لزر�عية و�حليو�نية.            )�لتفا�شيل �ش3(

»برنامج ال�سيخة فاطمة للتطوع« يوؤهل
 مئات ال�سباب كقادة يف العمل الإن�ساين

•• �أبوظبي-و�م:

�ملئات  ت��اأه��ي��ل  للتطوع يف  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ب��رن��ام��ج  جن���ح  
�لإن�شاين  �لعمل  ك��ق��ادة يف جم��ال  �ل��ع��امل  دول  م��ن خمتلف  �ل�شباب  م��ن 
�لتخ�ش�شي حتت �شعار “على خطى ز�يد” وذلك يف �إطار برنامج مبتكر 
ل�شناعة جيل جديد من �ل�شباب على درجة عالية من �لكفاءة يتوىل قيادة 
وي�شعى  �لعاملية«.  �لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة  ل�”  �لإن�شانية  �ملهام 
وعامليا  حمليا  �لإن�����ش��اين  �لعمل  جم��الت  يف  �ل�شباب  لتمكني  �ل��رن��ام��ج 
لي�شاهمو� ب�شكل فعال يف �إيجاد حلول و�قعية مل�شاكل �شحية وتعليمية يف 

خمتلف دول �لعامل.                                           )�لتفا�شيل �ش3(
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عمال يحاولون �نقاذ �شناديق �لقرت�ع من �حلريق )� ف ب(

ت�صلم اأوراق اعتماد عدد من �صفراء الدول ال�صقيقة وال�صديقة املعينني لدى الدولة 

اأمام حممد بن را�سد..عدد من �سفراء الدولة يوؤدون اليمني القانونية
•• �أبوظبي-و�م:

رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم���ام 
�أدى عدد من   .. �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل«  �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�شفر�ء �لدولة �جلدد �ملعينني لدى عدد من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة 
�ليمني �لقانونية ، �إذ �أق�شمو� باهلل �لعظيم �ن يكونو� خمل�شني لدولة 
�لإمار�ت ورئي�شها و�ن يحرتمو� د�شتورها وقو�نينها وي�شعو� م�شلحة 

دولتنا فوق كل �عتبار و�ن يوؤدو� �أعمال وظائفهم بكل �أمانة و�خل�ش 
ويحافظو� على �أ�شر�رها .

�آل مكتوم يف ق�شر  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وج��ه �شاحب  وق��د 
�لرئا�شة يف �لعا�شمة �أبوظبي ظهر �م�ش �شفر�ءنا يف كل من جمهورية 
تنز�نيا  وج��م��ه��وري��ة  �لتون�شية  و�جل��م��ه��وري��ة  �لإ���ش��لم��ي��ة  �فغان�شتان 
�ملتجددة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  و�ل��وك��ال��ة  كولومبيا  وجمهوربية  �ملتحدة 

»�آيرينا« ومقرها �أبوظبي وجمهورية كو�شتاريكا . )�لتفا�شيل �ش2(

حممد بن ر��شد يف �شورة جماعية مع �شفر�ء �لدولة �ملعينني لدى عدد من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة  )و�م(
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مواجهات يف الدريهمي غربي اليمن

التحالف ميرر ال�سفن باحلديدة.. واحلوثيون يحتجزون اأخرى
تفجري خمزن ل�سناديق القرتاع يف العراق

على نف�صها جنت امل�صت�صارة:
هكذا اأ�سبحت مريكل 

احللقة الأ�سعف يف اأوروبا!
•• �لفجر - �ريك لو بو�شيه 

ترجمة خرية �ل�شيباين 
�ليوم  �أوروب������ا  يف  م�شكلة  �أك����ر  �ن 

فم�شت�شارة  �ل�شيا�شي.  م��ريك��ل  �أجن��ي��ل  �شعف  ه��ي 
جمهورية �أملانيا �لحتادية �شجينة �لأهمية و�لتاأثري 
�ليميني �ملتطرف  �ملعيق �لذي بات يتمتع به �حلزب 
بخ�شو�ش  بلدها  �شيا�شة  يف  �ملانيا  �ج��ل  من  �لبديل 
ملف �أزمة �لهجرة، ولكن على نطاق �أو�شع يف جميع 

�ملو��شيع �لأوروبية. 
�لنتخابات  �أجريت  �إذ�  �ل��ر�أي،  ��شتطلعات  وح�شب 

•• بغد�د-وكاالت:

�إع�������ادة �لفرز  ي���وم���ني م���ن  ق��ب��ل 
�لنتخابية،  ل��لأ���ش��و�ت  �ل��ي��دوي 
��شتهدف هجوم �نتحاري خمازن 
مدينة  يف  �لق��������رت�ع  ����ش���ن���ادي���ق 
ك���رك���وك، م��ا �أ���ش��ف��ر ع��ن �شقوط 

جرحى، �م�ش �لأحد.
ونقلت فر�ن�ش بر�ش عن م�شادر 
يقودها  “�شيارة  �إن  قولها  �أمنية 
�لبو�بة  �أم���ام  �نفجرت  �نتحاري 
�شناديق  مل����خ����ازن  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة 
جنوبي  ك���رك���وك  يف  �لقرت�ع” 

�لعا�شمة بغد�د.
و�أدى �لهجوم �إىل “�إ�شابة ت�شعة 
���ش��رط��ي��ني و����ش���ت���ة ع��ن��ا���ش��ر من 
و�أربعة  �لإره����اب  مكافحة  ق���و�ت 
ت�شرر  �إىل  بالإ�شافة  مدنيني”، 
عدد من �ل�شيار�ت و�إحلاق �أ�شر�ر 

باملخازن.
ر�ك�����ان  ك�����رك�����وك،  حم����اف����ظ  �إل 
�شعيد �جلبوري، �أكد �أن �لتفجري 
�شرر  �أي  �إحل����اق  يف  يت�شبب  مل 
ب�شناديق �لقرت�ع. وهذه لي�شت 
فيها  ت�شتهدف  �لتي  �لأوىل  �ملرة 
�لنتخابات  �ق������رت�ع  ���ش��ن��ادي��ق 

 12 يف  ج���رت  �ل��ت��ي  �لت�شريعية 
مايو �ملا�شي.

�ملا�شي،  يونيو  من  �لعا�شر  ففي 
�أتى حريق كبري على �أكر خمازن 
���ش��ن��ادي��ق �لق������رت�ع �ل��و�ق��ع��ة يف 
من  �ل�شرقي  باجلانب  �لر�شافة 
نحو  متثل  و�لتي  ب��غ��د�د،  مدينة 
60 باملئة من �أ�شو�ت �لناخبني.
وياأتي ذلك يف وقت دخل �لعر�ق 
�لأوىل  للمرة  ت�شريعي  ف���ر�غ  يف 
ح�شني  �شد�م  نظام  �شقوط  منذ 
�نتهاء  م���ع   ،2003 �ل���ع���ام  يف 

�ل���������دورة �ل���ث���ال���ث���ة ل���ل���رمل���ان يف 
�نتظار �إعادة فرز يدوي لأ�شو�ت 

�لنتخابات �لت�شريعية.
�ملتحدث  ح�����م�����زة،  ل���ي���ث  وك�������ان 
�ملوؤلفة  �ملفو�شية  با�شم  �لر�شمي 
جمل�ش  ع��ي��ن��ه��م  ق�������ش���اة   9 م����ن 
�أع�شاء  �لأعلى بدل من  �لق�شاء 
خلفية  على  �ل�شابقني  �ملفو�شية 
���ش��ب��ه��ات ب��ال��ت��زوي��ر، ق���د �أك����د �أن 
�ليدوي  و�ل����ف����رز  �ل���ع���د  ع��م��ل��ي��ة 
���ش��ت��ب��د�أ �ل��ث��لث��اء يف �ل��ث��ال��ث من 

يوليو.

رهونا”  ت��ي  “�إم  �ل�شفينة  �أن  ب��ي��ان،  يف  �لتحالف  و�أو���ش��ح 
يوما   69 بعد  �حل��دي��دة  مليناء  �لن��ت��ظ��ار  منطقة  يف  ك��ان��ت 
نيوز  “�شكاي  مع  �شابقة  مقابلة  ويف  �ملتعمد.  �لتعطيل  من 
�لركن  �لعقيد  �ل��ت��ح��ال��ف  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ح��ّم��ل  عربية”، 
تعطيل  م�شوؤولية  �لن��ق��لب��ي��ة،  �مليلي�شيات  �مل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي 
�لتحالف  �أن  مو�شحا  �حل��دي��دة،  ميناء  �إىل  �ل�شفن  دخ��ول 
مينح �لت�شاريح لل�شفن �ملتوجهة �إىل �ملو�نئ �ليمنية، �شو�ء 

�خلا�شعة ل�شيطرة �حلكومة �ل�شرعية �أو �لنقلبيني.
وقال �ملالكي �إن �لت�شاريح “مل تتوقف منذ بد�ية �لعمليات 

�لع�شكرية«.
و�أ�����ش����ار �مل��ت��ح��دث �إىل ت��ع��م��د �حل��وث��ي��ني م��ف��اق��م��ة �لأزم����ة 
�لإن�شانية يف �ملدينة، بتحكمهم يف �مليناء �لإ�شرت�تيجي �لذي 

ل يز�ل حتت �شيطرتهم.

•• �ليمن-وكاالت:

�ندلعت مو�جهات بني �لقو�ت �ليمنية �مل�شرتكة وميلي�شيات 
�حل��وث��ي �مل��و�ل��ي��ة لإي����ر�ن ج��ن��وب��ي م��دي��ن��ة �حل��دي��دة غربي 

�ليمن، ح�شب ما ذكرت م�شادر ميد�نية، �م�ش �لأحد.
وقالت �مل�شادر �لع�شكرية �إن �ل�شتباكات �ندلعت يف منطقة 
�مل�شرتكة  �لقو�ت  ت�شعى  حيث  �حلديدة،  جنوب  �لدريهمي 

لتحرير �ملدينة.
�لرمان  و�دي  مناطق  “يف  تركزت  �ل�شتباكات  �أن  و�أ�شحت 
�ملديرية،  غ��رب  �ل���دوم جنوب  و�أ���ش��ج��ار  و�حلمدية  و�ل��ق��ازة 

وبالقرب من مناطق �جلحبا..«.
�ل��ي��م��ن على  �ل�شرعية يف  دع���م  ي��ح��ر���ش حت��ال��ف  وق���ت  ويف 
�حلديدة  ميناء  ب��دخ��ول  لل�شفن  �لت�شاريح  منح  ��شتمر�ر 

ميلي�شيات  تو��شل  �ملدنيني،  عن  �إن�شانية  معاناة  �أي  لرفع 
مفاقمة  �إىل  �لهادفة  �شيا�شتها  ممار�شة  �لإير�نية  �حلوثي 

�لأزمة �لإن�شانية باملدينة �لو�قعة غربي �لبلد.
ميلي�شيات  �أن  �ل�شرعية  دع��م  حتالف  ك�شف  �لأح���د  و�م�����ش 
مبيناء   »G Muse« �ل�شفينة  حتتجز  �لإير�نية  �حلوثي 

�حلديدة ملدة �شهرين لأ�شباب غري معروفة.
و�أو�شح �لتحالف �أن هناك 7 �شفن يف ميناء �حلديدة لتفريغ 
حمولتها، و7 �شفن �أخرى بانتظار �لدخول، م�شري� �إىل �أن 
�شفينة �أخرى متوقفة يف ميناء �ل�شليف، حيث تقوم بتفريغ 

حمولتها من �لقمح.
م�شتقات  حتمل  �شفينة  �إن  �لتحالف  ق��ال  �شابق،  وق��ت  ويف 
تعمدت  بعدما  �حل��دي��دة،  ميناء  دخ��ول  من  متكنت  نفطية 

�مليل�شيات تعطيلها لأكرث من �شهرين.

طائرات بدون طيار تهاجم قاعدة حميميم الرو�صية

ا�ستئناف مفاو�سات درعا بني املعار�سة ورو�سيا
•• عو��شم-وكاالتـ:

�ملعار�شة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  �أك�����د 
بني  �ملحادثات  ��شتئناف  �ل�شورية 
و�شباط  �حل��ر  �ل�����ش��وري  �جلي�ش 
�ل��رو���ش��ي يف جنوب  م��ن �جل��ي�����ش 

�شوريا بعد و�شاطة �أردنية.
رفيعة  �أم���ن���ي���ة  م�������ش���ادر  وك����ان����ت 
ل�”�حلدث”  �أعلنت  ق��د  �مل�شتوى 
�أن �ملفاو�شات بني �لأردن و�لرو�ش 
و�ملعار�شة حول �لتهدئة يف جنوب 

�شوريا ما ز�لت م�شتمرة.
وق��ب��ل ذل���ك، �أب��ل��غ ج���ر�ل رو�شي 
وفد ف�شائل �ملعار�شة يف �جلنوب 
ت�����ش��ع��ة م��ط��ال��ب، بينها  �ل�����ش��وري 
ت�شليم كل �ل�شلح ومعر ن�شيب 
رف�شته  �ل��ذي  �لأم���ر  �لأردن،  م��ع 
ع���ل���ى تدخل  م���ع���ول���ة  �ل��ف�����ش��ائ��ل 
�ل�شروط  ل�”تخفيف”  �أم��ريك��ي 

�لرو�شية.
وذكرت م�شادر مطلعة �أن �جلر�ل 
للمعار�شة  نف�شه  ق���دم  �ل��رو���ش��ي 
“ممثًل  ب��اع��ت��ب��اره  يف ري���ف درع���ا 

للرئي�ش فلدميري بوتني«.
�ملعار�شة  م���ن  م��ف��او���ش��ون  وك����ان 
�ل�شبت،  ك�����ش��ف��و�،  ق���د  �ل�����ش��وري��ة، 
مع  حم��ادث��ات  ب���د�أت  �ملعار�شة  �أن 
ل�شتعادة  �ت���ف���اق  ب�����ش��اأن  رو���ش��ي��ا 
���ش��ي��ادة �ل���دول���ة ع��ل��ى �أج������ز�ء من 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  درع�����ا  حم��اف��ظ��ة 

مقاتلو �ملعار�شة.
�ىل ذل����ك، ن��ق��ل��ت وك��ال��ة �لإع����لم 
�لرو�شية عن متحدث با�شم قاعدة 

�إن �جلي�ش  �لأح����د،  ق��ول��ه،  ج��وي��ة 
�لرو�شي �أ�شقط طائر�ت جمهولة 
قاعدة حميميم  بدون طيار قرب 

�جلوية �لرو�شية يف �شوريا.
للأنباء  �إنرتفاك�ش  وكالة  وذكرت 
ن��ق��ل ع���ن �جل��ي�����ش �ل���رو����ش���ي �أن 
�أ�شر�ر،  �أي  �لقاعدة مل تلحق بها 
�شريطا  ن��ا���ش��ط��ون  ن�����ش��ر  وق���ت  يف 
حلظة  ير�شد  �إن���ه  ق��ال��و�  م�شور� 

�إ�شابة �لطائر�ت �ملجهولة.

مدينة  يف  بانفجار  قتياًل   18
اأفغانية بعيد زيارة اأ�سرف غني 

•• كابول-وكاالت:

ق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة ع�����ش��ر ���ش��خ�����ش��ا على 
�لأق���ل، �م�����ش، يف ه��ج��وم �نتحاري 
وقع يف مدينة جلل �آباد �لأفغانية، 
باإقليم ننكارهار بعد زيارة �لرئي�ش 

�أ�شرف غني لها.
جنيب  �ل�شحة،  �إد�رة  مدير  وق��ال 
 20 ح�������و�يل  �إن  ك������ام������او�ل  �هلل 
�أ���ش��ي��ب��و�. وذك���ر متحدث  �آخ��ري��ن 
�هلل  عطا  �لقليمي،  �حلاكم  با�شم 
خوجياين �إن بع�ش �ل�شحايا كانو� 

من �أقلية طائفة �ل�شيخ.
وكانت ح�شيلة �شابقة �فادت مبقتل 
�أربعة �أ�شخا�ش يف �لنفجار� �لذي 

وقع يف و�شط �ملدينة.
وقال عطاء �هلل خوجياين �ملتحدث 
ب��ا���ش��م ح��اك��م �إق��ل��ي��م ن��ن��ك��ره��ار �إن 
�أ���ش��ر�ر� باملتاجر  �أحل���ق  �لن��ف��ج��ار 
و�ملباين يف �أنحاء �شاحة يف �ملدينة.

عدد  �إن  م�شوؤولون حمليون  وق��ال 
�ل�شحايا كان ميكن �أن يكون �أعلى 
�لعديد  �إغ���لق  يتم  مل  ل��و  بكثري 
��شتعد�د�  �مل���دي���ن���ة  م���ن���اط���ق  م����ن 

لزيارة غني.

اإ�سرائيل تعزز جي�سها باجلولن 
ال��ق��وي« ب�”الرد  وت��ل��وح 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

�أعلن جي�ش �لإحتلل �لإ�شر�ئيلي، 
تعزيز�ت  �إر�����ش����ال  �لأح������د،  �م�����ش 
�إىل م��ن��ط��ق��ة �جل���ولن  ع�����ش��ك��ري��ة 
بعد  �ح����رت�زي،  ك��اإج��ر�ء  �ملحتلة، 
من  �ل�شوري  �ل�شق  يف  �لتطور�ت 

ه�شبة �جلولن.
ر�شمي: يف  بيان  وق��ال �جلي�ش يف 
بالقيادة  �ل��و���ش��ع  ت��ق��دي��ر  �أع��ق��اب 
تعزيز  �لع�شكرية، تقرر  �ل�شمالية 
ب���ق���و�ت مدرعة  �جل������ولن  ف���رق���ة 

ومدفعية.
�لقو�ت  ن�����ش��ر  �ل��ب��ي��ان: مت  وت��اب��ع 
�����ش���ت���ع���د�د�ت  �إط��������ار  �لأح���������د، يف 
�شوء  يف  �لدفاع،  جي�ش  وجاهزية 
من  �ل�شوري  �ل�شق  يف  �لتطور�ت 
ه�����ش��ب��ة �جل�������ولن ب���ال���ق���رب من 

�حلدود«.
و�أكد �جلي�ش �أنه �شيو��شل �للتز�م 
يحدث  فيما  �لتدخل  ع��دم  مببد�أ 
يف �شوريا، �إىل جانب �شيا�شة �لرد 
�شيادة  ت��ع��ر���ش  ح��ال��ة  يف  �ل���ق���وي 
�أو  �ع��ت��د�ء  �أي  �إىل  �إ�شر�ئيل  دول��ة 

تعري�ش �شكانها للخطر«.

�ليوم، فاإن حزب �لبديل من �جل �ملانيا �شيعّزز، ب�شكل 
و��شح، ن�شبة 12 فا�شل 6 باملائة �لتي حت�شل عليها 
له  �شمحت  �ل��ت��ي  �لنتيجة  وه��ي  �أ���ش��ه��ر،  ع�شرة  قبل 
نائبا )من   93 ب�  �لأوىل  للمرة  �لبوند�شتاغ  بدخول 

�أ�شل 709(.
هذه �لفر�شية ترعب �لحز�ب �لأخرى. 

)�لتفا�شيل �ش13(

تر�مب �شعى با�شتمر�ر لذللها 

مدرعات تابعة للنظام �ل�شوري تدخل مدينة درعا  )رويرتز(
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تقرير: اإيران �سعت لتهريب مكونات �ساروخية من اأملانيا
•• برلني-وكاالت:

�شعت للح�شول على مكونات  �إي��ر�ن  �أن  �أمل��اين  ��شتخبار�تي  ك�شف تقرير 
حماولت  �شمن  م�شروع،  غري  ب�شكل  �أملانيا  من  �ل�شاروخي  لرناجمها 
م�شتمرة لتعزيز قدر�تها �ل�شاروخية يف وقت يغلي فيه �ل�شعب من �لفقر 
و�لأزمة �لقت�شادية. وقال �لتقرير �لذي �شدر عن وكالة خمابر�ت �شمال 
�لر�ين-وي�شتفاليا، ون�شرته �شحيفة “جورز�ليم بو�شت” �لإ�شر�ئيلية �إنه 
“ب�شبب �لطلب على �ل�شلع ذ�ت �ل�شلة مع برناجمها �ل�شاروخي، تو��شل 

�إير�ن �لعمل �شد جهود وقف �لنت�شار �لنووي«.

وذكر �لتقرير، �لذي يغطي عام 2017، �أنه فيما يتعلق باجلهود �لإير�نية 
)..( غري �لقانونية للح�شول على تكنولوجيا �ل�شو�ريخ ، “يف �لغالبية 

�لعظمى من عدد �حلالت ، مل يحدث �أي ت�شليم لب�شائع معينة«.
لتاأمني  �إي����ر�ن  بذلتها  �ل��ت��ي  �مل���ح���اولت  ع���دد  �ل��ت��ق��ري��ر  م��ن  يت�شح  ومل 
�لتكنولوجيا غري �لقانونية، �أو عدد �ملحاولت �لتي �أدت �إىل نقل مكونات 

�لنت�شار �لنووي و�لتكنولوجيا �ملت�شلة بها �إىل �لنظام �لإير�ين.
�أن�شطة  �إي��ر�ن متار�ش  �أن  �لفني  وكتبت وكالة �ل�شتخبار�ت يف تقريرها 
�ل�شيا�شة  مثل  �لكل�شيكية  �لتج�ش�ش  �أه���د�ف  ت�شمل  �أملانيا  يف  جت�ش�ش 

و�لقت�شاد و�جلي�ش«.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون حاكم عام كندا بالعيد الوطني

•• �أبوظبي- و�م:

رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
باييت  ج��ويل  فخامة  �ىل  تهنئة  برقية  �هلل«  »حفظه  �لدولة 
�حلاكم �لعام لكند� و�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مبنا�شبة 
�لعيد �لوطني لبلدها. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 
حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �ىل فخامة جويل باييت.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش رواندا بعيد التحرير لبالده

•• �أبوظبي -و�م:

رئي�ش  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
كاغامي  بول  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل«  »حفظه  �لدولة 
رئي�ش جمهورية رو�ند� وذلك مبنا�شبة عيد �لتحرير لبلده. 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل��وزر�ء حاكم دبي »رعاه  نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �هلل« و�شاحب 
برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ش بول كاغامي.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش بوروندي بعيد ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي-و�م:

رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�لدولة »حفظه �هلل« برقية تهنئة �إىل فخامة بيري نكورونزيز� 
��شتقلل  عيد  مبنا�شبة  وذل���ك  ب��ورون��دي  جمهورية  رئي�ش 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما  ب��لده. 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�آل نهيان  »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ش بيري �نكورونزيز�.

ديوان حاكم راأ�ش اخليمة ينعي ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي
•• ر�أ�س �خليمة -و�م: 

ينعى ديو�ن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم ر�أ�ش �خليمة �ملغفور له 
�ل�شيخ حمد بن حممد �لقا�شمي �لذي و�فته �ملنية �م�ش. وفيما يلي ن�ش �لبيان: » ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم 
.. »يا �أيتها �لنف�ش �ملطمئنة �رجعي �إىل ربك ر��شية مر�شية فادخلي يف عبادي و�دخلي جنتي« .. �شدق �هلل 
�لعظيم. بقلوب موؤمنة بق�شاء �هلل وقدره ينعي ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�ش �خليمة �ملغفور له �ل�شيخ 
حمد بن حممد �لقا�شمي �لذي و�فته �ملنية �م�ش �لحد 17 �شو�ل 1439هجرية �لأول من يوليو 2018 
ميلدية. وتقام �شلة �جلنازة على جثمان �لفقيد �ليوم �لثنني �ملو�فق 2 يوليو 2018 عند متام �ل�شاعة 8 
�شباحا يف م�شجد �ل�شيخ ز�يد يف ر�أ�ش �خليمة ثم يو�رى جثمانه �لرثى يف مقرة �لقو��شم. وتتقبل �لتعازي 
للرجال يف جمل�ش �ل�شيافة بخز�م بدء� من �ليوم �ل�شاعة 9 �شباحا وحتى 12 ظهر� وخلل �لفرتة �مل�شائية 
من 4 ع�شر� حتى 7 م�شاء ملدة ثلثة �أيام. كما وتتقبل �لتعازي للن�شاء يف منزل �ملغفور له �ل�شيخ �شلطان بن 
�شقر �لقا�شمي �لكائن يف منطقة �لدهي�شة بر�أ�ش �خليمة. وتقرر �إعلن �حلد�د �لر�شمي وتنكي�ش �لأعلم يف 

�إمارة ر�أ�ش �خليمة ملدة 3 �أيام �بتد�ء من �ليوم �لثنني.

ت�صلم اأوراق اعتماد عدد من �صفراء الدول ال�صقيقة وال�صديقة املعينني لدى الدولة 

اأمام حممد بن را�سد..عدد من �سفراء الدولة يوؤدون اليمني القانونية
•• �أبوظبي-و�م:

�آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة  �أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« .. �أدى عدد من �شفر�ء �لدولة 
�جلدد �ملعينني لدى عدد من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة �ليمني �لقانونية 
، �إذ �أق�شمو� باهلل �لعظيم �ن يكونو� خمل�شني لدولة �لإمار�ت ورئي�شها و�ن 
يحرتمو� د�شتورها وقو�نينها وي�شعو� م�شلحة دولتنا فوق كل �عتبار و�ن 

يوؤدو� �أعمال وظائفهم بكل �أمانة و�خل�ش ويحافظو� على �أ�شر�رها .
وقد وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف ق�شر �لرئا�شة 
�فغان�شتان  �شفر�ءنا يف كل من جمهورية  �م�ش  �أبوظبي ظهر  �لعا�شمة  يف 
�ملتحدة وجمهوربية  تنز�نيا  �لتون�شية وجمهورية  �لإ�شلمية و�جلمهورية 
�أبوظبي  ومقرها  »�آيرينا«  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  و�لوكالة  كولومبيا 

وجمهورية كو�شتاريكا .
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  �شموه بح�شور  وجههم 
نائب حاكم دبي و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش 
جمل�ش �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ، باأن يكونو� على درجة عالية من 
حتمل �مل�شوؤولية �لوطنية جتاه وطنهم وقيادتهم و�شعبهم و�ن يوؤدو� و�جبات 
وظائفهم بكفاءة و�قتد�ر و�ن يقيمو� علقات طيبة مع �مل�شوؤولني و�جلهات 
�ملخت�شة يف �لبلد�ن �لتي ميثلون فيها دولتهم وتوظيف هذه �لعلقات ملا 

فيه خدمة �مل�شالح �لوطنية �لعليا لدولتنا و�شعبنا .
وقال �شاحب �ل�شمو نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي يف 
معر�ش توجيهاته لكل من �أ�شحاب �ل�شعادة عي�شى �شامل �لظاهري �شفري 
�ملن�شوري  حممد  ر��شد  و  �ل�شلمية  �أفغان�شتان  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة 
�ملرزوقي  عبد�لرحمن  وخليفة  �لتون�شية  �جلمهورية  لدى  �لدولة  �شفري 
�لعوي�ش �شفري  ر��شد  �ملتحدة و�شامل  �لدولة لدى جمهورية تنز�نيا  �شفري 

�لدولة لدى جمهورية كولومبيا و�لدكتورة نو�ل خليفة �حلو�شني �ملندوبة 
�لد�ئمة يف �لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة »�أيرينا« وجمعة ر��شد خمي�ش 

�لرميثي �شفري �لدولة لدى جمهورية كو�شتاريكا .
لبلدكم  بالرتويج  يقرتن  �ن  يجب  �لدبلوما�شي  �لعمل  »�ن   : �شموه  وق��ال 
�لقطاع  �أو�شاط  �إن�شانيا و�جتماعيا و�شياحيا وثقافيا و�قت�شاديا خا�شة يف 
�خلا�ش يف كل بلد و�لرتكيز على بناء ج�شور للتو��شل �لإن�شاين و�لثقايف 
و�ل�شياحي و�لإ�شتثماري بني �شعبنا و�شعوب هذه �لدول �لتي تتطلع للتنمية 

و�ل�شتقر�ر �ملعي�شي و�لإنفتاح على �لآخر على خمتلف �مل�شتويات .
خدمة  فيه  ملا  و�لتوفيق  �لنجاح  كانو�  �أينما  �لدولة  ل�شفر�ء  �شموه  ومتنى 
�لوطن و�ملو�طن و�حلفاظ على �شمعة دولتنا ومكانتها �ملرموقة يف �ملحافل 

و�لأو�شاط �لإقليمية و�لدولية .

ومن جهة ثانية .. ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
لدى  �ملعينني  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل��دول  �شفر�ء  من  ع��دد  �عتماد  �أور�ق 

�لدولة .
وقد رحب �شموه بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش 
جمل�ش �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�شفر�ء  �ل�شعادة  باأ�شحاب   .. �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل 
�لبحرين وجمهورية  �ل�شلم وجمهورية غانا ومملكة  د�ر  بروناي  كل من 
ت�شاد وجمهورية �شربيا و�جلمهورية �ليونانية وجمهورية جنوب �فريقيا 

وجمهورية جامبا و�ململكة �ملتحدة..

�قامة طيبة وحياة �شعيدة يف كنف جمتمع عربي  ومتنى لهم ولعائلتهم 
و�شلم  بتناغم  �جلميع  فيه  يعي�ش  و�حل�����ش��ار�ت  �لثقافات  متنوع  م�شلم 

وحمبة وم�شاو�ة .
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  مقدمتها  ويف  حكومته  وزر�ء  �أب����و�ب  �ن  دب��ي 
�ل�شقيقة و�ل�شديقة  �لدول  �ل�شفر�ء وممثلي  �أمام جميع  �لدويل مفتوحة 
و�ملنظمات و�لهيئات �لدولية من �جل �لت�شاور و�لتن�شيق يف �شتى �ملو��شيع 
و�لأمور �ملت�شلة بالعلقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت ودولهم ومنظماتهم 
�أجل حتقيق �لتعاون و�مل�شالح �مل�شرتكة وخدمة �لإن�شانية  وتطويرها من 
وتر�شيخ مبادىء و�أ�ش�ش �ل�شلم و�ل�شتقر�ر و�لعد�لة جلميع �شعوب �لعامل 

ودوله .
و�أ�شار �شموه يف هذ� �ل�شياق �ىل �لدور �لكبري �لذي تطلع به وز�رة �خلارجية 
رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �لأخ  برئا�شة  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�لدبلوما�شية �لإمار�تية �لذي يعمل وفريق عمله على بناء علقات �ن�شانية 
�لعلقات  ه��ذه  وتنمية  �لعامل  دول  وخمتلف  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  متميزة 

خا�شة على �ل�شعيدين �لإن�شاين و�لعلمي .
هذ� وقد نقل �ل�شفر�ء �جلدد للدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة �ىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 
ل�شموهما  دول��ه��م ومتنياتهم  وزع��م��اء  ق��ادة  �هلل« حتيات  »رع���اه  دب��ي  حاكم 
موؤكدين  و�لرخاء  �لتقدم  �ط��ر�د  و�شعبنا  ولدولتنا  و�ل�شعادة  �ل�شحة  دو�م 
�آملني  على عمق علقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني بلد�نهم ودولة �لإم��ار�ت 
ت��زد�د هذه �لعلقات عمقا وتطور� على خمتلف �ل�شعد ملا فيه حتقيق  �ن 

�مل�شالح �لوطنية �لعليا للجميع .
ح�شر مر��شم �أد�ء �ليمني وتقدمي �أور�ق �لعتماد معايل �ل�شيخ نهيان بن 
وكبار  �ل���وزر�ء  �ملعايل  �أ�شحاب  وع��دد من  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك 

�مل�شوؤولني يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة ووز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل .
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  “ ب��رن��ام��ج  جن��ح 
�مل��ئ��ات من  تاأهيل  “ يف  للتطوع  م��ب��ارك 
كقادة  �لعامل  دول  خمتلف  من  �ل�شباب 
�لتخ�ش�شي  �لإن�شاين  �لعمل  جم��ال  يف 
وذلك  ز�يد”  خطى  “على  �شعار  حت��ت 
جيل  ل�شناعة  مبتكر  برنامج  �إط���ار  يف 
ج��دي��د م��ن �ل�����ش��ب��اب ع��ل��ى درج���ة عالية 
من �لكفاءة يتوىل قيادة �ملهام �لإن�شانية 
�لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة  ل�” 
�ل��رن��ام��ج لتمكني  �ل��ع��امل��ي��ة«. وي�����ش��ع��ى 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  جم���الت  يف  �ل�����ش��ب��اب 
فعال  ب�شكل  لي�شاهمو�  وع��امل��ي��ا  حمليا 
�شحية  مل�شاكل  و�قعية  حلول  �إي��ج��اد  يف 
�ل���ع���امل  دول  خم���ت���ل���ف  يف  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للمغفور  �لإن�شانية  �لروح  مع  �ن�شجاما 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه 
من  و�ن���ط���لق���ا   “ ث�����ر�ه  �هلل  “طيب 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  توجيهات �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة “حفظه 
�هلل” باأن يكون عام 2018 “ عام ز�يد 
�ل�شيخة  �شمو  لتوجيهات  وتنفيذ�   “
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد 
�لأعلى  �ملجل�ش  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  ل��لأم��وم��ة 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية برت�شيخ ثقافة 
�ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي ومت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب يف 
جمالت �لعطاء �لإن�شاين خا�شة �ملر�أة.

ويت�شمن �لرنامج - �لذي يتم تنفيذه 
وعامليني  حم��ل��ي��ني  خ�����ر�ء  وب���اإ����ش���ر�ف 
�لعاملية  �أب����رز �جل��ام��ع��ات و�مل���ر�ك���ز  م��ن 
وب���ال�������ش���ر�ك���ة م����ع م���وؤ����ش�������ش���ات �ل���دول���ة 
�لربحية  وغ���ري  و�خل��ا���ش��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
وور�ش  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت  تنظيم   -
�لعلمية  و�مل��ل��ت��ق��ي��ات  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ع��م��ل 
هذ�  ي��اأت��ي  فيما   .. �لعاملية  و�مل���وؤمت���ر�ت 
من  �إن�شانية  مبادرة  يف  �لنوعي  �لتطور 
ز�يد  وم���ب���ادرة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت����اد 
للعمل  ز�يد  �أكادميية  وباإ�شر�ف  �لعطاء 
د�ر  م��ع جمعية  وب��ال�����ش��ر�ك��ة  �لإن�����ش��اين 
�خلريي  �ل�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة  �ل��ر 
�ل�شعودي  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  وجم���م���وع���ة 
�ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  وقالت  �لأمل���اين. 
م����دي����رة �لحت�������اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل����ع����ام �إن 

للتطوع”  بنت مبارك  “برنامج فاطمة 
����ش��ت��ق��ط��ب و�أه��������ل وم����ك����ن ن���خ���ب���ة من 
�مليد�ين  �لإن�����ش��اين  �ل��ع��م��ل  �ل�����ش��ب��اب يف 
حملت  ق����ي����ادة  يف  ����ش���اه���م���و�  و�ل����ذي����ن 
�ل�شيخة فاطمة �لإن�شانية د�خل �لدولة 
وزجنبار  و�ل�شود�ن  م�شر  يف  وخارجها 
معاناه  خفف  مما  و�ل�شومال  وتنز�نيا 
�أف�شل  تقدمي  وت�شمن  �مل��ع��وزة  �لفئات 
و�لعلجية  �ل��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة  �خل���دم���ات 

و�لوقائية لآلف �ملر�شى.
�لرنامج  تنفيذ  جن��اح  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
جاء نتيجة حر�ش “ �أم �لإمار�ت” على 
�لن�شاء  م���ن  ل��ل��م��ر���ش��ى  �ل���ع���لج  ت��وف��ري 
ب��اإ���ش��ر�ف نخبة من  و�لأط���ف���ال خ��ا���ش��ة 
�لإم��ار�ت وم�شاركة كو�در وطنية  �شباب 

ذ�ت كفاءه عالية.
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  و�أك����دت 
�هتمامها ل�شتقطاب  �أول��ت جل  مبارك 
وتاأهيل �ل�شباب خا�شة �ملر�أة يف جمالت 
وعامليا  �مليد�ين حمليا  �لإن�شاين  �لعمل 
.. م�شرية �إىل �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�أر����ش���ى ه���ذه �مل���ب���ادئ و����ش���ار ع��ل��ى نهجه 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  نهيان �شاحب  �آل 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة 
رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم 
�لأعلى  �ملجل�ش  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب 

للحتاد حكام �لإمار�ت.
�أطلق  �لرنامج  �أن  �ل�شويدي  و�أ�شافت 

وموؤمتر�ت  وملتقيات  تدريبية  دور�ت 
وزجنبار  و�ل�����ش��ود�ن  وم�شر  �ل��دول��ة  يف 
و�أوغ���ن���د� و�ل�����ش��وم��ال ل��رت���ش��ي��خ ثقافة 
�لإن�شاين  و�ل��ع��ط��اء  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
لدى �ل�شباب حمليا وعامليا. من جانبها 
ق��ال��ت ���ش��ع��ادة �ل��ع��ن��ود �ل��ع��ج��م��ي مديرة 
�لرنامج  �إن  للتطوع  �لإم�����ار�ت  م��رك��ز 
�لإن�شاين  للعمل  ق��ادة  �شناعة  يف  جن��ح 
�لتخ�ش�شية  �ل��ك��و�در  م��ه��ار�ت  وتطوير 
فاطمة  “برنامج  يف  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
ل��ت��ت��ويل قيادة  ل��ل��ت��ط��وع  ب��ن��ت م���ب���ارك 
وفق  وعامليا  حمليا  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت 
�لعاملية..  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل 
�مل��ئ��ات م��ن خمتلف  ت��دري��ب  �إىل  م�شرية 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة يف 

�إد�رة �مل�شاريع �لإن�شانية وتنظيم  جمال 
وو�����ش����ع �خلطط  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �ل����ف����رق 
و�آلية  �مليز�نيات  و�إع��د�د  �ل�شرت�تيجية 
وقيادة  �إد�رة  يف  و�جل���ودة  �لأد�ء  تقييم 

�لعمل �لتطوعي و�لإن�شاين.
بر�مج  ت��ب��ن��ى  �ل���رن���ام���ج  �أن  وذك�������رت 
تدريبية لتطوير مهار�ت �لكو�در �لطبية 
�لتخ�ش�شية باعتماد موؤ�ش�شات دولية .. 
مثمنة جهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
م���ب���ارك يف جم����ال مت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب يف 
 .. �لإن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل 
فاطمة  �ل�شيخة  “حملة  ب��دور  م�شيدة 
نقلة  قدمت  �لتي   “ �لعاملية  �لإن�شانية 
نوعية يف جمال متكني �ملر�أة يف جمالت 

�لعطاء �لإن�شاين يف �لوطن �لعربي.

�آل  ن���ورة  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  م��ن ناحيتها 
علي - من �لقياديات يف برنامج فاطمة 
�إن �مل��ئ��ات من  ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل��ت��ط��وع - 
�ملتطوعني �شاركو� يف �ملبادر�ت �لإن�شانية 
�لعاملية يف خمتلف دول �لعامل ما �شاهم 
�لقيادية  وق��در�ت��ه��م  مهار�تهم  رف��ع  يف 
دول  خمتلف  يف  �لإن�شانية  �ملهام  لتويل 
ب��ر�م��ج �شناعة  �ج��ت��ي��ازه��م  بعد  �ل��ع��امل 

�لقادة يف �لعمل �لإن�شاين.
�أنهو�  �ل�شباب  م��ن  �مل��ئ��ات  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
بعد  �ل����رن����ام����ج  يف  ك����ق����ادة  ت���اأه���ي���ل���ه���م 
�لنظرية  �ل��ت��دري��ب  ب��ر�م��ج  �ج��ت��ي��ازه��م 
و�لعمل �مليد�ين .. لفتة �إىل �أن �ملرحلة 
يزيد  ما  ��شتقطاب  �شتت�شمن  �لقادمة 

عن �ألف من �ل�شباب لتدريبهم.

•• �أبني-و�م:

و������ش����ل����ت ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����لل �لأح����م����ر 
�لإمار�تي تنظيم �لأعر��ش �جلماعية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  بها �شاحب  �لتي وجه 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�شلحة و�لتي ي�شتفيد منها 2400 

�شاب وفتاة يف 8 حمافظات مينية.
�ملا�شية  �جل��م��ع��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ون��ظ��م��ت 
�لر�بع يف حمافظة  �ل��زو�ج �جلماعي 
يف  �مل�شوؤولني  عدد من  بح�شور  �بني 
�ملحافظة ووفد هيئة �لهلل �لأحمر 
�ل����ذي �أ����ش���رف ع��ل��ى م��ر����ش��م �ل����زو�ج 
بجانب  بذلك  �خلا�شة  و�لرتتيبات 
من  غفري  وجمع  و�أ�شرهم  �لعر�شان 

�أهايل �ملحافظة.
ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
�لظفرة رئي�ش هيئة �لهلل �لأحمر 
�ل�شمو  �شاحب  مبادرة  �أن  �لإمار�تي 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان تاأتي 
ملتطلبات  �لإم����ار�ت  ��شتجابة  �شمن 
�ل�����ش��اح��ة �ل��ي��م��ن��ي��ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف دعم 
كافة  يف  �ليمني  �ل�شعب  وم�����ش��ان��دة 
�لو�لد  مئوية  مع  وتز�منا  �مل��ج��الت 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�ش 

نهيان “ طيب �هلل ثر�ه« .
و�أ�شاف �شموه “ هذه �ملبادرة �لكرمية 
و�خلطوة �ملباركة توؤكد �شري �لقيادة 
ملنا�شرة  ز�ي���د  خطى  على  �لر�شيدة 
�ل�شقاء يف �ليمن وتلبية �حتياجاتهم 

�لأ�شا�شية«.
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
نهيان �إن �لأعر��ش �جلماعية جت�شد 
نظرة �لإمار�ت �ل�شمولية لحتياجات 
�ل�شاحة �ليمنية من �لدعم و�مل�شاندة 
وقيادتها  �ل���دول���ة  �ه��ت��م��ام  وت���وؤك���د 

�لأ�شري  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  ���ش��ب��ل  ب��ت��وف��ري 
لل�شباب  و�ل��ن��ف�����ش��ي  و�لج���ت���م���اع���ي 
�أف�شل  ل��غ��د  ي��ت��ط��ل��ع  �ل����ذي  �ل��ي��م��ن��ي 
ويتحمل م�شوؤولية �لتنمية و�لإعمار 
من  لب��د  لذلك  م�شتقبل  �ليمن  يف 
وتي�شري  ب��ه��م  و�ل���ع���ن���اي���ة  رع��اي��ت��ه��م 
�أمورهم وعلى ر�أ�شها تهيئة �لظروف 
..م�شري�  ل����ش���ت���ق���ر�ره���م  �مل���لئ���م���ة 
�أهم  �أن �ل��زو�ج يعتر من  �شموه �إىل 
فيه  لأن  �ملن�شود،  �ل�شتقر�ر  عو�مل 
�شلح �لأ�شرة و�ملجتمع و�شمام �أمان 

لل�شباب.
من جانبه �أكد �لدكتور حممد عتيق 
�لفلحي �لأمني �لعام لهيئة �لهلل 
وف��ق خطة  �لهيئة تعمل  �أن  �لأح��م��ر 
�شاحب  توجيهات  لتنفيذ  مدرو�شة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
�جلماعية  �لأع��ر����ش  بتنظيم  نهيان 
�ل�شيخ  �شمو  �ليمن ومبتابعة من  يف 
ن��ه��ي��ان ممثل  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ح���م���د�ن 
رئي�ش  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف  �حل��اك��م 

هيئة �لهلل �لأحمر.

�ملام  ت���وؤك���د  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �إن  وق�����ال 
ق����ي����ادت����ن����ا �ل����ر�����ش����ي����دة مب���ج���ري���ات 
و�لجتماعية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأو����ش���اع 
�ليمنية  �ل�شاحة  على  و�لقت�شادية 
�ل�شباب  ب��ظ��روف  �هتمامها  وم���دى 
يو�جه حتديات كبرية  �لذي  �ليمني 
�أجل حتقيق حلمه وتطلعاته يف  من 

�ل�شتقر�ر و�حلياة �لكرمية.
و�أ�شاف �لفلحي “ ت�شببت �لظروف 
يف  �ل��ي��م��ن  يف  �ل�شعبة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ع����زوف �ل�����ش��ب��اب ع���ن �ل�����زو�ج لذلك 

�لعديد  لتحقق  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ج���اءت 
تقليل  م��ق��دم��ت��ه��ا  �لأه������د�ف يف  م���ن 
�ل��زو�ج وتي�شري �شبله وتعزيز  نفقات 
ق��ي��م �ل��ت��ك��اف��ل و�ل���رت�ح���م ب��ني �أف���ر�د 

�ملجتمع �ليمني ».
�لهلل  ه��ي��ئ��ة  �أن  �ل��ف��لح��ي  و�أك������د 
لتنظيم  ترتيباتها  �أك��م��ل��ت  �لأح��م��ر 
تباعا  �لأخ���رى  �جلماعية  �لأع��ر����ش 
و�شقطرى  وع����دن  ح�����ش��رم��وت  ب��ع��د 
تعز  حم���اف���ظ���ات  يف  وذل�������ك  و�ب�������ني 

و�ل�شالع وحلج و�شبوة و�ملخا.

“ ب����ال����رغ����م من  �ل����ف����لح����ي  وق�������ال 
�ليمن  ب���ه���ا  مي����ر  �ل����ت����ي  �ل�����ظ�����روف 
تعيد  �جل��م��اع��ي��ة  �لأع����ر������ش  �أن  �إل 
�لأم���ل وت��دخ��ل �ل�����ش��رور على نفو�ش 
�أن  �ل�شباب �لذين يرون من خللها 
ويهتم  بهمومهم  يح�ش  م��ن  ه��ن��اك 
بق�شاياهم ويعمل على حت�شني �شبل 

��شتقر�رهم ».
من جهته �أعرب �للو�ء �أبوبكر ح�شني 
تقديره  ع���ن  �ب����ني  ����ش���امل حم���اف���ظ 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ل���رع���اي���ة 

حممد بن ز�يد �آل نهيان لهذ� �لزو�ج 
�أن �ملبادرة �لكرمية  �جلماعي موؤكد� 
م���ن ���ش��م��وه جت�����ش��د ع��م��ق �ل���رو�ب���ط 
�لإمار�تية �ليمنية �لر��شخة و�لثابتة 
�هم يف حتقيق �ل�شتقر�ر  وت�ش 
و�لنف�شي  و�لج���ت���م���اع���ي  �لأ�����ش����ري 

لل�شباب.
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  مبتابعة  و�أ���ش��اد 
ن��ه��ي��ان جل��ه��ود �لهلل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لأحمر �لإمار�تي �لإن�شانية �لتي مل 
تنقطع عن �ملحافظة خلل �ل�شنو�ت 
دون  �لهيئة متيزت  �إن  �ملا�شية وقال 
خلل  م��ن  �لأخ���رى  �ملنظمات  �شائر 
و�لإعمار  �لتنمية  لق�شايا  تبنيها 
�ملجالت  يف  خ��ا���ش��ة  �مل��ح��اف��ظ��ة،  يف 

�حليوية.
عن  �ل�����ع�����ر������ش�����ان  ع������ر  ذل��������ك  �إىل 
حلمهم  بتحقيق  �لبالغة  �شعادتهم 
ومل  �لكرمية  و�حلياة  �ل�شتقر�ر  يف 
�ملباركة  �لزيجات  ه��ذه  عر  �شملهم 
لهم  �أف�����ش��ل  مل�شتقبل  ت��وؤ���ش�����ش  �ل��ت��ي 
�ل�شكر  بجزيل  وت��ق��دم��و�  ولأ���ش��ره��م 
�لر�شيدة  �ل��دول��ة  ل��ق��ي��ادة  و�ل��ع��رف��ان 
�ل��ت��ي و���ش��ع��ت��ه��م ن�����ش��ب ع��ي��ن��ي��ه��ا ويف 
وب�����ادرت بر�شم  �أول��وي��ات��ه��ا  م��ق��دم��ة 
�ل��ب�����ش��م��ة ع��ل��ى وج��وه��ه��م ع���ر هذه 

�ملبادرة �لجتماعية �لر�ئدة.

