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رئي�س جزر القمر ي�شيد بجهود 
الإمارات الإن�شانية حول العامل

•• موروين-وام:

االحتادية  القمر  ج��زر  جمهورية  رئي�س  عثماين  غ��زايل  فخامة  اأ���ش��اد 
وثمن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  والتنموية  االإن�شانية  االإم����ارات  دول���ة  بجهود 
توجيهات القيادة الر�شيدة امل�شتمرة مب�شاندة بالده وال�شعب القمري .

نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  وف��د  ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
كردو�س  بن  �شامل  �شعادة حمد  برئا�شة  االن�شانية  و  لالأعمال اخلريية 
حاليا  االحتادية  القمر  جزر  ي��زور  ال��ذي  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  العامري 
اأ�شهمت  الذي  م��وروين  العا�شمة  املركزي يف  املعروف  لتفقد م�شت�شفى 
املوؤ�ش�شة يف بنائه عام 2003 بتوجيهات من املغفور له ال�شيخ زايد بن 
اآن��ذاك و امل�شاريع و الربامج االآخرى  اآل نهيان طيب اهلل ثراه  �شلطان 
التي تنفذها املوؤ�ش�شة يف جزر القمر. واأثنى فخامته على متانة العالقات 
االأخوية التي تربط بني بالده و دولة االم��ارات و تطابق االآراء ب�شاأن 
الق�شايا العربية و االإقليمية و الدولية واأكد دعم بالده لدولة الإمارات 
والتحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�شعودية يف عملية اإعادة 

االأمل لدعم ال�شرعية يف اليمن.                      )التفا�شيل �س9(

مديرالهالل الأحمر بعدن يزور اإدارة امل�شارح يف عدن
•• عدن-وام:

عدن  يف  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  مدير  علي  اآل  �شعيد  املهند�س  زار 
الفنون  اإنتاج  “اإدارة  مبنى  اليمني  الثقافة  وزي��ر  دم��اج  م��روان  ومعايل 
واإدارة امل�شارح” مبكتب الثقافة بالعا�شمة اليمنية املوؤقتة. واطلع مدير 
ال��زي��ارة على  اليمني خ��الل  الثقافة  الهالل االأح��م��ر االإم��ارات��ي ووزي��ر 
اأو�شاع املبنى خا�شة )قاعة امل�شرح الوطني( و ما حتتاجه من تاأهيل على 

�شعيد االإ�شاءة والكهرباء والتكييفات.    )التفا�شيل �س2(
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حممد بن را�شد وحممد بن زايد يرحبان 
بالزيارة التاريخية للرئي�س ال�شيني اإىل الدولة

•• اأبوظبي-وام:

رحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
امل�شلحة بالزيارة التاريخية التي يقوم بها �شيف البالد 
فخامة الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ اإىل الدولة على 
التعاون  اأوا�شر  تعميق  بهدف  كبري  �شيني  وفد  راأ���س 

التجاري والثقايف والعلمي بني البلدين.

العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأعلنت  الزيارة  بهذه  واحتفاء 
امل��ت��ح��دة ع��ن اإط����الق االأ���ش��ب��وع االإم���ارات���ي - ال�شيني 
24 من  لغاية  اجل��اري  يوليو   17 ي�شتمر من  ال��ذي 
ال�شهر نف�شه ويهدف اإىل اإبراز العالقات الثنائية بني 
الثقايف  والتبادل  التجاري  التعاون  وتعزيز  البلدين 
حتتفل  و���ش��وف  ال�شعبني..  ب��ني  ال�����ش��داق��ة  وع��الق��ات 
اأن  على  ال�شيني  االإم��ارات��ي  باالأ�شبوع  �شنويا  ال��دول��ة 
ال��ق��ادم م��ع االحتفاالت  ال��ع��ام  تتزامن االح��ت��ف��االت يف 

براأ�س ال�شنة ال�شينية.
)التفا�شيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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�شوماليون يعاينون حطام ال�شيارة املفخخة قرب الق�شر الرئا�شي )رويرتز(

ال�سعودية تعرت�ض �ساروخا بال�ستيا اأطلقه املتمردون 

اجلي�س اليمني يحرر جبال 
ال�شابح ويقرتب من مركز باقم

•• اليمن-وكاالت:

من  اطلق  �شاروخا  ال�شبت  ام�س  ال�شعودية  اعرت�شت 
ون�شرت  اليمن،  يف  امل��ت��م��ردون  عليها  ي�شيطر  مناطق 
دعم  “حتالف  ا���ش��دره  بيانا  وا���س  ال�شعودية  الوكالة 
الدفاع  ق���وات  ر���ش��د  فيه  اع��ل��ن  اليمن”  يف  ال�شرعية 
قبل  من  بال�شتي  �شاروخ  “اإطالق  له  التابعة  اجل��وي 
االأرا�شي  داخل  الإي��ران من  التابعة  امليلي�شيا احلوثية 

اليمنية من )مدينة �شعدة( باجتاه اأرا�شي اململكة«.
هذا وقالت م�شادر ع�شكرية اإن قوات ال�شرعية حررت 
مركز  من  مقربة  على  الواقعة  ال�شابح  جبال  �شل�شلة 
م��دي��ري��ة ب��اق��م ال��ت��ي ب���ات يف�شلها ع��ن��ه��ا اأق����ل م��ن 5 

كيلومرتات.
وكانت قوات اجلي�س الوطني يف اجلبهة ذاتها حققت 
تقدما ميدانيا كبريا متجاوزة منطقة اأبواب احلديد 

من االجتاه الغربي ملركز مديرية باقم.
و�شيطرت على عدد من املواقع يف اإطار عملية التفاف 
خ�شائر  وتكبدها  امليل�شيات  �شفوف  خلخلة  اإىل  ادت 

كبرية.
وقال قائد حمور علب يف اجلي�س اليمني العميد يا�شر 
قواته  اإن  )ال��ع��رب��ي��ة(،  لقناة  �شابق  ت�شريح  يف  جملي 
من  فاعلة  ومب�����ش��ارك��ة  التحالف  ق���وات  م��ن  وب��اإ���ش��ن��اد 
القوات الربية امللكية ال�شعودية �شيطرت على م�شاحات 
كبرية من املنطقة، وباتت على م�شارف اآل الزماح، بعد 

اأن حررت تبة الكوز والوديان وال�شعاب املحيطة بها.