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة وبدعم حممد بن زايد 

»خليفة الإن�سانية« تنفذ املرحلة الثانية من اإغاثة ال�سومال يف بونتالند
•• �أبوظبي-و�م:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  “حفظه �هلل” وبدعم �شاحب  �لدولة 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة رئي�ش موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية.. بد�أ 
فريق �ملوؤ�ش�شة توزيع �مل�شاعد�ت �لإغاثية �لعاجلة على �لأ�شر �ل�شومالية 

يف قرى ومناطق ولية بونتلند �شمال �شرق �ل�شومال.
�شرعة  على  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�ش  �ملوؤ�ش�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر  و�أك��د 
�ل�شقيق  �ل�شومال  �إىل �شعب  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  900 طن من  �إي�شال 
�لزر�عية  ثروته  على  ن�شبة �خلطر  يزيد من  �جلفاف مما  يعاين  �ل��ذي 

و�حليو�نية.
�لثانية من �لإغاثة �لإن�شانية �لتي  �مل�شاعد�ت هي �ملرحلة  �إن هذه  وقال 
- يف  �شخ�ش  �أل��ف   100 ح��و�يل   - �أ���ش��رة �شومالية  �أل��ف   20 ت�شتهدف 
�لطرود  مناطق ولي��ة بونتلند كافة حيث مت توزيع كميات كبرية من 

�لغذ�ئية على مناطق عليو وقو وكايني ولك.
�شلة غذ�ئية  �أل��ف   20 �مل�شاعد�ت هي ج��زء من  ه��ذه  �أن  �مل�شدر  و�أو���ش��ح 
حتتوي على �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية �شتوزع على بقية �ملناطق وهي باري 

وكاركار ونوكال و�شول و�شاناك وكاين وهايلند وكارد�فو ومودوك.
�مل�����ش��اع��د�ت مب��و�ق��ف دول���ة �لإم���ار�ت  �مل�شتفيدون م��ن  �أ���ش��اد  م��ن جهتهم 
ين�شى  لن  �ل�شومال  �شعب  �أن  موؤكدين   .. عامليا  لها  �مل�شهود  �لإن�شانية 
�إليه  �لعاجلة  �مل�شاعد�ت  لتقدمي  �لند�ء  لبت  دول��ة  �أول  �لإم���ار�ت هي  �أن 

وتوفري �حتياجاته �لأ�شا�شية و�لتخفيف من عبء �جلفاف.

و�أكدو� �أن م�شاعد�ت �لإمار�ت جاءت يف وقتها �ملنا�شب خا�شة و�أن �ل�شيف 
قد بد�أ .. د�عني �هلل �لعلي �لقدير �أن يحفظ �لإمار�ت ويدمي عليها نعمة 
�لأمن و�لأمان يف ظل قيادتها �لر�شيدة ..م�شيدين بالدور �لكبري �لذي 

تقوم به موؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية جتاه �ل�شعب �ل�شومايل.
�ملرحلة  يف  وزع��ت  قد  كانت  �لإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  �أن  بالذكر  جدير 
�لأوىل يف ولية جوبالند و�ملناطق �لتابعة لها �أكرث من �شتة �آلف �شلة 
وبولوغدودويونتوي  كي�شمايو  �ألف �شخ�ش يف   30 ��شتفاد منها  غذ�ئية 

ولوغلوي وخام خام وغوبوين.

»برنامج ال�سيخة فاطمة للتطوع« يوؤهل مئات ال�سباب كقادة يف العمل الإن�ساين

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تنظم الزواج اجلماعي الرابع يف حمافظة اأبني اليمنية

•• �ملكال -و�م:
�أطلقت “ هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي” حملة نظافة 
�شاملة مبدينة �ملكل يف حمافظة ح�شرموت حتت �شعار 
مع  بالتعاون  �أجمل”  مدينتي  لتكون  جميعا  “لنعمل 
�ل�شلطة �ملحلية ومب�شاركة �شعبية و��شعة من �ملو�طنني 
لإز�لة خملفات �لأمطار و�ل�شيول �لتي �شهدتها �ملدينة 

ومدن �شاحل ح�شرموت موؤخر�.
ح�����ش��ر �ن��ط��لق �حل��م��ل��ة - �ل��ت��ي ت��اأت��ي ���ش��م��ن �شل�شلة 
�لأعمال �لإن�شانية و �لتنموية و �خلدمية �لتي تنفذها 
�لهيئة يف �ملدن و�ملحافظات �ليمنية �ملحررة - وفد من 
فريق  رئي�ش  ن��ائ��ب  �لنعيمي  �شلطان  برئا�شة  �لهيئة 
�لهلل �لأحمر �لإمار�تي يف ح�شرموت و �للو�ء �لركن 
ح�شرموت  حمافظة  حم��اف��ظ  �لبح�شني  �شاملني  ف��رج 
قائد �ملنطقة �لع�شكرية �لثانية وتفقد� خللها مو�قع 
�لتي  �لأ���ش��ر�ر  وحجم  و�أزقتها  �ملكل  ���ش��و�رع  يف  �لعمل 
�شببتها �لأمطار و�ملخلفات. و �لتقى وفد �لهيئة ير�فقه 
�ملحافظ �لبح�شني �ملو�طنني �ليمنيني �لذين عرو� عن 
�شكرهم لإطلق هذه �حلملة و تعرف على �إحتياجاتهم 
و ت��ب��ادل معهم �حل��دي��ث ح���ول �جل��و�ن��ب �خل��دم��ي��ة يف 

�ملحافظة.
من جانبه �أكد �ملحافظ �لبح�شني - يف ت�شريح له بهذه 
ورفع  �ملحافظة  عا�شمة  يف  �حلملة  �أهمية   - �ملنا�شبة 
من  موؤخر�  �شهدتها  �لتي  و�ل�شيول  �لأم��ط��ار  خملفات 

�شو�رعها.
�أ�شقائنا من  “ ما مييز هذه �حلملة م�شاركة  �إن  وق��ال 

هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي �لذين د�ئما ما جندهم 
م�شري�   .. “ و�ملو�قف  �لظروف  �إىل جانبنا يف خمتلف 
�حلكومية  و�لإد�ر�ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  �إ����ش���ر�ك  �إىل 
و  �ل�شبابية  �ملبادر�ت  و  �لأمنية  و  �لع�شكرية  و�ملوؤ�ش�شات 
�خلدمي  �لعمل  هذ�  يف  �ملو�طنني  و  �ملجتمعية  �للجان 
�ل��ك��ب��ري. ب����دوره ع��ر ���ش��ل��ط��ان �ل��ن��ع��ي��م��ي ع��ن �رتياحه 
ورفع  �ل��ن��ظ��اف��ة  حملة  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ر�ئ��ع  للتفاعل 
�ملخلفات �لتي تنفذها �لهيئة مب�شاركة �ل�شلطة �ملحلية 
بح�شرموت و �ملو�طنني .. موؤكد� �أن �ملكل و ح�شرموت 
و �أهلها ي�شتحقون ذلك و�أن �حلملة �شتتو��شل لإظهار 

�ملدينة ب�شكل �أجمل.
و�لتنموية  �خلدمية  �جل��و�ن��ب  ت��ويل  �لهيئة  �إن  وق���ال 
بالغ �لأهمية وعلى ر�أ�شها قطاع �لنظافة �لتي ت�شهم يف 
�ملكل عا�شمة حمافظة  �إب��ر�ز �ملظاهر �جلمالية ملدينة 
ملكافحة  �أ�شا�شية  رك��ي��زة  كونها  ج��ان��ب  �إىل  ح�شرموت 

�لأوبئة و�لأمر��ش .
�شهرين  ت�شتمر  �أن  �مل��ق��رر   - �ل��ن��ظ��اف��ة  ح��م��ل��ة  ولق����ت 
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  �أه���ايل  م��ن  و����ش��ع��ا  �شعبيا  ترحيبا   -
ومالكي �ملحلت �لتجارية �لذين ثمنو� �لدعم �ل�شخي 
�ل���ذي ت��ق��دم��ه دول���ة �لإم������ار�ت وذر�ع���ه���ا �لإن�����ش��ان��ي��ة يف 
�لإن�شانية  �جلو�نب  خمتلف  يف  �لأحمر  �لهلل  �ليمن 
و�لكهرباء  �لنظافة  قطاع  ومنها  و�لتنموية  و�خلدمية 
و�مل���ي���اه و�ل�����ش��ح��ة و�ل���رتب���ي���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م وغ���ريه���ا من 
�ملو�طن  م�شلحة  يف  ت�شب  �لتي  �خلدمية  �لقطاعات 

�ليمني ب�شكل مبا�شر.

»الهالل الأحمر« يطلق حملة نظافة يف 
املكال ويتعرف على احتياجات �سكانها



االثنني  2   يوليو    2018  م   -   العـدد  12366  
Monday   2   July   2018  -  Issue No   12366

04

اأخبـار الإمـارات
وفد وزارة الدفاع يزور معر�ش ريو الدويل يف الربازيل

•• ريو دي جانريو-و�م:

ز�ر وفد من وز�رة �لدفاع فعاليات معر�ش ريو �لدويل للدفاع “RIDEX 2018 “ يف مدينة ريو دي جانريو 
لل�شيا�شات  �لتنفيذية  �لإد�رة  رئي�ش  �لنيادي،  علي  مبارك  طيار  �لركن  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �لوفد  ت��ر�أ���ش  �لر�زيلية. 
و�لتعاون، و�شم عدد� من كبار �شباط وز�رة �لدفاع و�لقو�ت �مل�شلحة. وبحث �لوفد مع �لفريق �أدميري �شوبرينيو 
رئي�ش �لأركان �لعامة �مل�شرتكة للقو�ت �مل�شلحة �لر�زيلية، �شبل وجمالت �لتعاون، وذلك بح�شور �شعادة �إبر�هيم 
�أثنى رئي�ش �لأركان �لعامة �مل�شرتكة �لر�زيلي على متانة  �شامل �لعلوي، قن�شل عام �لدولة يف �شاوباولو .. فيما 
�جلوية  للقو�ت  �لركن  هيئة  رئي�ش  بوتيليو  ر�وؤول  �لفريق  مع  �لوفد  بحث  كما  �جلانبني.  بني  �لعلقات  وتطور 

�لر�زيلية �شبل تعزيز وتطوير جمالت �لتعاون �لدفاعية �مل�شرتكة بني �لبلدين.
 2018 يونيو   29 27 وحتى  �لفرتة من  �أقيم خلل  �ل��ذي   - للمعر�ش  �لر�شمي  �لفتتاح  �لوفد مر��شم  و�شهد 
- بجانب �لدول �مل�شاركة، وز�ر �أجنحة �ل�شركات �لر�زيلية و�لأجنبية �مل�شاركة يف �ملعر�ش، و�طلع على �أحدث ما 

تنتجه �ل�شركات من معد�ت و�أنظمة دفاعية، وبحث �شبل �لتعاون معها.

الإمارات تدعو لإن�ساء حتالفات ا�سرتاتيجية تعزز من مكافحة اخلطاب الإرهابي
•• نيويورك-و�م:

دعت دولة �لإمار�ت يف �لأمم �ملتحدة 
��شرت�تيجية  حت��ال��ف��ات  �إن�����ش��اء  �إىل 
مكافحة  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  دول��ي��ة 

�خلطاب �لإرهابي حول �لعامل.
رئي�ش  �لزعابي  �شامل  �شعادة  وح��ذر 
�للجنة �لوطنية ملكافحة �لإرهاب - 
يف �لبيان �لذي �أدىل به �أمام �ملوؤمتر 
�لأمم  عقدته  �ل��ذي  �مل�شتوى  رفيع 
لروؤ�شاء  يومني  م��د�ر  على  �ملتحدة 
بالدول  �لإره�����اب  مكافحة  �أج��ه��زة 
�لدولية  �لتحديات  من   - �لأع�شاء 
ت�شكلها  �ل��ت��ي  و�خل���ط���رية  �مل��ع��ق��دة 
�ل��ع��اب��رة للحدود  ظ��اه��رة �لإره�����اب 
دول  على  �أث��اره��ا  تنح�شر  ل  و�لتي 
معينة فح�شب، بل متتد تهديد�تها 
و�لقار�ت  �ل����دول  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل 
�أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل���ع���امل  ح����ول 
�لعامل  يف  منطقة  �أي  هناك  »لي�ش 
�لذي  �لوباء  هذ�  �شر  ي�شتهدفها  ل 

للتحالف  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
تعزيزها  �إىل  �إ�شافة  »د�ع�����ش«  �شد 
يف  »���ش��و�ب«  مركز  لعمل  �ملتو��شل 
�ل���ه���ادف يف ج���ه���وده �إىل  �أب���وظ���ب���ي 
مكافحة �أكاذيب » د�ع�ش« وف�شحها 
ع���ر �إط�����لق ح��م��لت ت��وع��ي��ة عر 
و���ش��ائ��ل �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي .. 
كا�شفا عن �أن هذ� �ملركز يقدم �لدعم 
ل��ل��ت��ح��ال��ف �ل������دويل ���ش��د »د�ع�������ش« 
وي��ت��ع��اون م��ع �ل���دول �لأع�����ش��اء فيه 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأف����ر�د  م��ن  ع��دد  وم��ع 
�لأخرى �ملعنية بالت�شدي للخطاب 

�ملتطرف.
ونوه �إىل ��شت�شافت �لدولة - خلل 
�ل����دويل  �مل���وؤمت���ر   -  2017 م��اي��و 
لتجرمي �لإرهاب �للكرتوين �لذي 
���ش��در ع��ن��ه »�إع����لن �أب��وظ��ب��ي حول 
جت����رمي �لإره�������اب �لل����ك����رتوين«.. 
على  تركز  �مل��وؤمت��ر  ه��دف  �أن  مبينا 
و�شريع  من�شق  دويل  حت��رك  �إي��ج��اد 
�إز�ء �ملخاطر و�لتهديد�ت �لإرهابية 

�ل�شباب  فيهم  �لأف����ر�د مب��ا  وج���ذب 
نحو �لتطرف.

ولفت �إىل �أن دولة �لإمار�ت ل تركز 
�لأعمال  لهذه  مكافحتها  جهود  يف 
�ل�شباب من �خلطاب  على حت�شني 
�لإره���اب���ي ف��ق��ط ب��ل حت��ر���ش �أي�شا 
�جلهود  مقدمة  يف  يكونو�  �أن  على 

�لر�مية ملنع �لتطرف.
وق����ال �ل��زع��اب��ي »ن��ح��ن ن���وؤم���ن باأن 
للخروج  �لأن�شب  �لفئة  هم  �ل�شباب 
مبتكرة  و�أف�����ك�����ار  ع��م��ل��ي��ة  ب���ح���ل���ول 
لذلك،  تو�جههم..  �لتي  للتحديات 
قمنا بتاأ�شي�ش جمال�ش لل�شباب على 
بحيث  �حلكومة،  م�شتويات  جميع 
ت�شكل هذه �ملجال�ش ج�شر� للتعبري 
وطموحاتهم«..  �ل�شباب  �آر�ء  ع��ن 
ب����ه وزي�����رة  ت���ق���وم  �إىل م����ا  م���ن���وه���ا 
ل��ل�����ش��ب��اب - ���ش��م��ن خطة  �ل����دول����ة 
 - �أنف�شهم  �ل�شباب  و�شعها  وطنية 
ت�شتجيب  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شات  بو�شع 
يف  وت�شتثمر  �ل�����ش��ب��اب  لح��ت��ي��اج��ات 

�ل��ظ��ل��م و�لقتل  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  ي��ع��ي�����ش 
و�ل�شر�ع �لطائفي«.

و�أع����رب ع��ن قناعة دول���ة �لإم����ار�ت 
باأ�شكاله  ل���لإره���اب  �ل��ت�����ش��دي  ب���اأن 
��شرت�تيجيات  و�شع  يتطلب  كافة، 
ترتكز  �لأط����ر�ف  وم��ت��ع��ددة  �شاملة 
�ل���وق���اي���ة ومنع  ع��ل��ى  يف ج��وه��ره��ا 
�ل��ت��ط��رف.. جم���دد� �ل��ت��ز�م �لدولة 
على  ي��ق��وم  ل  بنهج  تاأ�شي�شها  منذ 
م��ك��اف��ح��ة �لإره�������اب و�ل��ت�����ش��دي له 
ملو�جهة  مي���ت���د  و�من�������ا  ف���ح�������ش���ب، 
�لتي  �مل��ت��ط��رف��ة  �لإي���دي���ول���وج���ي���ات 
وحتر�ش  و�لكر�هية  �لعنف  تغذي 

على �لقتل و�لدمار.
و������ش�����دد ع���ل���ى �أه����م����ي����ة �حل������د من 
�خلطاب  مكافحة  عر  �لر�ديكالية 
�ملتطرف ور�شائله، ول �شيما يف وقت 
�لإرهابية  �ملجموعات  فيه  �أظ��ه��رت 
�آل��ي��ات �خل��ط��اب��ة لديها،  ت��ط��ور� يف 
وو�شائل  �لن��رتن��ت  بذلك  م�شتغلة 
�لتو��شل �لجتماعي لن�شر ر�شائلها 

طاقاتهم �لإيجابية.
�لتي  �ل�شبابية  �حللقة  �إىل  وتطرق 
نظمها » جمل�ش �لإمار�ت لل�شباب » 
ملكافحة  هد�ية  مركز  مع  بالتعاون 
�فتتاح  ه��ام�����ش  ع��ل��ى  »�ل���ت���ط���رف«، 
 .. �لعامة  72 للجمعية  �ل���  �ل��دورة 
مو�شحا �أن هدف �حللقة تركز على 
�ل�شباب  ط��اق��ات  متكني  �شبل  بحث 
�إىل  لف���ت���ا   .. �ل���ت���ط���رف  مل���ح���ارب���ة 
حر�ش حكومة �لإمار�ت على و�شع 
�لأفكار  م��ن  نقية  تعليمية  مناهج 
�ملتطرفة وتقوم على مبد�أ �لت�شامح 

وتقبل �لآخر.
جانب  �لزعابي  �شعادة  و��شتعر�ش 
�آخ����ر م���ن �جل���ه���ود �مل�����ش��ت��م��رة �لتي 
ملكافحة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
�ل��ت��ط��رف وخ�����ش��و���ش��ا ع��ل��ى مو�قع 
ذلك  يف  مبا  �لجتماعي،  �لتو��شل 
�لوليات  ب��ال���ش��رت�ك م��ع  ت��ر�أ���ش��ه��ا 
�ملتحدة  و�ململكة  �لأمريكية  �ملتحدة 
بالتو��شل  �ملعنية  �لعمل  جمموعة 

�مل�شتوى �لدويل، مبا يف ذلك تطوير 
�شر�كات دولية و��شعة ووثيقة ترمي 
�لإره���اب���ي  م��ك��اف��ح��ة �خل���ط���اب  �إىل 
و�مل�شاركة  �ملعلومات  تبادل  وتعزيز 
�لأف�شل للممار�شات �ملعمول بها بني 

�لدول لتح�شني جهود �ملكافحة.
�ملجتمع   - ب��ي��ان��ه  خ��ت��ام  - يف  ودع����ا 
م�شتقبل  ����ش���ن���اع���ة  �إىل  �ل��������دويل 

ظل  يف  وخ����ا�����ش����ة  �لل����ك����رتون����ي����ة، 
�لتي  �لإرهابية  �لتهديد�ت  ت�شاعد 
�للكرتوين  �ل��ف�����ش��اء  م��ن  تنطلق 
�لأف����ر�د  ع��ل��ى  وتعك�ش مب��خ��اط��ره��ا 

و�ملجتمعات و�لدول عامة.
�لزعابي موقف  وجدد �شعادة �شامل 
تعزيز  �أهمية  على  �ملوؤكد  �لإم���ار�ت 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل���ت���ع���اون �ل��ف��اع��ل على 

م������ن خطر  ل���ل�������ش���ع���وب حم�������ش���ن 
�لوقت  نف�ش  يف  ومي��ك��ن  �لإره������اب، 
يف  طموحاتهم  حتقيق  من  �ل�شباب 
���ش��م��ن جمتمعات  �ل��ك��رمي  �ل��ع��ي�����ش 
�لت�شامح  ق��ي��م  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  �شلمية 
و�حل��و�ر، معتر� كل هذه �لأهد�ف 
ركائز  مب��ث��اب��ة  �مل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  يف 

�إن�شانية.

جنيف حلقوق الن�سان : تقرير الإمارات حول حقوق 
الإن�سان تاأكيد على ر�سوخ �سجلها يف هذا املجال

خالل زيارة �صمت وفدًا تراأ�صه القن�صل الياباين يف الدولة 
اليابانيون يطلعون على جتربة ال�سارقة للكتاب 

ويبحثون فر�ش التعاون والعمل امل�سرتك 

•• دبي-و�م:

رئي�ش مركز  �لقا�شم  �لدكتور حنيف ح�شن  �أكد معايل 
جنيف حلقوق �لن�شان و�حلو�ر �لعاملي �أن �عتماد �لمم 
�ملتحدة تقرير دولة �لمار�ت حول حالة حقوق �لن�شان 

يف �لدولة يعك�ش ريادة �شجلها يف هذ� �ملجال.
وقال معاليه - يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة - �إن �لقر�ر 
�لدولية  �مل��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ي�����ش��اه��م يف  �لأمم�����ي �جل���دي���د 
�حرت�مها  يف  �لم�����ار�ت  دول���ة  ت�شغلها  �ل��ت��ي  �مل��رم��وق��ة 
للحقوق �لن�شانية مبختلف جمالتها وكافة م�شتوياتها 
خا�شة و�أنه �شادر عن موؤ�ش�شات �لمم �ملتحدة �لدولية 
.. مثمنا ري��ادة �لم��ار�ت يف هذ� �ل�شاأن �حلقوقي �لذي 
�لكرمي  �لر�حل  بقيادة  تاأ�شي�شها  منذ  �لدولة  تنتهجه 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان »طيب �هلل 

ثر�ه » و�خو�نه �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ حكام �لمار�ت.
تعزيز  �لر�شيدة حر�شت على  �لدولة  قيادة  �ن  و�أ�شاف 

ت��ل��ك �مل��ك��ان��ة �ل��دول��ي��ة وت��ك��ري�����ش ري��ادت��ه��ا ع���ن ج���د�رة 
وتطوير  �����ش���د�ر  يف  مت��ي��زه��ا  م���وؤك���د�   .. و����ش��ت��ح��ق��اق 
�لقو�نني و�لت�شريعات �ملنظمة للعلقات �لن�شانية مبا 
يحفظ �حلقوق و�لو�جبات جلميع �لفر�د و�لفئات علي 
�لأد�ء  لدعم  �آليات  ��شتحد�ث  جانب  �يل  �مل�شتويات  كل 

يف هذ� �ملجال.
�جلن�شيات  تعدد  م��ن  �ل��رغ��م  على  �أن��ه  معاليه  و�أو���ش��ح 
وعي  �ن  �إل  ومعتقد�تها  باأفكارها  و�للغات  و�لثقافات 
ق��ي��ادة �ل��دول��ة و�د�رت���ه���ا �جل��دي��ة ل��ه��ذ� �ل�����ش��اأن بخطاب 
حقق  �ل��ذي  و�ل��ت��ع��اون  و�لتكافل  �لت�شامح  قيم  ي�شوده 
�لن�شجام و�لتعاي�ش �ل�شلمي بني �جلميع د�خل �لوطن 
بينهم  و�مل�����ش��او�ة  للقانون  �جلميع  ب��اح��رت�م  م�شيد�   ..
من خلل مو�ده وحيثياته و�أع��رب عن تقديره جلهود 
للإن�شان  و�لرفاهية  �ل�شعادة  لتحقيق  و�شعيها  �لدولة 
بني  و�مل�شاو�ة  �لإخ��اء  ملقومات  جت�شيد�  بالدولة  �ملقيم 

�جلميع.

•• �ل�شارقة-�لفجر:

�ل��ع��ام يف  �ل��ي��اب��اين  �أوم���ي���ز�و�، �لقن�شل  �أك��ي��م��ا  ���ش��ع��ادة  ز�ر 
تعزيز  �شبل  بهدف بحث  للكتاب،  �ل�شارقة  هيئة  دبي مقر 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لثقافية  �لعلقات 
�شناعة  ومر�كز  �لهيئة  بني  �ل�شر�كة  �أف��ق  وفتح  و�ليابان، 

�لفعل �لإبد�عي يف �ليابان.
�أحمد  �شعادة  �مل��ر�ف��ق،  و�لوفد  �لقن�شل  ��شتقبال  يف  وك��ان 
��شتعر�ش  حيث  للكتاب،  �ل�شارقة  هيئة  رئي�ش  �لعامري، 
تفعيل �حلر�ك  م�شتوى  على  �لهيئة  تبذلها  �لتي  �جلهود 
�لدويل  �مل�شتوى  على  ح�شوره  وتو�شيع  �ملحلي،  �لثقايف 
ملدينة  تعريفية  جولة  يف  �ل��وف��د  ��شطحب  كما  و�ل��ع��امل��ي، 

�ل�شارقة للن�شر –�أول مدينة حرة للن�شر يف �لعامل.
وقال �شعادة �أحمد �لعامري: “تفتح هيئة �ل�شارقة للكتاب 
مع  �مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون  �أ�شكال  خمتلف  �أم��ام  �لباب 
و�شعت  حيث  �ل��ع��امل،  يف  و�مل��ع��رف��ي��ة  �لثقافية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ب��روؤى 
بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم �ل�شارقة، 
�حل���و�ر ب��ني �ل��ث��ق��اف��ات، و�لن��ف��ت��اح على ح�����ش��ار�ت �لعامل، 
ما  خمتلف  يف  ذل��ك  وجتلى  جهودها،  يف  جوهرياً  حم���ور�ً 
تنظمه �لهيئة من مهرجانات، وفعاليات، و�أن�شطة، حملية، 
تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  �ل��ع��ام��ري  و��شتعر�ش  ودولية”. 
�مل��دي��ن��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ط��ب��اع��ة، و�ل��ت�����ش��وي��ق، و�ل�شحن، 
وم���ا ي��وف��ره م��وق��ع��ه��ا م��ن ف��ر���ش ع��امل��ي��ة �أم����ام �لنا�شرين 
�ملحوري  �إىل دوره���ا  م�����ش��ري�ً  �ل��ع��امل،  ب��ل��د�ن  م��ن خمتلف 
�لأو�شط  و�ل�شرق  �ملنطقة  يف  �لكتاب  �شناعة  �شوق  فتح  يف 
�شوق  يقابله من  وما  �آ�شيوي،  �ل�شرق  �ل�شوق  كٍل من  على 

غربي، و�أفريقي. ووجه رئي�ش هيئة �ل�شارقة للكتاب دعوة 
للنا�شرين و�لأكادمييني و�ملكتبيني �ليابانيني للم�شاركة يف 
�لرنامج �ملهني للنا�شرين �لذي تنظمه �لهيئة �شنوياً ُقبيل 
معر�ش �ل�شارقة �لدويل للكتاب، لتطوير مهار�ت وتعزيز 
�إ���ش��اف��ة �إىل موؤمتر  �ل��ن�����ش��ر،  �ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع  خ���ر�ت 
�لأمريكية  �ملكتبات  �أم��ن��اء  جمعية  م��ع  �مل�شرتك  �ملكتبات 

�لذي ينظم �شنوياً �أي�شاً خلل �ملعر�ش.
�إمارة  �لتي تبذلها  �لياباين باجلهود  �لقن�شل  �أ�شاد  بدوره 
�ل�شارقة على �مل�شتوى �شناعة �ملعرفة، وتعزيز �أفق �حلو�ر 
م��ع ث��ق��اف��ات �ل��ع��امل، م���وؤك���د�ً ح��ر���ش �ل��ن��ا���ش��ري��ن و�لكتاب 
�مل�شاركة يف جممل ما تقوده �ل�شارقة من  �ليابانيني على 

فعاليات فنية، و�إبد�عية، ومعرفية.
فر�شة  تعد  للن�شر،  �ل�شارقة  مدينة  �أن  �أوم��ي��ز�و�  و�أعتر 
نظر�ً  �ليابانيني،  �لنا�شرين  �أم��ام  جديدة  ون��اف��ذة  كبرية، 
�إم��ك��ان��ات ك��ب��رية، وط��اق��ة ��شتيعابية عالية،  مل��ا ت��وف��ره م��ن 
بو�شفها  �ملدينة  �أهمية  م��وؤك��د�ً  للم�شتثمرين،  و�متياز�ت 
�لعامل  ع��ل��ى  �ل��ي��اب��اين  �ل��ن��ا���ش��ر  منها  ي��ط��ل  مثالية  ب��و�ب��ة 

�لعربي ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط.
دي�شمر  يف  تاأ�ش�شت  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  �أن  �إىل  ي�شار 
وهي تعمل على ت�شجيع �ل�شتثمار يف �ل�شناعات   ،2014
للتبادل  فكرية  من�شة  وتوفري  وزي��ادة ح�شتها،  �لإبد�عية 
�ل�����ش��ع��وب و�حل�شار�ت  ب���ني  و�ل��ث��ق��ايف  و�ل��ف��ك��ري  �مل���ع���ريف 
ن�شر  يف  و�أث���ره  �لكتاب  �أهمية  على  و�لتاأكيد  و�ل��ث��ق��اف��ات، 
م�شادر  وت��ن��وع  �لتقني  �ل��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  باملجتمع  �ل��وع��ي 
عام  ب��وج��ه  �لثقافة  بقطاع  �ملعنيني  و��شتقطاب  �مل��ع��رف��ة، 
و�ل��ن�����ش��ر و�ل��ط��ب��اع��ة و�ل��رتج��م��ة و�ل��ت��وث��ي��ق ب��وج��ه خا�ش 

�إ�شافة �إىل ُكّتاب �لأطفال.

�سبكة ال�سارقة حلماية الطفولة ت�ست�سيف اجتماع اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال املحرومني  

فريق املدر�سة الإماراتية يحرز املركز الأول يف م�سابقة كندا للروبوت

•• �ل�شارقة-�لفجر:

�للجنة  �جتماع  �لطفولة  حلماية  �ل�شارقة  �شبكة  ��شت�شافت 
�لد�ئمة لرعاية �لأطفال �ملحرومني من �لرعاية �لجتماعية 
�مل�شت�شار  �شعادة  �للجنة،  رئي�ش  �لجتماع،  و�شم  �ل�شارقة،  يف 
�ل�شرعية،  �ل�شارقة  حمكمة  رئي�ش  �حلو�شني،  مطر  ���ش��امل 
ونائب �لرئي�ش �شعادة �للو�ء �شيف حممد �لزري، �لقائد �لعام 
�لزرعوين، مدير  و�ل�شيد حممد عبد �هلل  �ل�شارقة،  ل�شرطة 
منطقة �ل�شارقة �لطبية، ع�شو�ً، و�شعادة �لعقيد جمال فا�شل 
و�شعادة  �ل�شارقة، ع�شو�ً،  �إد�رة �جلن�شية يف  �لعبدويل، مدير 
عفاف �ملري، ع�شو �ملجل�ش �لتنفيذي، رئي�ش د�ئرة �خلدمات 
مقرر  �إب��ر�ه��ي��م،  �أح��م��د  و�لأ���ش��ت��اذ  �ل�شر،  �أم���ني  �لجتماعية، 
�أمناء  بالهول، رئي�ش جمل�ش  �للجنة، وكذلك ح�شور �شيخة 

�ل�شبكة، وعائ�شة عبد �هلل بن علي، مدير �ل�شبكة. 
و�لأفكار  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن  ح��زم��ة  م��ن��اق�����ش��ة  �لج��ت��م��اع  ومت يف 
�إىل  �للجنة  �شعي  ظ��ل  يف  �لطفولة،  تخ�ش  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
تعزيز تكامل �لأدو�ر بني �أفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته �حلكومية 
�لتد�بري  جميع  و�ت��خ��اذ  ب��الأط��ف��ال،  يتعلق  فيما  و�خل��ا���ش��ة، 
مبختلف  �ملجتمع  وتوعية  حلمايتهم،  �ل��لزم��ة  و�خل��ط��و�ت 
�أنو�ع �لإ�شاءة �لتي يتعر�ش لها �لأطفال  مما ي�شهم يف ن�شر 

�لوعي على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات يف �إمارة �ل�شارقة.
�ل�شارقة  �شبكة  �أم��ن��اء  جمل�ش  رئي�ش  بالهول،  �شيخة  وقالت 
�للجنة  �أع�شاء  با�شت�شافة  كثري�ً  �شعدنا  �لطفولة،  حلماية 

�لد�ئمة لرعاية �لأطفال �ملحرومني من �لرعاية �لجتماعية، 
تن�شيق  ظ��ل  يف  �جل��دي��د،  �ل�شبكة  م��ق��ر  يف  �جتماعهم  لعقد 
وتعاون م�شتمر مبا ي�شهم يف تن�شئة جيل قادر على مو�جهة 
نوعية  نقلت  حتيق  يف  و�ل��ن��ج��اح  �لعقبات  وتخطي  �حل��ي��اة، 
ترتك ب�شمة و��شحة وعلمة فارقة من �أجل م�شتقبل �أف�شل 

للأطفال. 
وتابعت: نحر�ش على تنفيذ �خلطة �ل�شرت�تيجية لل�شبكة، 
�أر�ش  �أج��ل حتقيقها وترجمتها على  م��ن  ك��ل �جل��ه��ود  وب��ذل 
�لو�قع، و�أهمية و�شرورة �لتعاون و�لتن�شيق و�لعمل �مل�شرتك 
�أن  خ�شو�شاً  �لعلقة،  ذ�ت  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  مع 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  تاأ�شي�شها جاء بتوجيهات من �شاحب 
حاكم  �لأع��ل��ى،  �ملجل�ش  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 
�ل�����ش��ارق��ة، مب��ا ي��ع��ّزز م��ن �ل��ت��ع��اون و�لتن�شيق و�ل��ت��ف��اع��ل بني 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف جم���ال ح��م��اي��ة �لأط���ف���ال يف �لإم����ارة، 
وبناء �لقدر�ت �ملعرفية و�ملهنية للعاملني و�ملتطّوعني يف هذ� 
�أن�شائها  �لغر�ش من  بق�شد حتقيق  �أد�ئهم،  وتطوير  �لإط��ار 
متنوعة، من  �آليات  �لعمل، من خلل  و�لرتقاء مبنظومة   ،
جمالت  يف  و�ملحلية  �ل��دول��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  بينها 
تدريب �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �لتي تعنى بالأطفال، 
�لعاملني  ل��دى  و�ل��وع��ي  نوعية  ق��ف��ز�ت  حتقيق  يف  ي�شهم  م��ا 
و�أهم  �أف�شل  ع��ن  �لبحث  و���ش��رورة  �لطفل،  ومكانة  باأهمية 
حياته،  على  و�حل��ف��اظ  وحمايته  لرتبية  و�ل�شبل  �لو�شائل 
لين�شاأ يف بيئة منوذجية حمفزة يتو�فر فيها خمتلف و�شائل 

و�آليات �لإبد�ع و�لتميز و�لأمان و�لطماأنينة.
�شبكة  مدير  علي،  ب��ن  �هلل  عبد  عائ�شة  قالت  جانبها،  وم��ن 
�ل�شارقة حلماية �لطفولة، قدمنا من طرفنا �شرحاً مب�شطاً 
�أنه يوجد ر�بط قوي  لخت�شا�شات وعمل �ل�شبكة، خ�شو�شاً 
بني �للجنة و�ل�شبكة، من حيث �خت�شا�ش �للجنة يف حتديد 
فاقدي  �لأط��ف��ال  مل�شكلت  �حللول  و�إي��ج��اد  �حلا�شنة،  �لأ�شر 
�لرعاية �لجتماعية، وو�شع �شيا�شات ومعايري تتعلق بكيفية 

توفري �حللول مل�شكلت �لأطفال.
�ل�شبكة �جلديد  ملقر  �لد�ئمة  �للجنة  �ختيار  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�ل�شبكة ودوره��ا يف  �أهمية ومكانة  يوؤكد على  لهذ� �لجتماع، 
�لتن�شيق و�لتعاون بني  �إىل م�شتوى  حماية �لأطفال، وي�شري 
دور  وك��ذل��ك  ل��لأط��ف��ال،  �لف�شلى  �مل�شلحة  فيه  مل��ا  �جلهتني، 

�لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات �لتي تعنى بهم.  
و�أع�شائها،  �ل�شبكة  عمل  على  �للجنة،  رئي�ش  �شعادة  و�أث��ن��ى 
ر�جياً لها حتقيق �أهد�فها �لأ�شا�شية، وترجمة روؤيتها ور�شالتها 
حملياً وعربياً، حيث تعمل على �أن تكون �ل�شبكة �لأوىل عربياً 

حلماية �لطفولة يف �لوطن �لعربي نهاية ٢٠١٩.
ي�شم  م��دين،  �أه��ل��ي  كيان  �لطفولة  حلماية  �ل�شارقة  �شبكة 
�لطفولة  �ملهتمني مبجال  و�لأف��ر�د  �ملوؤ�ش�شات  جمموعة من 
�ل�شبكة،  �إىل  ل��لن��ت�����ش��اب  �ل��ع�����ش��وي��ة  م��ن خ���لل  وح��م��اي��ت��ه��ا، 
�لطفولة،  �لعاملني يف جمال  ق��در�ت  تعزيز  �إىل  ت�شعى  �لتي 
وتدريبهم وتاأهيلهم من خلل �لدور�ت و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت 

و�لور�ش �لتدريبية.

•• مونرتيال-و�م:

�أح����رز ف��ري��ق �مل��در���ش��ة �لإم��ار�ت��ي��ة �مل��رك��ز �لأول 
�لعاملية  “روبوكاب  م�شابقة  يف   “ تيم  “�شوبر 
مدينة  يف  �أق��ي��م��ت  �ل���ت���ي   ”2018 ل���ل���روب���وت 
�ل���ك���ن���دي���ة و����ش���ط م��ن��اف�����ش��ة قوية  م���ون���رتي���ال 

وم�شتويات عالية من 24 دولة م�شاركة.
م��ن عدد  �شبعة ط��لب  �ل��ف��ري��ق  و���ش��ارك �شمن 
�مل�شابقة  مناف�شات  خا�شو�  �لدولة  مد�ر�ش  من 
�أق�������ش���ام���ه���ا و�����ش����ارك����و� ���ش��م��ن فريق  مب��خ��ت��ل��ف 
على  وح�شلو�  وكرو�تيا  �شنغافورة  �شم  موحد 
تتمحور  �لتي  �ملناف�شات  تلك  يف  �لبطولة  لقب 
�لإن��ق��اذ من خ��لل و�شع  ح��ول حماكاة عمليات 
�شمن  للإنقاذ  روب��وت  وبرجمة  ��شرت�تيجيات 
خلل  �ل�شحايا  �إن��ق��اذ  عمليات  حت��اك��ي  ب��ي��ئ��ات 

�لأزمات و�لطو�رئ.
وت���اأت���ي م�����ش��ارك��ة طلبة �مل��در���ش��ة �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
�لبطولة �شمن توجهات وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لر�مية �إىل متكني طلبتنا من خمتلف جمالت 
�لعلوم �ملتقدمة �لتي باتت تلقي �هتماما و��شعا 
على �مل�شتوى �لعاملي �إذ عملت �لوز�رة ومن خلل 
عدة بر�مج �إىل تاأهيل �لطلبة خلو�ش مثل تلك 

�لبطولت و�ملناف�شات.
وق����ال ���ش��ع��ادة م����رو�ن �ل�����ش��و�ل��ح وك��ي��ل �ل����وز�رة 
بر�مج  �إن  �ل��ع��ام  للتعليم  �لأك��ادمي��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 

�لأن�شطة �لتي تطلقها �لوز�رة تتكامل مع �ملناهج 
�ملطورة و�مل�شتحدثة �لتي �أدخلتها وز�رة �لرتبية 
وهو  �لتعليمية  منظومتها  يف  موؤخر�  و�لتعليم 
�لنظري  �جل��ان��ب  م��ن  �لطلبة  م��ا ميكن  ب���دوره 
�لعلوم  لتلك  �لعملية  �لتطبيقات  و�لتعرف على 
�ن��خ��ر�ط��ه��م يف م�شابقات  م��ن خ���لل  و�مل���ع���ارف 

ومع�شكر�ت د�خلية وخارجية.
على  تعمل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أن  و�أك����د 
يتعلق  فيما  �لر�شيدة  �لقيادة  توجهات  ترجمة 
ببنود �لأجندة �لوطنية وما يرتبط بها من بنود 
خا�شة بالتعليم عر جممل بر�جمها ومناهجها 

و�أن�شطتها بغية �مل�شي قدما يف حتقيق تطلعات 
�لدولة وخططها �مل�شتقبلية �لتي �أولت �هتماما 
ك��ب��ري� ل��رف��ع ك��ف��اي��ات �مل����ورد �ل��ب�����ش��ري �ملو�طن 
�لتعليمية  �مل����ر�ح����ل  خم��ت��ل��ف  يف  وت���ط���وي���ره���ا 
�لدولة  ري��ادة  على  للحفاظ  �لأ�شا�ش  باعتبارها 

وتناف�شيتها يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات.
لتدريبات  خ�شعو�  طلبتنا  �أن��ه  �شعادته  و�أ���ش��اف 
وز�رة  نظمتها  تدريبية  مكثفة �شمن مع�شكر�ت 
ومايو  م��ار���ش  �شهري  خ��لل  و�لتعليم  �لرتبية 
طلبة  من  مو�طنة  ك��ف��اء�ت  مب�شاركة   2018
جامعة خليفة وخر�ء عامليني يف جمال �لروبوت 

على  �ل���وز�رة  عملت  كما  �ل�شطناعي.  و�ل��ذك��اء 
تطوير ن�شخ وطنية مل�شابقات عاملية يف جمالت 
�ل�شطناعي  و�ل����ذك����اء  و�ل����رجم����ة  �ل����روب����وت 
�لدر��شي  �ل���ع���ام  ف�����ش��ول  ط����ول  ع��ل��ى  و�م���ت���دت 
�حل����ايل و����ش���ارك ب��ه��ا �أع������د�د ك��ب��رية م���ن طلبة 
�لتعليم �حلكومي و�خلا�ش من خمتلف �ملر�حل 
�لدر��شية وذلك بهدف تطوير معارف �لطلبة يف 
�مل��ذك��ور ورف��ده��م مب��ه��ار�ت عملية عالية  �ملجال 
�مل�شتوى متكنهم من خو�ش غمار جمالت هامة 
للنتقال  ودع��ام��ات  ركائز  م�شامينها  يف  ت�شكل 
�مل�شاركة  وت��اأت��ي   . �ملعرفة  �لقت�شاد  ع�شر  �إىل 
�لدولة  ت���وج���ه���ات  م���ع  �ن�����ش��ج��ام��ا  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف 
 “ م�شابقة  كانت  �إذ  و��شرت�تيجياتها  وخططها 
RoboCup Jr “ �لوطنية للروبوت من بني 
�مل�شابقات �مل�شتحدثة من �شمن �شل�شلة م�شابقات 
و�لذكاء  و�لروبوت  للرجمة   2018 ز�ي��د  عام 
�ل�شطناعي �لتي نفذتها �لوز�رة موؤخر� وتعتر 
�ل��روب��وت��ات حيث  فريدة من نوعها يف جم��الت 
�لروبوتات  ن��وع حم��دد من  ��شتخد�م  تتطلب  ل 
�لطلبة يف جمالت  �إبد�عات  ولكنها تعتمد على 
�ل��ت��ف��ك��ري �لإب���د�ع���ي وذل����ك من  تنمية م���ه���ار�ت 
وعقول  وق��ط��ع  �أدو�ت  وب��رجم��ة  ت�شميم  خ��لل 
ويعلمون  �لطلبة  بتجميعها  يقوم  ��شطناعية 
ع��ل��ى �إي���ج���اد ح��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تطرحها 

م�شابقات �لروبوت �لعاملية.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تناق�ش اجلهود التطويرية للعمل ال�سرطي والأمني

•• �أبوظبي-و�م: 

علي  مكتوم  �للو�ء  �شعادة  برئا�شة  �جتماعها  يف  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �لتنفيذية  �لإد�رة  جلنة  ناق�شت 
�أبوظبي وفق �خلطط  �إمارة  �أبوظبي �جلهود �لتطويرية للعمل �ل�شرطي و�لأمني يف  �ل�شريفي مدير عام �شرطة 

�ل�شرت�تيجية.
و�أ�شاد مدير عام �شرطة �أبوظبي برعاية ودعم �لقيادة �لر�شيدة ملنظومة �لعمل �ل�شرطي �حلديث ومتكني �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شرطية من حتقيق �ملزيد من �ملنجز�ت على �شعيدي �لأمن و�ل�شتقر�ر و�مل�شاركة يف �لتنمية �مل�شتد�مة وتعزيز 

قيم �لإيجابية و�ل�شعادة.
و�أكد �للو�ء �ل�شريفي �أهمية �ل�شتمر�ر يف تطبيق �خلطط و�ملبادر�ت وتبني �لأفكار و�ملقرتحات �لهادفة �لتي ت�شهم 

يف �لرتقاء بنهج �لعمل �ل�شرطي و�لهتمام بالعن�شر �لب�شري وتقدمي �أف�شل �خلدمات للمجتمع.
ح�شر �لجتماع مديرو �لقطاعات يف �شرطة �أبوظبي.

بقيمة 35 درهم للتو�صيل

بلدية مدينة العني تفعل خدمة تو�سيل املواد الغذائية ملنازل املواطنني

�سرطة اأبوظبي تطلع على اأحدث الطائرات املروحية يف اأملانيا وفرن�سا

•• �لعني - �لفجر 

�لعني  مدينة  ببلدية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  بيع  م��رك��ز  فعل 
�مل��رك��ز يف  �ل�����ش��ر�ء م��ن  �لتو�شيل للمنازل عند  خ��دم��ة  
جمهزة  �شيار�ت  خ��لل  م��ن   ، �شاعة   48 �أق�شاها  م��دة 
بر�د�ت و �أماكن حفظ تنا�شب �ملو�د �ملوجودة يف �ملركز ، 
و يبلغ �شعر �لتو�شيل 35 درهم و ت�شمل �خلدمة جميع 

قطاعات مدينة �لعني.
�ملو�د  على  �لطلب  ت��ز�ي��د  نتيجة  �خل��دم��ة  ت��وف��ري  ج��اء 
�لغذ�ئية �ملدعومة من مر�كز بلدية مدينة �لعني نظر�ً 
�خلارجية  �مل��ت��اج��ر  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  �لتناف�شية  ل��لأ���ش��ع��ار 
�ختيار  يتم  �مل��ر�ك��ز حيث  تقدمها  �ل��ت��ي  �مل���و�د  ج���ودة  و 
ميكن  و   ، �جلمهور  �حتياجات  لتلبي  بعناية  �ل�شركات 
عر  �و  مبا�شرة  �ل�����ش��ر�ء  عند  �لتو�شيل  خ��دم��ة  طلب 
بطريقة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  لطلب  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ب��و�ب��ة 
�شهلة ، و قد بد�أت �ملرحلة �لتجريبية خلدمة �لتو�شيل 
يف نطاق قطاع و�شط �ملدينة و �متد �إىل باقي قطاعات 

مدينة �لعني.
�ملو�د  �لنايلي م�شوؤول مركز توزيع  ر��شد  �أحمد  و�شرح 
تفعيل  من  �لهدف  �أن   ، �لعني  مدينة  ببلدية  �لغذ�ئية 
و  �لبلدية  مع  �ملتعامل  �ث��ر�ء جتربة  هو  �خلدمة  ه��ذه 

�لتميز  معايري  ح�شب  �ملتعاملني  �شعادة  و  ر�شا  حتقيق 
يف �خلدمات �لتي ت�شعى لها بلدية مدينة �لعني ، �شمن 
ر�عت  ح��ي��ث   ، �ملتعاملني  لإ���ش��ع��اد  �ل��د�ئ��م��ة  توجهاتها 
 35 هو  و  �جلميع  متناول  يف  �ل�شعر  يكون  �أن  �لبلدية 
درهم لكل �ملناطق ، و ذلك دعماً ل�شيا�شة بلدية مدينة 
�لعني يف تقدمي �خلدمة �لكاملة للمو�طنني و تقدمي 

�أف�شل �لأ�شعار.
و�أ�شاف �لنايلي باأنه بالإمكان طلب جميع �ملو�د �لغذ�ئية 
حيث  �ملجمدة  �لأطعمة  فيها  مبا  �ملر�كز  توفرها  �لتي 
حتتوي �شيار�ت �لتو�شيل على بر�د�ت جمهزة لتخزينها 
و�ل��ت��ي قد   ، �لتو�شيل  م��دة  خ��لل  تلف  دون  و حفظها 
ت�شرتق �أكرث من يوم عمل ح�شب توفر �ملو�د و منطقة 
�لتو�شيل ، كما ميكن لل�شيار�ت نقل �ملو�د كبرية �حلجم 
�ملتز�يدة  �لطلبات  و�شع  مت  حيث   ، �ملتعددة  �لكميات  و 
بعني �لعتبار ، حتى ل يح�شل �أي تاأخري �أو عرقلة يف 

عملية �لتو�شيل.
موؤخر�ً  قدمت  �لعني  مدينة  بلدية  �أن  بالذكر  �جلدير 
و قدمت  �أ�شرة مو�طنة  �ألف   50 10 م�شاريع خلدمة 
دعماً للمو�طنني مبا يقدر 144 مليون درهم عر 13 
مركز لتوزيع �ملو�د و عدد  228 �شلعة مدعومة  بن�شبة 

ت�شل �إىل %50 عن �لأ�شو�ق �خلارجية.

•• �أبوظبي-و�م:

�إد�رة طري�ن �شرطة  �ّطلع وفد من 
�ملركزية  �لعمليات  بقطاع  �أبوظبي 
�إبر�هيم  ط���ي���ار  �ل��ع��م��ي��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
�لإد�رة  م���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي،  ح�����ش��ن 
�لعاملية  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى 
�ل��ت��ط��وي��ري��ة يف جمال  و�خل������ر�ت 
و��شتخد�ماتها  �ملروحية  �لطائر�ت 
يف �لعمليات �ل�شرطية خلل زيارته 
�شركة �إيربا�ش يف كل من جمهورية 
و�جلمهورية  �لحت�����ادي�����ة  �أمل���ان���ي���ا 

�لفرن�شية.
وتعرف �لوفد على �إمكانات �لطائرة 
و�لأج����ه����زة   ،  H145 �مل���روح���ي���ة 
جمالت  يف  ومميز�تها  بها  �مل���زودة 

�لعمل �ل�شرطي و�لأمني.
�ل��ب��ل��و���ش��ي حر�ش  �ل��ع��م��ي��د  و�أك������د 

مو�كبة  ع���ل���ى  �أب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة 
�لتطور�ت ومتابعة �أف�شل �ملمار�شات 
�ل�شرطة  جهود  تعزز  �لتي  �لعاملية 
يف �حل����ف����اظ ع���ل���ى ����ش���لم���ة و�أم�����ن 

�ملجتمع.

�شم �لوفد �ملقدم طيار مرو�ن ر��شد 
�لعمليات  ق�����ش��م  رئ��ي�����ش  �خل�����ش��ر، 
�أبوظبي،  ���ش��رط��ة  ط�����ري�ن  ب�������اإد�رة 
حماد،  عبيد  حممد  ط��ي��ار  و�مل��ق��دم 

مدير فرع �لتدريب �لفني و�ملهني.

راأ�ش اخليمة لرعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم تكرم ال�سرطة 
•• ر�أ�س �خليمة- �لفجر

كرم مركز ر�أ�ش �خليمة لرعاية وتاأهيل �أ�شحاب 
�مل�شاركة  �جلهات  �خليمة  ر�أ���ش  باإمارة  �لهمم 
�لعام  خ��لل  �ملركز  وفعاليات  �أن�شطة  دع��م  يف 
بح�شور  وذل��ك   ،  2018-2017 �لدر��شي 
رئي�ش  �لزعابي  عبد�لرحمن  عبد�هلل  �لر�ئد 
ق�شم توعية �ملجتمع باإد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية 
مدير  �شل�شول  عبيد  حممد  �لنقيب  ير�فقه 
ف��رع �لتوعية و�لإع���لم �مل��روري ب���اإد�رة �ملرور 
رئي�ش  ب��وروغ��ة  جا�شم  و�لنقيب  و�ل���دوري���ات 
باإد�رة  �ملجتمعي  و�لت�شال  �ل�شر�كات  فريق 
�ل�شرطة �ملجتمعية ، و�شهد �حلفل من جانب 
�ملركز وفاء علي عبد�هلل �ل�شحي مديرة �ملركز 
�ل�شركاء  “تكرمي  ���ش��ع��ار  حت��ت  �أق��ي��م  ح��ي��ث   ،

و�لد�عمني” يف قاعة �ملحا�شر�ت �لكرى.
�لوطني  �ل�شلم  �لحتفال  فقر�ت  وت�شمنت 
تلوة  ثم   ، �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 

ت����له عر�ش   ، �ل���ذك���ر �حل��ك��ي��م  ع���ط���رة م���ن 
لفيلم وثائقي عن علقة �ل�شر�كة بني �ملركز 
�مل�����ش��ارك��ة يف خمتلف  و�جل����ه����ات م���ن خ����لل 
وقد   ، �ل��ع��ام  م���د�ر  ع��ل��ى  �ملجتمعية  ب��ر�جم��ه 
�أكدت �ل�شحي خلل كلمتها على حجم �لتعاون 
ت��وف��ري ك���ل �خلدمات  �مل���رك���ز يف  ���ش��رك��اء  م���ع 
�لتطور  نحو  بها  و�لأخ���ذ  م�شتوى  �أعلى  على 
باأن  ب��ه��ا م�����ش��رية  و�ل��ت��ح��دي��ث معهم لرت���ق���اء 
�أ�شحاب �لهمم فئة ل تقل �أهمية عن غريها 
يف �لإنتاج و�لعطاء ملجتمعها ، متوجهة بال�شكر 
و�لتقدير للح�شور على تعاونهم وتفاعلهم مع 
�ملركز عر م�شاركتهم �مل�شتمرة معه وهذ� ما 
�لو�حد  �أن �جلميع يعمل بروح �لفريق  عك�ش 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  وروؤي����ة  �لأه����د�ف  لتحقيق 
بالدولة يف متكني هذه �لفئة باحلياة ، و�أعقب 
�آر�ئهم  ذلك حلقة نقا�شية مع �حل�شور حول 
ومقرتحاتهم ب�شاأن تطوير �خلدمات وتعميق 
بهدف  و�لتن�شيق  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ت��و����ش��ل  �آل��ي��ة 

تطوير �خلدمات.
�مل�شاركة  �جلهات  تكرمي  مت  �حلفل  ختام  ويف 
و�لد�عمني للمركز ومن بينها �لقيادة �لعامة 
�ل�شرطة  ب��اإد�رة  ر�أ���ش �خليمة ممثلة  ل�شرطة 
وثمنت   ، و�ل��دوري��ات  �مل��رور  و�إد�رة  �ملجتمعية 
�ملركز  م��ع  �خليمة  ر�أ����ش  �شرطة  دور  �ل�شحي 

�لهمم من خلل م�شاركتهم  �أ�شحاب  لتاأهيل 
وح�شورهم �لفعال يف كافة �ملحافل و�ملنا�شبات 
�لتي ينظمها �ملركز بالإ�شافة �إىل �ملحا�شر�ت 
�مل��ب��ادئ و�لأخ���لق  �ل�����ش��وء على  �ل��ت��ي ت�شلط 
�ملرورية  �ل�����ش��لم��ة  وح����ول  �ل��ن��ب��ي��ل��ة  و�ل��ق��ي��م 

و�ملجتمعية وغريها.

بقيمة 4.8 مليون درهم 

راأ�ش اخليمة يف  الرم�سانية  اخلري  بيت  م�ساعدات  من  م�ستفيدا   3443
•• ر�أ�س �خليمة- �لفجر

يف  �خلري  بيت  جمعية  فرع  قدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت  بلغت 
ر�أ�ش �خليمة خلل حملة “�شنزيد �ملح�شنني” �لرم�شانية 
ح�شوب  ل�شم�شة  ووفقا  دره��م.  �لف  و843  مليني   4
مديرة فرع جمعية بيت �خلري يف ر�أ�ش �خليمة �أن �جلمعية 
�ل��ع��ون و�مل�شاعدة  ي��د  �ل��د�ئ��م على م��د  �ط��ار حر�شها  ويف 
رم�شان  �شهر  خ��لل  �أطلقت  �ملتعففة  و�حل���الت  للأ�شر 
رو�جا  وج��دت  �ملح�شنني” �لتي  “ �شنزيد  حملة  �مل��ب��ارك 

منقطع �لنظري بني م�شتحقي �مل�شاعد�ت  �لبالغ عددهم  
�مل�شتفيدة  :”�ن  �حل��الت  قائلة  وتابعت  حالة.    3443
ممن  هم  �ملح�شنني”  “�شنزيد  �لرم�شانية  �لفعالية  من 
ي�شنفون كحالت متعففة م�شجلة �شمن ك�شوفات �لفرع 
و�لعيديات  �لعيد  وك�شوة  �لرم�شاين  �مل��ري  ت�شمنت  وق��د 
وغريها من �أ�شناف �مل�شاعد�ت �لتي �شاهمت يف م�شاعدة 
�أفر�د  و�ح��ت��ي��اج��ات  م�شتلزمات  ت��وف��ري  على  �مل�شتفيدين 
�أ�شرهم. و�متدحت مديرة فرع بيت �خلري يف ر�أ�ش �خليمة 
تفاعل رجالت �خلري و�ملح�شنني مع حملت �خلري �لتي 

يف  ي�شهم  مب��ا  دعمها  على  وحر�شهم  �جلمعية  تطلقها 
��شتمر�رية تقدمي �مل�شاعد�ت و�لر�مج �خلريية وتو�شيل 
�مل�شاعد�ت مل�شتحقيها �لفعليني �لذين يتم �ختيارهم بعد 
�لطلع على �لأور�ق �لر�شمية و�لثبوتية و�إجر�ء �لزيار�ت 
�مل��ي��د�ن��ي��ة م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �مل��خ��ت�����ش ل��ل��ت��اأك��د من 
حاجتهم �لفعلية للم�شاعدة ،لفتة �ىل حر�ش �لفرع على 
تعزيز جهوده يف جمال �لعمل �خلريي خا�شة يف عام ز�يد 
ث��ر�ه للو�شول لأك��ر �شريحة م�شتحقة  �خلري طيب �هلل 

ور�شم �لب�شمة و�لمل يف حياة �حلالت �مل�شتفيدة.

اأعدمت 214 ذبيحة غري مطابقة للمعايري ال�صحية

م�سالخ بلدية مدينة اأب�وظبي جتهز اأكرث من 87 األف ذبيحة خالل رم�سان وعيد الفطر

بلدية منطقة الظفرة تنجز طريقا يربط مرابع ال�سلع بال�سارع الرئي�سي ملدخل املدينة 

•• �أبو ظبي-�لفجر:

�أك����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن 
�إقبال  ���ش��ه��دت  �أب���وظ���ب���ي  م�����ش��ال��خ 
كبري� خلل �شهر رم�شان �ملبارك 
وع��ي��د �ل��ف��ط��ر، حيث �أرج��ع��ت هذ� 
�لإقبال �إىل �رتفاع م�شتوى �لوعي 
�لعتماد  باأهمية  �جل��م��ه��ور  ل��دى 
لل�شتفادة  �أب��وظ��ب��ي  م�شالخ  على 
م���ن �خل���دم���ات �حل�����ش��اري��ة �لتي 
�جلمهور،  �إىل  �مل�����ش��ال��خ  ت��ق��دم��ه��ا 
�ل�شحية  �ل����ش���رت�ط���ات  وت���و�ف���ر 
�لتي  و�ل��ب��ي��ط��ري��ة  و�لإج�����������ر�ء�ت 
�مل�����ش��ال��خ لتقدمي  ع��ل��ي��ه��ا  حت��ر���ش 
للمو��شفات  مطابق  غذ�ئي  منتج 
�ملطلوبة  و�ل�شتهلكية  �ل�شحية 
ع��ل��ى �شعيد  �ل��وق��ائ��ي��ة  و�مل��ع��اي��ري 

�لأغذية.
�أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أك���دت 
م�شالخ �أبوظبي جهزت خلل �شهر 
رم�����ش��ان وع��ي��د �ل��ف��ط��ر �أك����رث من 

ذبيحة.  87051
�ملدة  �أنها وخلل  �لبلدية  وك�شفت 

مبجموع  �لأب�����ق�����ار،  م����ن  و282 
�ملا�شية. من  ر�أ�شاً   22524

ي��ا���ش مت جتهيز  ب��ن��ي  م�����ش��ل��خ  ويف 
�لأغ����ن����ام،  م����ن  ر�أ��������ش   22100
13835 ر�أ�شاً من �ملاعز، و301 
مبجموع  �لأب�������ق�������ار،  م�����ن  ر�أ����������ش 

ر�أ�شاً.  36236
م�شلخ �ل�شهامة جهز 9057 ر�أ�شا 
من �لأغنام، و10395 من �ملاعز، 
مبجموع  �لأب�����ق�����ار،  م����ن  و130 

ر�أ�شاً.  19482
جتهيز  مت  �ل���وث���ب���ة  م�����ش��ل��خ  ويف 
2207 روؤو�ش من �لأغنام و847 
�لأبقار،  م��ن  و110  �مل���اع���ز،  م��ن 
�جل����م����ال،  م�����ن  روؤو�����������ش  و708 
ر�أ����ش���اً من   3872 ب��ل��غ  مب��ج��م��وع 
�ملا�شية، حيث بلغ �ملجموع �لنهائي 
ل��ع��م��ل��ي��ات جت��ه��ي��ز �ل��ذب��ائ��ح خلل 
م�شالخ  جميع  يف  و�لعيد  رم�شان 

�أبوظبي 87051 ر�أ�شاً.
وعلى �شعيد عمليات �إعد�م �لذبائح 
لل�شتهلك  �ل�������ش���احل���ة  �ل���غ���ري 
�أبوظبي  �أع��دم م�شلخ  �لآدم��ي فقد 

و�لتاأكد من  �ملخرية  �لفحو�شات 
�ل���و�ردة  �مل��و����ش��ي  �شحنات  �شلمة 
م��ن خ����ارج �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي وذلك 
للرقابة  �أبوظبي  جهاز  مب�شاركة 
�لبلدية  ح��ر���ش��ت  ك��م��ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 
حظائر  ر���ش  عمليات  تكثيف  على 
�آفات  �شد  باملبيد�ت  �مل��و����ش��ي  بيع 
�أ�شو�ق  جميع  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
بالتعاون  �أبوظبي  �ملو��شي مبدينة 
م����ع  ت���دوي���ر، ن���ظ���ر� ل���زي���ادة عدد 
�ملا�شية �لو�ردة �إىل �لأ�شو�ق وتنوع 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  م�شادرها 

�ملبارك.
مرة  لأول  �أن��ه��ا  �لبلدية  و�أ���ش��اف��ت 
ومنطقة  �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
بر�ش  �مل�������ش���ال���خ  ق���ام���ت  �خل���ل���ي���ج، 
�أ����ش���و�ق بيع  �إىل  �ل������و�ردة  �مل��ا���ش��ي��ة 
بلدية  مل�����ش��ال��خ  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل���و�����ش���ي 
مدينة �أبوظبي با�شتعمال �لتقنيات 
�حل���دي���ث���ة )ج����ه����از ر������ش �لأغ����ن����ام 
خلوها  ل�����ش��م��ان  �آل����ي����اً،  و�مل����اع����ز( 
وم�شببات  ن��اق��ل��ة  �حل�������ش���ر�ت  م���ن 
و�ل�شارية، حيث  �ملعدية  �لأمر��ش 

ذ�تها �أعدمت �مل�شالخ 214 ذبيحة 
�ل�شحية  لل�شروط  مطابقة  غ��ري 
وغ��������ري �����ش����احل����ة ل���ل����ش���ت���ه���لك 
ح���ج���ب هذه  ح���ي���ث مت  �لآدم����������ي، 
�لذبائح عن �مل�شتهلكني بعد �إجر�ء 
ل�شيما  عليها،  �لطبية  �لفحو�ش 
�أن �ل���ك���و�در �ل��ط��ب��ي��ة �مل���وج���ودة يف 
م�����ش��ال��خ �أب���وظ���ب���ي حت���ر����ش على 
وبعده  �لذبح  قبل  �ملو��شي  فح�ش 
�أنو�ع  كافة  من  خلوها  من  للتاأكد 
�لطفيليات و�لأمر��ش �لتي ميكن 
�شحية  م�شكلت  ب��اأي  تت�شبب  �أن 

للم�شتهلكني.
�لذبائح  ع��دد  �أن  �لبلدية  و�أ���ش��ارت 
�ل���ب���ي���ط���ري  �ل����ك���������ش����ف  �ل�����ت�����ي مت 
�شهر  خ��لل  بلغ  عليها  و�ل�شحي 
 87051 و�لعيد  �ملبارك  رم�شان 
على  �لبيطري  و�لك�شف  ذب��ي��ح��ة، 
�ملا�شية �حلية  من  ر�أ�شاً   47757
�ملو��شي،  �أ����ش���و�ق  �إىل  وردت  �ل��ت��ي 
وق���ام���ت �مل�����ش��ال��خ ب�����ش��ح��ب 990 
عينة دم من �ملو��شي �حلية �لو�ردة 
�إىل �أ����ش���و�ق ب��ي��ع �مل��و����ش��ي لإج���ر�ء 

مت ر�ش حو�يل50،000 ر�أ�ش من 
�ملا�شية.

وق����د ����ش��ت��ن��ف��رت �ل��ب��ل��دي��ة خلل 
رم�شان و�لعيد 26 طبيبا بيطريا 
و8 مر�قبني وم�شرفني، بالإ�شافة 
�إىل 6 موظفني �إد�ريني وقياديني 
�خلا�ش  �لقطاع  �شركات  مب�شاركة 
�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة ب�����اأع�����م�����ال �ل����ذب����ح 
و�لنظافة،  و�ل�شيانة  و�لتجهيز، 
�لأم��ر �ل��ذي �أ�شهم يف �إجن��اح خطة 
�مل�شالخ  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  �ل���ب���ل���دي���ة 
وخ����دم����ات����ه����ا مب�����ا ي���ت���ط���اب���ق مع 
يحقق  ومب��ا  �ملتعاملني  متطلبات 
هذه  ع��ن  �ل��ر���ش��ا  م�شتويات  �أع��ل��ى 

�خلدمات.
�لآيل  �مل�شلخ  جهز  فقد  وتف�شيًل 
يف منطقة �مليناء باأبوظبي 4346 
ر�أ���ش��اً من �لأغ��ن��ام و�مل��اع��ز، و499 
�جلمال  م���ن  و92  �لأب����ق����ار،  م���ن 
م�شلخ  �أم��ا   ،4937 بلغ  مبجموع 
�أبوظبي للجمهور فقد جهز خلل 
من  ر�أ���ش��اً   10558 ذ�تها  �لفرتة 
�ملاعز،  م��ن  و11684  �لأغ���ن���ام، 

•• �لظفرة -�لفجر:

�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  �أجن�����زت 
�لطريق �لذي يربط مر�بع �ل�شلع 
�ملدينة  مل��دخ��ل  �لرئي�شي  بال�شارع 
بطول 460 مرت�ً. وقال �ملهند�ش 
على مبارك ذيبان �ملن�شوري �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع خ��دم��ات �ملدن 
و���ش��و�ح��ي��ه��ا مب��دي��ن��ة �ل�����ش��ل��ع �إن 
�لهدف من �إن�شاء �لطريق ت�شهيل 
حركة تنقل �شكان �ملر�بع للو�شول 
وكذلك  �ل��رئ��ي�����ش��ي،  �ل�������ش���ارع  �إىل 
م�شت�شفى  �ىل  �ل��و���ش��ول  ت�شهيل 
لقرب  ن�����ظ�����ر�ً  �جل�����دي�����د  �ل�������ش���ل���ع 

�لطريق من �مل�شت�شفى. 
و�أ�شاف �ملن�شوري �أن بلدية منطقة 
ع���ل���ى تقدمي  �ل���ظ���ف���رة ح��ري�����ش��ة 
�ملنطقة  ل�شكان  �خل��دم��ات  �أف�شل 
و��شعادهم، �نطلقاً من توجيهات 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي حتر�ش 
�لكرمية  �حلياة  �شبل  توفري  على 
و�لرفاهية لأبناء �لوطن من خلل 
�ل��ع��ي�����ش �لكرمي  ت��وف��ري م��ق��وم��ات 
�خلدمات.   مب�����ش��ت��وى  و�لرت����ق����اء 

و�مليكانيكية  �لكهربائية  �لأل��ع��اب 
�خل�شر�ء  �مل�شطحات  ج��ان��ب  �إىل 
�لتجميل  و�أع�����م�����ال  و�لأ�����ش����ج����ار 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي و�ل�����ش��ن��اع��ي ون���اف���ورة. 
94000 �شخ�شاً  ويزورها �شنوياً 
�لفعاليات  �لعديد من  فيها  وتقام 
و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لوطنية 
ك���م���ا ي���زي���د ط�����ول �مل��م�����ش��ى �ل����ذي 
ي��ق��ع خ���ارج �حل��دي��ق��ة ع��ن 1 كيلو 
ومريحاً  �آم��ن��اً  م�شار�ً  وي��وف��ر  م��رت 
ريا�شة  ع���ل���ى  �ل��������زو�ر  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 

�مل�شي.

ت�شييده تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ش  نهيان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتعليمات 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�شمو  ومب��ت��اب��ع��ة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة. 
�ل�شلع  م���ر�ب���ع  م�������ش���روع  وي��ح��م��ل 
مفهوم  �إحياء  عر  �جتماعيا  بعد�ً 
�لأ�شرة �ملمتدة ومفهوم “�لفريج” 

خللها  مت  �لتي  بال�شرعة  و�أ���ش��اد 
على  بعد �حل�شول  �مل�شروع  �جن��از 
���ش��ه��اد�ت ع���دم �مل��م��ان��ع��ة، ح��ي��ث مت 
يوماً   45 خ���لل  �مل�����ش��روع  تنفيذ 
وفق �أعلى �ملعايري �ملعتمدة لد�ئرة 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط 
�ل���ط���رق، وي��ب��ل��غ عر�ش  يف جم���ال 
�شاملة  م���رت   10،30 �ل���ط���ري���ق 
�أن  �إىل  �ل��ط��ري��ق، م�����ش��ري�ً  �أك���ت���اف 
تكلفة �مل�شروع بلغت مليون درهم. 

�أن م�شروع مر�بع  بالذكر  �جلدير 
�ل�شلع �لذي ي�شم 448م�شكناً، مت 

�لأ�شر  م��ن  جمموعة  ي�شم  �ل���ذي 
�ملرت�بطة �جتماعيا و�ملن�شجمة يف 

تقاليدها وثقافتها. 
وت���������ش����م م����دي����ن����ة �ل���������ش����ل����ع ع����دد 
م����ن ح����د�ئ����ق �حل��������ار�ت و�مل����ر�ف����ق 
�لرتفيهية �مل�شغرة مبر�بع �ل�شلع، 
ب�شاطئ  م��ظ��لت  ت��وف��ري  مت  ك��م��ا 
�ل�شاطئ.  زو�ر  خل���دم���ة  �مل��دي��ن��ة 
وتوجد باملدينة �أي�شاً حديقة عامة 
�حلديقة  م�شاحة  وتبلغ  ومم�شى، 
�لتي مت �فتتاحها يف عام 1995م، 
من  �ل��ع��دي��د  وت�����ش��م  14هكتار�ً، 

ر�أ�شاً من �لأغنام، و 10 روؤو�ش من 
�إعد�م  �ملاعز، ويف م�شلخ �لوثبة مت 
من  و6  �لأغ���ن���ام،  م��ن  روؤو�����ش   4

�ملاعز.
ب��ل��دي��ة مدينة  م�����ش��ال��خ  وت���رح���ب 
�أب�����وظ�����ب�����ي وع�����ل�����ى م���������د�ر �ل����ع����ام 

38 ر�أ���ش��اً من �لأغ��ن��ام، كما  �لآيل 
للجمهور  �أب���وظ���ب���ي  م�����ش��ل��خ  ق����ام 
باإعد�م 43 ر�أ�شاً من �لأغنام، و14 
�أعدم  �ملاعز، وم�شلخ بني يا�ش  من 
من  و23  �لأغ��ن��ام  من  ر�أ���ش��اً   59
 16 �أعدم  �ملاعز، وم�شلخ �ل�شهامة 

باجلمهور د�عية �إياهم �إىل �عتماد 
ك��ج��ه��ة موثوقة  �ل��ب��ل��دي��ة  م�����ش��ال��خ 
ور�شمية تقدم منتجاً �شحياً خاليا 
�لأم��ر����ش، وخدمات  من م�شببات 
نظيفة  ���ش��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  ر�ق����ي����ة 

ورعاية بيطرية و�شحية فائقة.

ر�س50000 راأ�س من املا�صية �صد احل�صرات ناقالت م�صببات 
الأمرا�س املعدية وال�صارية ولأول مرة يتم اآليًا على م�صتوى اخلليج
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مبار�ة  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

ل�شتثمار يف �مل�شروعات �لريا�شية
رخ�شة رقم:CN 2383435 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وكافترييا �لطاجن 

�ك�شري�ش رخ�شة رقم:CN 1069602  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شهري حلمي عبد�للطيف �بر�هيم ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �حمد �شامل ر��شد فار�ش

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت جنم طريف 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1029698  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شامل عبد�هلل �لكنيبي �ملزروعي %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة �شامل عبد�هلل �لكنيبي �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �نو�ر رماح 

رخ�شة رقم:CN 1120232  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نور� حممد �شعيد �ل�شام�شي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف ر��شد ح�شن حممد �ل�شام�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
لت�شليح  �لزرقاء  �ل�ش�����ادة/�لوؤلوؤة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1177867:ملكيفات و�لثلجات  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/��شافة عبد�هلل حارب حمد ر��شد �لر��شدي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد يو�شف جلل �حمد ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات/حذف عبد�هلل حارب حمد ر��شد �لر��شدي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عثمان غنى حممد عبد�لرحمن

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كو�نزو للملب�ش �لن�شائية  

رخ�شة رقم:CN 1910708 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شالح ن�شيب مبارك �شلطان �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ليلى ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات

حذف عبد�هلل علي �شيف علي �ملزيني
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
و�لعمال  للمقاولت  �لفلكي  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �للكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم:1025023 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد �شالح �لروي�شان ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فرجي�ش ماثيو
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف نا�شر م�شبح خمي�ش �لكلباين

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�شركة �لفلكي للمقاولت و�لعمال �للكرتوميكانيكية ذ.م.م

AL FALAKI CONTRACTING & ELECTROMECH CO LLC

�ىل/�شركة �لفلكي للمقاولت �لعامة- �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
AL FALAKI GENERAL CONTRACTING LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4١٠٠٠٠٢(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية )4٢٢٠٩٠3(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حماية للخدمات �لمنية ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1177132 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/جمموعة �خل�شخ�شة لتنمية �ملو�رد ذ.م.م

PRIVATIZATION GROUP FOR Resources Development LLC من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ جمموعة �خل�شخ�شة لتنمية �ملو�رد ذ.م.م
PRIVATIZATION GROUP FOR Resources Development LLC من ٩٠% �ىل ١٠٠%

�ي  تي  بي  �نرتنا�شونال  �شي�شكو  �شريت�ش  �شركة  وبيع/حذف  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
Certis Cisco International Pte LLC ذ.م.م

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة ٢*5 �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/حماية للخدمات �لمنية ذ.م.م
HEMAYA SECURITY SERVICES LLC

�ىل/�شركة حماية للخدمات �لمنية- �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
HEMAYA SECURITY SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
و�ملقاولت  للنقليات  �ملرزوقي  �ل�ش�����ادة/جا�شم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1051430 
تعديل ر�أ�ش �ملال/من null �ىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/جا�شم �ملرزوقي للنقليات و�ملقاولت �لعامة
JASSIM AL MARZOOQY GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

�ىل/جا�شم �ملرزوقي للنقليات و�ملقاولت �لعامة- �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
 JASSIM AL MARZOOQY GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للديكور  �لذهبي  �ل�ش�����ادة/مار�ش  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�ل�شتائر ذ.م.م رخ�شة رقم:1167530 
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*5.٢

تعديل ��شم جتاري من/مار�ش �لذهبي للديكور و�ل�شتائر ذ.م.م
GOLDEN MARS DECOR & CURTAINS LLC

�ىل/مار�ش �لذهبي لل�شتائر ذ.م.م
GOLDEN MARS CURTAINS LLC

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )433٠٠١5(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل ويل لتنظيف وتلميع 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:2425147 
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة ١*3.5٠ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/حمل ويل لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت
WELL CAR CLEANING AND POLISHING SHOP

�ىل/حمل ويل لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
WELL AUTO ELECTRICAL REPAIR SHOP

تعديل ن�شاط/��شافة ��شلح كهرباء �ل�شيار�ت )45٢٠٠٠5(
تعديل ن�شاط/حذف تنظيف وتلميع �ل�شيار�ت )45٢٠٠١7(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بارين للمقاولت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1904602 

تعديل ر�أ�ش �ملال/من null �ىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/بارين للمقاولت �لعامة

BAREEN GENERAL CONTRACTING

�ىل/بارين للمقاولت �لعامة- �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

BAREEN GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ب�شري حممد �لبلو�شي للمقاولت �لعامة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2549528 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ب�شري حممد �حمد رحمت �لبلو�شي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ب�شري حممد �حمد رحمت �لبلو�شي من ١٠٠% �ىل %5٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل حممد �حمد رحمت %5٠

تعديل ر��ش �ملال/ من null �ىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل ٠.٢٠*5٠.٠
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ب�شري حممد �لبلو�شي للمقاولت �لعامة
BASHIR MOHANED ALBLOOSHI GENERAL CONTRACTING

�ىل/ب�شري حممد �لبلو�شي للمقاولت �لعامة ذ.م.م
BASHIR MOHANED ALBLOOSHI GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعـــالن
يرجى �لتكرم بالعلم باأن:

بال�شارة �إىل �ملو�شوع �ملذكور �أعله يرجى �لتكرم بالعلم باأن:
�ل�شادة/ �ل�شلطان للخر�شانة �جلاهزة و�لريكا�شت

IN- 1001206 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �بدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لتي:

بتعديل �ل�شم �لتجاري:
من �ل�شلطان للخر�شانة �جلاهزة و�لريكا�شت

م�شاعد  عبد�هلل  ملالكها  و�لريكا�شت  �جلاهزة  للخر�شانة  �ل�شلطان   / �إىل 
�ملن�شوري- �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم:

�ل�شلطان للخر�شانة �جلاهزة و�لريكا�شت ملالكها عبد�هلل م�شاعر عباملن�شوري= 
�شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م 

وعلى كل من لديه �عرت��ش على �لجر�ء �ملذكور �عله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خلل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعلن ، 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��ش بعد �نق�شاء مدة �لإعلن .
مكتب تنمية ال�صناعية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فندق �ملا�شة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2244040 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة موزه �لع�شري �شعيد �خليلي ٩%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مي �لع�شرى �شعيد نا�شر �خلييلي ٩%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �لع�شرى �شعيد �خلييلي ١4%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نا�شر �لع�شرى �شعيد نا�شر ١4%
تعديل مدير/ ��شافة حممد �لع�شرى �شعيد �خلييلي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ميثاء �لع�شري �شعيد نا�شر �خلييلي ٩%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة رو�شه �لع�شري �شعيد نا�شر �خلييلي ٩%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �لع�شري �شعيد نا�شر �خلييلي ٩%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيده �لع�شري �شعيد نا�شر �خليلي ٩%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شغريه �لع�شري �شعيد �خلييلي ٩%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرمي ر��شد عقيل �لعزيزي %4
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلمى علي نا�شر �خلييلي %5

تعديل مدير/ حذف خلفان بن �شعيد بن �شامل �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �لع�شرى �شعيد نا�شر �خليلي

تعديل ر��ش �ملال/ من null �ىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١5*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/فندق �ملا�شة

AL MASSA HOTEL

�ىل/فندق �ملا�شة ذ.م.م
AL MASSA HOTEL LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : dari د�ري
�ملودعة بالرقم : ٢7٢5٠١   بتاريخ : ٠٢/٠5/٢٠١7

باإ�شم :�ملنزل �لعقاري مملوكه ملنازل �لعقارية ذ.م.خ �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
وعنو�نة : �بوظبي- حممد بن ز�يد مقابل مول- هاتف: ٠٢4١4١73١ فاك�ش: ٠٢4١4١73١ �شندوق �لريد: 

hamed205@yahoo.com :333٢٢ �مييل
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 36
 ��شتثمار وتطوير �مل�شروعات �لعقارية وتاأ�شي�شها و�د�رتها.

.dari و�شف �لعلمة:�لعلمة عبارة عن �شكل هند�شي مميز يدنوه كلمة د�ري يدنوه 
�ل�شرت�طات :�حلماية للعلمة يف �شكلها �ملميز وعدم �ملطالبة بحق ح�شري عن كلمة dari على حدة يف 

�لو�شع �لعادي. 
فعلي من لدية �إعرت��ش علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خلل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  يوليو 2018 العدد 12366
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/677  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / ١-كفايت �هلل هد�يت �هلل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بن جعفر للعقار�ت وميثله / عبا�ش م�شتت فندي �ملالكي - قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   65٠.٠٠٠.٠٠( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  ٩% من  ٢٠١7/٢/١5 وحتى �ل�شد�د 
�ل�شاعة ٩.3٠ �ش  �ملو�فق  ١٢/٢٠١8/7  �لتام.   وح��ددت لها جل�شة يوم �خلمي�ش  
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

  اإعالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/ �شركة ميجا �لبنك �لدويل �لتجاري �ملحدودة - فرع 
�أبوظبي )�جلن�شية : تايو�ن( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �مارة �بوظبي 
)�لعنو�ن : �بر�ج �ل�شاطع ، �ش ب 4٢٢84(  و�ملقيدة حتت رقم )3573(  يف �شجل �ل�شركات 

�لأجنبية بالوز�رة.
�لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   ٢٠١5 ل�شنة   )٢( رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  لأح��ك��ام  وتنفيذ�ً 
�إجر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شان  يف  ٢٠١٠م  ل�شنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديلته 

�لرتخي�ش لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�شادة �أ�شحاب �حلق يف �لعرت��ش �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف 

ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل :
وزارة القت�صاد

ادارة الت�صجيل التجاري
 �س.ب  )901(  ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�لفجر: 

�أعلن جمل�ش �لإمار�ت لل�شباب عن �إطلق 
�ل�شباب”  “مناظر�ت  ج��ل�����ش��ات  ث���ال���ث 
ي��وم غ��د �ل��ث��لث��اء حت��ت ع��ن��و�ن “�ختيار 
�لتخ�ش�ش بناًء على �ل�شغف �أم متطلبات 
�لعمل”، وذلك يف معهد تدريب �ملعلمني 
فريقان  �شيقوم  حيث  عجمان،  �إم���ارة  يف 
وطرحها  �لفكرة  مبناق�شة  �ل�شباب  م��ن 

و�لبحث عن �لدر��شات حول �ملو�شوع.
وزيرة  �مل��ه��ريي،  جميلة  م��ع��ايل  بح�شور 
�شما  �لعام، ومعايل  �لتعليم  ل�شوؤون  دولة 

ولتقييم  �ل�شباب،  ل�شوؤون  �لدولة  وزيرة  �ملزروعي  �شهيل  بنت 
م�شتوى �ل�شباب يف هذه �ملناظرة، يحل كل ًمن �شعادة عبد�هلل 
و�لإح�شاء،  للتناف�شية  �لحت��ادي��ة  للهيئة  �لعام  �ملدير  لوتاه 
 – �لبيئة  لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �مل��ب��ارك  خليفة  رز�ن  ���ش��ع��ادة 
مل  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  ح��ارب  �شعيد  حممد  �أبوظبي، 
�شتقوم  و�لتي  �لتحكيم،  جلنة  كخر�ء  �لفني،  للإنتاج  ت��رى 
�لذي  ب��ر�أي��ه��م  للجمهور  �إقناعهم  م��دى  يف  �ل�شباب  بتقييم 
على  �مل�شتندة  و�ل��ر�ه��ني  �لأدل����ة  على  ب��ن��اًء  عليه  ي�شتندون 

�لأبحاث �لعلمية و�لتجارب �ملتعلقة بذ�ت �ل�شاأن.
وقالت معايل �شما بنت �شهيل فار�ش �ملزروعي، وزيرة �لدولة 
ل�شوؤون �ل�شباب “ مو�شوع �ملناظرة يعتر من �أوليات �ل�شباب 
�ملر�حل  �أه��م  �لأك��ادمي��ي من  �لتخ�ش�ش  �ختيار  يعتر  بحيث 
�لتي تو�جه �لطالب و�لأ�شرة لنعكا�شه على �مل�شتقبل �لعلمي 
يف  �لطالب  ورغبة  �لعمل  �شوق  وحاجة  متطلبات  يف  و�ملهني 
در��شة �لتخ�ش�ش �لذي ينا�شب قدر�ته و�إمكانياته ويلم�شه 

�شغفه وتطلعاته«.

و�أكدت �ملزروعي باأن �ملبادرة �أظهرت قدرة 
و�لإقناع،  �ل��ب��ح��ث  ع��ل��ى  �ل��ع��ال��ي��ة  �شبابنا 
و�لبيانات  �ل���ع���ل���وم  ل��غ��ة  م�����ش��ت��خ��دم��ني 
�ملناظر�ت  تهدف  كما  �ل�شهلة،  و�ملفرد�ت 
على دعم مهار�ت �حلو�ر ب�شكل ح�شاري، 
قادرين  ل��ي��ك��ون��و�  �شبابنا  تهيئة  ب��ه��دف 
و�جلل�شات  �لفعاليات  يف  �مل�شاهمة  على 

�لنقا�شية حملياً وعاملياً.
�أي  باإمكان  �شيكون  �أن��ه  بالذكر  �جلدير 
�ل�شباب”  “مناظر�ت  ��شت�شافة  موؤ�ش�شة 
�شلة  ذ�ت  �مل���و�����ش���ي���ع  ك����اف����ة  مل��ن��اق�����ش��ة 
�لعمل على  بال�شباب، حيث يتعني عليها 
و�ختيار  مبناق�شته،  لل�شباب  ي�شمح  حم��دد  مو�شوع  �ق���رت�ح 
ثلث �أ�شخا�ش خمت�شني يف �ملو�شوع �ملطروح ليكونو� �شمن 

جلنة �لتحكيم.
يف  بامل�شاركة  يرغب  �إم��ارة  �أي  من  �شابة  �أو  �شاب  لأي  وميكن 
يكون جزء�ً من هذ� �حلدث، لتنمية  �ل�شباب” �أن  “مناظر�ت 
قدر�ته يف �خلطابة، و�لتفكري �لنقدي و�لتو��شل مع �لآخرين 
لتعزيز تلك �لقدر�ت، حيث يتعني عليه تعبئة طلب �مل�شاركة 

يف �ملناظرة.
�آلية حمددة تت�شمن  �ل�شباب وفق  ��شت�شافة مناظر�ت  ويتم 
عدد من �خلطو�ت، و�لتي ت�شتمل على �إر�شال طلب ��شت�شافة 
خلل  من  لل�شباب  �لإم���ار�ت  جمل�ش  �إىل  �ل�شباب  مناظر�ت 
 debates.youth.gov.ae �لإل�����ك�����رتوين:  �مل���وق���ع 
وتعبئة �ملعلومات �ملطلوبة، ومن ثم يلتقي �ل�شباب �ملختارين 
جل�شة  يف  م��ن��اظ��ر�ت  �خت�شا�شي  م��ع  �مل��ن��اظ��رة  يف  للم�شاركة 
عنها  تقرير  ن�شر  يتم  �ملناظرة  �نعقاد  وبعد  خا�شة،  مبدئية 

على �ملوقع �لإلكرتوين لتعميم �لفائدة جلميع �ل�شباب.

•• �أبوظبي- و�م:

��شت�شافت دولة �لإمار�ت خلل �لفرتة 
من  �لأول  �إىل  �ملا�شي  يونيو   24 م��ن 
�لدولية  �ل��وك��ال��ة  بعثة  �جل���اري  يوليو 
“�لبنية  مل���ر�ج���ع���ة  �ل����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة 
لتقدمي  �ملتكاملة”  �ل��ن��ووي��ة  �لتحتية 
وجاهزية  م��ت��ط��ل��ب��ات  ح���ول  ت��و���ش��ي��ات 
�لدولة،  يف  �ل��ن��ووي��ة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 
وذلك قبل ت�شغيل �أوىل حمطات بر�كة 

للطاقة �لنووية �ل�شلمية.  
وُتعد دولة �لإمار�ت �لأوىل �لتي تطبق 
�لوكالة  منهجية  م��ن  �لثالثة  �ملرحلة 
�أجرى  ، حيث  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
ت�شعة خر�ء  �ملكون من  �لوكالة  فريق 
�ملحرز  للتقدم  �شاملة  دوليني مر�جعة 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  �شعيد  ع��ل��ى 
�ل���ن���ووي���ة م��ن��ذ �آخ����ر زي�����ارة ل��ل��ب��ع��ث��ة يف 
على  �لفريق  ركز  حيث   ،2011 �لعام 
�ملرحلة من  �ملطلوبة لإجن��از  �ل�شروط 
خلل تقييم 19 نقطة متعلقة بالبنية 
للدول  �ملُعدة  �ملنهجية  �شمن  �لتحتية 
�لأخرية  �ل�شتعد�د�ت  مرحلة  يف  �لتي 

لت�شغيل حمطة �لطاقة �لنووية.
وي��ع��م��ل ف��ري��ق �ل��ب��ع��ث��ة ب��ق��ي��ادة ميلكو 
�لبنية  تطوير  ق�شم  رئي�ش  كوفات�شيف 
�لدولية  �لوكالة  يف  �لنووية  �لتحتية 
على  �لر�هن  �لوقت  يف  �لذرية  لطاقة 
�لثالثة  باملرحلة  خ��ا���ش  تقرير  و���ش��ع 
“مر�جعة �لبنية �لتحتية �لنووية  من 
�ملتكاملة”، و�لذي ياأخذ بعني �لعتبار 
كافة جو�نب �لرنامج �لنووي �ل�شلمي 
�لإم����ار�ت����ي، وذل����ك ب��ع��د ل��ق��اء ممثلني 
بالقطاع  �ملعنية  �لأط����ر�ف  جميع  ع��ن 
�حلالية،  �ل����زي����ارة  خ����لل  �ل���دول���ة  يف 
للرقابة  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  بينهم  م��ن 
للطاقة  �لإم�����ار�ت  وموؤ�ش�شة  �ل��ن��ووي��ة 
للطاقة  “نو�ة”  و����ش���رك���ة  �ل���ن���ووي���ة 
�لطو�رئ  لإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
و�ل����ك����و�رث وج���ه���از حماية  و�لأزم�������ات 

�ملن�شاآت �حليوية و�ل�شو�حل.
�لتحتية  �ل���ب���ن���ي���ة  ج����و�ن����ب  و����ش���م���ل���ت 

ل��ل��ط��اق��ة �ل���ن���ووي���ة يف دول����ة �لإم������ار�ت 
�لدولية  �ل���وك���ال���ة  ب��ع��ث��ة  ق���ام���ت  �ل���ت���ي 
�لتخطيط  بتقييمها،  �ل��ذري��ة  للطاقة 
وبناء  �ل��ط��و�رئ،  حل��الت  و�ل�شتجابة 
و�لأطر  �لب�شرية،  و�ل��ك��و�در  �ل��ق��در�ت 
و�ل�شلمة  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�لنووية و�حلماية من �لإ�شعاع، و�لأمن 
�لوقود  ودورة  و�لإل����ك����رتوين،  �مل�����ادي 
وحماية  �ل���ن���ف���اي���ات،  و�إد�رة  �ل����ن����ووي 
و�مل�شرتيات،  �لتمويل  و�آل��ي��ات  �لبيئة، 
�خلا�شة  �ل�شاملة  �ل�شمانات  وتطبيق 

بالرنامج.
وجمع  �لج��ت��م��اع��ات  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
وت��ق��ي��ي��م خم��ت��ل��ف جو�نب  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لإمار�تي،  �ل�شلمي  �لنووي  �لرنامج 
كافة  در����ش��ة  على  �لبعثة  ف��ري��ق  عكف 
�لوكالة  �أجرتها  �لتي  �ملر�جعة  تقارير 
يف �ل�شابق لتقدمي تقييم �شامل للبنية 
�ل���ن���ووي���ة وتقدمي  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
تو�شيات للأطر�ف �ملعنية يف �لدولة.  

�لكعبي  �ل�����ش��ف��ري ح��م��د  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
�مل��م��ث��ل �ل��د�ئ��م ل��دول��ة �لإم������ار�ت لدى 
�إن  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
�لعربية �ملتحدة تخطو  �لإم��ار�ت  دولة 
ب�شكل مت�شارع يف تطوير قطاع �لطاقة 

�ل�شتكمال  وُيعتر  �ل�شلمية،  �لنووية 
�لتحتية  “�لبنية  مل���ر�ج���ع���ة  �ل���ن���اج���ح 
�لتز�م  على  دليًل  �ملتكاملة”  �لنووية 
�ملعايري  �أع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ على  �ل��دول��ة 
�لعاملية يف �ل�شفافية و�لأمن و�ل�شلمة 
�ل���ن���ووي���ة، وذل�����ك م���ع �ق������رت�ب موعد 
للطاقة  ب��ر�ك��ة  حم��ط��ات  �أوىل  ت�شغيل 

�لنووية �ل�شلمية.
�لذي  �ل�شتثنائي  �لتقدم  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�شلمي  �ل����ن����ووي  �ل���رن���ام���ج  �أح�������رزه 
مع  �مل�شتمر  للتعاون  ثمرة  �لإم��ار�ت��ي 
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ات  م��ن  و����ش��ع��ة  �شبكة 
مرموقني  عامليني  خ���ر�ء  ت�شم  �ل��ت��ي 
لعبت  كما  �ل��ن��ووي��ة،  �لطاقة  يف جم��ال 
وغريها  �لوكالة  م��ع  �ملتينة  علقاتنا 
م�����ن �جل�����ه�����ات �ل����دول����ي����ة و�ل���ه���ي���ئ���ات 
تعزيز  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  دور�ً  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�لنووية  �لطاقة  قطاع  �شمن  مكانتنا 

�ل�شلمية على م�شتوى �لعامل.
ق�شم  رئي�ش  كوفات�شيف  ميلكو  وق���ال 
�لنووية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل���ب���ن���ي���ة  ت���ط���وي���ر 
مبنا�شبة  ���ش��ح��ف��ي  ب��ي��ان  يف  ب��ال��وك��ال��ة 
فندق  �ل��ي��وم يف  م��وؤمت��ر �شحفي  ع��ق��د 
خ��ال��دي��ة ب���ال����ش ري���ح���ان روت���ان���ا حول 
للرنامج  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  م��ر�ج��ع��ة 

�ل��ن��ووي �لإم���ار�ت���ي �إن دول���ة �لإم����ار�ت 
حققت تقدماً ملحوظاً منذ بعثة �لعام 
2011، وهو ما ي�شري �إليه تاأكيد فريق 
�لبعثة �أن دولة �لإمار�ت قدمت �أف�شل 
�لتي  �ملعايري  م��ن  �شبعة  يف  �ملمار�شات 
جرى تقييمها، و�لتي ميكن �ل�شتفادة 
منها يف جت��ارب دول �أخ��رى تعمل على 
�لفريق  �إذ قدم  بر�مج مماثلة،  تطوير 
�لبنية  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ت��و���ش��ي��ات 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل��ن��ووي��ة يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
يتبنى  �شلمي  ن���ووي  برنامج  وتطوير 
و�ل�شلمة  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة  م��ع��اي��ري  �أع���ل���ى 
و�مل��وث��وق��ي��ة يف ح���ال ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا. ومن 
�إليها  �أ�شار  �لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  بني 
�لحتادية  �لهيئة  تقدم  �لبعثة،  فريق 
تقرير  لو�شع  بطلب  �لنووية  للرقابة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لت�شغيلية،  �جل��اه��زي��ة 
�لتي  �ملكثفة  �ل��ذ�ت��ي  �لتقييم  عملية 
�لوكالة  و�أ�����ش����ادت  “نو�ة”.  �أج���رت���ه���ا 
بامل�شتوى  �ل���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة  �ل���دول���ي���ة 
�ملتميز �لذي يتمتع به فريق �ملهند�شني 
لدى “نو�ة” و�لذين ينبئون مب�شتقبل 
و�ع���د ل��ل��م�����ش��روع. وق���دم ف��ري��ق �لبعثة 
مقرتحات،  و���ش��ب��ع��ة  ت��و���ش��ي��ات  ت�����ش��ع 
حمورية  مو��شيع  ثلثة  ناق�شو�  كما 

�لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  م��و����ش��ل��ة  �أب���رزه���ا، 
للطاقة �لنووية و�شركة “نو�ة” للطاقة 
قبل  �لت�شغيلية  �جلاهزية  حت�شري�ت 
�لنووية  �مل��ح��ط��ة  يف  �ل���وق���ود  حت��م��ي��ل 
�لأوىل، و����ش��ت��م��ر�ر دول���ة �لإم�����ار�ت يف 
م�شتهدفات  �إىل  �لو�شول  نحو  �لعمل 
�شيا�شة �لعمل �ل�شادرة يف عام 2016 
�لطويلة �لأمد لإد�رة �لنفايات �لنووية 
�ملُ�شعة و�لت�شرف بها، ف�شًل عن �أهمية 
بني  �ل��وط��ن��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لتن�شيق 
و�ملر�جعة  �ملعنية،  �لأط����ر�ف  خمتلف 
للأطر �لقانونية و�لت�شريعية وتطوير 
و�ل��ت��ط��وي��ر ل�شمان  �لأب���ح���اث  ب��ر�م��ج 

��شتد�مة �لرنامج.
�لدولية  �ل��وك��ال��ة  منهجية  �أن  ي��ذك��ر 
�لوكالة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �ل��ذري��ة  للطاقة 
بعنو�ن:  �ل����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة  �ل���دول���ي���ة 
“مر�حل تنمية �لبنية �لتحتية �لوطنية 
ثلث  ت��ت�����ش��م��ن  �لنووية”  ل��ل��ط��اق��ة 
مر�حل ينبغي على �أي دولة ��شتكمالها 
�أوىل  لت�شغيل  جاهزيتها  �إع���لن  قبل 
حمطاتها للطاقة �لنووية، حيث متتاز 
ك���ل م���ن ه���ذه �مل���ر�ح���ل ب���اإجن���از حمدد 
م���دى تقدم  مي��ك��ن م��ن خ��لل��ه تقييم 
�لقر�ر  و�تخاذ  �لتطوير،  جهود  وجناح 

بالنتقال �إىل �ملرحلة �لتالية.
�ملنهجية  من  �لأوىل  �ملرحلة  �أن  يذكر 
ترتبط بالأن�شطة و�لعتبار�ت �ل�شابقة 
ع��ن��د جاهزية  وت�����ش��ت��ك��م��ل  ل��ل��م�����ش��روع، 
برنامج  بتطوير  �للتز�م  �لإع��لن عن 
�لثانية  �ملرحلة  �أم��ا  �ل��ن��ووي��ة،  للطاقة 
�لتح�شريية  ب����الأع����م����ال  ف���رتت���ب���ط 
للتعاقد وبناء حمطة �لطاقة �لنووية، 
وت�����ش��ت��ك��م��ل ع���ن���د ج���اه���زي���ة �لإع������لن 
�لعرو�ش  ل����ش���ت���در�ج  �ل���ش��ت��ع��د�د  ع���ن 
و�ملفاو�شات لإن�شاء �أول حمطة للطاقة 
�لنووية، وهما �ملرحلتان �للتني قيمتها 
�لبعثة يف �لعام 2011، يف حني ترتبط 
باأن�شطة  و�لأخ������رية  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رح��ل��ة 
�لنووية  للطاقة  حمطة  �أول  تطوير 
�جلاهزية  عن  �لإع��لم  عند  وت�شتكمل 

للت�شغيل.