اأف������راد م���ن م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احلوثي  ذل�����ك، حت�����ش��ن  اىل 
االأثرية يف مدينة زبيد،  املواقع  االإيرانية يف عدد من 
غربي اليمن، االأمر الذي دفع عددا كبريا من ال�شكان 
دروعا  ا�شتخدامهم  خ�شية  امل��دي��ن��ة،  م��ن  ال��ن��زوح  اإىل 

ب�شرية.
التحالف  بدعم  امل�شرتكة،  اليمنية  ال��ق��وات  وحتا�شر 
العربي، امليلي�شيات املوالية الإيران يف مدينة زبيد، بعد 
املعارك  اإثر  اأن فروا من مدينة التحيتا املجاورة على 

امل�شتمرة هناك منذ اأ�شابيع.
مع  لل�شكان،  كبري  ن���زوح  ح��ال��ة  زب��ي��د  مدينة  وت�شهد 
�شيما يف  ال  امل��دي��ن��ة،  احل��وث��ي��ني يف  امل��ت��م��ردي��ن  انت�شار 
نقل  ح��ي��ث  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  واالأب������واب  ال�شكنية  االأح���ي���اء 
قذائف  يطلقون  فيما  ع�شكرية،  م��ع��دات  احل��وث��ي��ون 

�شاروخية منها باجتاه التحيتا.
ون�����ش��روا قنا�شني يف باب  امل��ت��م��ردون م��داف��ع  ون�����ش��ب 
ال��ن��خ��ي��ل وال���ب���اب ال��غ��رب��ي مل��دي��ن��ة زب��ي��د، وك��ذل��ك باب 
القرتب وباب �شهام، وكلها معامل اأثرية يعود تاريخها 

اإىل مئات ال�شنني.
األغام  ومل يكتف احلوثيون بذلك، بل عكفوا على زرع 
املوؤدية اإىل زبيد وكذلك داخل طرق  يف بع�س الطرق 

املدينة، حت�شبا الأي تقدم للقوات اليمنية امل�شرتكة.
احل���وث���ي يف  م���ن ميلي�شيات  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى  و���ش��ق��ط 
القوات  �شمن  العاملة  العمالقة  األوية  مع  مواجهات 
اليمنية امل�شرتكة يف مديرية التحيتا جنوبي حمافظة 

احلديدة.

داع�ض ي�ستعيد ال�سيطرة على حقل نفطي بدير الزور

ف�شائل املعار�شة يف درعا ت�شلم �شالحها الثقيل
قتلى باإحباط هجوم على ق�شر الرئا�شة مبقدي�شو

غارات اإ�شرائيلية على غزة 
والف�شائل ترد بالقذائف

•• غزة-وكاالت:

على  غ��ارات  �شل�شلة  ام�س،  االإ�شرائيلي،  اجل��و  �شالح  �شّن 
مقاتلون  ورد  غ�����زة،  ق���ط���اع  يف  ح��م��ا���س  حل���رك���ة  م���واق���ع 
الهاون وال�شواريخ  فل�شطينيون باإطالق ع�شرات قذائف 
م�شدر  وقال  للحدود.  حماذية  اإ�شرائيلية  بلدات  باجتاه 
اأمني فل�شطيني اإن طائرات االحتالل �شنت فجرا غارات 
جوية عدة، ا�شتهدفت فيها مواقع للمقاومة الفل�شطينية 
وجود  ع��ن  يبلغ  اأن  دون  م��ن  ج�شيمة،  اأ���ش��رارا  واأحل��ق��ت 
اإ�شابات.  وجاء يف بيان للجي�س االإ�شرائيلي اأنه نفذ غارات 
جوية عدة على اأهداف يف القطاع، مو�شحا اأن نظام القبة 

احلديد اعرت�س قذائف اأُطلقت من غزة.
متتاليتني  م��رت��ني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���غ���ارات  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
وب�شواريخ عدة، موقعا لكتائب الق�شام، اجلناح الع�شكري 
حلما�س، �شرقي خميم الربيج و�شط القطاع، كما ق�شفت 

الطائرات موقعني اآخرين للق�شام �شمايل القطاع.
وق�شفت الطائرات االإ�شرائيلية بعدد من ال�شواريخ اأر�شا 

زراعية �شرق منطقة الزيتون.

•• مقدي�شو-وكاالت:

قال �شابط بال�شرطة ال�شومالية، 
ام�����س ال�����ش��ب��ت، اإن ق����وات االأم���ن 
واأحبطت  م��ت��ط��رف��ني   3 ق��ت��ل��ت 
حماولة ل�شن هجوم على الق�شر 

الرئا�شي يف العا�شمة مقدي�شو.
ال�شرطة،  ع��ن��ا���ش��ر  اأح�����د  وذك�����ر 
اأ�شخا�س   6 اأن  ح�����ش��ني،  حم��م��د 
ُق��ت��ل��وا ب��ي��ن��ه��م االن���ت���ح���اري قائد 
ال�شيارة امللغومة، وقال اإن الو�شع 

حتت ال�شيطرة.
النهار  م��ن��ت�����ش��ف  ه���ج���وم  وب������داأ 
مفخخة  �شيارة  انفجرت  عندما 
تفتي�س  ن���ق���ط���ة  م�����ن  ب����ال����ق����رب 
الرئا�شي،  ال��ق�����ش��ر  م���ن  ق��ري��ب��ة 
االأم��ن مع  ق��وات  ا�شتبكت  بعدما 
انفجار  دوي  و���ش��م��ع  امل�����ش��ل��ح��ني، 
املنطقة  نف�س  يف  اأخ����رى  ���ش��ي��ارة 

بعد فرتة وجيزة.
وي����اأت����ي ذل�����ك ب���ع���د اأ����ش���ب���وع من 
وزارة  جممع  على  مماثل  هجوم 

عن  اأ�شفر  مقدي�شو  يف  الداخلية 
مقتل 9 اأ�شخا�س على االأقل.