خالل مناظرة �صبابية تقام غدا يف معهد تدريب املعلمني يف عجمان 

»مناظرات ال�سباب« تناق�ش دور ال�سغف ومتطلبات 
العمل يف حتديد التخ�س�ش الدرا�سي 

•• دبي-�لفجر:

حتت رعاية �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام 
ل�شرطة دبي، نظم جمل�ش �ل�شرطة �لن�شائي لإ�شعاد �ملجتمع، 
بالتعاون مع �للجنة �لن�شائية يف قطاع �لبحث �جلنائي، ور�ش 
بالعن�شر  �خلا�شة  �لعمل”  و�أخلقيات  �لوظيفي  “�ل�شلوك 

�لن�شائي من مدنيات وع�شكريات على م�شتوى �لقوة.
�ل�����ش��ب��اط مبنطقة  ن����ادي  �ل��ع��م��ل يف  ور�����ش  �أوىل  و�ن��ط��ل��ق��ت 
�لقرهود، بح�شور �ملقدم �إلهام ح�شن �شالح من �لإد�رة �لعامة 
و�لنقيب  �ل��ور���ش��ة،  مقدمة  �جل��ن��ائ��ي��ة،  و�مل��ب��اح��ث  للتحريات 
لإ�شعاد  �لن�شائي  �ل�شرطة  جمل�ش  رئي�ش  �ل�شعدي  �ل��ع��ن��ود 

�ملجتمع، وعدد من ع�شو�ت �ملجل�ش وموظفات �شرطة دبي.
ياأتي  �لعمل  ور���ش  تنفيذ  �أن  �ل�شعدي  �لعنود  �لنقيب  و�أك��دت 
�لهتمام  على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�ش  �إط���ار  يف 
بالعن�شر �لن�شائي ورفع م�شتو�هن يف �ملجال �لوظيفي، م�شرية 
�إىل �أن وجود �لعن�شر �لن�شائي يف موؤ�ش�شة �أمنية يحتم عليهن 

�ل�شبط و�لربط و�للتز�م يف �أد�ء عملهن على �أكمل وجه.
لإ�شعاد  �لن�شائي  �ملجل�ش  يف  حر�شنا  ب��اب  م��ن  �أن���ه  و�أ���ش��اف��ت 
�للجنة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �لن�����ش��ب��اط، مت  روح  ب��ث  ع��ل��ى  �ملجتمع 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف ق��ط��اع �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي لإع�����د�د ور�����ش �لعمل 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ال�����ش��ل��وك �ل��وظ��ي��ف��ي و�أخ���لق���ي���ات �ل��ع��م��ل و�لتي 
�لأ�شبوع،  يف  ع��م��ل  ور����ش   3 مب��ع��دل  �أ���ش��ه��ر   4 مل���دة  �شت�شتمر 
وت�شتهدف جميع �لعن�شر �لن�شائي يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
دبي �شو�ء من �ملدنيات �أو �لع�شكريات. ودعت �لنقيب �ل�شعدي 
نقل  يف  و�مل�شاهمة  �لعمل  ور�شة  يف  للم�شاركة  �ملوظفات  كافة 
�خلر�ت و�لتجارب �لتي يكت�شبنها من زميلتهن مبا ينعك�ش 

�إيجاباً على م�شرية �لعمل وي�شاهم يف نقل �ملعرفة.

وقدمت �ملقدم �إلهام ح�شن �شالح ور�شة �لعمل �لأوىل، ��شتهلتها 
دب���ي للعن�شر  �ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ع��ل��ى دع���م  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
�أف�شل  على  بو�جبهن  �لقيام  �أج��ل  م��ن  ومتكينهن  �لن�شائي 
�ملر�أة  د�ئماً  يك�شب  و�ملبادئ  بالنظام  �لتقيد  �أن  موؤكدة  وج��ه، 
�إيجابياً على عملها ومهنتها.  �أثر�ً  �حرت�م �مل�شوؤولني ويرتك 
ودعت �ملقدم �شالح �ملوظفات �إىل �للتز�م باأخلقيات �ملهنة يف 
�لعمل �ل�شرطي، مو�شحًة �أن �للتز�م باأخلقية �ملهنة يرتبط 
د�ئماً باللتز�م بالقو�عد و�ملعايري و�للو�ئح و�لقو�نني �ملُنظمة 
9 �شفات  �أن هناك  �إىل  �ل�شرطية. ولفتت  للعمل و�ل�شيا�شات 
و�لإخل�ش،  �ل���ولء  يف:  تتمثل  عملها  يف  �ملتميزة  للموظفة 
�ل�شدق و�لأمانة، �لن�شباط وروح �مل�شوؤولية، �لإحر�م و�لثقة 
�لروح  وبث  �لتفاوؤل  و�لإنتاجية،  و�لطموح  �لتفاين  �ملتبادلة، 
فرق  يف  �مل�شاركة  ب��الأخ��ري��ني،  و�ل�شعور  �لتعاون  �لإي��ج��اب��ي��ة، 
�لعمل وتبادل �لأدو�ر، �إىل جانب �لو�شوح و�ل�شفافية. بدورها، 
�أكدت �لنقيب �شلوى �جللف، ع�شو جمل�ش �ل�شرطة �لن�شائي 
�لعن�شر  �لور�شة تنبع من تعريف  �أهمية  �أن  �ملجتمع،  لإ�شعاد 
�لن�شائي باأخلقيات �لعمل و�أهمية �لتم�شك باملبادئ و�للتز�م 
بالقو�نني مبا ي�شاهم يف تعزيز م�شلحة �لعمل ورفع م�شتوى 
�ملهنية و�لإنتاجية حتقيقاً لتوجهات وتطلعات �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي �مل�شتقبلية، م�شرية �إىل �أن �لعن�شر �لن�شائي يلعب 
�لعمل  م��ن ور���ش  �ل��ن��وع  �ل�شرطي وه��ذ�  �لعمل  ه��ام��اً يف  دور�ً 
ي�شاهم يف تعزيز �لن�شباط لديهن مبا ينعك�ش على قيامهن 
مناق�شات  �لعمل  ور�شة  و�شهدت  عالية.  مبهنية  بو�جباتهن 
�لأخطاء  �إىل  �مل��وؤدي��ة  �لأ�شباب  ح��ول  و�لآر�ء  للأفكار  وتبادل 
و�لإخ��ل���ش يف  و�ل��ولء  بالقو�عد  �لل��ت��ز�م  و�أهمية  �مل�شلكية، 
وبروح  و�ن�شباط  و�أم��ان��ة  �شدق  بكل  باملهام  و�ل��ق��ي��ام  �لعمل 

�مل�شوؤولية.

•• �ل�شارقة-�لفجر:

ت�شلمت جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان، ترعاً 
�لإ���ش��لم��ي، بقيمة مليون  دب���ي  ب��ن��ك  م��ن  م��ال��ي��اً 
�أ�شتحق  “�أنا  �لزكاة  حلملة  دعماً  �إم��ار�ت��ي،  دره��م 
�حلياة”- �حلملة �ل�شنوية �لتي تنظمها �جلمعية 
�ملوؤ�ش�شات  �مل���ب���ارك، حل��ث  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  خ���لل 
بزكاة  لي�شاهمو�  و�لأف����ر�د  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
�ل�شرطان  مر�شى  ع��لج  تكاليف  لتغطية  مالهم 
يف دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. وي��ع��د هذ� 
�أ�شدقاء  جمعية  بني  تعاون  �أول  �ل�شخي  �لترع 
حيث  �لإ���ش��لم��ي،  دب��ي  وبنك  �ل�شرطان،  مر�شى 
تكاليف  لتغطية  �ل��ت��رع  مبلغ  تخ�شي�ش  �شيتم 
ع���لج جم��م��وع��ة م��ن م��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان، و�لتي 
و�لإ�شعاعي،   ، �لكيماوي  �ل��ع��لج  جل�شات  ت�شمل 
و�لعمليات �جلر�حية مبا فيها عمليات زرع �لنخاع 
�ل�شناعية،  و�لأط���ر�ف  �لأدوي��ة  وتوفري  �ل�شوكي، 
لفتوى  وف��ق��اً  وذل���ك  �ل��لزم��ة،  �لطبية  و�مل��ع��د�ت 
يف  للفتوى  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  �أ���ش��درت��ه��ا  �شرعية 
�أمو�ل  ��شتخد�م  للجمعية  جُتيز  �ل�شارقة،  �إم��ارة 
�ل���زك���اة ل��ت��وف��ري �ل���ع���لج مل��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان بعد 
�لتحقق من �شرطني هما عدم قدرة �ملري�ش على 
��شتخد�م  يتم  و�أن  بنف�شه،  �لعلج  تكاليف  حتمل 

و�أكدت  فقط.  �لعلج  نفقات  لتغطية  �لزكاة  مال 
�شعادة �شو�شن جعفر، رئي�ش جمل�ش �إد�رة جمعية 
�مل�شاركة  دور  على  �ل�����ش��رط��ان،  مر�شى  �أ���ش��دق��اء 
يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لأف�����ر�د،  م��ن  �لفاعلة  �ملجتمعية 
�إجناح مبادر�ت  �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ش يف 
روح  تعك�ش  �لتي  �خل��ريي��ة،  و�أن�شطتها  �جلمعية 
�لإمار�تي،  �ملجتمع  يف  �ملتجذرة  و�لعطاء  �ل��ب��ذل 
على  �ل�شلمي  دب��ي  بنك  لإد�رة  �ل�شكر  ووج��ه��ت 

�لترع �ل�شخي من �مو�ل �لزكاة.
�لذي  �ل�شخي  �ل��ت��رع  �شي�شهم  جعفر:  و�أ���ش��اف��ت 
ق��دم��ه ب��ن��ك دب���ي �لإ����ش���لم���ي ل�����ش��ال��ح ح��م��ل��ة �أنا 
وجهودنا  دعمنا  نطاق  تو�شيع  يف  �حلياة،  �أ�شتحق 
�ل�شرطان يف  �أكر من مر�شى  �إىل عدد  للو�شول 
�لدعم  وتقدمي  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لطبي لهم، ما ي�شاهم ب�شكل كبري يف �لتقليل من 
�أعباء �ملر�ش، وبث �لأمل يف نفو�شهم، وم�شاعدتهم 
على مو��شلة حياتهم ب�شكل طبيعي. ومن جانبه 
�د�رة خدمات  رئي�ش  �هلل،  �لعبد  �ل��رز�ق  عبد  قال 
�لإ�شلمي: �شعد�ء  �ملجتمعية يف بنك دبي  �لدعم 
مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  م��ع  �مل�شرتك  بالتعاون 
�ل�����ش��رط��ان، ه���ذه �جل��م��ع��ي��ة �ل��ت��ي جن��ح��ت خلل 
�إن�شانية  جتربة  تقدمي  يف  �ملا�شية  ع��ام��اً   19 �ل��� 
م���ت���ف���ردة ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ت���ع���زي���ز �ل����وع����ي مبر�ش 

دولة  به يف  للم�شابني  �لدعم  وتقدمي  �ل�شرطان، 
�لإم�����ار�ت، وه��و م��ا دفعنا �إىل �ل��ت��رع ب��ج��زء من 
�لإ�شلمي، ل�شالح حملتها  زك��اة بنك دبي  �أم��و�ل 
�لترع  هذ�  ي�شاهم  �أن  �آملني  �حلياة،  �أ�شتحق  �أن��ا 
ب��ه��ا، وبث  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لنبيلة  ت��ع��زي��ز �جل��ه��ود  يف 
�لأمل يف نفو�ش �ملر�شى و�أ�شرهم، ونوؤكد على �أننا 
مبزيد  �لتعاون  ه��ذ�  تعزيز  �إىل  م�شتقبًل  نتطلع 
“�أنا  زك��اة  حملة  وت�شهد  �مل�شرتكة.  �مل��ب��ادر�ت  من 
�أ�شتحق �حلياة” يف كل عام تفاعًل كبري�ً من قبل 
�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د، حيث تكفلت خلل �لفرتة من 
2015 – 2017 بعلج 768 م�شاب بال�شرطان 
�أ�شدقاء مر�شى  �أن جمعية  �إىل  ي�شار  �لدولة.  يف 
عام  تاأ�ش�شت  ع��ام،  نفع  ذ�ت  �ل�شرطان هي جمعية 
�ل�شتة  بال�شرطانات  �لوعي  ن�شر  بهدف   1999
�لثدي،  ���ش��رط��ان  وه����ي:  �مل��ب��ك��ر  للك�شف  �ل��ق��اب��ل��ة 
وع��ن��ق �ل��رح��م، و�ل��رو���ش��ت��ات��ا، و�جل��ل��د، و�شرطان 
�لتوعوي  عملها  جانب  و�إىل  و�مل�شتقيم،  �لقولون 
تعمل �جلمعية على تقدمي �لدعم �ملعنوي و�ملادي 
مبر�ش  ت��اأث��رو�  مم��ن  وعائلتهم  �ملر�شى  لآلف 
�ل�شرطان، بغ�ش �لنظر عن جن�شياتهم و�أعمارهم، 
وجن��ح��ت حتى �لآن يف ت��ق��دمي �ل��دع��م لأك���رث من 
4200 م�شاب بال�شرطان وعائلتهم �ملقيمني يف 

�لإمار�ت و�أ�شرهم.

»الحتادية للرقابة النووية« ت�ست�سيف بعثة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ملراجعة »البنية التحتية النووية املتكاملة«

•• عجمان-و�م:

�أطلق ق�شم �لإعلم و�لعلقات �لعامة بالقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان 
توعية  �إىل  �ل�شفر” ت��ه��دف  �أث��ن��اء  �مل��ن��ازل  “�أمن  ���ش��ع��ار  حت��ت  حملة 
�ل��لزم��ة حلماية  �لإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ جميع  ���ش��رورة  �مل�شافرين ح��ول 
للثقافة  تعزيز�  �ل�شفر  �أث��ن��اء  �ل�شرقة  جل��ر�ئ��م  �لتعر�ش  م��ن  �مل��ن��زل 
�أو  كافية  دون حماية  �ملنزل  ترك  ب�شاأن خطورة  �لأ�شر  لكافة  �لأمنية 

�لتهاون يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية �للزمة.
وقال �شعادة �لعقيد علي جر �ل�شام�شي مدير مر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة 
ب�شرطة عجمان �إن جر�ئم �ل�شرقة من �ملنازل تزد�د �شيفا نظر� ل�شفر 
�لفر�شة  ت��ت��اح  �لإج����از�ت بحيث  �مل��ن��ازل لق�شاء  و�أ���ش��ح��اب  �ل��ع��ائ��لت 
�ملقتنيات  على  و�ل���ش��ت��ي��لء  �مل��ن��ازل  �إىل  ل��ل��دخ��ول  �لنفو�ش  ل�شعفاء 

�حلماية  و�شائل  ��شتخد�م  �إىل  و�ملقيمني  �ملو�طنني  د�عيا   .. �لثمينة 
�للزمة مل�شاكنهم وعدم ترك �لأ�شياء �لثمينة د�خلها جتنبا لل�شرقة.

�ملناطق  حلماية  �أمنية  تد�بري  ع��دة  و�شعت  عجمان  �شرطة  �أن  و�أك��د 
مر�كز  جميع  يف  �حل��م��ل��ة  تفعيل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب���الإم���ارة  �ل�شكنية 
�ل�شرطة بعجمان بتوجيه �ملتعاملني حول تاأمني �ملنازل يف حالة �ل�شفر 
..م�شري� �إىل �أن �شارقي �ملنازل يف مثل هذه �ملو��شم يدركون خلوها من 

�ل�شكان.
�إطلق  عر  �لتوعية  جهود  جانب  �إىل  �أنه  �ل�شام�شي  �لعقيد  و�أو�شح 
حملة “ �أمن �ملنازل �أثناء �ل�شفر” فاإن �ل�شرطة كثفت دورياتها �لأمنية 
مع بد�ية �ل�شيف يف جميع مناطق �لإمارة بعد �أن مت �إعد�د در��شة حول 
�أكرث �ملناطق تعر�شا لل�شرقة وعلى �شوء ذلك مت و�شع خطط �أمنية 

للت�شدي لأي خماطر تو�جه جميع �ملناطق �ل�شكنية يف �لإمارة.

•• �أبوظبي-و�م:

من  �لذهبية  �جل��ائ��زة  على  �ملهنية  و�ل�شحة  لل�شلمة  �أب��وظ��ب��ي  مركز  ح�شل 
تنفيذ  يف  “رو�شبا” ل��دوره  �حل��و�دث  من  للوقاية  �لريطانية  �مللكية  �جلمعية 

�لعديد من �مل�شاريع و�لر�مج ذ�ت �لعلقة بال�شلمة و�ل�شحة �ملهنية.
وقال �شعادة �لدكتور جابر عي�شة �جلابري مدير عام مركز �أبوظبي لل�شلمة 
يوؤكد متيزه يف جمال  �ملركز وبح�شوله على هذه �جلائزة  �إن  �ملهنية  و�ل�شحة 
�أهمية  وع��ل��ى  �ملهنية  و�ل�����ش��ح��ة  �ل�����ش��لم��ة  و�إج������ر�ء�ت  م��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل  تطبيق 

�لإجناز�ت �لتي حققها على �مل�شتوى �لعاملي و�ملحلي.
و�أ�شاف �إن �جلائزة تعك�ش حر�ش �إمارة �أبوظبي على �لتعزيز �لد�ئم للإجر�ء�ت 
و�لأنظمة �لتي تكفل �أماكن عمل �آمنه و�شليمه للعاملني يف �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�ش وفق �أرقى �ملعايري �لدولية.

�آمنا و�شحيا وذلك يف  �أبوظبي تعد مكاناً  �إمارة  �أن �أماكن �لعمل يف  م�شري� �إىل 
ظل وجود ت�شريعات ر��شخة ت�شتهدف هذه �لفئة �ملهمة من �ملجتمع.

�أه��م �جل��ه��ات �ملعنية بتطوير  ك��اأح��د  �مل��رك��ز  �أن ه��ذه �جل��ائ��زة تعزز مكانة  و�أك���د 
�ملزيد  تتيح خلق  كما  �لعامل  �ملهنية على م�شتوى  و�ل�شحة  �ل�شلمة  ممار�شات 
من �لفر�ش �لتي ت�شهم يف رفع وتطوير م�شتوى �لوعي بهذه �ملمار�شات علوًة 
على �أنها جت�شد و�شول نظام �إمارة �أبوظبي لل�شلمة و�ل�شحة �ملهنية �إىل �أعلى 
�ملركز يف  �إجن��از�ت  �إىل �شجل  �أن هذه �جلائزة ت�شاف  �ملعايري �لدولية. و�أو�شح 
جمال �ل�شلمة و�ل�شحة �ملهنية �إذ ح�شل على جائزة �ل�شلمة �لدولية عن فئة 
2017 من جمل�ش �ل�شلمة �لريطاين كما �عتمد �ملركز خلل  �لتميز لعام 
�لعام 2017 �أنظمة �ل�شلمة و�ل�شحة �ملهنية ملا يقارب “820” جهة حكومية 
وخا�شة ومت �لتدقيق على “50” جهة عاملة يف �لإمارة ملتابعة �للتز�م بتطبيق 

متطلبات �لنظام.

اأبوظبي لل�سالمة املهنية يح�سل على اجلائزة الدولية من اجلمعية الذهبية�سرطة عجمان تطلق حملة »اأمن املنازل اأثناء ال�سفر«

»اإ�سالمية دبي« تت�سدر يف 
حمركات البحث العاملية

•• دبي-و�م:

ن�شطت �إد�رة �لإفتاء بد�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شلمية 
�إد�رة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  دب��ي  و�لعمل �خل���ريي يف 
تقنية �ملعلومات بالد�ئرة يف ��شتكمال ن�شر جزء 
كبري من �لفتاوى �ل�شادرة عنها بتحميل نحو 
كمرحلة  �لإنرتنت  عر  فتوى   ”29.137“
�أوىل بعد تهيئتها مبا يتو�فق مع �إمكانية �لبحث 
 google،»�ك �لعاملية  �لبحث  مبحركات  عنها 
�لفقه  �أبو�ب  وت�شمل جميع  » وغريها   Bing
و�لق�شايا  �ملعا�شرة  �لفقه  وم�شائل  �لإ�شلمي 
�ملنهج  �شوء  يف  �ملختلفة  و�لفكرية  �لجتماعية 

�لو�شطي لديننا �حلنيف.
�أحمد عبد �لعزيز �حل��د�د كبري  وقال �لدكتور 
�ن  �ل����د�ئ����رة  يف  �لإف����ت����اء  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ف��ت��ني 
�لتحول  ف��ارق��ة يف  �لإجن���از يعتر علمة  ه��ذ� 
�لإل����ك����رتوين خل���دم���ة ����ش���ر�ئ���ح �مل��ج��ت��م��ع على 
�لفتوى  ت��ق��دمي  يف  ول���ش��ي��م��ا  �ل��ع��امل  م�شتوى 
و�حللول  �ل��و���ش��ط��ي  �ل��ب��ع��د  ذ�ت  �مل��ن�����ش��ب��ط��ة 
�ل���ق���دمي و�حلديث  ب���ني  �ل�����ش��م��ول��ي��ة �جل��ام��ع��ة 
مت  ما  �أن  ..م�شيفا  �ملعا�شرة  �حلالة  وم��ر�ع��اة 
�لعاملية  �ل�����ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى  �ل��ف��ت��اوى  م��ن  حتميله 
يجعل “�إ�شلمية دبي” تت�شدر جميع �جلهات 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل ب��ع��د د�ر 
�لإفتاء �مل�شرية. كما �أقدمت �إد�رة �لإفتاء على 
خدماتها  تطوير  خ��لل  م��ن  �جلمهور  �إ���ش��ع��اد 
��شتقبال �خلط  ن��ط��اق  و���ّش��ع��ت  ح��ي��ث  �مل��ق��دم��ة 
�مل��وّح��د للد�ئرة  �ل��رق��م  ل��لإف��ت��اء على  �مل��ج��اين 
م�شتقبلي  ع����دد  وت�����ش��اع��ف   ”800600“
��شتف�شار�تهم  ع��ل��ى  ل��ل��رد  �جل��م��ه��ور  م��ك��امل��ات 
 12 �إىل  م�شتقبلني   3 من  �لفقهية  و�أ�شئلتهم 
وذل���ك رغبة  و�مل��ف��ت��ي��ات  �مل��ف��ت��ني  م��ن  م�شتقبل 
و�إ�شهاما  تلبية طلبات �جلمهور  �لإد�رة يف  من 
لينتظم  �ل���دي���ن  يف  �ل��ف��ق��ه  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م  يف 
على  و�ل���رد  �مل��ك��امل��ات  ��شتقبال  يف  �ملفتني  عمل 
�إىل  �شباحاً  �لثامنة  �ل�شاعة  من  �ل�شتف�شار�ت 
و�إىل  ر���ش��م��ي  وب�شكل  م�����ش��اًء  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل�����ش��اع��ة 
م��ن��ت�����ش��ف �ل��ل��ي��ل ب�����ش��ك��ل ت��ط��وع��ي ع����لوة على 
عليها  جتيب  بالن�شاء  خا�شة  خ��ط��وط  ت��وف��ري 
من  �لإف���ت���اء  �إد�رة  يف  ب��ال��ف��ت��وى  �ملتخ�ش�شات 
�لعلوم  يف  �ل��دك��ت��ور�ه  �شهادة  على  �حل��ا���ش��لت 

�ل�شرعية و�لفقه �لإ�شلمي.

ت�صتمر ملدة 4 اأ�صهر وت�صتهدف كافة املوظفات

تربع بها ل�صالح حملة »اأنا اأ�صتحق احلياة«جمل�ش ال�سرطة الن�سائي ينظم ور�ش »ال�سلوك الوظيفي واأخالقيات العمل«

»اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان« تت�سلم مليون درهم من بنك دبي الإ�سالمي
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�سرطة دبي ُتطلع ال�سوؤون الإ�سالمية على جتربتها يف املجال الإعالمي
•• دبي-�لفجر:

�إ�شعاد  ��شتقبل �للو�ء حممد �شعيد �ملري، م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون 
�ملجتمع و�لتجهيز�ت يف �شرطة دبي، وفد� من د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شلمية 
و�لعمل �خلريي يف دبي برئا�شة �ل�شيد هلل علي �لفيلي، مدير �إد�رة 
على  تهدف للطلع  زيارة  وذلك �شمن  بالإنابة،  و�لت�شويق  �لت�شال 
�لو�شائل �حلديثة و�مل�شتخدمة للت�شويق و�لرتويج �لإعلمي، وجتربة 

�لإعلم �لأمني يف �ملجال �لتلفزيوين و�لإذ�عي.
ورّح����ب �ل���ل���و�ء �مل����ري ب��ال��وف��د �ل���ز�ئ���ر ب��ح�����ش��ور �مل��ق��دم في�شل عي�شى 
رئي�ش  �ل�شيباين،  هاين  و�لر�ئد  �لأمني،  �لإع��لم  �إد�رة  مدير  �لقا�شم، 

ق�شم  رئي�ش  �أم��ني،  �أحمد  �شعيد  و�ل�شتاذ  �لتلفزيونية،  �لر�مج  ق�شم 
�لأخبار و�لن�شر، وعدد من روؤ�شاء �لأق�شام من �ل�شباط و�لأف��ر�د من 

كل �جلانبني.
و�أكد �للو�ء �ملري حر�ش �شرطة دبي على م�شاركة جتاربها وممار�شاتها 
بنقل  و�شعادتهم  و�خل��ا���ش��ة،  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  كافة  م��ع 
�لإعلمي  �لأد�ء  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  ب��ه��دف  �لآخ��ري��ن  �إىل  خ��ر�ت��ه��م 

و�لإد�ري و�لثقايف للموؤ�ش�شات يف �لدولة.
تعزيز  �شاأنها  �ملتبادلة بني �جلهات من  �لزيار�ت  �أن  �ملري  �للو�ء  و�أك��د 
ل�شرطة  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  يحقق  مب��ا  �جلانبني  ب��ني  �ل�شر�كة 
تعزيز  �أن  �مل�شتقبلية، م�شيفا  دبي  توجهات حكومة  تو�كب  و�لتي  دبي 

�ل�شر�كة ي�شمل كذلك �جلهات �لإعلمية �ملرئية و�مل�شموعة و�ملقروءة 
�ل�شلت معهم، كونهم ميثلون حلقة و�شل مهمة  �لدولة، وتوثيق  يف 
�أهم  حول  معهم  �لتو��شل  وتعزيز  �ملجتمع  لأف��ر�د  �ملعلومات  لإي�شال 
�لأحد�ث و�مل�شتجد�ت، و�إبر�ز دور �شرطة دبي �لأمني و�ملجتمعي حمليا 

وعامليا.
�لإعلمية  �ل�شيا�شة  عن  نبذة  �لقا�شم  في�شل  �ملقدم  ق��دم  جانبه،  من 
ملختلف  وتغطيتهم  �لأم��ن��ي،  �لإع����لم  �إد�رة  عمل  و�آل��ي��ة  دب��ي  ل�شرطة 
�ملو��شيع �لأمنية و�ملجتمعية و�جلنائية و�لتوعوية و�ملرورية وغريها، 
�لقيادة  دور  وي��رز  و�مل�شد�قية،  بال�شفافية  يت�شم  متجدد  �إط��ار  �شمن 
�لإيجابية،  �شورتها  من  ويعزز  و�ملجتمع،  للفرد  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 

�ملبالغات  من  �ملجتمع  ويحمي  و�لنتماء،  باملو�طنة  �لإح�شا�ش  ويعمق 
و�ل�شلبيات و�إثارة �لبلبلة، ويك�شف �حلقائق و�ملخالفات و�لف�شاد.

من جانبهم، قدم كل رئي�ش ق�شم يف �إد�رة �لإعلم �لأمني �شرحا تف�شيليا 
�ل�شحفي  و�لن�شر  و�لتلفاز  و�لإذ�ع����ة  �لتوثيق  يف  �لعمل  �آل��ي��ات  ح��ول 
�لأمنية حمليا  �لأخبار  �لإعلمي، وكيفية ر�شد  و�لتن�شيق  و�لت�شوير 

وعامليا، و�إعد�د �لإح�شائيات، و�لتن�شيق مع �جلهات �خلارجية.
ويف نهاية �للقاء، قدم �للو�ء حممد �شعيد �ملري درعا تذكارية �إىل �ل�شيد 
هلل علي �لفيلي و�لوفد �ملر�فق له، و�لذين بدورهم قدمو� �شكرهم 
�أن  موؤكدين  �ل��و�ف��ي��ة،  ومعلوماتهم  ��شتقبالهم  على  دب��ي  �شرطة  �إىل 
�شرطة دبي من �جلهات �لر�ئدة يف جمال �لتغطية �لإعلمية �لأمنية.

انطالق الدورة ال�سيفية التطوعية لطلبة املدار�ش

�لدولة  بروؤية  ربطهم  خ��لل  من 
و�أه���د�ف���ه���ا وه�����ذ� م���ن ����ش���اأن���ه �أن 
ي���زي���د �ل����رت�ب����ط و�ل���ل���ح���م���ة بني 
قوة  �أك���رث  وجعله  �ملجتمع  �أف����ر�د 
�أع�����رب ظاهر  ف��ي��م��ا   .. و���ش��لب��ة 
ه���������ز�ع �ل�����ظ�����اه�����ري ع�����ن ف���خ���ره 
بينما  ب��ال��دورة..  �أبنائه  بالتحاق 
ر��شد  �إبر�هيم  �لأم��ر  �أو���ش��ح ويل 
نقطة  ت�شكل  �ل���دورة  �أن  �لزعابي 
�بنه  ح��ي��اة  يف  ومف�شلية  م�شيئة 
�لوطن  خ��دم��ة  �إىل  ف��ب��الإ���ش��اف��ة 
�شيكون  ع��ن��ه  و�ل���دف���اع  وح��م��اي��ت��ه 

�شمن جي�ش وطني قوي للدولة.
�أن  �ليماحي  حميد  علي  �أك��د  كما 
وقوف  على  �ع��ت��ادو�  �لوطن  �أبناء 
و  جانبهم  �إىل  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
حان �لوقت لكي ي��ردو� جزء� مما 
ق��دم��ه �ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه ل��ه��م من 
�لدور�ت  لهذه  �ن�شمامهم  خلل 
وت�شلحهم  ���ش��ت��ح�����ش��ن��ه��م  �ل���ت���ي 
و�ل�شجاعة  و�مل����ع����رف����ة  ب���ال���ع���ل���م 
و�لإق��د�م وحماية �لوطن و�شونه 
�إىل  ت��دع��و  �شلبية  �أف��ك��ار  �أي  �شد 
�شك  ول  �أر���ش��ه  ب�شلمة  �مل�شا�ش 
�لرنامج  ه��ذ�  يف  �نخر�طهم  �أن 
و�أ����ش���ا����ش���ي���ة  �أوىل  خ����ط����وة  ي���ع���د 

و�لثقافة باعتبارهم ثروة �لوطن 
وعدته للم�شتقبل.

بناء  ع��م��ل��ي��ة  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ارت 
ت�شافر  تتطلب  �لطلبة  �شخ�شية 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  �جل���ه���ود  ج��م��ي��ع 
كافة، وفق �أ�ش�ش علمية قادرة على 
���ش��ن��ع ج��ي��ل ج��دي��د م���ن �لطلب 
�لقيادة يف  لو�ء  �شيحملون  �لذين 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  و�أع������دت  ك���اف���ة. 
�لإمكانات  ك��ل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
كاملة  طبية  فحو�ش  من  للدورة 
�شوء  على  �لطلبة  قبول  مت  �لتي 
نتائجها ومن ثم خو�ش �لتجربة 
ت���دري���ب  م����رك����ز  ويف  �ل����ف����ري����دة. 
�لعني  �ل���ل���ح���م���ة مب���دي���ن���ة  ����ش���ي���ح 
للدورة  �ملن�شمني  �أجريت للطلبة 
لن�شمامهم  �مل��ع��ت��ادة  �ل��رتت��ي��ب��ات 
�ل���ت���دري���ب.. ف��ي��م��ا ح�شرت  وب����دء 
بنت  �إىل مدر�شة خولة  �لطالبات 
�أمورهن  �أول��ي��اء  ب�شحبة  �لأزور 
هذه  �أهمية  على  �أج��م��ع��و�  �ل��ذي��ن 
�شخ�شية  ����ش���ق���ل  يف  �ل�����������دور�ت 
�مل�شوؤولية  وت��ع��ل��ي��م��ه��ن  �ل��ف��ت��ي��ات 
و�لنتماء  �ل���وط���ن  ح���ب  وغ���ر����ش 
يف ن��ف��و���ش��ه��ن، م���ن خ���لل �أج����و�ء 

من خلل �لدورة �أن يتعلم �لكثري 
خدمة  يف  و�ل�شعي  �لع�شكرية  عن 
�لطالب  ن�����ش��ح  بينما   .. �ل��وط��ن 
بتعلم  �أقر�نه  نا�شر  علي  �شلطان 
ي�شتطيعو�  ل��ك��ي  ج���دي���دة  �أ���ش��ي��اء 
�لعتماد على �لنف�ش ب�شكل كبري 
ومعلومات  م����ه����ار�ت  و�ك���ت�������ش���اب 
ذياب  �لطالب  �أكد  فيما  جديدة.. 
�لدورة  ه��ذه  �أن  �حلب�شي  حممد 
تنا�شب حبه للمغامرة، و�لتجديد 
يومياتي  ع��ن  ب��الب��ت��ع��اد  ورغ��ب��ت��ه 

�لعادية.
حممد  كليثم  قالت  ناحيتها  م��ن 
�ل�شيم  م���در����ش���ة  م����ن  �ل����ن����ي����ادي 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �لأ����ش���ا����ش���ي و�ل���ث���ان���وي 
ب��ال��ع��ني �إن���ه���ا ت��ط��م��ح م���ن خلل 
�أ�شا�شيات  ل��ت��ع��ل��م  �ل�������دورة  ه����ذه 
وكيفية  �ل���ن���ف�������ش،  ع����ن  �ل�����دف�����اع 
نف�شها  على  و�لع��ت��م��اد  �له��ت��م��ام 
و�ملنا�شبة..  �جل��ي��دة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
ح�شن  ج��ا���ش��م  رمي  ن�شحت  فيما 
�أ�شياء  بتعلم  زميلتها  �جل�شمي 
�لعتماد  ي�شتطعن  لكي  ج��دي��دة 
على �لنف�ش ب�شكل كبري و�كت�شاب 
م����ه����ار�ت وم���ع���ل���وم���ات ج���دي���دة.. 
�ملر  �شلح  زينب  �أو���ش��ح��ت  بينما 

يت�شمن جو�نب و�أن�شطة خمتلفة 
وتنمية  �ل���وع���ي  ل��ت��ع��م��ي��ق  ت��ه��دف 
�لنتماء  روح  وت���ع���زي���ز  �ل�������ولء 
قدر�تهم  و�شقل  �مل��ت��درب��ني  ل��دى 
على  و�لعتماد  �مل�شوؤولية  لتحمل 
�لقيادية  �ملهار�ت  وتنمية  �لنف�ش 
�ملدربني  �أمهر  �أي��دي  على  لديهم 
و�ملدربات �لذين يحظون بخر�ت 
خمتلف  يف  ع����ال����ي����ة  وم�������ه�������ار�ت 
�لريا�شي  �ل����ت����دري����ب  جم�������الت 
�خت�شا�شيي  بجانب  و�لجتماعي 
�لذين  �ل��ت��غ��ذي��ة  و�خ��ت�����ش��ا���ش��ي��ات 
�ل�شحي  �لغذ�ئي  �لنظام  ي�شعون 

و�ملتو�زن للم�شاركني.
�لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة  و�أك�����دت 
و�لح���ت���ي���اط���ي���ة ع���ل���ى �لإه���ت���م���ام 
�لقيادة  ت���ول���ي���ه  �ل�������ذي  �ل���ك���ب���ري 
على  �مل�شتمر  وحر�شها  �حلكيمة 
و�لأن�شطة  �لر�مج  وتنظيم  دعم 
�ل�شيفية لطلبة �ملد�ر�ش يف نهاية 
��شتثمار  ب��ه��دف  �ل��در����ش��ي،  �ل��ع��ام 
�لهوية �لوطنية  �أوقاتهم وتعميق 
و�لن�����ت�����م�����اء ل����ل����وط����ن وق����ي����ادت����ه 
و�لقو�نني،  �لأن���ظ���م���ة  و�ح������رت�م 
�إع��د�د جيل من �ل�شباب  وم��ن ثم 
�لوعي  م����ن  ع���ال���ي���ة  ع���ل���ى درج������ة 

�لكفاء�ت  ورف��ع  �ل��ق��در�ت  لتنمية 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة ل����دى �أب���ن���اء �لإم������ار�ت 
ذ�ت  و�أه����د�ف  ��شرت�تيجية  وف��ق 
معايري عاملية .. م�شيد� بجاهزية 
�ملع�شكر�ت �لتي ت�شت�شيف �لطلب 

و بتوفر كل �خلدمات فيها.
 - �لطنيجي  حممد  �أح��م��د  وق���ال 
�لدورة  ه��ذه  �نعقاد  �إن  �أم��ر-  ويل 
يكت�شب �أهمية بالغة من خلل ما 
توفره من ف�شاء خا�ش للتو��شل 
مع بنات �لوطن وتد�شني مرحلة 
ج��دي��دة وجت��رب��ة و�ع����دة ت�شمن 
ترتكز  ��شت�شر�فية  روؤي���ة  ت��ق��دمي 
ع����ل����ى حم�����������دد�ت ح������ب �ل����وط����ن 
فيما  �إليه..  و�لنتماء  له  و�ل��ولء 
عر عبد�هلل �شلطان �لأمريي عن 
ب��ه��ذه �ملجموعة  ف��خ��ره و�ع��ت��ز�زه 
م���ن ط����لب وط���ال���ب���ات �مل���د�ر����ش 
�ل��دل��ي��ل �حل�شي  ي��ق��دم��ون  وه����م 
و�مل��ل��م��و���ش ب���اأن ح��ب ه���ذ� �لوطن 
�شيبقى ك�شجرة طيبة �أ�شلها ثابت 
م�شاومة  ل  �ل�����ش��م��اء  يف  وف��رع��ه��ا 
ر��شخة  �شمانة  ي�شكل  مما  عليه، 
قيمة  �إع���لء  يف  عظيماً  و��شهاماً 
ق��ال �لطالب  �ل��وط��ن. م��ن جهته 
�شيف مبارك �حلر��شي �إنه يطمح 

فر�شة  �أنها  موؤكدين   .. �لتدريب 
�أوق���ات  لتم�شية  للفتيات  ك��ب��رية 
بعيد�ً  مفيدة،  �أ�شياء  يف  فر�غهن 
عن �لأجهزة �لإلكرتونية ومو�قع 

�لتو��شل �لجتماعي.
و�أكدت جمموعة من �أولياء �لأمور 
�مللتحقني  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل���ط���لب 
�ل�شيفية  �ل���دورة  �أهمية  ب��ال��دورة 
تنمية  يف  ودوره���������ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
و�شقل  وبناتهم  �أبنائهم  م��ه��ار�ت 
مبكر�ً  و�إع����د�ده����م  �شخ�شياتهم 
للقيادة و�لريادة مبا ينعك�ش على 
�لتعليمية  م�شريتهم  ����ش��ت��ك��م��ال 
ب��ت��م��ي��ز وت���ف���وق و����ش��ط��لع بدور 
�لوطن، يف ظل  رئي�شي يف خدمة 
�ل����ذي تقدمه  �مل��ت��و����ش��ل  �ل���دع���م 
موؤكدين  �لر�شيدة  �ل��دول��ة  قيادة 
�إل  ه��ي  م��ا  �ل�شيفية  �ل���دور�ت  �أن 
تاأهيل مبكر لإعد�د �أجيال وطنية 
ت���رت���ق���ي ب���ال���وط���ن وت����د�ف����ع عنه 

وحتافظ على تر�به.
و�أكد فار�ش �أحمد �لهاملي - ويل 
�ل�شيفية  �ل�����دورة  �أه��م��ي��ة   - �أم���ر 
و�لنتماء  �ل���ولء  قيم  تر�شيخ  يف 
مفهوم  وت����ع����زي����ز  و�ل���ت�������ش���ح���ي���ة 
�ملو�طنة �ل�شاحلة لديهم �لطلبة 

•• �أبوظبي -و�م:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
بد�أت   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�ل�شيفية  �ل���دورة  فعاليات  �م�����ش 
و�ملتقدمة  �لتاأ�شي�شية  �لتطوعية 
ل��ط��لب وط��ال��ب��ات �مل��د�ر���ش �لتي 
�لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة  تنظمها 
�أربعة  وت�����ش��ت��م��ر  و�لح���ت���ي���اط���ي���ة 
�أ���ش��اب��ي��ع وذل���ك ����ش��ت��ج��اب��ة لرغبة 
�أول���ي���اء �لأم�����ور و�أب��ن��ائ��ه��م �لذين 
للوطن  وولئ��ه��م  �نتمائهم  �أب���دو� 
وق����ي����ادت����ه �حل���ك���ي���م���ة م����ن خلل 
وبعد  خمتلفة،  و�أن�شطة  ج��و�ن��ب 

جناح �لدور�ت �ل�شابقة.
�شيح  ت���دري���ب  م���رك���ز  و����ش��ت��ق��ب��ل 
�للحمة يف مدينة �لعني ومدر�شة 
خولة بنت �لأزور طلب وطالبات 
مد�ر�ش �لدولة �ملن�شمني للدورة 
يف  لرغباتهم  تلبية  ج���اءت  �ل��ت��ي 
�لر�مج  و�ل�شتفادة من  �مل�شاركة 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت���وؤك���د  �ل���ت���ي 
�ل�شتفادة  ح�شن  بهدف  توفريها 
من �أوقات �لفر�غ مبا فيه م�شلحة 

�لفرد و�ملجتمع و�لوطن.
�لهيئة مع وز�رة �لرتبية  ون�شقت 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  لتحديد  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�مل�شاركة حيث تعد �لدورة فر�شة 
ثمينة لإعد�د �لطلبة وجتهيزهم 
ذهنياً وبدنياً بطابع حيوي ي�شتند 
�إىل �ملغامر�ت �ملحفزة و�لتدريبات 
�ملنتظمة، �إ�شافة �إىل زيادة وعيهم 

بثقافتهم وتاريخهم.
ويخ�شع �مللتحقني للدورة - �لتي 
ت�شتهدف طلب وطالبات �ملد�ر�ش 
�إىل   13 م��ن  �لعمرية  �لفئة  م��ن 
خا�ش  ب���رن���ام���ج   - ع���ام���اً   16

م��ن م��در���ش��ة رق��ي��ة �ل��ث��ان��وي��ة �أنها 
ت�شجيع  ب��ع��د  ب����ال����دورة  �ل��ت��ح��ق��ت 
جديدة  �أ�شياء  لتعلم  لها  �لأ���ش��رة 

و�لتعرف على �حلياة �لع�شكرية.
خلفان  م����ب����ارك  ���ش��ي��خ��ه  وق����ال����ت 
�ل�شيم  م���در����ش���ة  م����ن  �ل����ن����ي����ادي 
�أنها  و�لثانوي  �لأ�شا�شي  للتعليم 
�لعام  �لأوىل  �ل����دورة  يف  ���ش��ارك��ت 
لها  مفيدة  جتربة  وكانت  �ملا�شي 
خمتلف  ����ش��ت��خ��د�م  تعلمت  ح��ي��ث 
�أك����دت  �أن�������و�ع لأ���ش��ل��ح��ة .. ف��ي��م��ا 
�شاملني  ر�����ش���د  ���ش��م�����ش��ة  �ل��ط��ال��ب��ة 
�لإم�����ار�ت  م��در���ش��ة  م��ن  �لنعيمي 
�ل����وط����ن����ي����ة �م����ت����لك����ه����ا �ل����ق����درة 
طبيعة  حت���م���ل  ع���ل���ى  و�ل����رغ����ب����ة 
�حلياة �لع�شكرية لأنها بطبيعتها 
و�ملرونة  �لن�شباط  ميزة  متتلك 
يف حت���م���ل ظ�������روف �حل����ي����اة مما 
يف  م�شتقبل  جديا  تفكر  يجعلها 
�للتحاق ب�شفوف �لقو�ت �مل�شلحة 
�إىل جانب �أخو�تها �ملجند�ت. من 
�أك����د ع��ل��ي �أح���م���د نا�شر  ن��اح��ي��ت��ه 
زكريا - ويل �أمر �لطالبة �شلمى - 
�لطالبات  �لدورة يف تعليم  �أهمية 
وتطوير  �أنف�شهن  على  �لع��ت��م��اد 
�ل�شتفادة  خ��لل  م��ن  ق��در�ت��ه��ن، 
من فرتة �ل�شيف بطريقة جيدة، 
�ل�شلبية  �ل���ع���اد�ت  ع��ن  و�لب��ت��ع��اد 
مثل �ل�شتخد�م �لطويل لو�شائط 
م�شيد�ً  �لج��ت��م��اع��ي..  �ل��ت��و����ش��ل 
ب�����دور �مل�������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة يف كل 
�لأن�شطة و�ملجالت �لتي ت�شب يف 

�شالح �لوطن.
�لكعبي  حممد  ن���و�ل  �أك���دت  فيما 
�شيف  �لطالبة هاجر  �أم��ر  - ولية 
يف  ت�شهم  �ل���دورة  �أن   - �ليحيائي 
ب�شكل  �ملعتاد  �حلياة  منط  تغيري 
كيفية  تعلم  يف  وت�شاعد  �إي��ج��اب��ي 

�لعتماد على �لنف�ش. 
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اعتربت الإهمال �صببًا رئي�صيًا حلوادث غرق الأطفال

 �سرطة اأبوظبي حتذر من خماطر 
�سباحة الأطفال دون رقابة 

•• �أبوظبي-�لفجر:

عدم  ،�إىل  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  دع�����ت 
�ل�شباحة  مي��ار���ش��ون  �لأط���ف���ال  ت���رك 
�ملخ�ش�شة  �لأح���و�����ش  يف  مب��ف��رده��م 
�أو   ، وغ��ريه��ا  �مل��ن��ازل  �لغاية يف  لهذه 
ليكونو�  ،ح��ت��ى  �لبحرية  �ل�شو�طئ 

عر�شة ملخاطر �لغرق.
�لوقاية  يف  �لتهاون  عدم  على  وحثت 
و�لنتباه للأطفال �أثناء تو�جدهم يف 
و�ل�شو�طئ  �ل�شباحة  �أحو��ش  �أماكن 
با�شرت�طات  �للتز�م  �أهمية  ،موؤكدة 
�ل��ع��ام��ة ،وت��ع��ري��ف �لن�شء  �ل�����ش��لم��ة 
مب����خ����اط����ر �ل�������ش���ب���اح���ة مب���ف���رده���م 
،وجت���ن���ب �لق������رت�ب م���ن �لأح���و�����ش 
للنزلق  ع��ر���ش��ة  ليكونو�   ح��ت��ى 

و�ل�شقوط بها.
يف  رئ��ي�����ش��اً  �شبباً  �لإهمال   و�ع��ت��رت 
ح����و�دث غ���رق �لأط���ف���ال، م��ا يتطلب 
م��ر�ق��ب��ت��ه��م م��ن ق��ب��ل �لأ����ش���رة وعدم 
�لن�����ش��غ��ال ع��ن��ه��م و�ل�����ش��م��اح ل��ه��م يف 
�لوقائية  �لإج��ر�ء�ت  باتباع  �ل�شباحة 
ممار�شة  ي���ج���ي���د  ���ش��خ�����ش  ب����وج����ود 

�ل�شباحة و�لإنقاذ.
�لأطفال   غ���رق  م�����ش��ب��ب��ات  و�أرج���ع���ت 
�ل�شباحة  �أح��و����ش  ��شتخد�مهم  �إىل 

مبفردهم ،و�إهمال �لأ�شرة مر�قبتهم 
�مل��اء  وع��دم �لإمل���ام بال�شباحة  ،وعمق 
�لأر�شية  من  ل��لن��زلق  و�لتعر�ش   ،
�ملحيطة بحو�ش �ل�شباحة، و �ملباغتة 
بع�شهم يف  �لأط���ف���ال  ب��رم��ي  ب���امل���ز�ح 
�حلو�ش. ون�شحت بو�شع �شياج حول 
حو�ش �ل�شباحة مينع دخول �لأطفال 
مانعة  �أر���ش��ي��ة  عمل  على  و�حل��ر���ش 
و�رت�����د�ء  �حلو�ش   ح����ول  ل���لن���زلق 
�لأطفال  تزويد   و  �ل�شباحة  معد�ت 

وقفل  �ل���ن���ج���اة،  �أدو�ت  و  ب�����اأط�����و�ق 
�لأبو�ب �ملوؤدية �إىل �أحو��ش �ل�شباحة 
بعدم  �لأ�����ش����ر  وط���ال���ب���ت  �مل����ن����زل.  يف 
�لذكية  �لأج��ه��زة  بت�شفح  �لن�����ش��غ��ال 
لل�شباحة  �لأط���ف���ال  مم��ار���ش��ة  �أث���ن���اء 
وعدم �لنتباه �إليهم ،ما ي�شكل خطر�ً 
عدم  ح��ال  يف  خ�شو�شاً  عليهم  بالغاً 
وج��ود م��ر�ف��ق معهم ،وجت��ن��ب تعبئة 
عند   باملاء  كامًل   �ل�شباحة   حو�ش 

��شتخد�مه من قبل �لأطفال.

»طرق دبي« تعلن عن اإ�سدار دليل توزيع اخلدمات يف حرم الطريق

�سمن مبادرات عام زايد ..�سرطة اأبوظبي تطلق مبادرة اإرث العطاء

•• دبي -و�م: 

�أع��ل��ن��ت هيئة �ل��ط��رق و�مل��و����ش��لت يف دب���ي ع��ن �إط����لق دليل 
توزيع �خلدمات يف حرم �لطريق حر�شا على تطوير وتنظيم 
لأف�شل  وفقا  �لطريق  �لتحتية يف حرم  �لبنية  توزيع خدمات 
�ملمار�شات �لعاملية ومتا�شيا مع �خلطة �ل�شرت�تيجية حلكومة 

دبي 2021.
وقالت �ملهند�شة ميثاء بن عدي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �ملرور 
و�لطرق �إن �لدليل يركز على �لتوزيع �لأمثل خلدمات �لبنية 
�لتحتية يف حرم �لطريق مبا يتنا�شب مع متطلبات �لتنقل يف 
�إمارة دبي وين�شجم مع متطلبات �جلهات �خلدمية �إىل جانب 
توفري �لإر�شاد�ت �لكافية لتنفيذ �أعمال �لبنية �لتحتية يف حرم 

�لطريق ومتطلبات �شهاد�ت عدم �ملمانعة للم�شاريع مبر�حلها 
�ملختلفة.

و�أ�شافت �أن �لدليل مت �عد�ده بالتن�شيق مع �جلهات �خلدمية 
ومزودي �خلدمة يف �إمارة دبي لتقدمي خدمات متميزة تر�عي 
�أف�شل �ملعايري �لعاملية للحفاظ على مكانة دبي كمدينة عاملية 
ر�ئدة وذكية يف خمتلف �ملجالت ومبا ي�شمن تعزيز مكانتها يف 
جمال �لتناف�شية �لدولية وحتقيق �ل�شعادة ل�شكانها وز�ئريها 

و�ملتعاملني من جميع �شر�ئح �ملجتمع.
من  �ل�شرت�تيجيني  �شركائها  مع  ت�شعى  �لهيئة  �أن  و�أو�شحت 
خلل هذ� �لدليل �إىل حتديد عر�ش وم�شار خطوط خمتلف 
يف  و�عتماده  تطبيقه  ليتم  �لطرق  حمرمات  �شمن  �خلدمات 
�جلديدة  �لتطويرية  �ملناطق  �شمن  خا�شة  �لطرق  ت�شاميم 

�إم��ارة دبي. وذكرت بن عدي �أن �لدليل �شيعمل على تقليل  يف 
�خل��دم��ات على  وم�شار خطوط  م��و�ق��ع  ب��ني  �لتعار�ش  و�إز�ل���ة 
تو�شيح  جانب  �إىل  �لطرق  حمرمات  �شمن  �أنو�عها  �ختلف 
تفا�شيل �لأعمال �ملطلوبة و�ملعايري �لرئي�شة لتمديد �خلدمات 
على  للح�شول  �للزمة  و�لإج���ر�ء�ت  �لنفقي  �حلفر  بطريقة 
�حللول  �أن�شب  وتقدمي  �لأعمال  هذه  مبثل  �ملتعلقة  �ملو�فقات 
�شمن  �خل��دم��ات  خطوط  لتمديد  �عتمادها  �ملمكن  من  �لتي 
خمتلف حمرمات �لطرق يف كافة �مل�شاريع �لتطويرية �حلالية 
و�مل�شتقبلية مبا يتما�شى مع خطط �لتنمية �ل�شاملة يف �إمارة 
دب���ي ب��ه��دف ت��و���ش��ي��ح م��ت��ط��ل��ب��ات �جل��ه��ات �خل��دم��ي��ة لإ�شد�ر 
�ل��لزم��ة حلماية خطوط  و�لإج����ر�ء�ت  �ملمانعة  ع��دم  �شهاد�ت 

�خلدمات �لقائمة �لتابعة لتلك �جلهات.

•• �أبو ظبي- �لفجر:

�لعطاء«  »�إرث  �أبوظبي مبادرة  �أطلقت �شرطة 
يف �إطار مبادر�ت عام ز�يد، بالتعاون مع هيئة 
�إىل  تهدف  و�لتي  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهلل 
وذويهم  �ملنت�شبني  م��ن  ع���دد  �أك���ر  م�����ش��ارك��ة  
له  �ملغفور  لنهج  تر�شيخاً  و�لعطاء  �لترع  يف 
�آل نهيان »طيب �هلل   �ل�شيخ ز�ي��د  بن �شلطان 

ثر�ه« يف �لعمل �خلريي و�لإن�شاين. 
�أحمد �حل��م��ادي، مدير  �ل��ل��و�ء حماد  و�أو���ش��ح 
مبادرة  �شمن   تاأتي  �نها  �ملجتمع  �أم��ن  قطاع 
�ل��ق��ط��اع حت���ت ���ش��ع��ار )�إ�����ش����اء�ت م���ن �لعمل 
�لن�شاين( من منطلق حر�ش �لقيادة �لعامة 
�ل�شيخ ز�يد  �أبوظبي على تعزيز قيم  ل�شرطة 

بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« وتنفيذ�ً  
ل�شرت�تيجية عام ز�يد لتعزيز قيم » �حلكمة- 

�لحرت�م- بناء �لإن�شان- �ل�شتد�مة«.
ي��ع��د رم����ز�ً خالد�ً  و�أ����ش���اف: �ن ز�ي����د �خل���ري 
ل��ل��ع��ط��اء و�ل���ع���م���ل �لإن���������ش����اين و�خل�������ريي يف 
�لإم��ار�ت و�لعامل �أجمع مبا قدمه من �أعمال 
من  �لكثري  معاناة  تخفيف  يف  �أ�شهمت  خ��رية 
ل  �ل��ت��ي  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل��ع��امل  �شعوب 
تز�ل ت�شتذكر حتى يومنا هذ� �أياديه �لبي�شاء 
�ل��ع��امل  مب�شاعد�ت  �رج���اء  �إىل   �م��ت��دت  �لتي 
�ملبادرة  �إط����لق  �إن�����ش��ان��ي��ة وخ���ريي���ة. وح�����ش��ر 
�لإمار�تي  �لأحمر  �لهلل  هيئة  من  ممثلني 
وعدد  �ملجتمع،  �أم��ن  بقطاع  �لإد�ر�ت  وم��در�ء 

من �شباط �شرطة �أبوظبي.
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عربي ودويل
»التعاون الإ�سالمي” تعقد ور�سة عمل حت�سريا للموؤمتر الوزاري ال�سابع عن دور املراأة يف التنمية

�سحايا بتظاهرات يف نيكاراغوا �سد اورتيغا 

منظمة  يف  �لإن�شانية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني  و�ألقى 
معايل  كلم�����ة  يو�شف  ه�شام  �ل�شفري  �لإ���ش��لم��ي  �ل��ت��ع��اون 
�لتي  �لعثيمني،  يو�شف  �ل��دك��ت��ور  للمنظمة  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�شلط فيها �ل�شوء على خمتلف �جلهود �لتي تبذلها �ملنظمة 
�ملر�أة  دور  تعزي���������ز  به��������دف  �ملختلفة  موؤ�ش�شاتها  خلل  من 
�مل��ح��رز يف هذ�  بالتقدم  �ل���دول �لأع�����ش��اء، م��ذّك��ر�ً  يف تنمية 

�ملجال.
و�أكد ��شتعد�د �لأمانة �لعامة للمنظمة للتعاون مع بوركينا 
فا�شو وموؤ�ش�شات منظمة �لتعاون �لإ�شلمي من �أجل �إجناح 

�ملوؤمتر �ل�شابع.

�لتي  مار�شال  �إل��ب��ودو  لورن�ش  م��اري  هيلني  فا�شو،  بوركينا 
�أكدت يف كلمتها �لفتتاحية �أنه بعد ُم�شّي نحو 10 �شنو�ت 
�لإ�شلمي  �ل��ت��ع��اون  ملنظمة  ع��م��ل  خ��ط��ة  �أول  �ع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
�لدول  متكنت  �ل��ق��اه��رة،  يف  ذل���ك  وك���ان  ب���امل���ر�أة،  للنهو�ش 
�لأع�شاء يف �ملنظمة من �إر�شاء �أ�ش�ش بيئة قانونية وموؤ�ش�شية 
مو�تية للعرت�ف بحقوق �ملر�أة م�شرية �إىل �أنه ومع ذلك، ل 

يز�ل ثمة �لعديد من �لتحديات.
�لتعاون  �لوزيرة �لدول �لأع�شاء وموؤ�ش�شات منظمة  وحثت 
للت�شدي  �ملنا�شبة  �لتد�بري  �تخاذ  على  �ملخت�شة  �لإ�شلمي 

لهذه �لتحديات.

على  �شُتعر�ش  �لتي  و�لوثائق  �ملو�شوعات  ومناق�شة  در��شة 
�أنظار �ملوؤمتر �لوز�ري �ل�شابع عن دور �ملر�أة يف تنمية �لدول 
�لأع�شاء، �ملقرر عقده يوم 28 نوفمر 2018 يف بوركينا 

فا�شو.
وت�شمن جدول �لأعمال، در��شة ومناق�شة م�شاريع وثائق يف 
ب�شاأن  ت�شّوريتني  ع��لوة على ورقتني  �مل���ر�أة،  جم��ال متكني 
لإجناز�ت  �لإ�شلمي  �لتعاون  منظمة  وجائزة  �لأ�شرة  بنك 

�ملر�أة.
وكانت �أعمال �لور�شة قد �نطلقت يوم �خلمي�ش �ملا�شي حتت 
و�لأ���ش��رة يف  �لوطني  و�لت�شامن  �مل��ر�أة  �شوؤون  وزي��رة  رعاية 

•• جدة -و�م:

حت�شريية  عمل  ور�شة  �لإ�شلمي  �لتعاون  منظمة  عقدت 
�لدول  تنمية  يف  �مل���ر�أة  دور  ع��ن  �ل�شابع  �ل����وز�ري  للموؤمتر 
�لأع�شاء يف �ملنظمة، وذلك يومي 28 و29 يونيو 2018 

يف و�غادوغو عا�شمة جمهورية بوركينا فا�شو.
جرى خلل �لور�شة - �لتي �شارك فيها ممثلون عن �أجهزة 
منظمة �لتعاون �لإ�شلمي وموؤ�ش�شاتها ذ�ت �ل�شلة، و�أع�شاء 
من  ع��دد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ب���امل���ر�أة،  �ملعنية  �ل�شت�شارية  �للجنة 
 - �مل���ر�أة  متكني  جم��ال  يف  �لعاملة  فا�شو  بوركينا  موؤ�ش�شات 

�لبلد  دمت  �شُ وق��د  �أورت��ي��غ��ا.  ن��ظ��ام 
هام�ش  على  �أطفال  مقتل  ج��ر�ء  من 
ة  وبخا�شّ خ��لل��ه��ا،  �أو  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
مقتل طفل يف �شهره �خلام�ش جر�ء 
ح��ري��ق �أت���ى على �أح���د �مل��ن��ازل ف�شل 

عن مقتل طفل �آخر عمره �شنة جر�ء 
�أحد  يف  �لر�أ�ش  يف  بر�شا�شة  �إ�شابته 
حّملت  و�قعتني  يف  �لعا�شمة،  �شو�رع 
�إىل  م�شوؤوليتيهما  �لطفلني  عائلتا 

�لقو�ت �حلكومية.

يف �أن �شيئا ما قد يحدث لهم، ولهذ� 
�ل�شبب �أنا هنا«.

وت��غ��رق �ل��ب��لد يف دو�م���ة م��ن �لعنف 
مع ��شتد�د حدة �لقتال يف �ل�شارع بني 
�ملجموعات �شبه �لع�شكرية ومعار�شي 

ت�شيطر  مبنى  م��ن  ب��ال��ق��رب  مي���رون 
ع��ل��ي��ه جم��م��وع��ة ���ش��ب��ه ع�����ش��ك��ري��ة يف 

جنوب غرب ماناغو�.
�أّول  هي  �ل��زه��ور«  »م�شرية  وتظاهرة 
جتمع حا�شد منذ �لتظاهرة �لتي مت 
مع  ت�شامنا  مايو   30 يف  تنظيمهما 
�أه����ايل �لط���ف���ال و�مل��ر�ه��ق��ني �لذين 

ُقتلو� باأيدي قو�ت �لأمن.
ويف م��ان��اغ��و�، ق��ال م��ر�ه��ق يبلغ من 
�لعمر 15 عاما مقّنع �لوجه ويحمل 
قذيفة  وب��اأخ��رى  نيكار�غو�  علم  بَيد 
يدوية �ل�شنع »�أنا هنا لأنني �أريد �أن 

تكون نيكار�غو� حرة«.
و��شاف »�إنه لأمر موؤمل �أن نعرف �أّن 
�أولًد� مثلي لقو� حتفهم. لكن يجب 
�أج���ل رحيل  �ل��ك��ف��اح م��ن  �أن ن��و����ش��ل 

�لديكتاتور«.
ليون  يف  ت����ظ����اه����ر�ت  خ����رج����ت  ك���م���ا 
�ملدين  �لتحالف  من  بدعوة  وم�شايا 
و�ل����دمي����وق����ر�ط����ي����ة، وهو  ل���ل���ع���د�ل���ة 
يف  �ملعار�شة  جمموعات  من  �ئتلف 

�ملجتمع �ملدين.
�لتي  عاما(   78( مارينا  لوز  وقالت 
�شاركت بالتظاهر على كر�شي متحرك 
»لدي �أطفال و�أحفاد، ويوؤملني �أن �أفّكر 

 •• ماناغو�-�أ ف ب:

بتظاهر�ت  �لأ���ش��خ��ا���ش  �آلف  ���ش��ارك 
للمطالبة  ن��ي��ك��ار�غ��و�  �أن���ح���اء  ك���ّل  يف 
با�شتقالة �لرئي�ش د�نييل �ورتيغا، يف 
وقت ُقتل �شخ�ش و�أ�شيب 11 �آخرون 
متظاهرين  ����ش��ت��ه��دف  ن���ار  ب���اإط���لق 
هذه  وخرجت  ماناغو�.  �لعا�شمة  يف 
بتحقيق  للمطالبة  ا  �أي�شً �لتظاهر�ت 
قا�شًر�  ع�شرين  مقتل  بعد  �ل��ع��د�ل��ة 
من بني ما ل يقّل عن 220 �شخ�شا 
ق���م���ع موجة  ل����ق����و� ح��ت��ف��ه��م ج�������ر�ء 
كارمونا  ماركو  وق��ال  �لحتجاجات. 
�أمني �للجنة �لد�ئمة حلقوق �لإن�شان 
�ملحلية(  �حل��ك��وم��ي��ة  غ��ري  )�مل��ن��ظ��م��ة 
عر �لتلفزيون، �إّن »�شاًبا يبلغ �لثالثة 
و�لع�شرين من عمره ُقتل« �ل�شبت يف 
�أي�شا  �إبلغنا  »مت  و�أ�شاف  ماناغو�. 
بينهم  بجروح،  �شخ�شا   11 باإ�شابة 

فتاة �أ�شابت ر�شا�شة ر�أ�شها«.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق ك��ان��ت �مل�����ش��وؤول��ة يف 
�لإن�شان«  حلقوق  نيكار�غو�  »م��رك��ز 
فر�ن�ش  ل��وك��ال��ة  ق��ال��ت  ن��ون��ي��ز  فيلما 
على  �لنار  فتحو�  م�شلحني  �إّن  بر�ش 
كانو�  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  م���ن  جم��م��وع��ة 

مقتل 4 يف انفجار 
ب�سرق اأفغان�ستان 

 •• جالل �باد-رويرتز:

�أن  ذكر �شهود وم�شوؤولون حمليون 
�نفجار� وقع يف و�شط مدينة جلل 
مما  �م�����ش،  �أفغان�شتان  ب�شرق  �ب���اد 
على  قتلى  �أرب��ع��ة  �شقوط  �إىل  �أدى 
وق��ال عطاء �هلل خوجياين  �لأق���ل. 
�ملتحدث با�شم حاكم �إقليم ننكرهار 
�إن �لنفجار، �لذي وقع بعد �شاعات 
م���ن زي�����ارة �ل��رئ��ي�����ش �أ����ش���رف غني 
�أ�شر�ر� باملتاجر  جللل �باد، �أحلق 
و�ملباين يف �أنحاء �شاحة خمابري�ت 
قادري،  �شوهر�ب  و�أف��اد  �ملدينة.  يف 
ننكرهار،  �إق��ل��ي��م  مبجل�ش  �لع�شو 
�ل���������ذي ي����ق����ع ع����ل����ى �حل�����������دود مع 
�أربعة  ب��اأن ما ل يقل عن  باك�شتان، 
�أ�شخا�ش لقو� حتفهم و�أ�شيب �شتة 
�ل��ذي جنم فيما يبدو  يف �لنفجار 
باملنطقة.  زرع����ت  م��ت��ف��ج��ر�ت  ع���ن 
�ل�شحايا  عدد  �إن  م�شوؤولون  وق��ال 
كان ممكن �أن يكون �أعلى بكثري لو 
�لعديد من مناطق  �إغ��لق  مل يتم 
�ملدينة ��شتعد�د� لزيارة غني، �لذي 
وقت  �ملنطقة  يف  م��وج��ود�  يكن  مل 

وقوع �لنفجار.

 مريكل تواجه �ساعة احلقيقة ب�ساأن املهاجرين 
•• برلني-�أ ف ب:

ت��اأم��ل �أن��غ��ي��ل م��ريك��ل �ل��و�ق��ع��ة يف م���اأزق ب�����ش��اأن ملف �ل��ه��ج��رة، يف ت�شوية 
��شتقبال  �شيا�شة  ت�شديد  �شيا�شية كرى تهدد م�شتقبلها، من خلل  �أزمة 

�ملهاجرين �شو�ء على �مل�شتوى �لوطني �أو على �مل�شتوى �لأوروبي.
قبل  �لأخ��ري«  »�لف�شل  �لح��د  ت�شايتونغ«  دويت�شه  »�شود  �شحيفة  وعنونت 
�لجتماعي،  �مل�شيحي  �لحت���اد  �لنهار  خ��لل  يعقدها  حا�شمة  �جتماعات 
�مل��ت�����ش��دد يف �لئتلف  حليف ح���زب م��ريك��ل �ل��ب��اف��اري و�جل��ن��اح �مل��ح��اف��ظ 

�حلكومي �لأملاين، ثم �لحتاد �مل�شيحي �لدميوقر�طي بزعامة �مل�شت�شارة.
ويعلن �لحتاد �مل�شيحي �لجتماعي �ملعار�ش ل�شيا�شة مريكل ب�شاأن �لهجرة 
�لتي  �لتد�بري  يجد  ك��ان  �إن  �لع�شر  عند  �لت�شاهل،  �شديدة  �نها  معتر� 

طرحتها �مل�شت�شارة �لو�شطية على �شعيد �للجوء كافية بر�أيه �أم ل.
حدد  زيهوفر  هور�شت  �لد�خلية  وزي��ر  �لبافاريني  �ملحافظني  زعيم  وك��ان 
خلفا  متوز/يوليو  مطلع  يف  �أو�م���ر  ب��اإ���ش��د�ر  م��ه��دد�  للم�شت�شارة،  مهلة 
لر�أي مريكل، تق�شي برد �ملهاجرين �مل�شجلني يف دولة �أخرى من �لحتاد 
�لأوروبي عند و�شولهم �إىل �حلدود يف حال عدم �تخاذ تد�بري بهذ� �ل�شدد 

على �ل�شعيد �لأوروبي.
�ل�شر�ع حول مو�شوع �لهجرة يف وقت �شجل تر�جع حاد يف  ويجري هذ� 
2015 حني ��شتقبل هذ� �لبلد  �أملانيا بعد ذروة �لعام  �إىل  عدد �لو�فدين 

حو�ىل 900 �ألف طالب جلوء.
ويف حال �تخاذ �لوزير مثل هذه �خلطوة، ف�شيوؤدي ذلك �إىل �إقالته و�شقوط 

�لئتلف �حلكومي و�شول �إىل تنظيم �نتخابات مبكرة على �لأرجح.
لطاملا رف�شت �مل�شت�شارة �أن تتفرد �أملانيا يف موقفها معترة �أن ذلك �شيعر�ش 

�لت�شامن �لأوروبي للخطر.

ك��ي��م. وب��ع��د قمته م��ع ك��ي��م، �علن 
�لتدريبات  تعليق  ف��ج��اأة  ت��ر�م��ب 
�لع�شكرية �مل�شرتكة بني �لوليات 
�مل��ت��ح��دة وك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة �لتي 
�جر�ء�ت  �ل�شابق  يف  تعتر  كانت 
�لتهديد  لح�����ت�����و�ء  �����ش����روري����ة 

�لكوري �ل�شمايل.
�جلنوبية  ك��وري��ا  رئ��ي�����ش  وي��دع��و 
�عتماد موقف  �إىل  �ن  م��ون ج��اي 
�كرث ليونة مع بيونغ يانغ و�لتقى 
ك��ي��م م���رت���ني م����وؤخ����ر� يف �أج�����و�ء 
���ش��ب��ه �جلزيرة  م��ل��ف��ت يف  ت���ق���ارب 

�لكورية.
لكن م�شار جهود كوريا �ل�شمالية 
�ل���ن���ووي ل تز�ل  �ل�����ش��لح  ل���ن���زع 
�شحيفة  ذك����رت  ف��ق��د  غ��ام�����ش��ة. 
�ل�شبت �ن بيونغ  و��شنطن بو�شت 
من  بجزء  �لحتفاظ  تعتزم  يانغ 
ومن�شاآتها  �ل����ن����ووي  خم���زون���ه���ا 
�لنتاجية باإخفائها على ما يبدو 

عن �لوليات �ملتحدة.

تتبع  ط���وك���ي���و  �ن  ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
خ��ط��و�ت �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لتي 
خف�شت بالفعل م�شتوى �لنذ�ر يف 
و�ملحيط  �لهادئ  �ملحيط  منطقة 
�ل��ه��ن��دي. وع��ل��ق��ت �ل��ي��اب��ان �ي�شا 
ت��دري��ب��ات ع��ل��ى �ج���لء مو�طنني 
يف ح���ال ه��ج��وم ���ش��اروخ��ي كوري 

�شمايل.
مب�شوؤويل  �لت�����ش��ال  يت�شن  ومل 

وز�رة �لدفاع �ليابانية للتعليق.
ب�شاأن  �ل���ي���اب���ان  ت��ك��ت��م��ت  وط����امل����ا 
و�شع دفاعاتها يف مو�جهة كوريا 
ذل���ك مو�قع  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، مب���ا يف 

�شفن �يجي�ش �ملتطورة.
�ل��ق��ل��ق يف طوكيو  ي��ت��ز�ي��د  وف��ي��م��ا 
�ل��ي��اب��ان على هام�ش  ب��ق��اء  ب�����ش��اأن 
�ملفاو�شات �لدبلوما�شية مع كوريا 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة، ق���ال رئ��ي�����ش �ل����وزر�ء 
�ل�شهر  �آب������ي  ���ش��ي��ن��زو  �مل���ح���اف���ظ 
مع  تو��شلت  حكومته  �ن  �ملا�شي 
مع  لقمة  للتح�شري  يانغ  بيونغ 

جتد �ليابان نف�شها حتت �شغوط 
لتليني موقفها �ملت�شدد من بيونغ 
�لتاريخية  �لقمة  �عقاب  يف  يانغ، 
�لمريكي  �لرئي�ش  جمعت  �لتي 
�لكوري  و�لزعيم  تر�مب  دون��ال��د 
يف  �ون  ج����ون����غ  ك���ي���م  �ل�������ش���م���ايل 

�شنغافورة �ل�شهر �ملا�شي.
�لذ�تي  �ل����دف����اع  ق�����و�ت  وت��خ��ل��ت 
برنامج  ع���ن  �جل��م��ع��ة  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
�شمن  ح����رب����ي����ة  ����ش���ف���ن  ل���ن�������ش���ر 
م��ن��ظ��وم��ة �ي��ج��ي�����ش �ل���ق���ادرة على 
ر�شد و�عرت��ش �ل�شو�ريخ ب�شكل 
)�لبحر  �ل���ي���اب���ان  ب��ح��ر  يف  د�ئ�����م 
�شحيفة  ب��ح�����ش��ب   ، �ل�������ش���رق���ي( 

��شاهي �شيمبون.
�شتكون  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �ل���ق���و�ت  ل��ك��ن 
لعرت��ش  �ل�شتعد�د  �هبة  على 
�شور  عر  ر�شدها  يتم  �شو�ريخ 
�لقمار �ل�شطناعية �لتج�ش�شية، 

بح�شب �ل�شحيفة.
�ليابانيون  �لدفاع  م�شوؤولو  وقال 

»�نتز�ع  تنوي  �ل�شمالية  كوريا  �ن 
ت��ن��ازل مم��ك��ن« م��ن �لوليات  ك��ل 
فعليا  �لتخلي  م��ن  ب��دل  �مل��ت��ح��دة 

عن ��شلحتها �لنووية.
لل�شبكة  �مريكي  م�شوؤول  و�شرح 
)�لكوريون  �نهم  على  دليلي  »ل 
�ل�����������ش�����م�����ال�����ي�����ون( ي���خ���ف�������ش���ون 
�وق���ف���و�  �ن���ه���م  �و  خم���زون���ات���ه���م 
�نتاجهم« �لنووي. و��شاف »هناك 
على  �ط��لق��ا  فيها  لب�ش  ل  �دل���ة 
�لوليات  خ����د�ع  ي��ح��اول��ون  �ن��ه��م 

�ملتحدة«.
�م�ش  ت���ق���ري���ر  ذك������ر  ذل�������ك،  �ىل 
م�شتوى  خ��ف�����ش��ت  �ل���ي���اب���ان  �ن 
للت�شدي  �لع�شكرية  جهوزيتها 
ل�������ش���و�ري���خ ك����وري����ة ���ش��م��ال��ي��ة يف 
ملبا�شرة  و����ش��ن��ط��ن  ت�شتعد  وق���ت 
م��ف��او���ش��ات ح�����ش��ا���ش��ة ح����ول نزع 

�ل�شلح �لنووي مع بيونغ يانغ.
�ىل  ي�شتند  �ل��ذي  �لتقرير  وياأتي 
م�شادر قريبة من �مللف، يف وقت 

 ••  و��شنطن-�أ ف ب:

ك�شفت معلومات ن�شرتها �شحيفة 
كوريا  �ن  ب���و����ش���ت«  »و�����ش���ن���ط���ن 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ه��دت خلل 
نزع  باجتاه  �لتقدم  تاريخية  قمة 
��شلحتها �لذرية، ت�شعى حاليا �ىل 
�خفاء �ن�شطة نووية عن �لوليات 
نقل  �ل�شحيفة  وكتبت  �ملتحدة. 
طلبو�  �مريكيني  م�شوؤولني  ع��ن 
عدم ك�شف هوياتهم، �ن موؤ�شر�ت 
م��ن��ذ قمة  ع��ل��ي��ه��ا  مت �حل�������ش���ول 
حزير�ن/يونيو  من  ع�شر  �لثاين 
دونالد  �لمريكي  �لرئي�شني  بني 
تر�مب و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل 
وجود  على  ت��دل  �ون،  جونغ  كيم 
ل��لن��ت��اج وتطوير  ���ش��ري��ة  م��و�ق��ع 
�نتاج  �خ��ف��اء  ت��ه��دف �ىل  و���ش��ائ��ل 

��شلحة نووية.
ون���ق���ل���ت �ل�������ش���ح���ي���ف���ة ع�����ن ه���ذه 
�مل�شادر �ن كوريا �ل�شمالية تنوي 
ب��ج��زء م��ن خمزونها  �لح��ت��ف��اظ 
�لنووي ومن مو�قعها �لنتاجية، 
ع�����ر �خ���ف���ائ���ه���ا ع�����ن �ل�����ولي�����ات 

�ملتحدة.
�ل�شمالية  ك��وري��ا  �ن  يعني  وه���ذ� 
تنوي مو��شلة برناجمها �لنووي 
مع �نها تعهدت لو��شنطن �ل�شري 

على طريق نزع �ل�شلح �لنووي.
وخ���لل �ل��ق��م��ة م��ع ت���ر�م���ب، �كد 
باجتاه«  »�ل���ع���م���ل  �ل���ت���ز�م���ه  ك��ي��م 
�خلء �شبه �جلزيرة �لكورية من 

�ل�شلحة �لنووية.
�شبكة  �ك��دت  �ل�شبوع،  نهاية  ويف 
بي  »�ن  �لم���ريك���ي���ة  �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
�شي« �ن بيونغ يانغ تزيد �نتاجها 
�ملخ�ش�ش  �ل���ن���ووي  �ل���وق���ود  م���ن 
�ملو�قع  ل�شلحة ذرية يف عدد من 

�ملخفية.
يف  م�شوؤولني  عن  �ل�شبكة  ونقلت 
��شماءهم  تذكر  مل  �ل�شتخبار�ت 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• ريت�شارد ويريل

   �إميانويل ماكرون خمطئ. يف نهاية قمة بروك�شل 
�ملتفجرة،  �ملهاجرين  م�شالة  عليها  هيمنت  �لتي 
باأنه،  قناعته  جديد  م��ن  �لفرن�شي  �لرئي�ش  �أك��د 
ب�املغامرة  �لتم�شك �مل�شرتك  ور�ء �ل�شر�عات، فان 
�لفريدة للحتاد و�لت�شامن �مل�شوؤول �لذي يرتتب 

عن ذلك هو د�ئما يف �ملوعد. 
�ملتبادلة  �لتنازلت  ع�شر  �ن  نعتقد  وب�شماعه،     
ينته  مل  �لأوروبي”  �لحت����اد  خ�����ش��ارة  “لتجنب 
بعد. ومن هنا تاأتي �أهمية �حل�شول على تنازلت 
و�لعودة  �مل�شتقبلية،  �لع��ت��ق��ال  مع�شكر�ت  ح��ول 
�لفرت��شية للمهاجرين غري �ل�شرعيني، وحماية 
حدود �لحتاد �خلارجية. حتى و�ن كان تطبيقهم، 

كما يعلم �جلميع، مزروع بالأ�شو�ك.
   ينطلق هذ� �لتحليل من نظرية: قاعدة �لقيم 
�مل�شرتكة.  ل��ل�����ش��ي��ادة  �مل��ت��ب��ادل  و�ل��ف��ه��م  �مل�����ش��رتك��ة 
�ملجل�ش  �شرعية  �أي  �ل�شرعية:  يقوم على  �أن��ه  كما 
�أو  �ل��دول  �ملغلقة لروؤ�شاء  �لأوروب��ي، تلك �جلل�شة 
للمو�فقة  �ملجتمعني  �لأع�����ش��اء،  �ل���دول  حكومات 
�لت�شريعية  �لق��رت�ح��ات  تعديل  �أو  �ل��غ��اء  �أو  على 

�لتي حتتفظ �ملفو�شية باحتكارها.
    وعلى �أ�شا�ش هذه �ل�شبكة يجب �أن تقر�أ �لقر�ر�ت 
�ل���ت���ي �ع���ُت���م���دت ي����وم �جل��م��ع��ة م���ن ق��ب��ل ثمانية 
�لتاأكيد  �لأ���ش��ا���ش،  يبقى  “�لتطوع”  وع�����ش��ري��ن. 
مثل   - �ل�شابقة  �لتفاقيات  �ح��رت�م  على  جم��دد� 
�لإ�شارة  للجدل،  �ملثري  �للجوء  ب�شاأن  دبلن  قانون 
�آل��ي��ة مر�قبة، ل  �ل��ق��ان��ون. مل تطرح �ي  ق��وة  �ىل 

�جندة زمنية، ول وجود للتز�م مايل.
   كل هذ�، للأ�شف، ل ياأخذ يف �لعتبار �لتغيري�ت 
�ألقت  �لأخ���رية.  �لع�شر  �ل�شنو�ت  يف  حدثت  �لتي 

�لت�شامن  على  �ل�شك  من  بظلل  �ملالية  �لأزم���ة 
و��شتغله  �ل��ف��ج��وة،  �لريك�شيت  وف��ت��ح  �لأوروب�����ي، 
�لتغريد�ت  دونالد تر�مب دون خجل بق�شف من 

�لنتقامية �شد �لحتاد �لأوروبي.
   �إن تدفقات �لهجرة، �لتي ل منا�ش منها يف �شوء 
و�لختللت  �ملناخية،  و�ل���ش��ط��ر�ب��ات  �لأزم����ات، 
�أيقظت  �ل�����ش��م��ال و�جل����ن����وب،  ب���ني  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لركان �لقومي، و�أثارت جبهة معادية للإ�شلم. 
ل يريد �لهنغاري فيكتور �أوربان نف�ش �أوروبا �لتي 
�أجن��ي��ل مريكل.  �أو  �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون  ي��ري��ده��ا 
ع���د�د، ورمب��ا مرت��ش،  بالن�شبّة لأورب���ان  �لحت���اد 
وجمتمعًيا  �شيا�شًيا  ط��م��وًح��ا  لي�ش  �أن���ه  و�مل���وؤك���د 

م�شرتًكا، يجب �أن ي�شرتك �جلميع يف تكلفته.
   وي��ت��ع��ل��ق �ل�����ش��ر�ب �لآخ�����ر ل��ه��ذه �ل��ق��م��ة بقدرة 
�ت��خ��ذت يف  �ل��ق��ر�ر�ت �لتي  �مل��ح��اوري��ن على تنفيذ 
�شاعة متاأخرة جد� من ليل بروك�شل. من ي�شدق 
�ليوم قدرة رئي�ش �حلكومية �لإيطالية على فر�ش 
ي�شتطيع  م��ن  �لرهيب؟  د�خليته  وزي��ر  على  حله 
�لرهان على �حرت�م هذ� �لتفاق من قبل حكومات 
و�شط �أوروبا �مل�شغولني، يف د�خل بلد�نهم، بتفكيك 
����ش��ت��ق��لل��ي��ة �ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة؟ ن��اه��ي��ك عن 
�أو بيدرو  �لئ��ت��لف��ات �مل��ه��زوزة لأجن��ي��ل م��ريك��ل 

�شان�شيز، �لرجل �لقوي �جلديد يف مدريد ...
�أم ل، �حل��ق��ي��ق��ة هي  �مل��ه��اج��رة     دخ����ول �حل��م��ى 
يتفكك  �أن  ي��ري��دون  و�ل��ق��وم��ي��ني  �ل�شعبويني  �أن 
�ل��ت��ك��ام��ل و�لن���دم���اج �لوروب������ي، وي��ر�ه��ن��ون على 

ف�شله ويتغذون منه.
   �ن �لدعاء يف كل مرة �ن �لحتاد �لأوروبي جنح 
يف �خل���روج م��ن �لزم���ة، يف ح��ني �أن��ه ُه���زم، يتعهد 

ويحافظ على �شم خطري: �شّم �لأوهام.
ترجمة خرية �ل�شيباين

يف القمة الأوروبية: �سّم الأوهام...!

* مر��شل �شحفي ومن موؤلفاته “ت�شونامي: �حلقيقة �لإن�شانية” و”�إقبال، �لطفل 
�لرقيق” و”يف خبايا �ملعجزة �لآ�شيوية«.

•• لفيف-�أ ف ب:

بالدماء  ملطخة  ملب�ش  تتناثر 
خميم  يف  �طفال  و�حذية  و�لعاب 
�وكر�نيا  غ���رب  يف  �ل��روم��ا  لغجر 
لهجوم  �مل��ا���ش��ي  �ل���ش��ب��وع  تعر�ش 
ق��ت��ل��ى وك����ان �لف�شل  ف��ي��ه  ���ش��ق��ط 
�عمال  م��ن  �شل�شلة  م��ن  �لأح����دث 

�لعنف �شد هذه �ملجموعة.
�ن  �لوك��ر�ن��ي��ة  �ل�شلطات  وق��ال��ت 
م�شلحني  رج�����ال  ع�����ش��رة  ح�����و�ىل 
 23 بع�شي و�شكاكني، هاجمو� يف 
من  بالقرب  �لو�قع  �ملخيم  يونيو 
�دى �ىل مقتل رج��ل يف  لفيف ما 

�مل�شتبه  �ن  �ل�������ش���رط���ة  وق����ال����ت 
جمموعة  �ىل  ي���ن���ت���م���ون  ب����ه����م 
»متو��شع  �����ش���م  حت��م��ل  ���ش��غ��رية 
�آزوف  بكتيبة  مرتبطة  وغا�شب« 
للمتطوعني �لتي ت�شم خ�شو�شا 
يقاتلون  م���ت���ط���رف���ني  ق���وم���ي���ني 
يف  لرو�شيا  �ملو�لني  �لنف�شاليني 

�شرق �وكر�نيا.
�لرموز  بع�ش  �ملجموعة  وتتبنى 
�لفا�شية مثل �ل�شم �لذي �طلقته 
يوتيوب  موقع  على  �شبكتها  على 
لفيف  )�شبيبة  يوغند«  »ليمبريغ 
من  و�مل�شتوحى  �لملانية(  باللغة 

منظمات �ل�شباب �لهتلرية.

و�ختباأ  باملخيم  �ل��ن��ار  »����ش��رم��و� 
ب�����ني �لح�����������ر�ج مثل  �لط������ف������ال 
وه��ي حتب�ش  و��شافت  �ل��ف��ئ��ر�ن«. 
بخوف  »ن�شعر  ب�شعوبة  دموعها 
ك��ب��ري م���ن ه��ج��م��ات ج����دي����دة. ل 
�لبقاء  ن�شتطيع  كنا  �ذ�  ما  نعرف 

هنا«.
بعد هجوم �لثالث و�لع�شرين من 
ثمانية  �ل�شرطة  �وق��ف��ت  ي��ون��ي��و، 
قا�شرين  �شبعة  بينهم  ��شخا�ش 
عاما.   17 �و   16 �عمارهم  تبلغ 
�ما �ل�شاب �لذي ي�شتبه بانه نظم 
�ل��ه��ج��وم ف��ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 20 

عاما.

�ل����روم����ا، مت��ك��ن ���ش��ح��اف��ي��ون من 
وكالة فر�ن�ش بر�ش من �لو�شول 
�ىل خميم �آخر، د�خل و�حدة من 
�لغابات بالقرب من لفيف. وعلى 
�لرغم من �شعوبة �لدخول �ليه، 
ت��ع��ر���ش ه���ذ� �مل��خ��ي��م �ي�����ش��ا �لذي 
�ربع عائلت لهجوم عنيف  ي�شم 

مطلع مايو �ملا�شي.
لفر�ن�ش  عاما(   34( مي�شا  وقال 
باحلجارة  بر�شقنا  »ق��ام��و�  ب��ر���ش 
كانو�  بع�شي.  هاجمونا  ث��م  �ول 
ي�شربون �جلميع حتى �لطفال«.

وه���ي  ع����ام����ا(   39( ك�������لر�  �م������ا 
فاأو�شحت  �ط���ف���ال،  ل��ث��م��ان��ي��ة  �م 

�ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �لعمر 
�آخرين  ����ش��خ��ا���ش  �رب���ع���ة  وج����رح 

بينهم طفل.
�شتة  ����ش��ت��ه��دف��ت  �مل���ج���م���وع،  ويف 
�لروما  ه��ج��م��ات خم��ي��م��ات غ��ج��ر 
�لو�قعة بالقرب من كييف وغرب 
�ىل  و�دت  �ب����ري����ل،  م��ن��ذ  �ل���ب���لد 

�شقوط جرحى.
�لخري  �لهجوم  �شحايا  و��شبح 
يعي�شون يف مركز موقت للإيو�ء 
ويرف�ش  لفيف.  �شلطات  قدمته 
����ش��ي��ب��و� ب�شدمة  �ل��ذي��ن  ه����وؤلء 

كبرية، �لتحدث �ىل �شحافيني.
غجر  من  قريب  ق�ش  ومب�شاعدة 

 اليابان تخف�س جهوزيتها للت�صدي لبيونغ يانغ

وا�سنطن بو�ست: كوريا ال�سمالية تخفي ان�سطة نووية 

غجر الروما يخ�سعون حلالة ح�سار يف اوكرانيا
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�ملعار�شة  بني  ��شتوؤنفت  �ملحادثات  �إن  �ملعار�شة  با�شم  متحدث  قال 
�ل�شورية ومفاو�شني رو�ش يف �شبيل �لتو�شل �إىل وقف �إطلق نار يف 
بلدة ي�شيطر عليها مقاتلو �ملعار�شة بجنوب غرب �لبلد وذلك بعد 

و�شاطة من �لأردن.
�ل��ت��ي تخ�شع ل�شيطرة  �ل��ب��ل��د�ت و�ل��ق��رى  �ل��ع��دي��د م��ن  و����ش��ط��رت 
�نهيار  مع  �ل�شبت  �لول  �أم�ش  �لدولة  ب�شيادة  �لقبول  �إىل  �ملعار�شة 
خطوط دفاع مقاتلي �ملعار�شة يف مناطق من �جلنوب �لغربي حتت 

وطاأة ق�شف مكثف.
وذكر مقاتلو معار�شة �أن �ملفاو�شات يف ب�شرى �ل�شام ف�شلت �ل�شبت 
بعد �جتماع مفاو�شني رو�ش مع فريق ميثل �جلي�ش �ل�شوري �حلر 

وطلب خلله �لرو�ش من فريق �ملعار�شة ��شت�شلما كامل.
وقال �إبر�هيم �جلباوي �ملتحدث با�شم غرفة �لعمليات �ملركزية �لتي 
�ملعار�شة  فريق  �إن  لرويرتز  �حلر  �ل�شوري  �جلي�ش  مفاو�شي  متثل 
من  و�شاطة  جهود  بعد  �لأح��د  رو���ش  �شباط  مع  �ملحادثات  ��شتاأنف 
»��شتئناف  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل��ن��ار.  �إط��لق  وق��ف  �إىل  ي�شعى  �ل��ذي  �لأردن 
�ل�شوري  �لثو�ر يف �جلنوب  �لرو�شي وجانب  �ملفاو�شات بني �جلانب 
على  �لعنف  �ن���دلع  م��ن  �لقلق  �لأردن،  ويعكف  �أردن���ي���ة«.  بو�شاطة 
�ملعار�شة من  �ملحادثات بني ف�شائل  ت�شهيل  �ل�شمالية، على  حدوده 

�جلي�ش �ل�شوري �حلر ورو�شيا ب�شاأن �تفاق يوقف �لقتال.
�لتو�شل  يف  للم�شاعدة  �ل�شر�ع  �أط��ر�ف  كل  مع  مكثفة   دبلوما�شية 

لوقف �إطلق نار يخفف من معاناة �لنازحني.
ودفع �لهجوم �لذي �شنه �جلي�ش �ل�شوري �ل�شهر �ملا�شي على �ملناطق 
�لتي ت�شيطر عليها �ملعار�شة �مل�شلحة يف جنوب غرب �لبلد ع�شر�ت 
�آخرين نحو �حلدود  �لآلف للنزوح نحو �حل��دود مع �لأردن و�آلف��ا 

مع مرتفعات �جلولن �لتي حتتلها �إ�شر�ئيل.
 
 

�لنار يف  و�أ�شرمو�  �أفغان  روؤو���ش ثلثة    قطع م�شلحون جمهولون 
�أفغان�شتان يف هجوم حمل  ب�شرق  ننكرهار  �إقليم  للبنني يف  مدر�شة 

م�شوؤولون مت�شددي تنظيم د�ع�ش م�شوؤوليته.
وقال حممد �آ�شف �شينو�ري �ملتحدث با�شم �لإد�رة �لتعليمية “قطعو� 
�ملدر�شة”  �لنار يف مبنى  و�أ�شرمو�  روؤو�ش ثلثة موظفني بوح�شية 

م�شيفا �أن �ملكاتب �لإد�رية ومكتبة �ملدر�شة �حرتقت بالكامل.
�أي جماعة حتى �لآن م�شوؤوليتها عن �لهجوم �لذي جاء  ومل تعلن 
�مل��ا���ش��ي مبهاجمة  �ل��دول��ة �لإ���ش��لم��ي��ة �ل�شهر  ت��ه��دي��د�ت م��ن  ب��ع��د 
�أ�ش�ش  باك�شتان حيث  �حل��دود مع  �ل��و�ق��ع على  ننكرهار  م��د�ر���ش يف 

مت�شددون معقلهم �لرئي�شي.
وحمل حاكم �لإقليم د�ع�ش م�شوؤولية �لهجوم يف بيان. ونفذ �لتنظيم 
�أخرى  ومناطق  �لإقليم  يف  �لوح�شية  �لهجمات  من  �شل�شلة  �ملت�شدد 

وقطع روؤو�ش �شحايا يتهمهم بالتعاون مع �حلكومة.

لعمليات  للت�شدي  �ملعلمني  ت�شليح  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �ق���رتح  عندما 
�لفعل غا�شبة. ومع  ردود  �أك��رثي��ة  كانت  �مل��د�ر���ش،  �ل��ن��ار يف  �ط��لق 
ذلك يبادر موظفو �لهيئات �لتعليمية يف ولية كولور�دو �ىل �تخاذ 
وقامت جمموعة  �ملد�ر�ش.  د�خ��ل  �شلح غري ظاهر  خطو�ت حلمل 
غري ربحية معروفة با�شم “فا�شرت” �ن�شئت يف �عقاب مقتل ع�شرين 
تلميذ� يف مدر�شة �شاندي هوك �لبتد�ئية عام 2012، بتدريب �كرث 
�ملد�ر�ش �لأمريكية، غالبيتهم يف �وهايو،  1300 من موظفي  من 
على ��شتخد�م م�شد�شات يف حال وقوع �طلق نار د�خل تلك �ملر�كز. 
و63 من �ولئك �ل�شاتذة تدربو� يف ولية كولور�دو حيث تقع ثانوية 
�لولية  تلك  وحاكم   .1999 عام  �شهدت جمزرة  �لتي  كولومباين 
يف  وجمهوري  دميوقر�طي  ع�شو�ن  ولديها  دميوقر�طي  �ملتاأرجحة 
�لول  لل�شف  معلمة  وهي  كيتي  وقالت  �لمريكي.  �ل�شيوخ  جمل�ش 
يف مقاطعة جيفر�شون، �ىل �لغرب من دنفر عا�شمة �لولية “�عتقد 
لكن �ملعلمة �لبالغة من  �نه من �ملخيف �ح�شار �شلح �ىل �ملدر�شة”. 
�لعمر 27 عاما ��شافت لوكالة فر�ن�ش بر�ش “يرون �جلانب �ل�شلبي 

ولي�ش �لإيجابي لعمل �ل�شلح يف �نقاذ �لأرو�ح«.