جماعة  ت�����ش��ت��ه��دف  م���ا  وغ���ال���ب���ا 
ذراع  ال�������ش���وم���ال���ي���ة،  ال�������ش���ب���اب 
ح�شا�شة  مواقع  القاعدة،  تنظيم 
واأعلنت  مقدي�شو،  العا�شمة  يف 
الذي  ال��ه��ج��وم  ع��ن  م�شوؤوليتها 
مقاتليها  اإن  قائلة  ال�شبت،  وق��ع، 

ي�������ش���ن���ون ه���ج���وم���ا ك���ب���ريا حول 
اإل  واي  اإ�������س  وف����ن����دق  ال��ق�����ش��ر 

القريب.
واتهمت حركة ال�شباب االإرهابية 
ب��ت��ف��ج��ري ���ش��اح��ن��ة يف اأك���ت���وب���ر يف 
اأكرث  مقتل  ع��ن  اأ�شفر  مقدي�شو 
اأخطر  يف  ���ش��خ�����س   500 م����ن 

هجوم يف تاريخ البالد.

•• بريوت-وكاالت:

�شالحها  ت�شليم  درع��ا،  املعار�شة، يف مدينة  الف�شائل  ب��داأت 
الثقيل، لقوات جلي�س ال�شوري، ما ميهد ال�شتعادة االأخرية 
اأبرمته رو�شيا،  ال�شيطرة على كامل املدينة، مبوجب اتفاق 

وفق ما اأفادت االإعالم الر�شمي ال�شوري.
جرى  اأن��ه  �شانا،  الر�شمية،  ال�شورية  االأن��ب��اء  وكالة  واأف���ادت 
من  م��ت��ن��وع  وع��ت��اد  ثقيلة،  ذخ���رية  “ا�شتالم  ال�شبت  ام�����س 
اأن  االتفاق على  �شياق  البلد، يف  درعا  امل�شلحني، يف منطقة 
الثقيل  ال�شالح  ت�شليم  من  االنتهاء  حتى  العملية  تتوا�شل 

واملتو�شط«.
بدعم  يونيو)حزيران(   19 يف  ب��داأت  النظام،  ق��وات  وكانت 
تقدماً  وحققت  درع��ا،  حمافظة  يف  ع�شكرية  عملية  رو�شي 

�شريعاً على االأر�س يف مواجهة ف�شائل املعار�شة.

ام�س  االإره���اب���ي،  داع�����س  تنظيم  م�شلحو  متكن  ذل���ك،  اىل 
ال�شبت، من ا�شتعادة ال�شيطرة على حقل ال�شيجان النفطي 
ا�شتباكات مع قوات �شوريا  ال�شرقي بعد  يف ريف دير الزور 

الدميقراطية.
اأن اال�شباكات بني م�شلحي تنظيم  وذك��رت م�شادر حملية  
مدينة  ق��رب  تتوا�شل  الدميقراطية  �شوريا  وق��وات  داع�س 
له  تتعر�س  ق�شف  مع  بالتزامن  ال���زور،  دي��ر  بريف  هجني 

املنطقة يف حماولة منها القتحام املدينة.
وقال نا�شطون اإن قوات �شوريا الدميقراطية فتحت معربا 
ال�شبحة  بلدة  ال�شوري يف  النظام  ق��وات  و بني  بينها  مائيا 

�شرقي دير الزور.
نهريا  النظام ج�شرا  ق��وات  فيه  ن�شرت  وقت  ذلك يف  وياأتي 
�شوق مدينة هجني عرب ج�شر  اإىل  الو�شول  بهدف  جديد 

حربي عائم.

واأفادت �شانا، عن اإزالة ال�شواتر الرتابية اأي�شاً على الطريق 
ال��دويل ال��ذي ي�شل درع��ا ب��احل��دود االأردن��ي��ة جنوباً، حيث 
ا�شتعادت القوات احلكومية، قبل اأ�شبوع ال�شيطرة على معرب 

ن�شيب اال�شرتاتيجي بني �شوريا، واالأردن.
وُتعد مدينة درعا، مهد حركة االحتجاجات �شد النظام يف 
العام 2011 قبل اأن تتحول نزاعاً دامياً اأودى بحياة اأكرث 

من 350 األف �شخ�س.
وبات اجلي�س ال�شوري، بذلك ي�شيطر على نحو %85 من 
ب�شكل  تتواجد  الف�شائل  بع�س  ت��زال  وال  درع���ا،  حمافظة 
اإىل  ت��ب��اع��اً  ب��ل��دات��ه  تن�شم  ال���ذي  ال��غ��رب��ي  ريفها  يف  اأ�شا�شي 

االتفاق.
املجاورة  القنيطرة  حم��اف��ظ��ة  ت��ك��ون  اأن  حم��ل��ل��ون  وي��رج��ح 
حيث تقع ه�شبة اجلوالن املحتلة، الوجهة املقبلة للجي�س 

ال�شوري.