عو��شم

عمان

وا�شنطن

كابول

  قبائل نيجرية متهمة مبجازر ت�سكو ال�سطهاد 
•• بر�كني الدي-�أ ف ب:

قبائل  م��ن  ���ش��ك��ان  يقطنها  �ل��ت��ي  ل��وغ��ريي  ق��ري��ة  يف  �شغري  م�شجد  �م���ام 
���ش��لة �جلمعة  ت��لل خ�����ش��ر�ء، جتمع ح�شد لأد�ء  بها  �ل��ف��ولين وحت��ي��ط 
يك�شف ت�شاعف عدد �شكان �لقرية يف �ليام �لخرية مع ��شتقبال مهجري 
بلدتني جماورتني تعر�شتا لهجوم �شنه م�شلحون مطلع �ل�شبوع �جلاري.

23 يونيو �لتي خلفت �كرث من مئتي قتيل  ووقع �لهجوم �نتقاما ملجازر 
�لبريوم وهم مز�رعون ومعظمهم م�شيحيون. ون�شبت �ملجزرة  بني قبائل 
بر�كني  �قليم  ذ�ت��ه  �قليم  �ملقيمني يف  �ل��رع��اة  م��ن  وه��م  �ل��ف��ولين  لقبائل 
مع  فرت  �لتي  عاما(   35( �بر�هيم  حريرة  وقالت  نيجرييا.  و�شط  لدي 
��شخا�ش  �ملنزل حني بد�  �لع�شرة وزوجها »يف يوم �لثنني كنا يف  �طفالها 
يطلقون �لنار وحرق منازلنا و��شتحالت �ملخازن و�لزر�ئب رماد�«. و��شافت 
»جئنا ونحن ل منلك �شيئا، وقدم لنا �خوتنا �لفر��ش و�للبا�ش. ل ميكننا 
�لعودة �ىل منازلنا لن �مللي�شيات حتوم حولها«. وينام نحو 500 �شخ�ش 
قدمو� من قرية لوغريي يف قاعات مدر�شة. وم��ر �حل��دث �لخ��ري مرور 
�لكر�م يف و�شائل �لعلم �لنيجريية �لتي تركز على جمازر نهاية �ل�شبوع 
�ملا�شي. و�ك��دت �شرطة ولي��ة بلتو �لح��د�ث لكنها مل تقدم �ي ح�شيلة 
عن �لهجوم على قرية �لبول.  وتندرج تلك �لهجمات �شمن د�ئرة عنف ل 
تنتهي بني �لقبيلتني �للتني تت�شارعان على �ل�شيطرة على مو�رد �حلز�م 
�نهم  ي��ق��ول��ون  �ل��ذي��ن  �مل�شيحيون  �مل���ز�رع���ون  ويتهم  لنيجرييا.  �لو���ش��ط 
�ل�شكان �ل�شليون، �لرعاة �مل�شلمني بتخريب مز�رعهم بقطعانهم و�ل�شعي 
مز�رع  بتو�شع  �لرحل  �ل��رع��اة  يندد  �ملقابل  يف  �ر��شيهم.  على  لل�شتيلء 
هوؤلء على ح�شاب �ملر�عي �ملخ�ش�شة لهم. ويف منطقة بلتو �لكثري منهم 
و�حقيتهم  �قدميتهم  وي��وؤك��دون  ذ�ت��ه  �لن  يف  و�ل��زر�ع��ة  �لرعي  ميار�شون 
وكل  و�ل���ذرة  للبطاطا  �ملنتجة  �خل�شبة  �لغنية  �لر����ش��ي  تلك  بامتلك 

��شناف �ل�شجار �ملثمرة و�خل�شر�و�ت.

الربتغال تراهن على مزيد من املهاجرين 
�لنا�شطني  �ل�شكان  للحفاظ على عدد م�شتقر من  �شنويا  �لف مقيم جديد   75

�لذين ل يتجاوزون �ليوم ن�شف عدد �شكان �لبلد �ل10،4 مليني.
يف هذه �لجو�ء تبنت �حلكومة �ل�شرت�كية �خلمي�ش خلل جل�شة ملجل�ش �لوزر�ء 
�و  �لتي يقدمها طلب  �لدخول  تاأ�شري�ت  �ج��ر�ء�ت طلبات  عدة تد�بري لت�شهيل 

مقاولون يريدون تاأ�شي�ش �شركة جديدة.
�لجانب  �لرعايا  من  �لف   300 �و�شاع«  ت�شحيح  »لآلية  �ملجال  يفتح  و�ملر�شوم 

دخلو� �لرتغال ب�شورة �شرعية لكنهم �قامو� فيها دون تر�خي�ش عمل.
يف �ل�شنو�ت �لثلث �لخرية من �لركود �لتي �عقبت �لزمة �ملالية يف 2011 غادر 
بينهم عدد  �ف�شل  �لبلد بحثا عن ظ��روف عي�ش  برتغايل  �لف   300 �كرث من 

كبري من �ل�شباب من حملة �ل�شهاد�ت.
يف 2017 حت�شنت �رقام �لهجرة يف �لرتغال لأول مرة منذ �شت �شنو�ت كما �فاد 

�ملعهد �لوطني للإح�شاء�ت.

لت�شبح �كرث جاذبية.
وقال كو�شتا يف ختام �جتماع يف بروك�شل »كانت قمة يف غاية �ل�شعوبة و�لتو�فق 
�ل��ي��وم �لحتاد  ت��ه��دد  �ل��ت��ي  �لعميقة  �لن��ق�����ش��ام��ات  �ل��ظ��اه��ر يف �لت��ف��اق ل يخفي 

�لوروبي« مذكر� بان بلده تدعو �ىل �شيا�شة »م�شوؤولة وت�شامنية«.
�ل�شرت�كي  �لرتغايل  �نتخاب  �ن  بيان  يف  �لرتغالية  �خلارجية  وز�رة  وق��ال��ت 
للهجرة  �لدولية  للمنظمة  �لعام  �ملدير  من�شب  يف  �جلمعة  فيتورينو  �نطونيو 

»دليل على �لهمية �لكرى �لتي توليها �لرتغال للحو�ر يف جمال �لهجرة«.
وجعل �نطونيو كو�شتا جنل �لكاتب �لهندي �ملتحدر من م�شتعمرة غو�، من �مل�شاألة 
�لدميوغر�فية �حدى �لنقاط �لرئي�شية يف �لرنامج �ل�شيا�شي �لذي �شيد�فع عنه 
يت�شدر  �ن��ه  ويبدو   2019 خريف  يف  �مل��ق��ررة  �ملقبلة  �لت�شريعية  �لنتخابات  يف 

بف�شلها ��شتطلعات �لر�أي.
بح�شب �لرقام �لتي ت�شتخدم قاعدة ل�شرت�تيجية �حلكومة حتتاج �لرتغال �ىل 

•• ل�شبونة-�أ ف ب:

خلفا ملعظم �ل�شركاء �لوروبيني �لر�غبني يف �حلد من تدفق �ملهاجرين، تر�هن 
�حلكومة �لرتغالية على �لهجرة للت�شدي للرت�جع �لدميوغر�يف يف �لبلد.

وقال رئي�ش �لوزر�ء �لرتغايل �نطونيو كو�شتا و�شط ت�شفيق نا�شطني ��شرت�كيني 
خلل موؤمتر حزبه يف نهاية �يار/مايو »نحتاج �ىل �ملزيد من �ملهاجرين ونرف�ش 

�خلطاب �ملعادي للأجانب«.
وللتاأكيد على �شيا�شة �لنفتاح �لتي ينتهجها كانت �لرتغال هذ� �ل�شبوع من �ول 
�شفينة  كانو� على منت  �لذين  �ملهاجرين  ق�شم من  با�شتقبال  قبلت  �لتي  �ل��دول 

»ليفنلين« �لن�شانية.
مفاو�شات  بعد  �تفاق  �ىل  �جلمعة  �لوروب��ي��ني  �ل��ق��ادة  تو�شل  من  �شاعات  وقبل 
تد�بري  �ل��رت��غ��ال  يف  �ل���ش��رت�ك��ي��ة  �لتنفيذية  �ل�شلطة  �ت��خ��ذت  وط��وي��ل��ة،  �شعبة 

الإيرانيون يف ال�سارع... ل ياأبهون باملواقف الأوروبية

ح�سود يف هوجن كوجن احتجاجا على ت�سديد قب�سة بكني 

م��ن خ��لل �ت��خ��اذ ه��ذ� �ل��ق��ر�ر، �أط��ل��ق ت��ر�م��ب حتذير�ً 
�إىل ممثلي  �أي�����ش��اً  �إىل ط��ه��ر�ن، لكن  وم��ب��ا���ش��ر�ً  ق��وي��اً 
�لإير�نية  �ملحاولة  �إّن  �لأوروبية:  �خلارجية  �ل�شيا�شة 
لتحقيق �لهيمنة �لإقليمية وت�شدير �لثورة �لإير�نية 

لن ُي�شمح بها.
�لذي  �لكبري  �لقلق  ه��ذ�  �شبب  ع��ن  �شباعي  ت�شاءلت 
يعرتي �لأوروبيني و�لذي يدفعهم للذود عن �لتفاق 
تعّر�ش  من  قلقاً  هناك  �أن  �لكاتبة  �أو�شحت  �ل��ن��ووي. 
�إعادة  ب�شبب  للخطر  �إي���ر�ن  م��ع  �لتجارية  علقاتهم 
�شبب  �إىل  ت�شري  لكنها  عليها.  جديدة  عقوبات  فر�ش 
كان  لطاملا  �لأي��دي��ول��وج��ي:  �لن�شجام  يف  يكمن  �آخ���ر 

 •• روما-وكاالت:

�ملمثلني  �أن  �إىل  ���ش��ب��اع��ي  ���ش��ع��اد  �ل�����ش��ح��اف��ي��ة  �أ����ش���ارت 
�ل��ب��ارزي��ن ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة يف �لحت����اد �لأوروب����ي 
ي��و����ش��ل��ون كفاحهم دف��اع��اً ع��ن �لت��ف��اق �ل��ن��ووي مع 

�إير�ن، م�شيدين مبا يرونه مز�يا يف هذ� �لتفاق. 
هذ�  يف  �أن��ه  �لإيطالية  »�ملغربية«  �شحيفة  يف  وكتبت 
�إي����ر�ن علي  �ل��وق��ت، ي�شتمر ن��ظ��ام �مل��ر���ش��د �لأع��ل��ى يف 
خامنئي و�حلر�ش �لثوري يف �لقمع �لوح�شي لل�شتياء 

�ل�شعبي �ملتنامي د�خل �لبلد. 
ويف �ل��ع��ا���ش��م��ة ط��ه��ر�ن ت��ظ��اه��ر �ل�����ش��ع��ب ���ش��د �لأزم���ة 
�لقت�شادية �ملتو��شلة و�شد �نتهاك �حلقوق و�حلريات 
�لتي ��شتوىل عليها �خلميني وورثته منذ 39 �شنة ومل 

يعيدوها. 
�أ���ش��ب��ح و�قعاً  �أن غ��ي��اب �ل���ش��ت��ق��ر�ر  ���ش��ب��اع��ي  �أ���ش��اف��ت 
م�شتمر�ً يف �لو�شع �لد�خلي �لإير�ين. فقد �أثر هبوط 
قيمة �لعملة �ملحلية و�لت�شخم وثغر�ت �ملوز�نة كثري�ً 
�لأقل  و�لطبقات  �لو�شطى  �لطبقة  عي�ش  ظ��روف  يف 
و��شعة  �حتجاجات  �شكل  على  �لغ�شب  وظهر  رخ���اًء. 
يف �شو�رع طهر�ن ومدن �إير�نية �أخرى، حيث �نطلقت 
كيل  طفح  وقد  �ل�شلطات  لتتحدى  �جلديدة  �لأجيال 
�ل�����ش��ع��ب ���ش��ّد �مل���ليل و�لإ���ش��لم��ي��ني، ف��ه��ت��ف: »�ملوت 

خلامنئي«.
تر�مب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�ش  �أن  �شباعي  كتبت 
مل ي�����ش��ك��ل ه���دف���اً لن���ت���ق���اد�ت �ل�����ش��ع��ب �لإي������ر�ين على 
�ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ّي��ة لحت���اد �لأوروب����ي.  عك�ش ممثلي 
�أوباما  ب��ار�ك  �خل�شر�ء  �لثورة  هاجمت   ،2009 ويف 

�أن يكون ثورة م�شادة  �أمكنه  بق�شوة لأنه مل يدعم ما 
ليبري�لية ودميوقر�طية عن حق. 

جتاه  �ل�شخ�شي  ���ش��ع��وره  ي�شتثمر  �أن  �أوب���ام���ا  ف�����ش��ل 
�ل��ن��ظ��ام �لإي������ر�ين م���ن خ���لل ت��ق��دمي ت���ن���ازلت �أم���ام 
وتعزيز  �ملنطقة،  يف  و�لعد�ونية  �لتو�شعية  �شيا�شاته 
�لرنامج  ح���ول  ل��لت��ف��اق  عظيم  كمهند�ش  ���ش��ورت��ه 
�لنووي. هذ� �لتفاق هو يف �لو�قع بعيد عن �أن يكون 
حتفة ديبلوما�شية كما يقول ممثلو �ل�شوؤون �خلارجية 

�لأوروبية.
��شتغل �أوباما هذ� �لتفاق لترير ح�شوله على جائزة 
����ش��ت��ح��ق��اق. ومت  ل��ل�����ش��لم و�ل��ت��ي مل ينلها ع��ن  ن��وب��ل 
و�لرتويكا  و��شنطن  تخلت  �أن  مل��ج��رد  عليه  �لتوقيع 
�ليور�نيوم  تخ�شيب  باإيقاف  �ملطالبة  عن  �لأوروب��ي��ة 
على  ك��ان  �ل��ذي  �مل�شبق  �لغربي  �ل�شرط  نهائي،  ب�شكل 

طاولة �ملفاو�شات مع طهر�ن لأكرث من ع�شر �شنو�ت.
ر�شمياً  ين�شحب  �أن  قبل  �شنة  �أك��رث من  تر�مب  �نتظر 
�ل��دف��اع جامي�ش ماتي�ش قد  م��ن �لت��ف��اق. ك��ان وزي���ر 
و�ف���ق ع��ل��ى �لإب���ق���اء ع��ل��ى م��ا مت حت��دي��ده ب��اأن��ه �تفاق 
من  �أف�شل  ك��ان  لكنه  �ل��ن��ووي،  �لنت�شار  لوقف  �شيء 
�شرورياً  يبقى  ه��ن��ا،  م��ن  �ن��ط��لق��اً  ب��دي��ل.  �أي  غ��ي��اب 
لفهم  �لو��شع  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �إط��ار  بالعتبار  �لأخ��ذ 
�أ�شباب �لقر�ر �ملتخذ يف �لبيت �لأبي�ش و�لتي تكمن يف 
�شيا�شات �إير�ن �لعدو�نية و�لتو�شعية يف �ملنطقة: بدء�ً 
و�شوًل  وغ��زة،  و�خلليج،  و�ليمن،  ولبنان،  �شوريا،  من 
�إىل �ملغرب و�شمال �أفريقيا، دون ني�شان حتالف طهر�ن 
ي�شكل  �ل��ذي��ن  �مل�شلمني  و�لإخ�����و�ن  وت��رك��ي��ا  ق��ط��ر  م��ع 

�لنظام �لإير�ين معادلهم �ل�شيعي. 

••  هوجن كوجن -رويرتز:

خ��رج �لآلف يف ه��وجن ك��وجن رغ��م �حل��ر �ل�شديد �م�ش 
لرف�ش ت�شديد قب�شة بكني على �مل�شتعمرة �لريطانية 
21 عاما على عودتها  �إحياء ذكرى مرور  �ل�شابقة مع 

حلكم �ل�شني.
وكان من بني �ملحتجني كبار يف �ل�شن ومقعدون و�أزو�ج 
�لر�شع و�شبان حملو� لفتات كتب عليها  �أطفالهم  مع 

»ل حلكم �حلزب �لو�حد؛ ل ل�شقوط هوجن كوجن«.
وقالت جو�نا وين )13 عاما( �لتي �شاركت يف �لحتجاج 
برفقة و�لدها »�لآن �حلكومة منحازة للحزب �ل�شيوعي. 
هل ميكن �أن ت�شهد هوجن كوجن �قرت�عا عاما يف غ�شون 

20 �أو 30 عاما؟ ل �أعتقد«.
ع��ادت حلكم  �شابقة  بريطانية  وه��وجن كوجن م�شتعمرة 
�ل�شني عام 1997 وفقا ل�شيغة »بلد و�حد ونظامني« 
ووعد  �لذ�تي  �حلكم  كبري� من  ق��در�  لها  ت�شمن  �لتي 

باقرت�ع عام يف نهاية �ملطاف.
وترف�ش بكني منح هوجن كوجن دميقر�طية كاملة مما 
�أثار �حتجاجات �شخمة يف �ل�شو�رع عام 2014 وعمق 
�ل�شتياء من تدخل �ل�شني يف �ملنطقة وتنامي نفوذها 

يف كل �أوجه �حلياة.
يف  �ليوم  �ل�شرطة  رج��ال  من  �ملئات  �ل�شلطات  ون�شرت 
ترمز  �شفر�ء  مظلت  يحملون  حمتجون  خ��رج  ح��ني 

للدعوة �إىل �لدميقر�طية يف هوجن كوجن.
ك��اري لم يف  ك��وجن  لهوجن  �لتنفيذية  �لرئي�شة  و�أك���دت 
للحكم  �ل��ع��ودة  مبنا�شبة  �ل��ي��وم  �شابق  وق��ت  يف  مر��شم 
�ل�شيني على �أن �شيغة بلد و�حد ونظامني �شتظل كما 

هي يف ظل رئا�شتها.
وتولت لم من�شبها قبل عام وتعهدت يف حفل ح�شره 
باأن تخ�شع للم�شاءلة  �لرئي�ش �ل�شيني �شي جني بينغ 

�أمام كل من بكني وهوجن كوجن.
خوف  »ب��ل  �ل��ي��وم  �شباح  ��شتقبال  حفل  يف  لم  وق��ال��ت 
نتعامل بال�شكل �ل�شحيح مع �حلكومة �ملركزية. وندعو 
و�لأمن  �لأ�شا�شي،  �لقانون  للد�شتور،  �أق��وى  فهم  �إىل 

�لقومي يف جميع �لقطاعات«.
�أك��������ر من  ب�����درج�����ة  �ل���ن�������ش���ط���اء  ي���ط���ال���ب  ويف ح�����ني 
���ش��ي��ط��رة �لر  �إىل  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��ن��ج��ذب  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 
كوجن  ه���وجن  ���ش��ك��ان  بع�ش  وي��ق��ول  �ل�شيني  �لرئي�شي 
�حلكم  منطقة  حت��دد  كانت  �لتي  �لقدمية  �حل���دود  �إن 

�لذ�تي تتل�شى ببطء.

�ملناه�شة  �إىل �لأيديولوجيا  �لي�شار �لأوروبي منجذباً 
للأمريكيني و�لتي ت�شكل �إىل جانب �لإ�شلموية �أحد 

�أهم �أركان �لنظام �خلميني.
وتختتم �لكاتبة باأن �ملن�شقة �لعليا لل�شوؤون �خلارجية 
ُتغطي  ل  م��وغ��ريي��ن��ي  فيديريكا  �لأوروب�����ي  ل��لحت��اد 
ر�أ�شها فقط �أمام �ملليل بل ُتغم�ش عينيها �أي�شاً على 
له  تعر�ش  �ل��ذي  و�لتعذيب  و�لعنف  �لقمع  مو�جهة 

�ل�شعب �لإير�ين على مدى 39 عاماً. 
تلقي  ي�ش���������تحق  وه��و  ي�شت�شلم  ل  �ل�شعب  ه�����ذ�  لكن 
�أج��ل �حل�شول على  م��ن  �لو�شائل  ع��ر جميع  �ل��دع��م 

حريته. 

ال�ساحل الفريقي يعاين اجلوع وينتظر امل�ساعدة 
•• �شالون-�ون-�شامبانيو-�أ ف ب:

ي�شعر �ل�شاحل وق�شم من �إفريقيا 
لكنهما  باجلوع  �ل�شحر�ء  جنوب 
�مل�شاعدة  م����ن  �ك�����رث  ي���ن���ت���ظ���ر�ن 
�لغذ�ئية �لعاجلة، �ذ يريد �لنا�ش 
تطوير »�شمودهم« على �مل�شتوى 
ملو�جهة  �لجتماعي  �و  �ل��زر�ع��ي 

حتديي �لتغري �ملناخي و�لعنف.
�خلم�شة  �ل�����ش��اح��ل  ب���ل���د�ن  ف��ف��ي 
وت�شاد  و�ل���ن���ي���ج���ر  )م���وري���ت���ان���ي���ا 
يحتاج  وم����ايل(،  فا�شو  وب��ورك��ي��ن��ا 
�شتة مليني �شخ�ش �ىل م�شاعدة 
 40% ت���زي���د  غ���ذ�ئ���ي���ة ف����وري����ة 
من  نف�شها  �ل��ف��رتة  يف  كانت  عما 
2017، كما قال لوكالة فر�ن�ش 
�لرد  من�شق  �أف��ي��ف،  ول��ي��ام  ب��ر���ش 
�لعاجل ملنطقة �ل�شاحل يف برنامج 

�لغذ�ء �لعاملي للأمم �ملتحدة.
�لعاملي  �ل���غ���ذ�ء  ب��رن��ام��ج  وي��ع��ت��ر 
من  ���ش��خ�����ش،  م���لي���ني   3،5 �ن 
ي�شكلون  �لإج���م���ايل  �ل���ع���دد  ه���ذ� 
على  ل���ل���ح�������ش���ول  »�لول��������وي��������ة« 

م�شاعدة غذ�ئية.
 118 �شوى  �لرنامج  يتلق  ومي 
مليون دولر من �ل285 مليونا 
�ل�شنة.  ه��ذه  لل�شاحل  �ملخ�ش�شة 
وق���ال �مل�����ش��وؤول »ه���ذ� غ��ري كاف، 
�ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م�شطرون  لأن��ن��ا 
مع  للتاأقلم  �ل��ط��ارئ��ة،  �مل�����ش��اع��دة 

برنامج �ل�شمود«.

ينت�شر  �لذي  �لعنف  يخافون من 
�ملر�كز  م��ن  لكثري  نف�شه  و�لأم���ر 

�ل�شحية«.
�حلكومة  �ط��ل��ق��ت  �ل��ن��ي��ج��ر،  ويف 
�طلق  ب���رن���اجم���ا   2012 م���ن���ذ 
عليه ��شم »�لنيجرييون يطعمون 
�ل����ن����ي����ج����ريي����ني« وم������دع������وم من 
ويق�شي  �ل����دول����ي����ني.  �مل���ان���ح���ني 
ه��ذ� �ل��رن��ام��ج ب��اح��دث تغيري يف 
�لرياف خلف�ش وترية �لعجز يف 

�حلبوب و�لعلف.
وق�����دم وزي�����ر �ل����زر�ع����ة و�ل�����رثوة 

و�ع���رب ع��ن »ق��ل��ق��ه« ل��ع��دم �در�ك 
�حلاجة �ىل �ل�شتثمار يف جمالت 
وخ�شو�شا  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  ك��ال�����ش��ح��ة 
هذين  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  ل��ل��ف��ت��ي��ات، 
للنا�ش  »ي�����ش��م��ح��ان  �ل���ق���ط���اع���ني 
ي�شمحان  وب���ذل���ك  ب��ال���ش��ت��ق��ر�ر« 
�لهجرة  م��وج��ات  ت��ز�ي��د  بتجنب 
�لدول  �أو  �حل�شرية  �مل��ر�ك��ز  �إىل 

�لأجنبية.
ويف م���ايل »�غ��ل��ق ع���دد ك��ب��ري من 
�مل�شوؤول  ق��ال ه��ذ�  �مل��د�ر���ش«، كما 
»�ملعلمني  �ن  �أ�������ش������اف  �ل���������ذي 

�لبادي  �ل��ن��ي��ج��ر  يف  �حل���ي���و�ن���ي���ة 
�أدوبا هذه �ملبادرة خلل �ل�شبوع 
�شامبانيو  �ون  �شالون  �جل��اري يف 
)�����ش����رق ف���رن�������ش���ا( خ������لل ن����دوة 
خم�����ش�����ش��ة مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل����زر�ع����ة 
�لعاملية يف مو�جهة �لتغري �ملناخي، 
ومب�شاركة خر�ء ومنظمات غري 

حكومية ورجال �شيا�شة.
م����ن �ج�����ل ت���ط���وي���ر �ل�����زر�ع�����ة يف 
مناطق قاحلة، تتمحور �حلاجات 
تقنية  م�شاعد�ت  ح��ول  خ�شو�شا 

ولوج�شتية.

حول  �لأول  �ل���ه���دف  وي��ت��م��ح��ور 
ت��ق��ل��ي�����ش �ل���ت���ب���ذي���ر �ل����غ����ذ�ئ����ي. 
مفارقة،  ي�شكل  �ن  مي��ك��ن  وه����ذ� 
ل��ك��ن ق�����ش��م��ا ك��ب��ري� م���ن �حل�شاد 
)�ل���ه���زي���ل( يف ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة من 
تخزينه  وُي�����ش��اء  ي�شيع  �ل���ع���امل، 
لهجومات  وي��ت��ع��ر���ش  وجت��ف��ي��ف��ه 

ت�شنها �لفئر�ن.
عدم  ب�شبب  للتلف  يتعر�ش  وق��د 
و�شائل  �و  �ل��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل  ت��و�ف��ر 

�لتريد �ل�شاحلة لل�شتخد�م.
وق����ال �أف���ي���ف »ث��م��ة ح��اج��ة لبناء 
خمازن جماعية �و فردية ��شا�شها 

حاويات حتفظ �ملحا�شيل«.
وت����رت����ب����ط �ح����ت����ي����اج����ات �أخ������رى 
ب��خ�����ش��وب��ة �لر���������ش و�ل���ط���اق���ة. 
�لأ������ش�����م�����دة  �ىل  وب�����الإ������ش�����اف�����ة 
�لثمن،  �لباهظ������ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
�ملنطقة  بل���������د�ن  ب��ع�����ش  ي��ري��د 
ت���ط���وي���ر �����ش���ت���ق���لل���ه ع���ل���ى ه���ذ� 

�ل�شعيد.
ل��ذل��ك م���ول �ل�����ش��ن��دوق �ل���دويل 
للتنمية �لزر�عية �شبكة ل11 �لف 
�نتاج  �جهزة  من  م��ايل،  يف  منزل 
�لأ�شمدة و�لغاز �حليوي �نطلقا 
من ف�شلت �حليو�نات، كما قال 
�ل�شندوق  مدير  مو�شيه  �شتيفان 

�لدويل للتنمية �لزر�عية.
�إل �ن مو��شم �جلفاف يف �ملنطقة 
ت���ت���و�����ش���ل م����ا ي���ج���ع���ل �ل����زر�ع����ة 

و�لنتاج �لغذ�ئي ه�شا و�شعيفا.
 
 

املك�سيكيون ينتخبون 
رئي�سا و »املو« الأوفر حظا 

•• مك�شيكو-�أ ف ب:
�ملك�شيك  يف  �ل����ن����اخ����ب����ون  ي������ديل 
يبدو  رئا�شي  �قرت�ع  باأ�شو�تهم يف 
�ن��دري�����ش مانويل  �ل��ي�����ش��ار  م��ر���ش��ح 
ب���� »�ملو«  �مل��ل��ق��ب  �ب������ر�دور  ل��وب��ي��ز 
�لذي يعد تغيري جذري يف �لبلد، 

�لوفر حظا للفوز فيه.
�شيختار  �ل��رئ��ي�����ش،  ج���ان���ب  و�ىل 
�لبالغ  �مل��ك�����ش��ي��ك��ي��ون  �ل���ن���اخ���ب���ون 
عددهم حو�ىل 89 مليونا، �ع�شاء 
وعدد�  و�ل�شيوخ  �ل��ن��و�ب  جمل�شي 
�لبلدية  �مل���ج���ال�������ش  �ع�������ش���اء  م����ن 
لوبيز  وق���ال  �ل��ولي��ات.  وجمال�ش 
�ب��ر�دور لن�شاره يف �آخر مهرجان 
�زتيكا  �شتاد  �نتخابي يف حملته يف 
»�شيكون  �لق���رت�ع  �ن  مك�شيكو  يف 
ح��دث��ا ت��اري��خ��ي��ا و�ن��ت�����ش��ار� ل�شعب 
يف  و�لنهيار  �لفجور  على  باأكمله 
�ل��ت��ف��رة �لخ�����رية«. وي��ق��دم لوبيز 
�ملك�شيكيون  يلقبه  �ل���ذي  �ب����ر�دور 
نف�شه  ع�����ام�����ا(   64( ب«�م������ل������و« 
�لح����ي����اء  ح����رك����ة  �ىل  وي���ن���ت���م���ي 
�ل���وط���ن���ي )م�����وري�����ن�����ا(، ع���ل���ى �ن���ه 
�ملر�شح �ملعار�ش للطبقة �ل�شيا�شية 
ول��ل��ف�����ش��اد، م��وؤك��د� �ن���ه ي��ري��د طرد 
»�ملافيا من �ل�شلطة«. وبعد �خفاقه 
ت�شري  �شابقة مرتني،  �نتخابات  يف 
»�ملو«  �ن  �ل��ر�أي �ىل  ��شتطلعات 
ب���ح���و�ىل ع�����ش��ري��ن نقطة  ي��ت��ق��دم 
�لحز�ب  مر�شحي  خ�شومه  على 
�لتقليدية. وقد جنح يف �ل�شتفادة 
ولية  بعد  �ملك�شيكيني  غ�شب  من 
�لتي  نييتو  بينيا  �نريكي  �لرئي�ش 
�لن�شان  حل��ق��وق  �ن��ت��ه��اك��ات  �شهد 

و�عمال عنف.
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عربي ودويل

�مل�شيحي  �ل����ي����م����ني  وي���خ�������ش���ى   
ت�شطو  �ن  م����ن  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 
�ل�����ش��ع��ب��وي��ة ع���ل���ى ن���اخ���ب���ي���ه، و�ن 
�ل��ب��اف��اري يف حالة  �جل��ن��اح  يتبنى 
حلزب  �ملت�شددة  �لأط��روح��ات  هلع 
�ل��ب��دي��ل م���ن �ج����ل �مل���ان���ي���ا. وعلى 
�ق�شى  ي�شتطيع  ل  فرن�شا،  عك�ش 
�ل�شتفادة من  �لو�شط  �لي�شار ول 

�للحظة.
�أملانيا  �إىل  �أوروب���������ا  ���ش��ت��ح��ت��اج     
�لزخم  يف  ف��رن�����ش��ا  ت���ر�ف���ق  �ل���ت���ي 
�إميانويل  يقرتحه  �ل���ذي  �لكبري 
�لهجرة  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ش��اء  م���اك���رون 
و�لقت�شادية  �لتجارية  و�لأزم��ات 
لكن  و�لع�شكرية،  و�لدبلوما�شية 
�ل�شيدة مريكل مل تكن يف �ملوعد، 
ل  �لد�شتورية،  �لطبيعة  فح�شب 
�لرئي�ش  ب�شلطة  �مل�شت�شارة  تتمتع 
ي�شوت  �أن  وي���ج���ب  �ل���ف���رن�������ش���ي، 
�ل���رمل���ان ع��ل��ى ك���ل خ���ط���وة. ومن 
مريكل  �ن  �ي�شا:  �لأ�شياء  طبيعة 
ع���رف���ت د�ئ���ًم���ا ك��ي��ف ت��ت��ف��اع��ل مع 
�لأح��د�ث، يف وقت متاأخر يف كثري 
م���ن �لأح����ي����ان، ومل حت�����ش��ن �أب����ًد� 

كيفية ��شتباقها �أو جتاوزها.
   �أجنيل مريكل هي حيو�ن �شيا�شي 
هلموت  بالكبري  �أطاحت  مده�ش، 
كول وبكل وقاحة، وحر�شت طيلة 
�مل�شت�شارية،  يف  �شنة  ع�شرة  �ثنتي 
�ل�����روؤو������ش �لتي  ع���ل���ى ق���ط���ع ك����ل 
�ي��ن��ع��ت يف ح��زب��ه��ا. وخ����لل فرتة 
متّتعت  �لأوىل،  �ل��ث��لث  ولي��ات��ه��ا 
با�شتقر�ر �شيا�شي م�شتمر خدمها، 
�للير�ليني  ���ش��رك��اءه��ا،  و�أ���ش��ع��ف 
�لدميقر�طيني،  �ل�شرت�كيني  ثم 
وكل منهما مل يتعافى ب�شكل جيد 

من تعاي�شه معها..
   لكن هذه �ل�شيا�شية مل تقد �أي 
من  ��شتفادت  لقد  �شخم.  �إ�شلح 
�شلفها،  بها  قام  �لتي  �لإ�شلحات 
�أملانيا  لت�شتعيد  �شرودر،  غريهارد 
�ملفقودة، ولكن  �لتناف�شية  قدرتها 
مت  �لتي  �لفو�ئ�ش  ��شتخد�م  دون 
�أملانيا  ت��ع��اين  �ذ  عليها،  �حل�شول 
�ل�شتثمار،  يف  ح����اد  ن��ق�����ش  م���ن 
وتعتمد  �لرقمية،  �لثورة  وفاتتها 
�ل�شيار�ت  ���ش��ن��اع��ة  ع��ل��ى  ك���ث���رًي� 
�لتي طغت، ولكنها �أ�شبحت �ليوم 
�لتي  �لديزل  ه�شة جر�ء ف�شيحة 

�ل��ب��ل��د�ن �مل��ع��ّر���ش��ة ل��ل��خ��ط��ر، مثل 
�لأوروبية لل�شتقر�ر، فقد  �لآلية 
لأزمة  �لأملانية  �لروؤية  د�فعت عن 
�لتق�شف  ت��ل��ك، وف��ر���ش��ت  �ل��دي��ون 
على �لعو��شم �ملذنبة.    ل ميكن 
�إلقاء �للوم عليها، �ل �ن �إ�شر�رها 
على �ن ل ترى �ل تلك �ل�شيا�شة، 
عا�شتها �ل�شعوب على �أنه �إملء�ت، 
وبالتايل ت�شببت يف زرع بذور عدم 
�ل�شماد  ووّف���رت  �أوروب����ا،  يف  �لثقة 

و�لرتبة لل�شعبوية؟
   كان عليها �أن تفتح �لنقا�ش حول 
�أوروبا يف بد�ية �أزمة �لديون تلك، 
وعلى �لأقل، مبنا�شبة �لنتخابات 
تركت  لقد  �لأخ����رية.  �لت�شريعية 
تتمحور  �لأوروب��������ي��������ة  �ل����ف����ك����رة 
وتت�شّلب يف �أملانيا حول �لدفاع عن 
فقط،  �ل�شر�ئب  د�فعي  م�شلحة 
�أ�شبحت  ل��لآخ��ري��ن  م�شاعدة  ك��ل 
فرن�شا  تقرتحه  ما  وك��ل  �شريبة، 
�إن  ف��ر���ش��اي،  م��ع��اه��دة  �ىل  ُين�شب 
�أمل��ان��ي��ا ���ش��ت��دف��ع.    ل ميكن و�شع 
ظهر  على  بالكامل  �ل��ت��ط��ور  ه��ذ� 
�ل�����ش��ي��دة م��ريك��ل، ون��لح��ظ مثل 
يف  �مل��ايل  للت�شامن  �لرف�ش  ه��ذ� 
بلد�ن �أخ��رى �شمال �أوروب��ا، ولكن 
كان على برلني �إعطاء “�ليقاع”. 
و�لآن بعد �أن حتولت �لأزمة �ملالية 
ب�شرعية  تتعلق  �أزم��ة خطرية  �ىل 
�أوروب���ا، ف��اإن �لأم��ر موكول  �لبناء 
لها ل��ل��ت��د�رك و�إخ����ر�ج �أمل��ان��ي��ا من 

�أنانيتها �لتجارية.
�لدفاع:  ه��و  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لف�شل     
�نتخاب دونالد تر�مب،  ملاذ�؟ بعد 
مل تتقبل مريكل، رغم �نها �أدركت 
مع من �شتتعامل، مو�شوع �لدفاع 
�لأوروب���ي من خ��لل زي��ادة فورية 
وم��ل��ح��وظ��ة م��ي��ز�ن��ي��ة �ل���دف���اع يف 

بلدها؟ وهي متاطل �ىل �ليوم.
   لقد فات �لأو�ن �ليوم.. و�مل�شهد 
تنخره �ل�شعبوية.. مل تعد �ل�شيدة 
مريكل قادرة على حتقيق �شحوة 
وق���ف���زة ت��اري��خ��ي��ة ك���ان ي��ن��ب��غ��ي �أن 
ت���ق���وده���ا. ����ش���ت���اأت���ي، ف���اأمل���ان���ي���ا بلد 

كبري.. لكن من �ين؟

م����ن ع�شر  م������وؤ�م������ر�ت  �أظ�����ه�����رت 
�آخر؛ ومن خلل �ل�شيارة �لذ�تية 
تغرّي  �أن  مي���ك���ن  �ل���ت���ي  �حل����رك����ة 
ودونالد  �لأملانية؛  �ل�شيار�ت  �شوق 
مبا�شرة يف  ي�شعها  �ل��ذي  تر�مب، 

مرمى نري�نه.
   رّد �لفعل على �لأح���د�ث، قامت 
منا�شبتني،  يف  مريكل  �ل�شيدة  به 
حادث  ب��ع��د  �أول،  م��ت��ه��ّور.  ب�شكل 
ف��وك��و���ش��ي��م��ا، م��ن خ���لل �لإع���لن 
ع��ن ن��ه��اي��ة �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة دون 
م�شبقة  ت��ف��ك��ري  ح��ل��ق��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
وطويلة، ذ�ك �لتقليد �لذي ي�شنع 

�ملاركة �جلرمانية. 

�أمام عو�قب ذلك.

مماطلة
�ليونانية  �لأزم���ة  �إد�رة      متيزت 
و�لأوروب��ي��ة على �ل��دو�م باملماطلة 
�ل�شيدة  وك����ان����ت  و�ل���ت�������ش���وي���ف. 
م���ريك���ل يف ق���م���رة �ل���ق���ي���ادة، ومل 
�ليات  ب��ك��ل  م��ع��ان��اة  ب��ع��د  �ل  تقبل 
لدعم  �بتكارها  مت  �لتي  �مل�شاعدة 

   مت تفكيك قطاع �لطاقة باأكمله، 
��شطر  �ل������ذي  �ل���ب���ل���د،  و�أ�����ش����ب����ح 
�لفحم،  م���ن  ����ش��ت��ه��لك��ه  ل���زي���ادة 
�أ�شو�أ تلميذ يف �أوروبا. وثانيا، بعد 
 ،2015 �ل�����ش��وري��ة، ع���ام  �لأزم�����ة 
مليون  �إىل  ح��دوده��ا  فتحت  حيث 

ح��ق��ي��ق��ي��ة، و�أن����ه ك���ان ع��ل��ى �أوروب����ا 
��شتقبال �للجئني طبقا لقيمها، 
ل خلف يف ذلك، وكانت �مل�شت�شارة 
يف �مل�شتوى، غري �ن ما فعلته �ثار 
ع���ل���ى �ل����ف����ور ج�����دل ك���ب���ري� حول 
�أوروبا �ملفتوحة، وو�شع مو�طنيها 

�أخ�����رى، دون خطة  لج����ئ، وم����رة 
لإدماجهم.

    هذه �ل�شيا�شة �أدت �ىل تتويجها 
�لطّيبني  ط��رف  من  �لغار  باإكليل 
ولكن  �حل�شنة،  �لنو�يا  و�أ�شحاب 
ب����دون �إع�����د�د ل ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ول 

�ل�شيا�شة  وه���ذه  خ��ا���ش��ة.  للعقول 
قوة  �إىل  �حل��اج��ة  با�شم  �مل��رجت��ل��ة، 
فتحت  تهرم،  �لتي  لأملانيا  ب�شرية 
�لبديل  �مام حزب  و��شعا  �لطريق 

من �جل �ملانيا. 
   �إن تكون هذه �حلاجة �لقت�شادية 

على نف�صها جنت امل�صت�صارة:

هكذا اأ�سبحت مريكل احللقة الأ�سعف يف اأوروبا...!

�وربان.. من �ل�شاعني �ىل ��شقاطها

على نف�شها جنت �جنيل

�لحتاد �لوروبي �كر �خلا�شرين من �ز�حتها

تر�مب �شعى با�شتمر�ر لذللها

هل ي�شقط زيهوفر �ل�شيدة مريكل بال�شربة �لقا�شية ماكرون �شيبقى يتيما من دونها

يخ�صى اليمني امل�صيحي من اأن ت�صطو ال�صعبوية على ناخبيه والي�صار من فكرة اأن يلقى م�صري ال�صرتاكيني الفرن�صيني

 مريكل �سحية ازدياد نفوذ اليمني املتطرف يف ملف الهجرة وموا�سيع اأوروبية اأخرى

•• �لفجر - �ريك لو بو�شيه 
 ترجمة خرية �ل�شيباين 

اأجنيال  �صعف  هي  اليوم  اأوروبـــا  يف  م�صكلة  اأكــرب  ان     
مريكل ال�صيا�صي. فم�صت�صارة جمهورية اأملانيا الحتادية 
به  يتمتع  بات  الذي  املعيق  والتاأثري  الأهمية  �صجينة 

يف  املانيا  اجــل  من  البديل  املتطرف  اليميني  احلــزب 
ولكن على  الهجرة،  اأزمة  بلدها بخ�صو�س ملف  �صيا�صة 

نطاق اأو�صع يف جميع املوا�صيع الأوروبية. 
النتخابات  اأجريت  اإذا  الــراأي،  ا�صتطالعات  وح�صب     
ب�صكل  �صيعّزز،  املانيا  اجل  من  البديل  حزب  فاإن  اليوم، 
عليها  حت�صل  التي  باملائة   6 فا�صل   12 ن�صبة  وا�صح، 

قبل ع�صرة اأ�صهر، وهي النتيجة التي �صمحت له بدخول 
البوند�صتاغ للمرة الأوىل بـ 93 نائبا )من اأ�صل 709(.

يتخيل  الأخـــرى.  الحــزاب  ترعب  الفر�صية  هــذه      
الي�صار ال�صرتاكي الدميقراطي مرتعبا، هو الذي تقل�س 
حجمه اإىل 20 باملائة، انه �صيعرف م�صري ال�صرتاكيني 

الفرن�صيني.

اأجنيال حيوان �صيا�صي قطعت طيلة 12 �صنة يف امل�صت�صارية كل الروؤو�س التي اينعت يف حزبها
عرفت مريكل دائًما كيف تتفاعل مع الأحداث، ومل حت�سن اأبًدا كيف ت�ستبقها اأو تتجاوزها

متّتعت با�صتقرار �صيا�صي م�صتمر، خدمها واأ�صعف �صركاءها

على  ــا  ــراره ــص اإ�
�صيا�صة  فــر�ــس 
زرع  الــتــقــ�ــصــف 
بذور عدم الثقة 
ووّفر  اأوروبـــا  يف 
والرتبة  ال�صماد 
لـــلـــ�ـــصـــعـــبـــويـــة
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الفجر الريا�ضي

وجه���ة »غي����ر متوقع����ة« لرونال�����دو
ذكرت تقارير �إعلمية، �أن رحلة �لنجم �لرتغايل كري�شتيانو 
رون���ال���دو م��ع ري����ال م��دري��د ق��د ���ش��ارف��ت ع��ل��ى �ل��ن��ه��اي��ة، وب���اأن 
�إىل  �لنادي، ملمحا  �ل�”دون” �أب��دى عدم ر�شاه عن و�شعه يف 

�لرحيل عن �لفريق �مللكي خلل �ل�شيف �حلايل.
وكان نادي يوفنتو�ش �لإيطايل قد ��شتف�شر عن و�شع رونالدو 
مع ريال مدريد بعد تناقل �لكثري من �لأخبار �لتي ت�شري �إىل 
رحيله عن �شفوف �لفريق �مللكي بنهاية �ملو�شم، �إثر دخوله يف 
�أزمة مع رئي�ش �لنادي فلورنتينو برييز، ح�شب ما ذكر موقع 

“يورو�شبورت” �لريا�شي.
وتاأتي خطوة يوفنتو�ش يف �إطار �شعي �لنادي للتعاقد مع جنوم 

�لدماء يف  �شباب لتجديد  و�آخ��رون  �أ�شحاب خرة  جدد منهم 
�لفريق بحثا عن �لتتويح بلقب دوري �أبطال �أوروبا �مل�شتع�شي 

منذ عام 1996 بالرغم من �لقرت�ب منه مر�ت كثرية.
ويرتبط رونالدو مع ريال مدريد ب�شرط جز�ئي تبلغ قيمته 
نية  تقارير قد حتدثت موؤخر� عن وج��ود  �أن  �إل  ي��ورو،  مليار 
�أخرى  �أنباء  ي��ورو، فيما حتدثت  120 مليون  �إىل  لتخفي�شه 
عن قر�ر �لنجم �لرتغايل بالرحيل �إىل بري�ش �شان جرمان �أو 

لناديه �لقدمي مان�ش�شرت يونايتد.
يف �شياق �آخر، رف�ش رونالدو �حلديث عن م�شتقبله مع منتخب 
بلده بعد �خل�شارة من �لأور�غوي يف دور �ل�16 من ت�شفيات 

كاأ�ش �لعامل �ملقامة برو�شيا.
�ملنا�شب  �ل��وق��ت  لي�ش  “هذ�  �شحفية:  ت�شريحات  يف  وق���ال 
�أن  �مل��درب و�للعبني، ولكني  متاأكد� متاما  ملناق�شة م�شتقبل 
�لعامل.  يف  �ملنتخبات  �أف�شل  م��ن  و�ح���د�  �شيظل  �لفريق  ه��ذ� 
ه��ن��اك جمموعة ر�ئ��ع��ة م��ع ط��م��وح كبري ب��ال��ن��ج��اح، و�أن���ا و�ثق 

و�شعيد باأن �لفريق �شيو��شل د�ئما �ل�شعي للأف�شل«.
و�أ�شاف: “لقد قاتل �لفريق ب�شكل جيد. وب�شفتي �لقائد، �أنا 
فخور جد�ً مبا قدمناه جميعا يف �لبعثة �لرتغالية. لقد عمل 
ير�م.  ما  على  ك��ان  �شيء  كل  �أن  من  للتاأكد  جاهدين  �جلميع 
كنا �لأف�شل يف �ملبار�ة ولكن للأ�شف ففي عامل كرة �لقدم يتم 

•• �لعني - �لفجر

�ملخيم  �لعني  يف  للفرو�شية  �لو�حة  ن��ادي  ينظم 
�ل�شيفي للأطفال حتت �شعار« كن فار�شاً« وذلك 
���ش��م��ن خ��ط��ت��ه �ل��ت��ي ت��ه��دف ل���ش��ت��غ��لل �أوق����ات 

�لفر�غ يف �لأن�شطة و�لفعاليات �لتي تعزز �رتباط 
�لطلب و�لأطفال بريا�شة �لفرو�شية من خلل 
�ل���ر�م���ج �مل��ك��ث��ف��ة ل��ل��ت��دري��ب ب��و����ش��ط��ة مدربني 
�لكفاءة و�خلرة  باأف�شل م�شتوى من  ومدربات 
يف �لفرتة من 7 يوليو �إىل مطلع �شبتمر �ملقبل.  