زرع اإ�سفني بني الرابطة وحركة 5 جنوم:
اإيطاليا: هكذا ي�شعى ماتاريال لتفجري احلكومة!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

كونه  يف  وظيفته  تتمثل  ال��ذي  االإي��ط��ايل  الرئي�س  ماتاريال،  �شريجيو 
تدخل  بروتوكولية،  وظيفة  اأ�شا�شي  وب�شكل  وه��ي  للد�شتور  ال�شامن 

الإنهاء نزاع داخل االئتالف احلكومي االإيطايل حول الالجئني.
فقد ات�شل هاتفيا برئي�س احلكومة جوزيبي كونتي )القريب من حركة 
خم�س جنوم( لي�شال عن م�شري 67 مهاجرا مت اإنقاذهم قبالة ليبيا من 
طرف ال�شفينة االإيطالية )دي�شيوتي(. واثر املكاملة، اأمر رئي�س احلكومة 
باإنزال املهاجرين يف تراباين )�شقلية( مبا يعاك�س راأي ماتيو �شالفيني، 

يل ذراع بني الرئي�س ووزير الداخليةوزير الداخلية، وزعيم رابطة ال�شمال.              )التفا�شيل �س10(

حمتجون بالب�سرة يغلقون منفذ �سفوان احلدودي 

مظاهرات العراق تت�شع ورفع حالة ال�شتنفار الأمني
•• بغداد-وكاالت:

قام متظاهرون يف الب�شرة باإغالق 
منفذ �شفوان احلدودي بني العراق 

والكويت.
اقتحام  امل��ح��ت��ج��ني  م��ئ��ات  وت��ع��م��د 
اإىل  اأدى  م��ا  النجف  مدينة  مطار 

اإيقاف احلركة اجلوية.
العراقية  ال��ن��ق��ل  وزارة  و���ش��ارع��ت 
اإىل حت��وي��ل ال��ط��ائ��رات م��ن مطار 
بنقل  وب��ا���ش��رت  ب��غ��داد  اإىل  النجف 

امل�شافرين برا.
وت���������ش����ه����د ال����ن����ج����ف وال����ب���������ش����رة 
احتجاجات  والعمارة،  والنا�شرية 
احلكومية،  اخل���دم���ات  ���ش��وء  ع��ل��ى 
الو�شع  وت���ردي  االإداري  والف�شاد 
ال�شلطات  دف����ع  م���ا  االق���ت�������ش���ادي، 
املحلية اإىل فر�س حظر للتجوال.

االحتجاجات  رق��ع��ة  وات�شعت  ه��ذا 
ال��ع��راق��ي��ة ال��غ��ا���ش��ب��ة ب�����ش��ب��ب �شوء 

االأو��������ش�������اع امل���ع���ي�������ش���ي���ة وام����ت����دت 
رفعت  ب��ي��ن��م��ا  ع�������دة،  مل���ح���اف���ظ���ات 
االأمني  اال�شتنفار  حالة  ال�شلطات 
وتوعدت باإجراءات رادعة �شد من 

و�شفتهم باملند�شني.
الب�شرة  يف  امل���ظ���اه���رات  وجت�����ددت 
ع���ن���د م��ن��ف��ذ ����ش���ف���وان احل������دودي 

ال��ك��وي��ت، م��ط��ال��ب��ني بتح�شني  م��ع 
اخلدمات وتوفري فر�س عمل.

اقتحم  ب������اب������ل،  حم����اف����ظ����ة  ويف 
متظاهرون مكاتب حلزبي الدعوة 
القا�شم  م���دي���ن���ة  يف  وال��ف�����ش��ي��ل��ة 

جنوبي املحافظة.
ك���م���ا ق���ط���ع امل���ت���ظ���اه���رون ����ش���وارع 

وردا على الغارات االإ�شرائيلية، اأطلق مقاتلون فل�شطينيون 
نحو 30 قذيفة هاون وعددا من ال�شواريخ باجتاه بلدات 

اإ�شرائيلية حماذية للحدود مع القطاع.

الدخان يت�شاعد من موقع ق�شفته قوات االحتالل

متظاهرون يغلقون الطريق املوؤدية اإىل ميناء اأم ق�شر جنوب الب�شرة. )رويرتز(

رئ��ي�����ش��ي��ة يف م��دي��ن��ة احل��ل��ة مركز 
حمافظة بابل. واأحرق املتظاهرون 
يف حمافظتي النجف ومي�شان مقار 
املحافظتني،  االأح��زاب يف  عدد من 
اح���ت���ج���اج���ا ع���ل���ى ����ش���وء االو�����ش����اع 

املعي�شية يف مناطقهم.
وق������ال������ت م�����������ش�����ادر ب����امل����خ����اب����رات 
العراقية  الدفاع  ووزارة  الع�شكرية 
تاأهب  ح��ال��ة  يف  االأم�����ن  ق����وات  اإن 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع االح���ت���ج���اج���ات يف 

حمافظات باجلنوب.
ال�������وزاري لالأمن  امل��ج��ل�����س  وع��ق��د 
طارئا،  اجتماعا  العراقي  الوطني 
م�شاء  م����ن  م����ت����اأخ����رة  ����ش���اع���ة  يف 
اجل��م��ع��ة، ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س ال����وزراء 
حيدر العبادي، اإذ اتهم من و�شفهم 

باملند�شني بافتعال اأعمال العنف.
ون�����اق�����������س امل����ج����ل���������س ت�����داع�����ي�����ات 
املناطق  ب��ع�����س  يف  االح���ت���ج���اج���ات 

العراقية، ال �شيما جنوبي البالد.

بقر�شنة  رو�شيا  تتهم  اأمريكا 
احل�����زب ال���دمي���وق���راط���ي 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

قبل ثالثة اأيام من القمة املقررة يف 
االأمريكي  الرئي�شني  بني  هل�شنكي 
روب�������رت مولر  وّج������ه  وال����رو�����ش����ي، 
التدخل  ق�شية  يف  اخل��ا���س  املحقق 
الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��رو���ش��ي 
 12 اإىل  االأخ�����������رية  االأم�����ريك�����ي�����ة 
الرو�شية  اال�شتخبارات  يف  عن�شرا 
ت��ه��م��ة ق��ر���ش��ن��ة ح��وا���ش��ي��ب احل���زب 

الدميوقراطي.
املكلف  م���ول���ر  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وق������اد 
تواطوؤ  ح�شل  اذا  م��ا  ك�شف  اي�����ش��ا 
ب������ني م����و�����ش����ك����و وح����م����ل����ة ت����رام����ب 
حظوظ  تعزيز  ب��ه��دف  االنتخابية 
مناف�شته  على  اجل��م��ه��وري  امل��ر���ش��ح 

الدميوقراطية هيالري كلينتون.
اأي  ح���������ش����ول  ت������رام������ب  وي����ن����ف����ي 
ت���ع���اون ب���ني ف��ري��ق��ه وم��و���ش��ك��و قبل 
كل  م���ع���ت���ربا   ،2016 ان���ت���خ���اب���ات 
ال�������ش���اأن جم����رد حملة  ي���ق���ال يف  م���ا 
مكتب  ويقودها  ت�شتهدفه  �شيا�شية 
حل�شاب  ال�����ف�����درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبة وحممد بن زايد يهنئون 

الرئي�س الفرن�شي بالعيد الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س اميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية 

الفرن�شية وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة اىل فخامة الرئي�س اميانويل ماكرون.

اتفاقية �شراكة بني اأبوظبي التجاري والبيت متوحد
•• اأبوظبي-وام: 

رعاية  متوحد” اتفاقية  “البيت  التجاري وجمعية  اأبوظبي  بنك  وقع 
التي  اجلمعية  مبادرات  لدعم  وذل��ك  التوايل  على  الرابع  للعام  ذهبية 
للوطن  اجلميل  ل��رد  املجتمع  اأف���راد  جلميع  من�شة  توفري  اإىل  تهدف 
من خالل امل�شاركة يف دعم اإن�شاء وتخطيط وتنفيذ املبادرات والربامج 
والفعاليات املبتكرة التي تقوم بها اجلمعية بهدف االإ�شهام يف تلبية اأهم 

احتياجات املجتمع.
وقع االتفاقية كل من �شعادة �شيف علي القبي�شي، رئي�س جمل�س اإدارة 
امل�شرفية  اخل��دم��ات  رئي�س  ���ش��ج��واين،  وح�شن  متوحد  البيت  جمعية 

ملواطني دولة االإمارات العربية املتحدة يف بنك اأبوظبي التجاري.

التنفيذي  املدير  الرميثي،  غ��امن  علي  �شعادة  التوقيع  مرا�شم  ح�شر 
عمران  وال�شيد  ابوظبي  عهد  ويل  دي��وان  يف  امل�شاندة  االأع��م��ال  الإدارة 
بنك  يف  والظفرة  وال��ع��ني  اأبوظبي  ملنطقة  االإقليمي  الرئي�س  تيمور، 
االت�شال  اإدارة  رئي�س  عبداملهدي  جمدي  والدكتور  التجاري،  اأبوظبي 

املوؤ�ش�شي من بنك اأبوظبي التجاري.
ال�شراكة يف دعم جميع  اأبوظبي التجاري من خالل هذه  وي�شهم بنك 
اإىل  اإ�شافة  ج��دي��دة  واأن�شطة  م��ب��ادرات  اق���رتاح  يف  وامل�شاركة  امل��ب��ادرات 

امل�شاركة يف الفر�س التطوعية التي تنظمها جمعية “البيت متوحد”.
“البيت  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  القبي�شي،  �شيف علي  �شعادة  وقال 
االأفراد  ت�شمل  اجتماعية  م�شوؤولية  للوطن  اجلميل  رد  ان  متوحد” 
واملوؤ�ش�شات، ونحن �شعداء مب�شاركة بنك ابوظبي التجاري كراع ذهبي 

ملبادرات واأن�شطة اجلمعية.
اإيجابي يف  ب�شكل  ت�شاهم  املتعددة  وامل�شاريع  املتنوعة  املبادرات  ان  وقال 
ن�شر الوعي بثقافة امل�شوؤولية وامل�شاركة يف تطوير جمتمعنا، معربا عن 
ثقته بان اتفاقية ال�شراكة مع بنك اأبوظبي التجاري ت�شاهم يف اطالق 
املبادرات املجتمعية التي تفيد جميع فئات املجتمع ونتطلع  املزيد من 

لتحقيق نتائج مهمة.
وق����ال ح�����ش��ن ���ش��ج��واين رئ��ي�����س اخل���دم���ات امل�����ش��رف��ي��ة مل��واط��ن��ي دولة 
ال�شراكة  هذه  ان  التجاري  اأبوظبي  بنك  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
التعاون  تعزيز  اإطار  تاأتي يف  البيت متوحد  اال�شرتاتيجية مع جمعية 
امل�شرتك بني املوؤ�ش�شات احلكومية لدعم املجتمع وللنهو�س بامل�شوؤولية 

املجتمعية يف الدولة.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يرحبان بالزيارة التاريخية للرئي�س ال�شيني اىل الدولة
•• اأبوظبي-وام:

رحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
و�شاحب  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ب���ال���زي���ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي يقوم 
الرئي�س  فخامة  البالد  �شيف  بها 
ال�شيني �شي جني بينغ اإىل الدولة 
على راأ�س وفد �شيني كبري بهدف 
التجاري  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر  تعميق 

والثقايف والعلمي بني البلدين.
اأعلنت  ال����زي����ارة  ب���ه���ذه  واح���ت���ف���اء 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
ع��ن اإط���الق االأ���ش��ب��وع االإم��ارات��ي - 
 17 م���ن  ي�شتمر  ال����ذي  ال�����ش��ي��ن��ي 
من   24 ل��غ��اي��ة  ي��ول��ي��و اجل������اري 
اإب���راز  اإىل  وي��ه��دف  نف�شه  ال�����ش��ه��ر 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
وتعزيز التعاون التجاري والتبادل 
ال��ث��ق��ايف وع���الق���ات ال�����ش��داق��ة بني 
الدولة  حتتفل  و�شوف  ال�شعبني.. 
�شنويا باالأ�شبوع االإماراتي ال�شيني 
ع��ل��ى اأن ت��ت��زام��ن االح���ت���ف���االت يف 
العام القادم مع االحتفاالت براأ�س 