و�لفعاليات  �لأن�شطة  �لكعبي، مدير  ر��شد  و�أكد 
�ل�شيفي  �مل��خ��ي��م  �أن  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة«،  »�ل���و�ح���ة  يف 
�أ�شا�شها  م��ه��م��ة  م��ب��ادئ  م��ن  ينطلق  ل��لأط��ف��ال 
�لإح���اط���ة ب��ري��ا���ش��ة �ل��ف��رو���ش��ي��ة وت��ع��زي��ز �لثقة 
طريق  عن  �ملختلفة  �مل��ه��ار�ت  و�كت�شاب  بالنف�ش 

نخبة  ب��اإ���ش��ر�ف  �مل��ق��ررة  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �لفعاليات 
�لفرو�شية  جم��ال  يف  و�ملخت�شني  �خل���ر�ء  م��ن 
�شمن حر�ش �لنادي على تعزيز �لهتمام بهذه 
رك���وب �خل��ي��ل وريا�شة  �أن  م��و���ش��ح��اً  �ل��ري��ا���ش��ة، 
�لفرو�شية و�كت�شاب �ملهار�ت �خلا�شة من �لأمور 

�ملهمة �لتي توؤدي �إىل �إيجابيات كثرية على �شلة 
بالن�شاط و�حليوية لل�شغار و�لكبار.

و�أو�شح �لكعبي �أن �لتدريب �شيكون ب�شكل ترفيهي 
ومب�شط ي�شاعد على حتقيق �لغايات �ملطلوبة، �إذ 
�شيتم بعد نهاية �لدورة �لتدريبية منح �شهاد�ت 

بع�ش  جانب  �إىل  للم�شاركني،  وجو�ئز  تدريبية 
�مل�شابقات �لفردية بني �مل�شاركني، م�شري�ً �إىل �أن 
و�لأن�شطة  �لفعاليات  يف  م�شاركته  يتابع  �لنادي 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ف��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و ي���ع���زز دوره 

�لإيجابي يف �ملجتمع مبدينة �لعني .

�شهد ميد�ن �ل�شو�ن ل�شباقات �لهجن يف ر�أ�ش �خليمة، فعاليات ومهرجان 
ريا�شة �لهجن ل�شن �حلقايا و�لفاطمني �لذي نظمته  جلنة �حياء ذكرى 
�ل�شيخ عبد�لعزيز بن ر��شد �لنعيمي مبنا�شبة مئوية “عام ز�يد”، وذلك 

حتت رعاية �ل�شيخ حممد بن عبد�لعزيز �لنعيمي. 
�أ�شحاب وملك  و��شعة من جانب  م�شاركة  �ملهرجان  فعاليات  و�شهدت 
�ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة، �ىل ج��ان��ب �ل��ف��ق��ر�ت �ل��رت�ث��ي��ة و�ل�شعبية  �ل��ه��ج��ن 
�لمار�تية �لعريقتني. وتوجه رئي�ش �للجنة �ملنظمة للمهرجان �ل�شيخ 
بن  حممد  �ل�شيخ  �إىل  بال�شكر  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شقر  ب��ن  جمال 
ورعايته  �ل��ه��ج��ن،  لريا�شة  �ل��لحم��دود  لدعمه  �لنعيمي  عبد�لعزيز 
�أبناء  ب��ني  �لأ���ش��ي��ل��ة  �ل��ري��ا���ش��ة  ه��ذه  على  �ملحافظة  ب��ه��دف  للمهرجان 
�لقبائل وت�شجيعها يف نفو�ش �لأجيال �لنا�شئة، كونها �لريا�شة �لرت�ثية 
�هتمامات  �شمن  كانت  و�لتي  و�لأج���د�د،  �لآب���اء  عن  �ملتو�رثة  �لأ�شيلة 
باعتبار  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�ش 
�أن ه��ذ� �مل��ب��ادرة تعد تخليد�  �لإب���ل ج���زء�ً م��ن ت���ر�ث �ل��دول��ة. م��ع��ت��ر�ً 
لذكرى �ل�شيخ �ملرحوم عبد�لعزيز بن ر��شد �لنعيمي ودعماً ملالكي �لإبل 
لل�شتمر�ر يف �حلفاظ عليه، كما �شكر �ل�شيخ جمال بن �شقر بن �شلطان 
ل�شباقات  �ل�شو�ن  ميد�ن  يف   �لعاملني  وجميع  �للجان  كافة  �لقا�شمي، 
�لهجن يف ر�أ�ش �خليمة ، لدورهم �لكبري يف جناح �ملهرجان و�لفعاليات 

�لريا�شية و�لرت�ثية. 
ويف ختام فعاليات �ملهرجان قام  �ل�شيخ حممد بن عبد�لعزيز �لنعيمي 
بتكرمي �لفائزين يف �ملهرجان وتقدمي �جلو�ئز و�لدروع لأ�شحاب �لأبل 

�لفائزة باملر�كز �لأوىل.

»الواحة للفرو�صية يف العني »ي�صت�صيف امللتقى ال�صيفي لالأطفال

را�سد الكعبي: فعاليات متنوعة وم�سابقات ترفيهية وجوائز للم�ساركني

زاي���د” وذك���رى عب���دالع��زي���ز بن را�س�����د النعيم���ي   “مئ��وي���ة 
�سم���ن فع��الي���ات مي����دان ال�س����وان ل�سب����اق����ات الهج������ن

�أكد �ملنتخب �لكولومبي لكرة �لقدم �ن جنمه خامي�ش رودريغيز م�شاب ب�كدمة طفيفة 
يف ع�شلت ربلة �ل�شاق، م�شري� �ىل �ن �أي قر�ر ب�شاأن م�شاركته يف �ملبار�ة �شد �نكلرت� يف 

�لدور ثمن �لنهائي لكاأ�ش �لعامل، مل يتخذ بعد.
�أ�شا�شيا  �أه��د�ف، مفتاحا  �شتة  2014 مع  �لر�زيل  وي�شكل خامي�ش هد�ف مونديال 
ب���د�أه م��ن دون �ن يتعافى ب�شكل  �ن��ه  �ل��رو���ش��ي، على رغ��م  �مل��ون��دي��ال  ب��لده يف  ملنتخب 
كامل من �إ�شابة يف ربلة �ل�شاق �لي�شرى. و�شارك لعب بايرن ميونيخ �لملاين كبديل 
�شد  �لثانية  يف  و�أ�شا�شي  �لثامنة،  �ملجموعة  يف   2-1 �ليابان  �شد  �لوىل  �مل��ب��ار�ة  يف 
بولند� )-3�شفر(، وخرج يف �ل�شوط �لأول من �لثالثة �شد �ل�شنغال -1�شفر ب�شبب 

�لإ�شابة.
�لرنني  و���ش��ورة  خلامي�ش  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي  �لفحو�ش  �ن  �لكولومبي  �لحت���اد  و�أو���ش��ح 
�ملغناطي�شي �ظهرت �نه يعاين من “كدمة طفيفة من دون �أي متزق يف �أن�شجة �لع�شل” 

يف ربلة �ل�شاق.
وكان مدرب �ملنتخب �لكولومبي، �لرجنتيني خو�شيه بيكرمان، قد �أعرب بعد �ملبار�ة 
�أي��ام من  �أت��ت قبل  و�نها  �إ�شابة خامي�ش، ل�شيما  “قلقه جد�” من  �ل�شنغال عن  �شد 

�ملبار�ة �شد �نكلرت� يف �لدور ثمن �لنهائي غد� �لثلثاء.

خ��امي���ش م�س����اب ب� »ك����دم���ة« ول ق�����رار ب�س����اأن مب�����اراة انكل��ت�����را 
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الفجر الريا�ضي

�جناز�ً  للرماية  �لإم����ار�ت  �شرطة  منتخب  حقق 
�لتي  �لإجن��������از�ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  �إىل  ي�����ش��اف  ج���دي���د�ً 
حققها خلل م�شاركاته يف بطولت �لرماية على 
�مل�شتوى �لإقليمي و�لعربي و�لدويل، حيث ح�شل 
�ملنتخب على �ملركز �لأول للفرق، كما ح�شل �لر�م 

�ملركز  على  �ل��ع��ري��اين  حمد  ظ��اه��ر  �أول  �مل�شاعد 
�لأول يف �لفردي،  وح�شل �لر�م �مل�شاعد �أول خالد 
�مل�شتوى  على  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  على  �لكعبي  �شعيد 
�لبطولة  �لفردي �شمن م�شاركتهم لأول مرة يف 
�لدولية �ملفتوحة لرماية �لإطباق �لتي �أقيمت يف 

جمهورية رو�شيا �لبي�شاء خلل �لفرتة من 26-
حميد  حممد  �لعميد  و�أكد  �ملا�شي.  يونيو   28
دملوج �لظاهري رئي�ش جمل�ش �إد�رة �حتاد �ل�شرطة 
�لريا�شي �أن تتويج �لر�مي ظاهر حمد �لعرياين 
و�لر�مي خالد �شعيد �لكعبي يف �لبطولة �لدولية 

�ملفتوحة للرماية �لتي �أقيمت يف جمهورية رو�شيا 
�لبي�شاء يعد ثمرة دعم �لقيادة �لر�شيدة �مل�شتمر 

للريا�شة و�لريا�شيني يف �لإمار�ت.
�شمو  �ل��ف��ري��ق  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���وج���ه 
�هتمام  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 

وتطوير  ل�شقل  �ل��رم��اي��ة  مب�شابقات  يف  ���ش��م��وه 
�شموه  ودع��م  �لد�خلية،  وز�رة  منت�شبي  �إمكانيات 
و�لفعاليات  �ل��ر�م��ج  م��ن  للعديد  حم���دود  �ل��ل 
و�مل�شابقات �لريا�شية �لتي تعود بالنفع و�لفائدة 

على �لعاملني يف وز�رة �لد�خلية كافة.

�لدولية  �لبطولة  يف  �مل�شارك  �لدولة  وف��د  و�شم 
ل��رم��اي��ة �لأط����ب����اق ك���ل م����ن: �لعميد  �مل��ف��ت��وح��ة 
ر��شد  و�ملقدم  �لوفد،  رئي�ش  �مل��ري  خليفة حممد 
حميد  �ملزروعي �إد�ري، و�مل�شاعد �أول ظاهر حمد 

�لعرياين، و�مل�شاعد �أول خالد �شعيد �لكعبي.

�لقدم )فيفا( عن  �ل��دويل لكرة  �أع��رب م�شوؤولو �لحت��اد 
تف�شل  �لتي  �لنظيف  �للعب  ق��و�ن��ني  بتطبيق  �شعادتهم 
بني �ملنتخبات �ملتعادلة بالنقاط و�لأهد�ف، يف جمموعات 

مونديال رو�شيا، لكن �أكدو� نيتهم “مر�جعته«.
�ملونديال  تاريخ  يف  مرة  لأول  �لياباين  �ملنتخب  و��شتفاد 
بعد  �ل�16  دور  �إىل  و�شعد  �لنظيف،  �للعب  م��ي��زة  م��ن 
وعدد  �لأه���د�ف  وف��ارق  �لنقاط  يف  �ل�شنغال  مع  ت�شاويه 

�لأهد�ف و�ملو�جهة �ملبا�شرة.
و�أكد كولن �شميث، مدير �لبطولة �ملوكل من )فيفا(، �أنه 

��شتخدم بهذه  �للعب �لنظيف �لذي  �شعيد بنتائج قانون 
�لطريقة للمرة �لأوىل يف �ملونديال.

نهاية  ب��ع��د  �مل��ط��ب��ق  �ل��ق��ان��ون  “�شر�جع  ���ش��م��ي��ث:  وق����ال 
�ملونديال. بالطبع نرغب د�ئما بتجنب �للجوء للقرعة«.

ولكن  ل��ل��ق��ان��ون،  �لفعل  ردور  ه��ي  م��ا  “�شرى  و�أ����ش���اف: 
حتى �لآن، نحن ل نرى �أي حاجة لتغيري �لقانون �لذي 

و�شعناه«.
وتعر�ش قانون �للعب �لنظيف لنتقاد�ت �لو��شعة، خا�شة 
بعد لقطات “�ل�شت�شلم” �لتي �أبد�ها �ملنتخب �لياباين 

 ،1-0 بالهزمية  و�كتفائه  بولند�،  مع  مبار�ته  نهاية  يف 
�لبولنديني، جتنبا  مع  �ل��ك��ر�ت  يف  �لتدخل  وع��زوف��ه عن 

للبطاقات �ل�شفر�ء.
وحققت كولومبيا فوز� مثري� على �ل�شنغال بهدف نظيف، 
كاأ�ش  من  �لثامنة  �ملجموعة  �شد�رة  لتخطف  �خلمي�ش، 
خ�شارة  رغم  �ليابان،  رفقة  �لثاين  للدور  وت�شعد  �لعامل 

�ملنتخب �لآ�شيوي �أمام بولند� بالنتيجة ذ�تها.
 6 4 بطاقات �شفر�ء فقط، مقابل  وتلقى لعبو �ليابان 

ح�شل عليها �ل�شنغاليون، طو�ل مباريات �لدور �لأول.

بعد “ال�ست�سالم الياباين”.. الفيفا يراجع قانون اللعب النظيف

منتخب �سرطة الإمارات يحقق اإجنازًا يف البطولة الدولية املفتوحة 
لرماية الأطباق برو�سيا البي�ساء

فرن�شا  جن��م  ق��دم��ه  مب��ا  �لعاملية  �ل�شحافة  �أ���ش��ادت 
�ل�شاب كيليان مبابي وقيادته منتخب بلده لإق�شاء 
من  �لأرجنتيني  �ملنتخب  يف  ورفاقه  مي�شي  ليونيل 

�لدور ثمن �لنهائي ملونديال رو�شيا 2018.
و�أن  مب�شتو�ه  يرتقي  �أن  مي�شي  من  �جلميع  �نتظر 
�ىل  ب��لده  وت��اأه��ل  �لأول  �ل���دور  معاناة  خلفه  ي�شع 
ثمن �لنهائي ب�شق �لنف�ش، لكن من خطف �لأ�شو�ء 
�ملناف�ش،  10 يف �لفريق  يف ق��از�ن كان حامل �لرقم 

و��شمه مبابي.
�لتي  �لنهائية  و�لنتيجة  �مل��ب��ار�ة  جمريات  وبح�شب 
�أودت مبي�شي خارج كاأ�ش �لعامل بعد �خل�شارة 4-3، 
ب���د� وك�����اأن جن���م ب��ر���ش��ل��ون��ة �لإ����ش���ب���اين مي���رر �شعلة 
�لنجومية �ىل جيل جديد، على غر�ر غرميه يف ريال 
مدريد قائد �لرتغال كري�شتيانو رونالدو �لذي ودع 
�مل��ون��دي��ال يف �ل��ي��وم ذ�ت���ه ب��اخل�����ش��ارة �أم���ام �دين�شون 

كافاين و�لأوروغو�ي 2-1.
لقب  ب��اإح��ر�ز  مي�شي  حلم  على  ق�شت  مبابي  �شرعة 
�مل��ن��ت��خ��ب، وث��ب��ت��ت موقع  �أول يف ب��ط��ول��ة ك���رى م��ع 
باللقب  ل��ل��ف��وز  �جل��دي��ني  �مل��ر���ش��ح��ني  �شمن  فرن�شا 
على  حققته  �ل��ذي  بعد  تاريخها،  يف  �ل��ث��اين  �لعاملي 

�أر�شها عام 1998 بقيادة زين �لدين زيد�ن.
عاما،   19 �لبالغ  جرمان  �شان  باري�ش  جنم  و�شجل 

لي�شبح  ب���لده،  ملنتخب  ج���ز�ء  رك��ل��ة  و�شنع  ه��دف��ني 
�ل��ر�زي��ل��ي��ة بيليه  ���ش��اب منذ �ل���ش��ط��ورة  �أول لع��ب 
مبار�ة  يف  �لق��ل  على  هدفني  ي�شجل   ،1958 ع��ام 
�ق�شائية يف �ملونديال، وميكن فرن�شا من بلوغ �لدور 

ربع �لنهائي للمرة �لثانية تو�ليا.
“�شند�ي  �شحيفة  به  خرجت  �ل��ذي  �لعنو�ن  ولعل 
�لأك��رث تعبري� على �شر�ع  تاميز” �لريطانية كان 
�لأجيال، حيث كتبت “تنَح جانبا يا مي�شي، لقد ولد 

جنم عاملي جديد يف كاأ�ش �لعامل«.
�أ�شبح  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف  لع��ب  �أف�شل  مبابي  و�ختري 
هدفني،  ي�شجل  �لعمر  ه��ذ�  يف  لع��ب  �أول  خللها 
منذ ثلثية بيليه يف مرمى فرن�شا يف ن�شف نهائي 
م��ون��دي��ال �ل�����ش��وي��د 1958، ح��ني ك���ان ل ي���ز�ل يف 

�ل�شابعة ع�شرة من �لعمر.
�أن��ا �شعيد ج��د�، هي مدعاة للإطر�ء   : وق��ال مبابي 
�أك��ون ثاين لعب بعد بيليه، لكن علينا �ن ن�شع  �ن 

�لأمور يف �طارها: بيليه ميثل فئة �أخرى.
خلل  م��ن  نف�شه  بيليه  م��ن  تهنئة  م��ب��اب��ي  وت��ل��ق��ى 
فيها  ج��اء  تويرت  على  �لأخ���ري  ح�شاب  ع��ر  تغريدة 
“يف  �لتوفيق  له  متمنيا  مبابي”،  كيليان  “تهاين 

مبارياتك �ملقبلة. با�شتثناء �شد �لر�زيل!«.
�لفرن�شية  �لريا�شية  “ليكيب”  ل�شحيفة  بالن�شبة 

“لقد  م�شيفة  مي�شي”،  كان  هو  �ملبار�ة،  هذه  “يف 
�أظهر موهبته للعامل وطغى على ليونيل مي�شي«.

�أما زميله يف �ملنتخب بول بوغبا، فاأقر بعد �ملبار�ة �أن 
يتوقف  “ولن  “�أكرث موهبة مني”، م�شيفا  مبابي 

هنا. يتمتع بالكثري من �ملوهبة«.
لأن  بامتياز،  �لأجيال  �ل�شبت �شر�ع  مبار�ة  وعك�شت 
مبابي مل يكن �ليافع �لوحيد �لذي يخطف �لأنظار 
بافار )22 عاما(  بنجامان  �ملد�فع  �شجل زميله  بل 
ورمبا  �لنهائيات،  يف  �لأف�شل  يكون  قد  ر�ئعا  هدفا 
مينحها  �لتي  بو�شكا�ش  ج��ائ��زة  على  �ل�شر�ع  ح�شم 

�لحتاد �لدويل “فيفا” لأف�شل هدف يف �ل�شنة.
�أقر  �شامباويل  �لأرجنتني خورخي  �أن مدرب  وحتى 
يوما  يخترون  لعبني  لديك  يكون  “عندما  ب��اأن��ه 
من �لذي �ختره مبابي �ليوم )�ل�شبت(، �شيكون من 

�ل�شعب جد� �يقافهم«.
لعبني  مع  عاما،  �ل�25  يتجاوز  ل  �أعمار  ومبعدل 
كان مدرب  �لكرى،  �لبطولت  يفتقدون �ىل خرة 
فرن�شا ديدييه دي�شان جريئا يف خيار�ته. وبتجاوزه 
�نتقدوه  �لذين  �أ�شكت  ق��از�ن،  يف  �ل�شبت  �لأرجنتني 
دور  يف  �ل���ث���لث  م��ب��اري��ات��ه  يف  �مل��ن��ت��خ��ب  �أد�ء  ع��ل��ى 

�ملجموعات.
و�لأخري  �لأول  �لعاملي  بلقبها  فرن�شا  توجت  عندما 

�مي��ي جاكيه، مل  �مل��درب  كتيبة  بقيادة   1998 ع��ام 
باري�ش  �لعا�شمة  فاإبن  �لنور،  �أب�شر  قد  مبابي  يكن 

ولد يف 20 دي�شمر من ذ�ك �لعام.
�ملدرب  ت�شكيلة  يف  ومكانته  مبابي  تاأثري  يرى  ومن 
 10 م��ون��اك��و دويل منذ  ب���اأن لع��ب  دي�����ش��ان، يعتقد 
�أعو�م، لكن يجب �لعودة بالذ�كرة �ىل �أ�شهر معدودة 
فقط للبحث عن مبار�ته �لدولية �لأوىل، وذلك يف 

�ملا�شي. مار�ش   25
ت�شفيات  يف   )1-3( لوك�شمبورغ  �شد  �ملبار�ة  كانت 
�ل�شابق  م���ون���دي���ال رو����ش���ي���ا، ودخ����ل لع����ب م��ون��اك��و 
78 بدل  �لدقيقة  �شان جرمان �حل��ايل يف  وباري�ش 
�أ���ش��غ��ر لعب  ب��اي��ي��ت، لي�شبح ث���اين  م��ن دمي��ي��رتي 
�أ�شهر و5  18 عاما و3  “�لديوك” عن  ي�شارك مع 

�أيام.
يخو�ش مبابي �جلمعة �شد زميله �دين�شون كافاين 
لها �شد  تعر�ش  ��شابة  تعافيه من  ح��ال متكن  )يف 
مبار�ته  �لأوروغ����و�ي،  ومنتخب  �ل�شبت(  �لرتغال 
���ش��رب جمدد�،  ف��ق��ط، ويف ح��ال  �لع�شرين  �ل��دول��ي��ة 
�شد دفاع يعتر �لأقوى يف �لنهائيات، وقاد بلده �ىل 
ن�شف �لنهائي للمرة �لأوىل منذ 2006، ف�شريتقي 
�أو  باكر� �ىل مرتبة لعبني كبار مثل تيريي هري 

زيد�ن ود�فيد تريزيغيه.

»تنَح جانبا يا مي�سي«... العامل وجد مبابي!  
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�مل�شورين، وت�شبح بعدها  تاريخية، توثقها عد�شات  �أحد�ثا  ي�شهد كل مونديال 
لقطات خالدة متثل فرتة معينة يف كرة �لقدم.

هنا ن�شتعر�ش �أ�شهر �ل�شور �لفوتوغر�فية “�لتاريخية” �لتي وثقت حلظات ل 
تن�شى يف تاريخ �ملونديال.

الطفل املعجزة
قدم �أ�شطورة �لر�زيل بيليه نف�شه للعامل يف مونديال 1958، و�شجل هدفني 
هذه  و��شتهرت  ع��ام��ا.   17 يتجاوز  مل  وه��و  �ل�شويد،  �أم���ام  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف 
�للقطة “للجوهرة �ل�شمر�ء” وهو يف �لهو�ء مع حار�ش منتخب �ل�شويد يف نهائي 

.1958
ال�صماء الزرقاء

لقطة �لقائد د�نييل با�شاريل حممول على �لأكتف وخلفه �شماء بوين�ش �أير�ش 
1978، ولقطة عرت  �لأرجنتني يف مونديال  �أ�شبحت رمز� لنت�شار  �لزرقاء 

عن �شعادة بلد عانى من حكم دكتاتوري وقتها.
نهاية حلم

حلظة �إهد�ر �لإيطايل روبرتو باجيو لركلة �جلز�ء �لأخرية لبلده �أمام �لر�زيل 
�أ�شى  �ملونديال.  تاريخ  يف  �للحظات  �أق�شى  من  هي   ،1994 مونديال  نهائي  يف 

وكان  �أمريكا،  مونديال  ق�شة  ر�شم  تافاريل  �لر�زيلي  �حلار�ش  وفرحة  باجيو 
بد�ية �لنهاية لأ�شطورة �إيطاليا.

كل �لفريق �شد مار�دونا
مارادونا اأمام بلجيكا

من �أ�شهر �للقطات يف مونديال �إ�شبانيا 1982، تلك �لتي �أظهرت �لأرجنتيني 
مار�دونا مبو�جهة 6 مد�فعني من بلجيكا. قال حمللون �إن �ل�شورة بها “خد�ع 

ب�شري”، ولكن هذ� �لأمر مل يقلل من �شعبيتها.
»معنا للأبد«

تاريخ اإ�صبانيا كتبه اإنيي�صتا
نهائي  �إنيي�شتا يف  �أندري�ش  بقدم  �لإ�شبانية جاء  �لقدم  كرة  تاريخ  �أه��م هدف يف 
�أمام  �لإ���ش��ايف  �لوقت  �لوحيد يف  �مل��ب��ار�ة  ه��دف  �شجل  2010، عندما  مونديال 
يف  للأبد”،  معنا  خاركي  “د�نييل  كتابة  و�أظهر  قمي�شه  خلع  �إنيي�شتا  هولند�. 

لفتة �إن�شانية لقائد نادي �إ�شبانيول �لذي تويف يف �لعام �ل�شابق.

�لنتقام
هدف اإجنلرتا مل يحت�صب

�إجنلرت� جترعت من نف�ش �لكاأ�ش �لذي عانت منه �أملانيا ل�شنو�ت. ت�شديدة عرت 
يف  ل��لأمل��ان  �لأف�شلية  ليمنح  هدفا،  �حت�شابها  رف�ش  �حلكم  ولكن  �ملرمى  خط 
1966 بهدف مل يجتاز  2010. �إجنلرت� حققت لقبها �لوحيد عام  مونديال 
خط �ملرمى �أمام �أملانيا �لغربية. عد�لة كرة �لقدم �أعادت �حلق للأملان بعد 44 

عاما.
 م�صية حزينة لزيدان 

بعد مونديال “تاريخي” للنجم �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن مع منتخب بلده، 
�لإيطايل ماتري�تزي يف  “زيزو” للمد�فع  بالر�أ�ش من  ب�شربة  �شيء  �نتهى كل 
نهائي مونديال 2006. خطو�ت زيد�ن خلارج �مللعب بعد طرده، مرور� “بالكاأ�ش 

�ل�شائعة”، �أ�شبحت من �أ�شهر �للقطات تلك �لعام.
 يد مارادونا 

تاريخ  يف  �للحظات  �أ�شهر  من  �لإلهية” تعد  “باليد  و�شفت  �لتي  م��ار�دون��ا  يد 
مرمى  يف  للت�شجيل  ي��ده  “�لق�شري” ��شتخدم  م��ار�دون��ا  �ليوم.  حتى  �ملونديال 
مبونديال  �للقب  حتقيق  ثم  �لإجنليز،  من  �لفوز  و”خطف”  �شيلتون،  بيرت 

.1986
 فان بري�صي الطائر 

من   ،2014 مونديال  يف  �لر�أ�شية  بري�شي  ف��ان  روب��ن  �لهولندي  ت�شديدة  تعد 
فان  “حلق” بها  �لتي  �لطريقة  �لقدم.  ك��رة  يف  �لر�أ�شية  �ل�شربات  �شور  �أ�شهر 

بري�شي ل�شرب �لكرة بالر�أ�ش ل تز�ل حتري �لكثريين حتى �ليوم.
اأبطال اإجنلرتا يف 1966

ل ت���ز�ل لقطة �ل��ق��ائ��د ب��وب��ي م���ور ر�ف��ع��ا ك��اأ���ش �ل��ع��امل م��ع زم��لئ��ه يف �ملنتخب 
�لكاأ�ش  رف��ع  م��ور  بوبي  �ليوم.  حتى  للإجنليز  �لأول  �لفخر  م�شدر  �لإجنليزي 

وبلده باأجمعها بعد حتقيقه لقب مونديال 1966 �لذي ��شت�شافته بلده.
هدف بيليه يف 1970

و�إح���ر�زه  �لنهائي  يف  �إيطاليا  مرمى  يف  ل��ب��لده،  �لأول  �لتاريخي،  بيليه  ه��دف 
�ملونديال  كتب  يف  يف  ��شمه  وخ��ل��د  �ل��ع��امل،  قمة  على  ت��ّوج��ه   ،1970 مل��ون��دي��ال 

للأبد.

حذر لعب و�شط نابويل �لإيطايل 
�ملنتخب  زم���لءه يف  در�ي�����ش مرتنز 
�ل���ب���ل���ج���ي���ك���ي ل�����ك�����رة �ل������ق������دم من 
�لياباين  ب��امل��ن��ت��خ��ب  �ل���ش��ت��خ��ف��اف 
وذلك  تاريخي،  �إجن��از  عن  �لباحث 
�لثنني  �ل����ي����وم  ي��ل��ت��ق��ي��ان  ع���ن���دم���ا 
رو�شيا  م���ون���دي���ال  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  يف 

.2018
و�رتقت بلجيكا منذ بد�ية �لنهائيات 
بنيلها  �لتوقعات  مل�شتوى  �لرو�شية 
�لأول،  �ل���دور  يف  �لكاملة  �ل��ع��لم��ة 
�ل�شابعة  �مل���ج���م���وع���ة  وت���������ش����درت 
�لأخرية  على  بالفوز  �إنكلرت�  �أم��ام 
بف�شل  �لثالثة  �جلولة  -1�شفر يف 

هدف لعدنان يانوز�ي.
جتنبت  �مل���ج���م���وع���ة،  وب���ت�������ش���دره���ا 
ثمن  يف  كولومبيا  مو�جهة  بلجيكا 
�لإثنني  �ل��ي��وم  و�شتلتقي  �لنهائي، 
حلت  �لتي  �ليابان  مع  رو�شتوف  يف 
ث��ان��ي��ة يف �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ام��ن��ة بعد 
يف  �شفر1-  بولند�  �أم��ام  خ�شارتها 

�جلولة �لأخرية.
“�ل�شياطني  ي���ن���ت���ظ���ر  م�����ا  ل����ك����ن 
على  �ل�شهلة  �ليابان،  بعد  �حلمر” 
�لفنية  �ل���ف���و�رق  �ىل  ن��ظ��ر�  �ل����ورق 
تعقيد�...  �أك��رث  هو  �لطرفني،  بني 
على  و�شعها  للمجموعة  ت�شدرها 
م�شار منتخبات عملقة مثل فرن�شا 
وليونيل  بالأرجنتني  �أطاحت  �لتي 
و�لر�زيل  �خلمي�ش،   3-4 مي�شي 
�ملك�شيك  ع���ل���ى  ت���ف���وق���ه���ا  ح�����ال  يف 
يف ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي، و�لأوروغ���������و�ي 
رونالدو  كري�شتيانو  �أق�����ش��ت  �ل��ت��ي 

و�لرتغال 1-2.
�لإ�شباين  �مل���درب  لع��ب��ي  على  لكن 
مبا  �أول  �لتفكري  مارتينيز  روبرتو 
�لنهائي  ثمن  م��ب��ار�ة  يف  ينتظرهم 
�شدد  ما  وه��ذ�  رو�شتوف،  مدينة  يف 
ع��ل��ي��ه م��رت��ن��ز �مل��ت��خ��وف م���ن تكر�ر 

2016 حني  �أوروب��ا  �شيناريو كاأ�ش 
“�ل�شياطني �حلمر” من ربع  خرج 
�لنهائي على يد ويلز )1-3( رغم 

�أنهم كانو� �لأوفر حظا.
ويلز.  مبار�ة  “�أتذكر  مرتنز  وق��ال 
�جلميع �عتقد �ننا �شنتاأهل من دون 
خارج  نحن  ف��ج��اأة،  ث��م  م�شكلة.  �ي 
ن�شتخف  “لن  م�شدد�  �لبطولة”، 
باليابان لأنهم فرق قوي. و�شولهم 
�ىل حيث هم �لآن، يعني �أنهم فريق 

جيد«.
وب��ع��دم��ا �أج����رى 9 ت��ع��دي��لت على 
ت�����ش��ك��ي��ل��ت��ه �لأ����ش���ا����ش���ي���ة يف �مل����ب����ار�ة 
مارتينيز  ���ش��ي��ع��ود  �إن���ك���ل���رت�،  ���ش��د 
بنما  �كت�شحت  �لتي  �لت�شكيلة  �ىل 
يف   )2-5( وت���ون�������ش  )-3�شفر( 
�مل����ب����ار�ت����ني �لأول�����ي�����ني، ع���ل���ى �أم����ل 
وقيادة  �لقوية  �ل��ع��رو���ش  مو��شلة 
ربع  �ىل  �حلمر”  “�ل�شياطني 
تو�ليا،  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  �ل��ن��ه��ائ��ي 

و�لتفوق  بعيد�  �ل��ذه��اب  وحم��اول��ة 
ع��ل��ى �جن���از 1986 ح��ني ح��ل��و� يف 

�ملركز �لر�بع.
مهاجم  تاألق  على  مارتينيز  ويعول 
�لإنكليزي  ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����ش�����ش��رت 
ل��وك��اك��و �شاحب �لأه���د�ف  روم��ي��ل��و 
�لأربعة، وتلقى زخما �إ�شافيا بعودة 
مد�فعي بر�شلونة �لإ�شباين توما�ش 
�شيتي  وم���ان�������ش�������ش���رت  ف���ريم���اي���ل���ن 

�لإنكليزي فن�شان كومباين.
�إنكلرت�  م���ب���ار�ة  ف��ريم��اي��ل��ن  وب�����د�أ 
ت��ع��اف��ي��ه م���ن ��شابة  ب��ع��د  �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
للنهائيات  حت�������ش���ري�ت���ه  ع����ك����رت 
�ملبار�تني  يف  �مل�����ش��ارك��ة  وح���رم���ت���ه 
كومباين  دخ�����ل  ف��ي��م��ا  �لأول�����ي�����ني، 
يف رب���ع �ل�����ش��اع��ة �لأخ�����ري ب���دل من 
م�شاركته  م�����ش��ج��ل  ف���ريم���اي���ل���ن، 
بعد  �حل��ال��ي��ة  �لنهائيات  يف  �لأوىل 
تعافيه من ��شابة تعر�ش لها �أو�ئل 

يونيو �حلايل.

و�شيعود �ملنتخبان بالذ�كرة �ىل عام 
حني تو�جها للمرة �لأوىل   2002
و�لوحيدة يف بطولة ر�شمية، وكانت 
كوريا  مل���ون���دي���ال  �لأول  �ل������دور  يف 
�جل��ن��وب��ي��ة و�ل��ي��اب��ان. و�ن��ت��ه��ت تلك 
وتاأهلهما   2-2 بتعادلهما  �مل��ب��ار�ة 
�نتهى  حيث  �لنهائي  ثمن  �ىل  معا 
تركيا  يد  على  �ليابان  م�شو�رهما: 
�شفر1- وبلجيكا على يد �لر�زيل 
�شفر2- �لتي توجت لحقا باللقب 

على ح�شاب �ملانيا.
�شبعة  قبل  تو�جها  �ملنتخبني  لكن 
��شتعد�د�تهما  �إط�������ار  يف  �أ����ش���ه���ر 
للنهائيات وفازت بلجيكا )-1�شفر( 

بهدف للوكاكو.
و�شتحاول �ليابان �أن تخلق مفاجاأة 
�لتي  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  ه����ذه  �أخ������رى يف 
�مل���ان���ي���ا ع���ن �للقب  ت���ن���ازل  ���ش��ه��دت 
ثم  �لأول،  �ل�����دور  م���ن  وخ���روج���ه���ا 
م��ن ثمن  خ���روج مي�شي ورون���ال���دو 

�لنهائي يف �ليوم نف�شه.
�لأزرق”  “�ل�شامور�ي  يحقق  ولكي 
�لنهائي  رب����ع  وي��ب��ل��غ  �لأم������ر  ه����ذ� 
�أن  عليه  تاريخه،  يف  �لأوىل  للمرة 
من  بكثري  �أف�شل  مب�شتوى  يظهر 
�ل����ذي ق��دم��ه يف م��ب��ار�ت��ه �لأخ����رية 
عن  حتى  �أح��ج��م  ح��ني  بولند�  �شد 
ربع  يف  �ل���ت���ع���ادل  �إدر�ك  حم���اول���ة 
بتقدم  علم  بعدما  �لأخ��ري  �ل�شاعة 
ك��ول��وم��ب��ي��ا ع��ل��ى �ل�����ش��ن��غ��ال، وك���ان 
ل��ل��ت��اأه��ل ع��ل��ى ح�شاب  ذل����ك ك��اف��ي��ا 
�للعب  ن����ق����اط  ب�����ف�����ارق  �لأخ����������رية 
�إنذ�رين  بفارق  وحتديد�  �لنظيف، 
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لل�شنغال(.
وو�ج��ه رج��ال �مل��درب �ك��ري� ني�شينو 
ثم  �مللعب  يف  �ل�شتهجان  �شافر�ت 
�لكثري من �لنتقاد�ت نتيجة �إ�شاعة 
�لوقت ومترير �لكرة يف منطقتهم، 
�ليابانيني  �مل�شجعني  م��ن  ل�شيما 
�ن منتخب بلدهم  �لذين �عترو� 
�لنظيف  �ل��ل��ع��ب  ق���اع���دة  ����ش��ت��خ��دم 

بطريقة غري نظيفة.
و�أقر مد�فع �ملنتخب غوتوكو �شاكاي 
مل يكن �لأمر جميل يف  “بالطبع، 
نهاية �ملبار�ة عندما �أطلق �جلمهور 
�شافر�ت �ل�شتهجان، لكن بالن�شبة 

لنا �لأمر �لأهم هو �أننا تاأهلنا«.
ماكوتو  �مل���ن���ت���خ���ب  ق����ائ����د  و�أ������ش�����ار 
ها�شيبي �ىل �أن �ل�شعور كان غريبا، 
كان  فعلناه  م��ا  ك��ل  �أن  �أعتقد  لكني 

�شحيحا.
فعلته  ف��م��ا  ل،  �أم  ���ش��ح��ي��ح��ا  �أك�����ان 
�ملفاجاآت  �أب��رز  بولند�،  �شد  �ليابان 
يتكرر  ل��ن  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات،  يف  �ل�شلبية 
ممثل  ع��ل��ى  و���ش��ي��ك��ون  بلجيكا  ���ش��د 
�لقارة �لآ�شيوية �لتفوق على نف�شه 
ملحاولة �يقاف �لرت�شانة �لهجومية 

�حلمر�ء.

تعود �لنجمة �لرو�شية ماريا �شار�بوفا �ىل بطولة وميبلدون �لنكليزية، 
ثالث �لبطولت �لربع �لكرى لكرة �مل�شرب �لتي تنطلق �ليوم �لثنني، 
وهي على مفرتق طرق بعد غياب ثلث �شنو�ت عن �لبطولة �لتي �حرزت 
وكان   ،2004 �لقابها �لكبرية �خلم�شة عام  14 عاما باكورة  فيها قبل 

بد�ية �نطلقتها نحو �لنجومية وعامل �ملال و�ل�شهرة.
وغابت �شار�بوفا )31 عاما( عن وميبلدون يف 2016 بعد �ن مت �يقافها 
�يام من و�شعه  �مللدونيوم بعد  �لعام عقار  تناولها يف مطلع ذلك  ب�شبب 
�لت�شفيات  خو�ش  من  �ل�شابة  وحرمتها  �ملحظورة،  �مل��و�د  قائمة  على 

�شمن  باللعب  لها  ي�شمح  يكن  مل  �مل��ت��دين  ت�شنيفها  لن   2017 يف 
�جلدول �لرئي�شي.

ول ت���ز�ل �ل��رو���ش��ي��ة �حل�����ش��ن��اء م��ن دون �ي ل��ق��ب ك��ب��ري م��ن��ذ �ربع 
�شنو�ت، وكان �آخر �لقابها �خلم�شة عام 2014 يف بطولة فرن�شا 
�لكرى على ملعب رولن غارو�ش حيث بلغت هذ� �لعام �لدور 

ربع �لنهائي.
2012، وفازت  وتوجت �شار�بوفا �ول مرة يف رولن غارو�ش عام 

ب��ب��ط��ول��ة ف��ل���ش��ي��ن��غ م��ي��دوز �لم��ريك��ي��ة )2006(،  �ي�����ش��ا 
�آخر  �م��ا   .)2008( �ملفتوحة  ��شرت�ليا  وبطولة 

�لقابها �ل� 36 فكان يف دورة تياجنني �ل�شينية 
يف ت�شرين �لول/�كتوبر 2017.

وخ������لل م�����ش��ارك��ت��ه��ا �ل����ع����ام �مل���ا����ش���ي يف 
فل�شينغ  يف  ك��ب��رية  ب��ط��ول��ة  �ول 

�شار�بوفا  ق��دم��ت  م��ي��دوز، 
و�ق�شت  م���ق���ب���ول  �د�ء 
�لرومانية �شيمونا هاليب 
�وىل  ث����ان����ي����ة  �مل�������ش���ن���ف���ة 

�ل������دور �لول  ح��ال��ي��ا م���ن 
�لنهائي  ث��م��ن  �ىل  طريقها  يف 

حيث �شقطت �مام �للتفية �نا�شتازيا 
و6-2. و6-4  �شيفا�شتوفا 5-7 

بطولة  ���ش��ار�ب��وف��ا  خا�شت   ،2018 ويف 
�ملركز  يف  م�شنفة  وه���ي  �مل��ف��ت��وح��ة  فرن�شا 

بلي�شكوفا  كارولينا  �لت�شيكية  و�ق�شت   ،28
موعد�  و���ش��رب��ت  �ل��ث��ال��ث،  �ل���دور  م��ن  �ل�شاد�شة 

فرتة  من  �لعائدة  وليام�ش  �شريينا  �لمريكية  مع 
�ن  بعد  كبري  �مل  بخيبة  ��شيب  �جلمهور  لكن  �مومة، 
�نتهى �للقاء �ل� 22 بني �لنجمتني بان�شحاب �لمريكية 

بد�عي �ل�شابة.
و�للقاء مع �شريينا يعني �لكثري ل�شار�بوفا �لتي هزمتها 

يف نهائي وميبلدون عندما �حرزت لقبها �لول �لكبري عام 2004، ويف 
�ن  قبل  �لعام،  نف�ش  لل�شيد�ت يف  �ملا�شرتز  بطولة  نهائي  �ملو�شم يف  ختام 
تخ�شر �مامها 18 مرة تو�ليا بعد �ن تلقت هزميتها �لوىل �مامها يف �ول 

مو�جهة بينهما يف دورة ميامي �لمريكية )2004(.
�لقرن  م��ن  �لول  �لعقد  يف  �للعبتني  ب��ني  ب��د�أ  �ل��ذي  �ل�شر�ع  و��شتمر 
�حلادي و�لع�شرين، حتى ن�شف نهائي وميبلدون 2015 يف �آخر م�شاركة 

للرو�شية.
بطولة  نهائي  رب��ع  يف  �شريينا  حليف  �ل��ف��وز  وك���ان 
عام  ملبورن  ملعب  على  �ملفتوحة  ��شرت�ليا 
ملدة  �لرو�شية  �ي��ق��اف  م��ن  �ي��ام  قبل   2016

�مللدونيوم. ب�شبب  �شهر�   15
وما يزيد �لطني بلة هذ� �لعام يف وميبلدون 
ح�شول ��شتباك بينهما خارج ملعب رولن 
�دعاء�ت  �لمريكية  و�شفت  عندما  غ��ارو���ش 
بانها  �ل��ذ�ت��ي��ة  �شريتها  يف  �شدها  ���ش��ار�ب��وف��ا 

.»100% “�شائعات 

�ي  ه��ن��اك  ب���اأن  �عتقد  ل  ذ�ت��ي��ة،  ���ش��رية  تكتبني  “عندما  �لرو�شية  وردت 
وميبلدون  مناف�شات  �نطلق  وع�شية  حقيقي«.  غري  �شيء  لكتابة  �شبب 
قبل خم�ش �شنو�ت، تبادلت �للعبتان �لنتقاد�ت �للذعة بعدما �عطت 

�شريينا مقابلة مدوية ملجلة “رولينغ �شتون ماغاز�ين«.
“تبد�أ  بال�شم  �لرو�شية  ت��ذك��ر  �ن  دون  �ملقابلة  تلك  يف  �شريينا  وق��ال��ت 
)�شار�بوفا( كل مقابلة بالقول: +�نا �شعيدة جد�. �نا حمظوظة جد�. هذ� 

كلم ممجوج يدعو �ىل �مللل �ل�شديد«.
كانت  و�ذ�  �ل�شعبية.  �حلفلت  �ىل  دعوتها  تتم  ول��ن  ت��دع  “مل  و��شافت 

ترغب بالذهاب �ىل �ل�شبي �شاحب �لقلب �ل�شود، فلتذهب �ليه«.
و�شاحب “�لقلب �ل�شود” لي�شت بال�شرورة ��شارة �ىل �للعب �لبلغاري 
غريغور دمييرتوف �لذي ي�شاع �نه كان �شديقا ل�شريينا قبل �ن يتحول 

عنها وي�شبح لحقا �شديقا ل�شار�بوفا.
وبعد �يام قليلة، ردت �لرو�شية بدم بارد على �شريينا )36 عاما( �لفائزة 
�مور  عن  �حلديث  تريد  كانت  “�ذ�  وقالت  وميبلدون،  يف  �لقاب  ب�شبعة 
�شخ�شية، رمبا هي تتحدث عن علقتها مع �شديقها �ل�شابق �لذي تزوج 
وطلق وله �ولد”، يف ��شارة �ىل �لفرن�شي باتريك ميرتوغلو �لذي ل يز�ل 
وت�شري  �لمريكية  للعبة  م��درب��ا 
�شديقها  ك���ان  �ن���ه  �ىل  ت��ق��اري��ر 

�ي�شا.
ظهورها  م���ن  ع���ام���ا   15 وب���ع���د 
كانت  ع���ن���دم���ا  ومي���ب���ل���دون  يف  �لول 
يف �ل�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��رة م��ن ع��م��ره��ا، تعرف 
يف  �للقب  ب��اإح��ر�ز  فر�شتها  �ن  جيد�  �شار�بوفا 
�شعيفة  �لع�شب  على  مباريات  خو�ش  دون  وميبلدون 
جد�، ل �شيما �نها، بعد �حر�زها �للقب �لوحيد يف 2004، 
�لت�شيكية  �مام  2011 وخ�شرت  �لنهائي مرة و�ح��دة عام  بلغت 

برت� كفيتوفا 3-6 و6-4.
وعانت �شار�بوفا كثري� يف �ل�شنو�ت �ملا�شية، وخرجت يف �دو�ر مبكرة 
�مام   2008 عام  ت�شنيف متدن حيث خ�شرت  يد لعبات من  على 
مو�طنتها �آل كودريافت�شيفا )م�شنفة 154(، و�لرجنتينية جيزيل 
2009، و�لرتغالية مي�شيل لر�شر دي  45( عام  دولكو )م�شنفة 

بريتو )م�شنفة 131( �ل�شاعدة من �لت�شفيات يف 2013.
لكنها   ،24 �ملركز  يف  م�شنفة  وه��ي  وميبلدون  �ىل  �شار�بوفا  وتعود 
�ن�شحبت  وقد  �لع�شبية،  �مللعب  على  ��شتعد�دية  مباريات  تلعب  مل 

�ل�شبوع �ملا�شي من دورة برمنغهام �لنكليزية.
�لرئي�شي،  �مللعب  يف  �لظهور  من  تتمكن  قد  �لتي  �لرو�شية  وب��ررت 
�كون  و�ن  �لبدنية  بلياقتي  للعناية  بحاجة  “�نا  بالقول  �ن�شحابها 

متاأكدة �ين يف �شحة جيدة«.