ال�شنة ال�شينية.
�شاحب  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ويف 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
البالد  ب�شيف  نرحب   « مكتوم  اآل 
ال�شديق  ال�������ش���ي���ن���ي  ال����رئ����ي���������س 
���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ يف ه����ذه ال���زي���ارة 
بالعالقة  حتتفي  التي  التاريخية 
البلدين  ب����ني  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
عنوانها  ج��دي��دة  ملرحلة  وتوؤ�ش�س 

التعاون املثمر وامل�شتقبل الواعد«.. 
م�شيفا �شموه » حتت�شن االإمارات 
�شيني  األ�������ف   200 م�����ن  اأك�������رث 
جتارية  ���ش��رك��ة   4000 وت�����ش��م 
االأك�����رب لل�شني  ال�����ش��ري��ك  ون��ح��ن 
روابط  لبناء  ون�شعى  املنطقة..  يف 
وا�شتثمارية  وثقافية  اقت�شادية 

طويلة املدى مع ال�شني«.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
تربطنا   « م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
بجمهورية ال�شني ال�شعبية عالقة 
اقت�شادية متينة.. وروابط ثقافية 
وي�شعدنا  وث���ي���ق���ة..  واج��ت��م��اع��ي��ة 
بثقافة  ع������ام  ك�����ل  يف  االح����ت����ف����اء 
وعالقات  ال�����ش��ن��ني  اآالف  ع��م��ره��ا 
البلدين  روؤى  حتقق  ا�شرتاتيجية 

اإن ال�شني عمالق   « لل�شني قائال 
�شيا�شي  ثقل  ولها  دويل  اقت�شادي 
ا�شتقرار  يف  موؤثر  ودوره��ا  عاملي.. 

االقت�شاد وال�شالم العامليني«.
ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  زي����ارة  وتتخلل 
اللقاءات  م���ن  جم��م��وع��ة  ل��ل��دول��ة 
رفيعة امل�شتوى الهادفة اإىل تعزيز 
العالقات بني البلدين ورفع حجم 
التبادل  وتو�شيع  التجاري  التبادل 
ال�شني  ب��ني  واالج��ت��م��اع��ي  الثقايف 
واالإم��������ارات م���ن خ���الل جمموعة 
ال��زي��ارات وال��ن��دوات الثقافية  م��ن 
حول  ن���دوة  فيها  مب��ا  وال�شيا�شية 
واالإدارة«  احل���ك���م  »ح������ول  ك���ت���اب 
بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني  للرئي�س 
ون���������دوة ح������ول اآف���������اق ال���ع���الق���ات 

وال�شعبني«.
ال�شمو  ق����ال ���ش��اح��ب  م���ن ج��ان��ب��ه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال�شعبية  ال�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة  اإن   «
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ودول���ة 
ا�شتقرار  يف  حم��وري��ا  دورا  تلعبان 
املنطقة وم�شتقبلها االقت�شادي«..

واأ����ش���اف ���ش��م��وه » م��ن��ذ اأك����رث من 
طيب  زاي��د  ال�شيخ  زار  �شنة   28
لعالقة  موؤ�ش�شا  ال�شني  ث��راه  اهلل 
ا�شرتاتيجية بني البلدين ح�شدنا 
ثمارها عالقات اقت�شادية وجتارية 
اأكرث  م��دى  على  متميزة  وثقافية 

من ثالثة عقود«.
واأ�شار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
االقت�شادية  امل��ك��ان��ة  اإىل  زاي���د  ب��ن 

االإماراتية - ال�شينية.
تناميا  االأخ��رية  ال�شنوات  و�شهدت 
االقت�شادية  ال��ع��الق��ات  يف  �شريعا 
جتاوز  حيث  ال�شينية  االإم��ارات��ي��ة 
ال�شنوي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم 
بني البلدين ال�50 مليار دوالر ما 
�شنوات  م��دى  االإم���ارات على  جعل 
�شريك جتاري  اأكرب  متتالية ثاين 

لل�شني يف العامل.
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  تعد  كما 
املتحدة ال�شريك االأكرب لل�شني يف 
 23% اأن  حيث  العربية  املنطقة 
م���ن ح��ج��م ال��ت��ج��ارة ال��ع��رب��ي��ة مع 
ال�������ش���ني ت�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ي��ه��ا دول����ة 
االإم���������ارات. وي���وج���د يف االإم������ارات 
�شينية  ���ش��رك��ة  اآالف   4 م��ن  اأك���رث 

بزيارة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال�����زي�����ارات 
ال�شيني  الرئي�س  بها  ق��ام  ر�شمية 
- اآنذاك - يانغ �شانغكون اإىل دولة 
االإم��ارات خالل �شهر دي�شمرب عام 
بني  العالقات  وتوجت   ..1989
املغفور  زي���ارة  خ��الل  م��ن  البلدين 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
بكني  اإىل  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
راأ�����س وفد  ع��ل��ى   1990 م��اي��و  يف 
من  االأوىل  ال��زي��ارة  وكانت  ر�شمي 
دولة  رئي�س  بها  يقوم  التي  نوعها 
على م�شتوى دول جمل�س التعاون 

اخلليجي اإىل ال�شني.
ق��ام �شاحب   2008 ع��ام  وخ���الل 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
ال�شني  اإىل  ه��ام��ة  ب��زي��ارة  م��ك��ت��وم 
امل�شوؤولني  كبار  مع  خاللها  التقى 
اجتماعات  ع��دة  وعقد  ال�شينيني 
االقت�شادية  الفعاليات  م��ع  هامة 
و�شنغهاي.  ب���ك���ني  م���دي���ن���ت���ي  يف 
و2012   2009 االأع��������وام  ويف 

األف �شيني مقيم  م�شجلة و200 
اأن عدد ال�شياح ال�شينيني  يف حني 
اإىل االإم��ارات ارتفع بن�شبة 26% 
 2016 �شنوي يف عام  اأ�شا�س  على 
لي�شل اإىل 880 األف �شخ�س.. كما 
تتمركز يف دول��ة االإم���ارات اأك��رب 4 
م�شارف �شينية عرب فروع لها اإىل 
جوية  رح��ل��ة   100 ت�شيري  ج��ان��ب 
وال�شني..  االإم���ارات  بني  اأ�شبوعيا 
العالقات  ت�شهد  اأن  املتوقع  وم��ن 
االإم����ارات  ب��ني  الثنائية  ال��ت��ج��اري��ة 
وال�شني منوا ي�شل اإىل 80 مليار 
وفقا  امل��ق��ب��ل��ني  ال��ع��ام��ني  يف  دوالر 

ملركز التجارة اخلارجية ال�شيني.
الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات  وك���ان���ت 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة االإم���������ارات 
العربية املتحدة وجمهورية ال�شني 
ال�شعبية قد انطلقت يف االأول من 
افتتحت  ف��ي��م��ا   1984 ن��وف��م��رب 
ال�����ش��ف��ارة االإم���ارات���ي���ة يف ب��ك��ني يف 
وب�������داأت   ..1987 ع�����ام  م����ار�����س 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  ق�����ام  و2015 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اأ�شفرت  لل�شني  متتالية  ب��زي��ارات 
التي  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  الكثري  ع��ن 
امل�شرتكة  العالقات  على  انعك�شت 
بني البلدين. وحتكم العالقة بني 
االتفاقيات  م��ن  �شل�شلة  البلدين 
وم����ذك����رات ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة من 
اأبرزها اتفاقية التعاون االقت�شادي 
عام  املوقعة  الدولتني  بني  والفني 
اللجنة  اإن�شاء  واتفاقية   1985
واتفاقية  امل�����ش��رتك��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
اال�شتثمارات  وت�����ش��ج��ي��ع  ح��م��اي��ة 
امل�شرتكة واتفاقية جتنب االزدواج 
ال�����ش��ري��ب��ي وات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون يف 
جم�����ال اخل�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة ع���ام 
ب�شاأن  ت��ف��اه��م  وم���ذك���رة   1992
العايل  التعليم  جم��ال  يف  التعاون 
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ب����ني وزارت������ي 
البلدين  يف  ال�����ع�����ايل  ال���ت���ع���ل���ي���م 

وغريها..

رو�شيا الوجهة اجلديدة لربنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار
•• اأبوظبي-وام:

ي��ق��وم ف��ري��ق م��ن ب��رن��ام��ج االإم������ارات ل��ب��ح��وث ع��ل��وم اال���ش��ت��م��ط��ار ب���زي���ارة اإىل 
من  جمموعة  عقد  اإىل  اإ�شافة  الربنامج  مبنحة  الفائزين  اأح��د  للقاء  رو�شيا 

االجتماعات مع عدد من ممثلي املوؤ�ش�شات البحثية الرو�شية املحلية.
و�شوف ي�شلط الفريق االإماراتي ال�شوء على املكانة الدولية البارزة التي و�شل 
ما  ي�شتعر�س  كما  العامل  م�شتوى  على  رائ��دة  علمية  كمبادرة  الربنامج  اإليها 
بال�شراكة  اال�شتمطار  وتكنولوجيا  علوم  يف  تقدم  من  االآن  حتى  حتقيقه  مت 
مع بع�س من املوؤ�ش�شات الرائدة يف العامل والتي تعمل يف جماالت اال�شتمطار 

واالأر�شاد اجلوية الهيدرولوجيا.
يف  الرو�س  العلماء  بها  قام  التي  املبتكرة  اجلهود  اأهمية  الزيارة  هذه  وتعك�س 
معهم  التعاون  الإمكانية  متهد  كما  واملياه  بالطق�س  املتعلقة  البحوث  جم��ال 

م�شتقبال.... ويحظى برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�شتمطار الذي اأطلقته 
وزارة �شوؤون الرئا�شة ويديره املركز الوطني لالأر�شاد مبكانة عاملية مرموقة 
علمية  اأبحاث  وم�شاريع  امل�شتوى  عاملية  تعاون  عالقات  من  ميتلكه  ملا  نتيجة 

وتقنية متقدمة يف خمتلف حماور االأمن املائي.
“�شاهم  وقال �شعادة الدكتور عبداهلل املندو�س مدير املركز الوطني لالأر�شاد 
االإم���ارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  يف  اال�شتمطار  علوم  لبحوث  االإم����ارات  برنامج 
امل�شرتك  املائي  االأم��ن  ل�شمان  الالزمة  واالبتكارات  لالأبحاث  دولية  كمن�شة 
اإىل  م�شاعينا  يف  ج��دي��دة  خطوة  رو�شيا  اإىل  زيارتنا  “متثل  وا���ش��اف  عامليا”. 
ي�شاركوننا  العالقة ممن  ذات  واملوؤ�ش�شات  القادة  التوا�شل مع  توثيق عالقات 

روؤيتنا لعامل خال من االإجهاد املائي”.
اأب�شاييف  20 يوليو مع الدكتور علي  اأن يلتقي وفد الربنامج يف  ومن املقرر 
الفائز مبنحة الربنامج يف دورتها الثالثة وفريقه من معهد ليبيديف للفيزياء 

عر�شا  ال��زي��ارة  و�شتت�شمن  مو�شكو  يف  للعلوم  الرو�شية  لالأكادميية  التابع 
“TISIS” للت�شوير ال�شم�شي التي طورها معهد ليبيديف  اأدوات  ملجموعة 
الف�شائية  املركبة  بوا�شطة   2009 ع��ام  الف�شاء  يف  وا�شتخدمها  للفيزياء 
االإماراتي  الفريق  �شينتقل  يوليو   23 ويف  فوتون”.  “كورونا�س  الرو�شية 
الرابطة  مع  اأوبنين�شك لالجتماع  اإىل  للفيزياء  ليبيدييف  زيارة معهد  عقب 
اأن تتوج اجلولة  “تايفون” الرو�شية قبل  العلمي  االحتادية لالإنتاج والبحث 
اجلامعة  مع  بطر�شبورج  �شانت  مدينة  يف  �شتعقد  باجتماعات  يوليو   25 يف 
ملناق�شة  الرئي�شي  اجليوفيزيائي  واملر�شد  الهيدرولوجية  لالأر�شاد  الرو�شية 