بلجيك��ا لتجن��ب ال�ستخف��اف مبنتخ��ب يابان��ي يبح��ث عن الإجن��از 

بعد غياب ثالث �صنوات 

�سارابوفا على مفرتق طرق يف بطولة وميبلدون 

تاريخ املونديال يف 12 �سورة »خالدة«

لفتة اإن�سانية ووطنية من 
النجم الفرن�سي مبابي

يف لفتة �إن�شانية، قرر �لنجم �لفرن�شي �ل�شاب كيليان مبابي، �لتّرع بجميع 
�لأمو�ل �لتي يح�شل عليها من م�شاركته مع منتخب �لديوك يف نهائيات 

كاأ�ش �لعامل 2018، للجمعيات �خلريية.
رف�ش  عاما،   20 �لعمر  من  �لبالغ  �لفرن�شي  �أن  �أك��دت  قد  تقارير  وكانت 
برفقة  رو�شيا  مونديال  يف  �مل�شاركة  نظري  مالية  مكافاآت  على  �حل�شول 
يح�شل  �أن  ينبغي  ل  �أن���ه  يعتقد  �أن���ه  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  حيث  ب���لده،  منتخب 

�للعبون على �أمو�ل من �أجل �للعب مع منتخب بلدهم.
�ألف   20 “ليكيب” �أن كل لعب فرن�شي يح�شل على  و�أو�شحت �شحيفة 
يورو يف �ملبار�ة �لو�حدة، خلل �مل�شاركة يف نهائيات كاأ�ش �لعامل �لتي تقام 

يف رو�شيا.
�أو  �لعامل  كاأ�ش  تاريخ فرن�شا ي�شجل هدفا يف  �أ�شغر لعب يف  وبات مبابي 
�أي بطولة كرى، عندما �شجل هدف �لفوز �لوحيد لبلده �أمام �لبريو يف 

�جلولة �لثانية من دور �ملجموعات يف مونديال رو�شيا 2018.
�لإق�شائية،  �لأدو�ر  يف  هدفني  ي�شجل  لع��ب  �أ�شغر  مبابي  �أ�شبح  كذلك 
وذلك بعد �أن �شجل هدفني يف مرمى منتخب �لأرجتنني ليقود بلده �إىل 

مو�جهة �لأورغو�ي يف دور �لثمانية.
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الفجر الريا�ضي

�للقب  نحو  زح��ف��ه  مو��شلة  �ىل  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��ر�زي��ل��ي  �ملنتخب  ي�شعى 
�لنهائي  ثمن  �ل���دور  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  يخو�ش  عندما  تاريخه  يف  �ل�شاد�ش 
�ملبار�ة �لر�بعة يف  �أمام �ملك�شيك �لطاحمة �ىل فك نح�ش  ملونديال رو�شيا 

�آخر �شت م�شاركات لها يف كاأ�ش �لعامل.
و�أنهى �ملنتخب �لر�زيلي �لدور �لأول بعر�ش جيد وفوز مقنع �أمام �شربيا 
بهدفني للعب و�شطها باولينيو وقطب دفاعها تياغو �شيلفا بعدما ��شتهل 
كو�شتاريكا  على  �لنف�ش  ب�شق  وف��وز   1-1 �شوي�شر�  �أم��ام  بتعرث  �لبطولة 

�ل�شائع. بدل  �لوقت  يف  -2�شفر 
�ل��ذي مل يظهر  نيمار  �ملدلل  �ل��ر�زي��ل كثري� على �شحوة جنمها  وتعول 
حتى �لآن بالوجه �ملنتظر منه و�كتفى بهدف ومتريرة حا�شمة و�لكثري من 

�لدموع �لتي طرحت �أكرث من علمة ��شتفهام حول قدرة جنم باري�ش 
�شان جرمان �لفرن�شي على رفع �ل�شيلي�شاو نحو �لقمة و��شتعادة 

وخ�شو�شا   ،2002 منذ  �خل��ز�ئ��ن  عن  �لغائب  �لعاملي  �للقب 
��شت�شافها  �لتي  �لن�شخة �لخرية  �لكارثي من  حمو �خلروج 
على �أر�شه ب�شقوط مذل �مام �ملانيا 1-7 يف ن�شف �لنهائي، 

�لثالث. �ملركز  مبار�ة  يف  ثم �أمام هولند� �شفر3- 
طريق  ومنتخبهم  جنمهم  ي�شلك  �ن  يف  �ل��ر�زي��ل��ي��ون  وي��اأم��ل 

�للعبني �لكبار و�ملنتخبات ذ�ت �خلرة يف �لنهائيات و�لتي د�ئما 
ما ترز يف �لأدو�ر �لق�شائية.

�ل�شباك  ي��ه��ز  رو����ش���ي مل  ب���اول���و  ف���الإي���ط���ايل 
قبل   1982 مل��ون��دي��ال  �لول  �ل�����دور  يف 

�للقب،  �ىل  ب����لده  م��ن��ت��خ��ب  ي��ق��ود  �ن 
وي���ت���وج ه���د�ف���ا ل��ل��ب��ط��ول��ة م���ع �شتة 
�أه�����د�ف )ب��ي��ن��ه��ا ث��لث��ي��ة يف مرمى 

�لثاين(،  �ل��دور  3-2 يف  �لر�زيل 
لأف�شل  �ل��ذه��ب��ي��ة  ب��ال��ك��رة  وت����وج 
�ل��ع��ام نف�شه.  �ل��ع��امل يف  لع���ب يف 

مار�دونا  دي��ي��غ��و  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي  �أم���ا 
�ل��دور �لول  فاكتفى بهدف و�ح��د يف 

ويقود  ي��ت��األ��ق  �ن  قبل   ،1986 مل��ون��دي��ال 
بلده �ىل لقبها �لثاين يف تاريخها، و�لمر ذ�ته 

مع �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن �لذي زرع �ل�شك 
يف بد�ية مونديال 1998 قبل �ن مينح فرن�شا 
لقبها �لتاريخي �لول بثنائية يف مرمى �لر�زيل 

)-3�شفر( يف �لنهائي.
�أغ��ل��ى لع��ب يف �ل��ع��امل و�ل���ذي غاب  يعاين نيمار، 

قبل �لنهائيات لثلثة �أ�شهر نتيجة خ�شوعه لعملية 
�جلميع  يحاول  قدمه،  م�شط  يف  ك�شر  �ثر  جر�حية 

تيتي  م��درب��ه  م��ق��دم��ه��م  ويف  ع��ن��ه،  تخفيفها 
“يف  ��شار �ىل �ن جنمه  �ل��ذي 

�ىل  ويحتاج  �لتعايف  مرحلة 
�ملزيد من �لوقت لي�شتعيد 

م�شتو�ه �ل�شابق«.
و����ش���دد ت��ي��ت��ي ع��ل��ى �أن 
موهوب  “لعب  نيمار 
لكنه بعيد عن معايريه 

نكن  و�إل مل  �لعتيادية 
ل���ر�ه يلعب ب��ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة. ه��و يف 

كامل  ن�شع  �أن  يجب  ل  �لتح�شن.  مرحلة 
�مل�شوؤولية على كتفيه«.

وحل�شن حظ �لر�زيل �ن �شفوفها مدججة بالنجوم 
وقت  �ي  يف  �مل��ب��ار�ة  نتيجة  قلب  على  �لقادرين  و�للعبني 

كوتينيو  فيليبي  �ل���ش��ب��اين  بر�شلونة  و���ش��ط  لع���ب  غ���ر�ر  ع��ل��ى 
�لأهد�ف  �أ�شل  من  حا�شمتني  متريرتني  و�شنع  ثنائية  �شجل  �ل��ذي 

�لر�زيلية �خلم�شة حتى �لآن.
كما �ن تيتي ميلك فريقا متو�زنا ومن�شبطا حيث �جلميع يد�فع ويهاجم 

يف �لوقت نف�شه و�لدليل �ن م�شجلي هديف �لفوز على �شربيا لعب و�شط 
مد�فع )باولينيا( وقطب دفاع )تياغو �شيلفا(.

ويقول �ملدرب �مل�شاعد للمنتخب �لياباين �شابقا جاكي بونيفاي “مل �ر �بد� 
لهم  ف�شيكون  ذلك  على  �ذ� حافظو�  �لدفاعي  �لن�شباط  بهذ�  �لر�زيلي 

�شاأن كبري بغ�ش �لنظر عن �ل�شماء �لتي ت�شمها �شفوفهم«.
لكن �لر�زيل تدرك �ن مهمتها لن تكون �شهلة �مام �ملك�شيك �لتي وقفت 
�لتعادل  على  �رغمتهم  عندما   2014 �لخ��رية  �لن�شخة  �مامهم يف  ند� 
�ل�شلبي يف �جلولة �لثانية من دور �ملجموعات، كما �ن ممثل �لكونكاكاف 
�ملانيا  على  بتغلبه  �حلالية  �لن�شخة  يف  �لثقيل  �لعيار  من  مفاجاأة  فجر 

حاملة �للقب -1�شفر يف �ملبار�ة �لوىل.
عامل �آخر ي�شعب مهمة �ل�شيلي�شاو هو �ن �ملك�شيك تاأمل يف فك 
�لنهائي )�ملبار�ة �خلام�شة( يف  لعنة ف�شلها يف بلوغ �لدور ربع 
�لوليات  م��ون��دي��ال  منذ  وحت��دي��د�  �لخ���رية  �ل�شت  �لن�شخ 

�ملتحدة عام 1994.
 1986 منذ  �لنهائي  ثمن  �ل��دور  �ملك�شيك  تتجاوز  ومل 
على �أر�شها حني تغلبت على بلغاريا -2�شفر 
يد  �لنهائي على  رب��ع  م��ن  �خل���روج  قبل 
�لرتجيح،  ب���رك���لت  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ان��ي��ا 
تاريخها  �ل��ث��ان��ي��ة يف  �مل���رة  وك��ان��ت 
�لوىل  بعد  �لنهائي  رب��ع  تبلغ 
على �أر�شها �أي�شا عام 1970 
�يطاليا  �مام  خ�شرت  عندما 

.4-1
فاملك�شيك  ول��ل��م�����ش��ادف��ة 
ت������و�ج������ه �ل��������ر�زي��������ل يف 
للمرة  �لعاملية  �لنهائيات 
خ�شرت  ح��ي��ث  �خل��ام�����ش��ة 
و�حد  تعادل  مقابل  م��ر�ت   3
�شفر-�شفر يف �لن�شخة �لخرية، وبالتايل فانها 
تاريخ  يف  �ي�شا  ثابتة  �خلام�شة  لتكون  ت�شعى 
�لعاملي وحتقق  �لعر�ش  لل�شيلي�شاو يف  مو�جهاتها 

�لفوز �لول.
ورمب�����ا ي��ت��ح��ق��ق ذل����ك ه����ذ� �ل���ع���ام ب��ق��ي��ادة مدربها 
�ل��ك��ول��وم��ب��ي خ���و�ن ك��ارل��و���ش �أو���ش��وري��و �ل���ذي يرى 
“جيل  ميلك  �ن��ه  �ملك�شيكيني  �ملر�قبني  من  �لكثري 
�أنه �لأف�شل”  “على �لرج��ح  عظيما” من �للعبني 

يف �لتاريخ.
�لذين �شقلو� موهبتهم  �ملك�شيك على جنومها  وتعول 
يف �لقارة �لعجوز يف مقدمتهم �لقائد خافيري هرنانديز 
“ت�شيت�شاريتو” �لذي تاألق يف �شفوف مان�ش�شرت يونايتد 
�لنكليزي وريال مدريد �ل�شباين وباير ليفركوزن �لملاين، 
�أر���ش��ن��ال �لن��ك��ل��ي��زي وري����ال �شو�شييد�د  ف��ي��ل م��ع  ك��ارل��و���ش 
بيتي�ش  وري��ال  )فالن�شيا  غ��و�رد�دو  �ندري�ش  و�لقائد  �ل�شباين 

�ل�شبانيان و�يندهوفن �لهولندي وباير ليفركوزن(.
عاما(،   22( لو�شانو  ت�شاكي  هريفينغ  �جلناح  �ليهم  ي�شاف 
�أول مو�شم  �ملتوج بطل للدوري �لهولندي مع �يندهوفن يف 

له يف �أوروبا )17 هدفا(.
وحيا �أو�شوريو �شجاعة لعبيه قائل “�إن �أحد �أهم مميز�ت 
د�ئما  يتمتعون  �أن��ه��م  ه��ي  �ملك�شيكيني  �ل��ق��دم  ك��رة  لع��ب��ي 
�أما  لعبنا”.  �أ���ش��ل��وب  ه��وي��ة  �إن��ه��ا  �ل��ل��ع��ب،  يف  بال�شجاعة 
�لر�بع  �ملونديال  يخو�ش  �ل��ذي  ماركيز  ر�فايل  �لقائد 
�ل��ق��ول قبل  �لح��رت�ف��ي��ة فقد جت��ر�أ على  يف م�شريته 
�نطلق �ملونديال �ن �ملنتخب �ملك�شيكي “لن يذهب 
�ملبار�ة �خلام�شة  �إىل  �لو�شول  بفكرة  رو�شيا  �إىل 
ينهي  �أن  يعني  وه��ذ�  �ل��ت��اري��خ،  لكتابة  ولكن 

�مل�شابقة بطل للعامل«.

الربازي���ل ملوا�سل����ة الزح���ف 
واملك�سي�ك لف���ك النح��ش 

ه��اري ك��ني واث���ق من حتقي���ق 
»املهم���ة الأ�سع���ب«

�أعرب قائد ومهاجم �ملنتخب �لإجنليزي لكرة �لقدم هاري كني عن ثقته بقدرته على �لت�شجيل يف كل 
�لثلثة” مع  “�لأ�شود  �لعامل يف رو�شيا، وذلك قبل يومني من مو�جهة  كاأ�ش  مبار�ة يخو�شها يف 

كولومبيا يف �لدور ثمن �لنهائي.
يف  �أه��د�ف   5 بت�شجيله  �لذهبي  �حل��ذ�ء  جائزة  على  �ل�شباق  هوت�شر  توتنهام  مهاجم  ويت�شدر 
�ملبار�تني �لأوليني �شد تون�ش )2-1( وبنما )6-1(، قبل �أن يريحه �ملدرب غاريث �شاوثغيت يف 

�ملبار�ة �لثالثة �شد بلجيكا، �لتي فازت -1�شفر وت�شدرت �ملجموعة �ل�شابعة. 
وبد� كني و�ثقا من �أنه �شيكمل ما بد�أه يف �ملبار�تني �لأوليني حني تتو�جه �إجنلرت� مع كولومبيا 
�لثلثاء يف مو�شكو، م�شيفا يف ت�شريحات نقلتها �شحف �إجنليزية �لأحد، “رمبا لو �شاركت �شد 

بلجيكا ومل �أ�شجل، ل�شاورين �ل�شك.. لكني �أدخل �إىل �ملبار�ة على خلفية ثلثية )يف مرمى 
بنما(، و�أنا جاهز خلو�ش مبار�ة مهمة لنا �شد كولومبيا«.

وو��شل “يف �لوقت �حلايل، �أعتقد �أن باإمكاين �لت�شجيل يف كل مبار�ة �أ�شارك 
تتطلع  �أن��ت  �ملنا�شب.  ب�شكل  �أمامك  �لكر�ت  ت�شقط  عندما  خا�شة  فيها، 

بفارغ �ل�شر �إىل ولوج �أر�ش �مللعب«.
�شاوثغيت حتت  �أن��ه و�شع مدربه غاريث  ونفى كني ما ي�شاع عن 

�ل�شغط لإ�شر�كه يف مبار�ة بلجيكا لتعزيز حظوظه بنيل لقب 
هد�ف �ملونديال، مما �شيجعله ثاين �إجنليزي فقط يف تاريخ 

كاأ�ش �لعامل يحقق ذلك، بعد غاري لينيكري �لذي �شجل 6 
�أهد�ف عام 1986.

وت���ع���ززت ح���ظ���وظ ك���ني ب��ن��ي��ل ل��ق��ب �ل���ه���د�ف م���ع خروج 
�لرتغايل كري�شتيانو رونالدو )4 �أهد�ف( من �لنهائيات 
�لبلجيكي  ليبقى   ،)2-1( �أوروغ������و�ي  ي��د  ع��ل��ى  �ل�شبت 
�لفرن�شي  �أم���ام  �إل��ي��ه  �لأق���رب  �أي�شا(   4( لوكاكو  روميلو 
و�لإ�شباين  ت�شريي�شيف  ديني�ش  و�لرو�شي  مبابي  كيليان 
لكل  كافاين )3  �إدين�شون  و�لأوروغوياين  كو�شتا  دييغو 

منهم(.
منح  �أولويته  �أن  يوؤكد  �لثلثة”  “�لأ�شود  قائد  لكن 

على   1996 ع���ام  )�لأول  �ل��ث��اين  �ل��ع��امل��ي  لقبها  ب���لده 
�أر�شها(، عو�شا عن �لإجناز�ت �لفردية، م�شيفا “)�لفوز( باحلذ�ء 

�شيمنحني  �أط��ول  �لبطولة لفرتة  بقينا يف  و�إذ�   - ر�ئعا  �شيكون  �لذهبي 
ذلك فر�شة �أكر«.

و�أردف “�لهدف يبقى م�شاعدة �لفريق. �إذ� �شاعدت �لفريق باأهد�يف، فهذ� 
ممتاز. �أما �إذ� مل �أ�شجل، ف�شاأقوم بكل ما با�شتطاعتي، و�أن �أمرر كر�ت 

حا�شمة«.

ف�س��ل �سفق��ة انتق���ال ت��وري�ش اإل���ى الي��اب���ان
�نتقال  �شفقة  ف�شل  �لأح��د  �م�ش  �شحافية  تقارير  �أعلنت 
�ملهاجم �لدويل �لإ�شباين �ل�شابق فرناندو توري�ش �إىل نادي 

�شاغان تو�شو لكرة �لقدم.
وذكرت �شحيفة هوت�شي �لريا�شية دون �أن تن�شب �خلر �ىل 
�أي م�شدر �أن �لطرفني �قرتبا من توقيع عقد لعدة �شنو�ت 
بقيمة 800 ميلون ين �شنويا )7،2 مليني دولر(، ولكن 
مايل  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ع���دم  ب�شبب  ف�شلت  �مل��ح��ادث��ات 

نهائي.
و�أ�شارت �لتقارير �إىل �أن �ملحادثات �أخذت جمرى �آخر بعدما 
�مل�شادر  من  �لعديد  �ن  �جلمعة  �ليابانية  �ل�شحيفة  ذكرت 
�كدت �ن �لطرفني تو�شل �إىل �تفاق نهائي و�أن توري�ش يف 

طريقه �ىل �ليابان “ب�شكل �شبه موؤكد«.
يف �ملقابل مل ي�شدر �أي تعليق ر�شمي عن �لنادي �لياباين.

و�رتبط ��شم توري�ش )34 عاما( �لذي ترك ناديه �ل�شابق 
�أتلتيكو مدريد بعد نهاية عقده يف يونيو �ملقبل، بالنتقال 
�ىل �ل���دوري �لأم��ريك��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم م��ع �شيكاغو ف��اي��ر �أو 

�لدوري �ل�شيني مع بايجينغ )بكني( رينهي.
توري�ش  �نتقال  �إمكانية  �إىل  �ليابانية  �جلماهري  وتنظر 
�لدوري  قوة  تعزيز  �أج��ل  من  �إ�شافية  كخطوة  �ليابان  �إىل 
�ملحلي، بعدما �نتقل موؤخر� مو�طنه �أندري�ش �إنيي�شتا لعب 

بر�شلونة �ل�شابق �إىل فريق في�شل كوبي.
و�رتفعت �لآمال ب�شان قدوم توري�ش �ىل �ليابان بعدما �أعلن 

على  �خلطاأ  طريق  عن  �شهر  قبل  �ل���دوري  عن  �مل�شوؤولون 
�ملوقع �لر�شمي �أن توري�ش �نتقل �إىل فريق �شاغان تو�شو.

من  �لإ�شباين  �ملهاجم  مع  �لتعاقد  �شاغان  م�شوؤولو  وياأمل 
�أجل تدعيم �شفوفهم بعدما تفادى �لفريق �ملو�شم �ملا�شي 

�ل�شقوط �إىل �لدرجة �لثانية.
و�رتدى  �أتلتيكو  يف  نينيو”  “�إل  ب���  �مللقب  ت��وري�����ش  ون�����ش��اأ 
قمي�ش �لروخيبلنكو يف �شن �ل� 17 عاماً عام 2001، قبل 
�أن يحمل �شارة �لقائد. �نتقل يف �لعام 2007 �ىل ليفربول 
ت�شل�شي  �أع��و�م، وبعدها �ىل  �أم�شى ثلثة  �لنكليزي حيث 
�ن  قبل   ،)2014( �ليطايل  وميلن   )2014-2011(

يعود �ىل نادي �لعا�شمة �ل�شبانية يف يناير 2015.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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طبيب مل يغ�سل يديه بال�سابون منذ 20عاًما
من  �أك���رث  منذ  بال�شابون  ي��دي��ه  يغ�شل  مل  بريطاين  طبيب  �أك���د 
�أن �ملنظفات توؤذي �جللد، ون�شح بالبتعاد عن �ل�شامبو  20 عاًما 
وهلم �ل�شتحمام، و��شتخد�م �ملطريات لتنظيف �جل�شد وخا�شة 

عندما يتعلق �لأمر با�شتحمام �لأطفال حديثي �لولدة.
 This" و�أ�شار �لطبيب جورج مونكريف يوم �خلمي�ش يف برنامج 
�ملناطق  �أك��رث  �أن  �إىل   ITV قناة  على  يبث  �ل��ذي   "Morning
�ملرفقني  مثل  رقيًقا  فيها  �جللد  يكون  �لتي  هي  باملنظفات  تاأثًر� 
مبثابة  �جللد  من  �لعلوية  �لطبقة  �أن  مو�شًحا  �لعينني،  وح��ول 
�مل�شببة  �مل��و�د  بدخول  وي�شمح  �ملنظفات  ��شتخد�م  ي�شعفه  حاجز 
كان  �ل��ذي  مونكريف  �لدكتور  �أك��د  كما  خ��لل��ه.  م��ن  للح�شا�شية 
ميار�ش �لطب لأكرث من 30 عاًما �أن غ�شل �لب�شرة �أمر مهم جًد� �إل 
�أنه ي�شبح �شلبًيا عند ��شتخد�م �ملنظفات لأنها قد ت�شبب �لأكزميا 
يف �ملناطق ذ�ت �جللد �لرقيق، ون�شح �لآباء و�لأمهات بالبتعاد عن 
�أي نوع من �أنو�ع �ل�شابون و�لعناية بب�شرة �أطفالهم ب�شكل �شحيح 
يف �شن مبكرة، لأن �لأ�شا�ش �خلاطئ يف مرحلة �لطفولة قد يوؤدي 

ملزيد من �مل�شاكل �جللدية يف وقت لحق، وفًقا ملوقع ديلي ميل.
وقال مونكريف: ��شتخدمو� �ملطريات �ملوجودة يف �لأ�شو�ق كبديل 
عن �ل�شابون، لأنها تعيد تزييت �جللد بدًل من �إز�لة �لزيوت منه. 
و�أ�شاف: ي�شمم �ل�شابون وهلم �ل�شتحمام لإز�لة �ل�شحوم �لتي 
منها مبنظف  �لتخل�ش  �أن  �إل  �جل��ل��د،  �لأو���ش��اخ يف  ت��ر�ك��م  ت�شبب 

يوؤدي لتلف �لطبقة �ل�شطحية من �جللد باملقابل.
قبل  كحويل  هلم  با�شتخد�م  يديه  يغ�شل  �أن��ه  مونكريف  و�أو�شح 
�ملرطبات  و�شع  على  ذل��ك  بعد  ويحر�ش  مر�شاه،  من  �أي  فح�ش 
�إ�شابة  ن�شبة  �أن  �أك��د  كما  �أم��ك��ن،  م��ا  ط��رًي��ا  لإب��ق��اء �جللد  عليهما 
بدء  منذ   %  25 �إىل   22 يعادل  مبا  �رتفعت  بالأكزميا  �لأط��ف��ال 

تطبيق نظام �لرعاية �ل�شحية.
�لأوىل من  �ل�شنة  �لأطفال يف  % من   30 يعاين  �لطبيب:  وق��ال 
4 �أطفال  ع��م��ره��م م��ن م�شاكل ج��ل��دي��ة، وي�����ش��اب ط��ف��ل م��ن ب��ني 

بالأكزميا يف �لفرتة �لتي ت�شبق دخوله �ملدر�شة.

تنجو باأعجوبة بعدما �ساعت 21 �ساعة يف البحر
�شو�حل ج��زي��رة كريت  متكنت دوري���ة م��ن ح��ر����ش �حل���دود قبالة 
 21 ملدة  �ل�شبل  بها  تقطعت  رو�شية،  �شائحة  �إنقاذ  من  �ليونانية 

�شاعة حتت �أ�شعة �ل�شم�ش �حلارقة يف طوق مطاطي.
ومت �إنقاذ �أولغا كولدو )55 عاماً(، عندما ر�شدتها طائرة دورية 
�ملهاجرين  ع��ن  �ل��ب��ح��ر  ك��ان��ت تبحث يف  ت��اب��ع��ة حل��ر���ش �حل�����دود، 
من  كولدو،  �ل�شيدة  وكانت  كريت.  �شوحل  قبالة  �ل�شرعيني  غري 
ريثيمنو  منتجع  يف  �لبحر  �إىل  ُج��رف��ت  ق��د  رو�شيا،  زيلينوجر�د، 
�شمال �جلزيرة �ليونانية بعد �أن وقعت يف تيار مائي قوي، و�أم�شت 
ليلة كاملة يف عر�ش �لبحر، قبل �أن حترق ج�شمها �أ�شعة �ل�شم�ش 
�ل�شديدة يف �ليوم �لتايل، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لريطانية.

�لتو��شل  مو�قع  تناقلتها  �لتي  �ملثرية  �ل�شور  يف  كولدو  وتظهر 
يف  �ملطاطي،  قاربها  يف  �لبقاء  �أج��ل  من  ت�شارع  وهي  �لجتماعي، 

�لوقت �لذي كان يحاول �ملنقذون �نت�شالها �إىل بر �لأمان.
و�بنتها  عاماً(  �أوليغ )59  زوجها  تقيم مع  كولدو  �ل�شيدة  وكانت 
�أ�شرتها  و�أبلغت  �ل�شياحية،  �ملنتجعات  �أح��د  يف  ع��ام��اً(   28( يوليا 
�أن خرجت لل�شباحة يف وقت متاأخر بعد �لظهر،  عن غيابها، بعد 

وف�شلت يف �لعودة �إىل غرفتها يف �لفندق.
�ليوناين  �ل�شو�حل  خلفر  تابعة  �شفينة  �إر�شال  بعد  �إنقاذها،  ومت 
�إىل �ملكان �لذي كانت عالقة فيه، قبل �أن يتم نقلها �إىل �مل�شت�شفى 
و�نخفا�ش يف  �لقلب،  مل�شاكل يف  تعر�شها  �إثر  على  �لعلج،  لتلقي 

حر�رة �جل�شم، بعد تعر�شها ل�شربة �شم�ش.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مباراة كرة قدم بني رو�سيات ترتدين اأثواب زفاف 
�أث��و�ب زفاف طويلة و�شاركن يف مبار�ة ودية لكرة �لقدم مبدينة  �رتدت رو�شيات  تعبري� عن ولعهن بكرة �لقدم.. 

كاز�ن �لتي ت�شت�شيف مباريات �شمن بطولة كاأ�ش �لعامل لكرة �لقدم.
خم�ش  منهما  كل  ي�شم  فريقني  �إىل  �أنف�شهن  �لريا�شية  و�لأح��ذي��ة  �لبي�شاء  للأثو�ب  �ملرتديات  �لن�شاء  وق�شمت 
لعبات. وكان زمن �شوط �ملبار�ة 15 دقيقة ولعبت �لرو�شيات وهن مم�شكات باأطر�ف �أثو�بهن �لطويلة على �أر�شية 

من �حل�شى �أمام ح�شد �شغري.
وقالت جولناز �شاريبوفا وهي لعبة يف �لفريق �لفائز �ملبار�ة و�إن كانت مل تلعب �لكرة من قبل قط “كان مظهرنا 

لطيفا لكن �لثوب مل يكن مريحا يف �للعب”.
�ل�شد�قة  هو  �ملهم  �لرجال.  على  لي�شت حكر�  �لقدم  “كرة  �لفريق  ر�زنوجور�شكايا حار�شة مرمى  ماريانا  وقالت 

و�لتعاون”.
وح�شل �لفريق �لفائز على ن�شخة طبق �لأ�شل من كاأ�ش �لعامل لكنها م�شنوعة من �لزهور.

و�أقيمت تلك �ملبار�ة �ل�شتثنائية قبل �أوىل مباريات دور �ل�شتة ع�شر �لتي ��شت�شافتها كاز�ن وتغلبت فيها فرن�شا على 
�لأرجنتني باأربعة �أهد�ف مقابل ثلثة.

وت�شت�شيف رو�شيا حاليا كاأ�ش �لعامل لكرة �لقدم للمرة �لأوىل وتقام �ملباريات يف 11 مدينة.
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حتقيق يحل لغز حتطم طائرة العار�سات
 6 ومقتل  �شغرية  طائرة  �شقوط  ور�ء  �ل�شبب  عن  �أمريكي  حتقيق  ك�شف 
كانو� على متنها، من بينهم 4 عار�شات �أزياء، يف ولية �أريزونا بالوليات 
�ملتحدة يف �أبريل �ملا�شي.  و�شقطت �لطائرة حينها يف ملعب للغولف يف 12 
�أبريل �ملن�شرم، بعد وقت ق�شري من �إقلع، وحتطمت يف "ملعب �لأبطال" 

�لو�قع �شمال مطار �شكوت�شديل يف �لولية.
وقال تقرير ملكتب �لفح�ش �لطبي يف مقاطعة ماريكوبا يف ولية �أريزونا �إن 
جيم�ش بيدروز� �لبالغ من �لعمر 28 عاما، كان يجل�ش يف مقدمة �لطائرة، 

وبني �لفح�ش �حتو�ء ج�شمه على �لكوكايني.
 – �إيه  بي  وكان بيدروز�، وهو طالب طري�ن، يقود طائرة من طر�ز "باير 
�آخر يدعى �إيريك فالنتي )26  طيار  بجو�ره  وكان  حتطمت،  24" عندما 

عاما(، ولي�ش من �لو��شح ما �إذ� كان ي�شيطر على �لطائرة وقت �حلادث.
يف  توفيا  �لرجلني  �أن  �لأ�شبوع  ه��ذ�  ن�شرت  �لتي  �لت�شريح  تقارير  و�أك���دت 
�حلادث �إىل جانب �أربعة �شحايا �آخرين، هن ماريا �شن�شينج كوغان و�أناند 

باتيل وهيلينا لجو�ش و�إيري�ش رودريغيز جار�شيا.
وكانت �لطائرة متجهة �إىل ل�ش فيغا�ش، لكنها حتطمت يف ملعب للغولف 
بعد وقت ق�شري من �إقلعها. وذكرت �شبكة "�شي بي �إ�ش نيوز" �أن بيدروز� 
قام بالتحقق من �أجهزة مر�قبة �حلركة �جلوية قبل حلظات من �شقوط 

�لطائرة، ومل يكن هناك ما ي�شر �إىل وجود م�شكلة.

ترامب �سحية خدعة هاتفية
دونالد  �لأم���ريك���ي،  �لرئي�ش  ط��ائ��رة  �خ���رت�ق  م��ن  ك��وم��ي��دي  ممثل  متكن 
تر�مب، �إير فور�ش و�ن، و�إجر�ء حمادثة معه، م�شتغل �لت�شابه بني ��شمه 

و��شم ع�شو يف جمل�ش �ل�شيوخ �لأمريكي.
ون�����ش��ر ج����ون م��ي��ل��ي��ن��دي��ز، وه����و �أح����د �مل��م��ث��ل��ني �مل��خ�����ش��رم��ني يف �لر�مج 
�لتلفزيونية، �خلمي�ش �ملا�شي، ت�شجيل �شوتيا للمكاملة بينه وبني ما يبدو 
�أنه �لرئي�ش تر�مب، حيث ��شتمرت �ملكاملة 3 دقائق، وفق ما ذكرت �شحيفة 

"�لغارديان" �لريطانية، �ل�شبت.
مينينديز،  روب��رت  �لدميقر�طي،  �ل�شناتور  باأنه  ميلينديز  �ملمثل  وتظاهر 
وغري من لكنته خلل �ملكاملة �لهاتفية �لتي تلقاها تر�مب، �لأربعاء �ملا�شي، 
�لعا�شمة  �إىل  د�ك��وت��ا  ن��ورث  �خلا�شة من  على منت طائرته  عودته  �أث��ن��اء 
و��شنطن. ويف �لت�شجيل يقول تر�مب: "مرحبا بوب. كيف حالك؟ مروك 
على كل �شيء، نحن فخورون بك"، يف �إ�شارة من تر�مب على ما يبدو �إىل 
�شنو�ت. نتائج �لتحقيق يف ق�شايا ف�شاد مع �ل�شيناتور ميننديز ��شتمرت 5 

قال  حيث  باخت�شار،  �لهجرة  ق�شية  تر�مب  مع  �لكوميدي  �ملمثل  وتناول 
�آخر  �أي �شخ�ش  �أكون قادر� على �لهتمام بالق�شية مثل  �أن  �أريد  تر�مب: 
بدل  �لكرى  �حللول  على  �لرتكيز  �أف�شل  �ل�شلطة.  من  �مل�شتوى  ه��ذ�  يف 

قطار هالو كيتي يدخل 
اخلدمة يف اليابان

�شهدت �ليابان �أول ظهور للقطار 
�ل��ر���ش��ا���ش��ة )���ش��ي��ن��ك��ان�����ش��ن(، وهو 
�ل�شخ�شية  ور�شومات  ��شم  يحمل 
كيتي،  هالو  �ل�شهرية  �لكرتونية 
وت��زي��ن �ل��ق��ط��ار ب��ر���ش��وم��ات هذه 
�ل�شخ�شية من �لد�خل و�خلارج .

�لفتتاحية،  برحلته  �لقطار  وقام 
�أو�شاكا  مدينتي  بني  �لأول  �م�ش 
ب��ني غرب  وف��وك��وك��ا، حيث يربط 

�ليابان وجنوبها.
بالن�شبة  �ل���رك���وب  ح��ل��م  وي��ع��ت��ر 
�خليالية  �ل�شخ�شية  هذه  لع�شاق 
�خلا�شة ب�شركة �شانريو �ليابانية 

للإنتاج.
ومت طلء �لقطار �لأنيق باللونني 
�ل���وردي و�لأب��ي�����ش، حيث يعر�ش 
و�شر�ئط  ك��ي��ت��ي(  )ه���ال���و  ����ش���ور 
�لعلمات �لتجارية من �لأر�شيات 

�إىل �أغطية �ملقاعد و�لنو�فذ.
ت��رح��ب دمية  �ل���ع���رب���ات،  �أح����د  يف 
�لطبيعي،  كيتي" باحلجم  "هالو 
�لقطار  ط���اق���م  ي���رت���دي���ه���ا  �ل���ت���ي 
فر�شة  م��ن��ح��ه��م  م����ا  ب����ال����رك����اب، 
)�شيلفي(  ذ�ت��ي��ة  ���ش��ور  لل��ت��ق��اط 

معها.
�شركة  �بتكار  من  كيتي"  و"هالو 
ظهرت  حيث  �ل��ي��اب��ان��ي��ة،  �شانريو 
"للود�عة  رم��ز  وه��ي   ،1974 ع��ام 
�لعامل  م�شتوى  على  و�ل�شقاوة" 
ع�شاقا من جميع  ، حيث جتتذب 

�لأعمار.

لأول مرة منذ 30 عاما.. 
ر�سد قر�ش اأبي�ش يف املتو�سط

باحلفاظ  معنية  �إ�شبانية  منظمة  �أعلنت 
�شمكة  ر���ش��دت  �أن��ه��ا  �لبحرية  �لبيئة  على 
�لإ�شبانية  �مل��ي��اه  يف  ك��ب��رية  ب��ي�����ش��اء  ق��ر���ش 
بالبحر �لأبي�ش �ملتو�شط، وهو م�شهد نادر 

�حلدوث.
كونزيرفي�شن   - "�لنطاق  منظمة  ون�شرت 
على  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ����ش���ورة  �أك�شن"  �إن 
بي�شاء  قر�ش  ب�شمكة  و�شفتها  ملا  في�شبوك 
كبرية طولها خم�شة �أمتار ر�شدها باحثوها 
�خلمي�ش قرب جزيرة كابرير� �إىل �جلنوب 

من مايوركا.
�شمك  ر���ش��د  ي��ت��م  �أن���ه مل  �ملنظمة  وذك����رت 
�لإ�شبانية  �ملياه  �لكبري يف  �لأبي�ش  �لقر�ش 

منذ 30 عاما تقريبا.
مل تتمكن وز�رة �لنتقال �لبيئي يف �إ�شبانيا، 
من  �لبيئية،  �ل�شيا�شة  م��ع  تتعامل  و�ل��ت��ي 

�لتحقق من روؤية �لقر�ش.

�سجن ظلما 21 عاما.. و  تعوي�ش خيايل ينتظره
�لأمريكية،  �شيكاغو  م��دي��ن��ة  يف  حملفني  هيئة  �أم����رت 
17 م��ل��ي��ون دولر  ، مب��ن��ح رج���ل مبلغ  �مل��ا���ش��ي��ة  �جل��م��ع��ة 

تعوي�شا على �شجنه ظلما ملدة 21 عاما.
�لق�شية  �أن  تربيون" �ملحلية  "�شيكاغو  و�أوردت �شحيفة 
تعود �إىل عام 1988، عندما �أدين جاكيز ريفري� بارتكاب 
�أرغم  �ل�شرطة  يف  حمققا  �أن  �إىل  م�شرية  قتل،  جرمية 
�إن ريفري� هو من  �لقول  �ل�12 من عمره على  �شبيا يف 
�رتكب �جلرمية. و�أمرت �ملحكمة �ل�شباط �ملد�ن و�ثنني 
كتعوي�شات  دولر  �أل���ف   175 مبلغ  ب��دف��ع  زم��لئ��ه  م��ن 
ت��اأدي��ب��ي��ة. وج����رت ت��رئ��ة ري��ف��ري� م��ن ت��ه��م��ة �ل��ق��ت��ل عام 
2011، و�أطلق �شر�حه من �ل�شجن، لكن بعد �أن �شاعت 

21 �شنة من عمره خلف �لق�شبان.
وهذ� هو ثاين تعوي�ش مبليني �لدولر�ت تاأمر به هيئة 
حملفني يف �شيكاغو ب�شبب ت�شرفات �ملحقق �ل�شابق وعدد 
من زملئه. و�أثناء �لنطق باحلكم، �لتزم �ملحقق �ل�شابق 
�ملحلفني،  هيئة  �أ�شئلة  على  �لإج��اب��ة  ر�ف�����ش��ا  بال�شمت 
م�شتفيد� من �لتعديل �خلام�ش على �لد�شتور �لأمريكي. 
وتقول "�شيكاغو تربيون" �إن ريفري� و�حد من 18 رجل 
�أدينو� يف ق�شايا حقق فيها �ل�شابط �ل�شابق، �شابتها مز�عم 
بالإكر�ه و�لوح�شية. ودفعت مدينة �شيكاغو 670 مليون 
�ملا�شية، تعوي�شات  �ل�15  �ل�شنو�ت  �أمريكي خلل  دولر 

لأ�شخا�ش ت�شررو� من �شلوك �شباط �ل�شرطة.
ومن �ملحتمل �أن تدفع �ملدينة مبالغ �أخرى، يف ظل رفع 

12 �شجينا �شابقا دعاوى مماثلة �شد �شباط �ل�شرطة.

طائر يت�سبب بفاتورة هاتفية باهظة
تلقت منظمة بيئية بولندية فاتورة هاتف قدرها 10 �آلف 
كانت  لقلق  طائر  �ختفى  بعدما  دولر�(   2650( زلوتي 
ثبتت عليه جهاز �إر�شال لتتبع هجرة �لطيور يف �ل�شود�ن، 
وقام �شخ�ش ما با�شتخد�م �لرقاقة �لإلكرتونية يف �جلهاز 
لإج��ر�ء مكاملات. و�شاأنه �شاأن طيور �للقلق �لأخ��رى �لتي 
تقطن بولند� يف ف�شل �ل�شيف، بد�أ كايتك، طائر �للقلق 
  .2017 �أغ�شط�ش  يف  �أفريقيا  �إىل  جنوبا  هجرته  �لبالغ، 
�ت�����ش��الت، متكنت  �إر���ش��ال م���زود ب��رق��اق��ة  وبف�شل ج��ه��از 
"جمموعة �إكولوجيكال" من ر�شد حركته على جهاز تتبع 
�لرحلة على  �إ�ش" ون�شرت تفا�شيل عن  بي  "جي  �ملو�قع 
�ل�شود�ن  �لطائر يف  �إ�شارة من  �آخ��ر  �لإن��رتن��ت.  و�شجلت 
يف 26 �أبريل �ملا�شي، لكن يف وقت لحق �شمعت �ملجموعة 
يف  �لت�شالت  رقاقة  با�شتخد�م  هاتفية  مكاملة   20 نحو 
ويف  بر�ش.  �أ�شو�شييتد  وكالة  ذك��رت  ما  ح�شب  �ل�����ش��ود�ن، 
�ل�شياق، قال �إيرينو�ش كالوغا، رئي�ش �ملجموعة، �جلمعة، 

�إن كايتك رمبا لي�ش على قيد �حلياة. 

تذمرت من �سوء املبيعات  فحدث �سيء غري متوقع
جلاأت مالكة متجر للكتب يف بريطانيا �إىل تويرت للتذمر 
�أن تنهال عليها �لطلبات، وترتفع  من قلة �ملبيعات، قبل 
من  د�يف  جورجيا  وك��ان��ت  متوقع.  غ��ري  ب�شكل  مبيعاتها 
مدينة يورك�شاير، قد ن�شرت تغريدة على موقع �لتو��شل 
قلة  فيها  ��شتكت  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  يف  تويرت  �لجتماعي 
�ملبيعات، بعد مرور يوم كامل، مل تتمكن �أن تبيع خلله 
بح�شب  دولر�ً(،   17( �إ�شرتلينياً  جنيهاً   12 من  باأكرث 

�شحيفة مريور �لريطانية.

ممثلة بوليوود الهندية 
بارينيتي �صوبرا خالل 

ح�صورها حفل زفاف جنل 
موكي�س اأمباين اأغنى 

رجل يف الهند.)ا ف ب(

�سرطي ي�سعق 
اأمريكيا اأعزل

�أم���ريك���ي يف ولية  ���ش��رط��ة  ���ش��ع��ق 
�ملتحدة  ب����ال����ولي����ات  ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا 
�لر�شيف  على  يجل�ش  كانت  �شابا 
�لأخري  رف�����ش  �أن  بعد  مب�شد�شه، 
بعدم  �ل�شرطي  لأو�م���ر  �لن�شياع 
م�شور،  �شريط  و�أظ��ه��ر  �حل��رك��ة. 
و�شائل  ع��ل��ى  و����ش��ع  ب�شكل  �نت�شر 
�ل�شرطي،  �لجتماعي،  �لتو��شل 
�شون  ي�شعق  وه��و  ب��رن��وت،  فيليب 
كان  بينما  ع��ام��ا(   27( وي��ل��ي��ام��ز 
ويحاول  �ل��ر���ش��ي��ف  ع��ل��ى  ي��ج��ل�����ش 
رف�����ع ����ش���اق���ي���ه ل����لأع����ل����ى. وق���ال���ت 
�شرطة مقاطعة لنك�شرت يف ولية 
�إىل  ��شتدعاوؤها  مت  �إنه  بن�شلفانيا، 
�مل���ك���ان ع��ن��د �ل��ع��ا���ش��رة م���ن �شباح 
�خل��م��ي�����ش، وق����ال ب��ع�����ش �مل�����ارة �إن 
�ل�شاب كان يحاول مو�جهة �لنا�ش 
�أن  �ل�شرطة  و���ش��رح��ت  مب�����ش��رب. 
�شابطاً �آخر يدعى �شانون ماز�نت، 
بعد  �حل�������ادث  م���ك���ان  �إىل  و����ش���ل 
و�أخر  �شباحا،  �لعا�شرة  �ل�شاعة 
باجللو�ش  وت��ك��ر�ر�  م��ر�ر�  ويليامز 
مل  ويليامز  لكن  �ل��ر���ش��ي��ف.  على 
برنوت  �إن  �ل�شرطة  وقالت  يلتزم. 
�أن������ه يف حال  ح�����ذر ول���ي���ام���ز م����ن 
��شتمر�ره يف رف�ش �لأو�مر، ف�شيتم 
بحقه،  �ل�شعق  م�شد�ش  ��شتخد�م 
وه���و م��ا ح�����ش��ل ب��ال��ف��ع��ل، وف���ق ما 
�أونلين".  "لنك�شرت  موقع  ن�شر 
�شاقيه  يحرك  وه��و  ويليامز  وب��د� 
نحو �شدره حني �شدد له �ل�شرطة 
فطرحته  م�����ش��د���ش��ه،  م���ن  ���ش��ع��ق��ة 
ي�شل  �أن  قبل  يتقلب  و�أخ���ذ  �أر���ش��ا 
�إىل �ملكان �شرطيني �آخرين ويقد�ن 
يد�ه من �خللف وهو ل يز�ل على 

�لأر�ش.

هذا ما تخربه قدماك عن �سحتك!
وذلك  �شحتنا  ع��ن  بالكثري  ب��دق��ة  �ل��ق��دم��ان  يخر 

وفقاً للأعر��ش �لتي تظهر عليهما.
قائمة  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة  و�أوردت 
ب��الأع��ر����ش �ل��ت��ي ق��د تظهر ع��ل��ى �ل��ق��دم��ني، �لتي 
توؤ�شر على م�شاكل �شحية يجب حلها، على �لنحو 

�لتايل:
�إىل  �أظافر �لقدم: من �ملهم �لنتباه   - تغيري لون 
�لأ�شفر  �للون  �إىل  �لأظفار  فتحول  �أظافرك،  لون 
�لفطور  مثل  معينة  �أم��ر����ش  على  ي��دل  �أن  ميكن 
�لنادرة  �حل��الت  بع�ش  ويف  و�لأك��زمي��ا،  و�ل�شدفية 
�لتي  �ل�شفر�ء  �لأظافر  دليًل على متلزمة  تكون 

ت�شبب �لتورم و�ل�شو�ئل يف �لرئتني.
 - �لرودة �لد�ئمة: ميكن �أن يكون مر�ش �ل�شكري 
�إم����د�د  ك��م��ي��ة  ي��غ��ري  �أن����ه  �إذ  �ل��ق��دم��ني  ب�����رودة  ور�ء 
�ل��ق��دم��ني ب��ال��دم، وي��غ��ري �أي�����ش��اً وظ��ائ��ف �لأع�شاب 

فيهما.
جلد  بقي  �إذ�  وت�شققه:  �لقدمني  ب�شرة  جفاف   -  
�مل�شتمر،  �أو مت�شققاً رغم �لرتطيب  �لقدمني جافاً 
بع�ش  �مل�شكلة  ه��ذه  �إع��ط��اء  �ملفيد  م��ن  ي��ك��ون  فقد 

�له���ت���م���ام. وي��ف�����ش��ر �لأط���ب���اء ه���ذه �حل���ال���ة بفرط 
�لتقرن �لذي يجعل �جللد كثيفاً و�شميكاً ول ميكن 

تغيري حالته با�شتخد�م �لكرميات �ملطرية.
 - ر�ئ��ح��ة �ل��ق��دم��ني �ل��ك��ري��ه��ة: ب��غ�����ش �ل��ن��ظ��ر عن 
�لقدمني  ر�ئ��ح��ة  ف��اإن  و�لعناية،  �لنظافة  م�شتوى 
�آلف  وج��ود  ب�شبب  �جلميع،  منها  يعاين  �لكريهة 
�لأحذية  �أن  �إىل  �إ�شافة  �أقد�منا،  �لعرقية يف  �لغدد 
�أن حتب�ش �لفطريات و�لبكرتيا  �أو �جل��و�رب ميكن 

�لتي تتكاثر يف ظروف رطبة ود�فئة.
ويقول �لأخ�شائيون، �إن ر�ئحة �لقدمني لي�شت �أمر�ً 
لتهيئة  معينة  �إج���ر�ء�ت  �تخاذ  يجب  ولكن  مقلقاً، 
�رتد�ء  �لفطور و�لبكترييا، مثل  بيئة معادية لنمو 
جو�رب نظيفة على �لدو�م، و�حلر�ش على جتفيف 
�حلذ�ء �إذ� تعر�ش للتعرق �أو �لرطوبة، و�إ�شافة زيت 

�ل�شاي �إليه.
�لور�ثية  �ل�شطر�بات  بع�ش  �لقدمني:  �نتفاخ   -  
د�ئمة  ت��ق��رح��ات  ت�شبب  �أن  �ل����دم مي��ك��ن  ف��ق��ر  م��ث��ل 
للقدمني، ويف �أحيان كثرية يكون �لتقرح و�لنتفاخ 

علمة على مر�ش �ل�شكري.

�سيلينا غوميز �سد �سيا�سات 
ترامب للهجرة

يتعلق  فيما  �ل�شديدين  و�أ�شفها  ��شتيائها  �شيلينا غوميز  �لأمريكية  �لنجمة  �أبدت 
عن  �لأط��ف��ال  �آلف  ف�شل  �إىل  �أدت  و�لتي  �لأمريكية،  ل���لإد�رة  �لهجرة  ب�شيا�شات 
عائلتهم على �حلدود، وذلك خلل حو�ر �أجرته يوم �أم�ش، على هام�ش �لعر�ش 
جاء  و�ل���ذي   ،"3 ترن�شلفانيا  "فندق  �ملتحركة  �ل��ر���ش��وم  لفيلم  �لأول  �خل��ا���ش 
بالتز�من مع �حت�شاد �لآلف من �ملتظاهرين يف لو�ش �أجنلي�ش، �شد حملة �لقمع 
ف�شل  �شيا�شة  �أن  غوميز  و�عترت  تر�مب.  دونالد  �لرئي�ش  حكومة  �شنتها  �لتي 
�لإد�رة  �نتهجتها  و�لتي  �حل��دود،  يعرون  �لذين  ذويهم،  عن  �ملهاجرين  �لأطفال 
�لأمريكية �أخري�ً يف ظل حماولت وقف �لهجرة غري �ل�شرعية "خميبة وحمبطة 
للآمال"، قائلة: "عائلت �ملهاجرين هم �أ�شخا�ش ي�شعون للح�شول على �حلماية 

و�لأمان يف بلدنا وفر�شة للتفاهم و�حلديث ولي�ش �لقمع و�لحتجاز".