اأحدث االبتكارات العلمية والتكنولوجية املتعلقة بعلوم الطق�س واملياه.
اال�شتمطار  ع��ل��وم  لبحوث  االإم����ارات  برنامج  م��دي��رة  امل��زروع��ي  علياء  وق��ال��ت 
العلمية  االأو����ش���اط  يف  برناجمنا  ب��ه  حظي  ال���ذي  الكبري  االه��ت��م��ام  “يوؤكد 
املتخ�ش�شة عامليا على امتالكنا بالفعل تاأثريا حقيقيا على التعاون العلمي يف 

هذا املجال االأمر الذي حذا بنا لتعزيز روابط التن�شيق مع املوؤ�ش�شات البحثية 
واأ�شافت  الطق�س.”  وت��ع��دي��ل  امل��ائ��ي  االأم���ن  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة  الرو�شية 
تفا�شيل اخلطة  واملكثف على  املبا�شر  االط��الع  اإىل  الزيارة  “تهدف  املزروعي 
عن  التعرف  عن  ف�شال  اأب�شاييف  علي  للدكتور  البحثي  للم�شروع  التنفيذية 
قرب على فريقه البحثي امل�شاعد واملختربات واملرافق التي �شيتم ا�شتخدامها 
على مدى االأع��وام الثالثة املقبلة”. يذكر اأن برنامج االإم��ارات لبحوث علوم 
 1200 عن  يزيد  ما  ت�شم  عاملية  �شبكة  انطالقته  منذ  اأن�شاأ  قد  اال�شتمطار 
باحث ينتمون الأكرث من 500 موؤ�ش�شة عاملية مرموقة منها املنظمة االأوربية 
لالأبحاث النووية ووكالة الف�شاء االأوربية ووكالة نا�شا كما حر�س الربنامج 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الغربية  املعاهد  مع  دائمة  رواب��ط  اإقامة  على 
واململكة املتحدة واأملانيا ورو�شيا و�شوال اإىل تايالند وال�شني واليابان يف �شرق 

وجنوب �شرق اآ�شيا.

مدير« الهالل الأحمر »بعدن يزور« اإدارة امل�شارح  يف العا�شمة اليمنية املوؤقتة
•• عدن-وام:

مدير  ع��ل��ي  اآل  ���ش��ع��ي��د  امل��ه��ن��د���س  زار 
ال��ه��الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي يف عدن 
وم��ع��ايل م����روان دم���اج وزي���ر الثقافة 
الفنون  اإن���ت���اج  »اإدارة  م��ب��ن��ى  ال��ي��م��ن��ي 
الثقافة  مب��ك��ت��ب  امل�������ش���ارح«  اإدارة  و 

بالعا�شمة اليمنية املوؤقتة.
واطلع مدير الهالل االأحمر االإماراتي 
الزيارة  اليمني خالل  الثقافة  و وزير 
على اأو�شاع املبنى خا�شة » قاعة امل�شرح 
الوطني« وما حتتاجه من تاأهيل على 
�شعيد االإ�شاءة و الكهرباء والتكييفات 
ومن املقرر اإعداد دار�شة يف هذا ال�شاأن 
من قبل وزارة الثقافة اليمنية ورفعها 

للهالل االأحمر االإماراتي.
ت��اأت��ي ال���زي���ارة ع��ق��ب ل��ق��اء ج��م��ع وزير 
اآل  �شعيد  واملهند�س  اليمني  الثقافة 
مناق�شة  خ��الل��ه  اأي����ام ومت  ق��ب��ل  ع��ل��ي 
اأوج����ه ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف ب��ني ال����وزارة 

وهيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
و���ش��ب��ق ل��ل��ه��الل االأح����م����ر االإم����ارات����ي 
ت��ك��ف��ل��ه ب��رتم��ي��م امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
درا�شة  ي��ج��ري  فيما  ���ش��رية  م��دي��ري��ة 
اإىل  االأط��ف��ال  مكتبة  ترميم  م�����ش��روع 
امل�شرحية والفنية  الفرق  جانب دعمه 
التابعة ملكتب الثقافة لتنفيذ عدد من 
الفرق  م�شاركة  اآخرها  كان  الفعاليات 

الثقافية بالعر�س اجلماعي بعدن.

الحتادية لل�شباب  تعلن اإطالق الأكادميية 
ال�شيفية ل�شباب الإمارات

•• دبي-وام:

اأعلنت املوؤ�ش�شة االحتادية لل�شباب 
ال�شيفية  االأك����ادمي����ي����ة  اإط�������الق 
االأوىل  امل��ب��ادرة  االإم����ارات  ل�شباب 
من نوعها التي تت�شمن جمموعة 
من الربامج الثقافية و العلمية و 
من  االإم����ارات  ل�شباب  الرتفيهية 
الفئة العمرية من 10 اأعوام اإىل 
اجلهود  اإطار  يف  وذلك  عاما   30
ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا ح���ك���وم���ة دول����ة 
لبناء  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
وا�شتغالل  ال�شباب  ق��درات  ودع��م 
اأوقات فراغهم وحر�شا منها على 
واال�شتثمار  لهم  االأف�شل  تقدمي 
الفرتة  يف  م��واه��ب��ه��م  يف  االأم���ث���ل 
ال�����ش��ي��ف��ي��ة م����ن اأج������ل االرت����ق����اء 

بحياتهم امل�شتقبلية.
ال�شيفية  “االأكادميية  وت��ط��رح 
املقرر  “ وال��ت��ي  االإم����ارات  ل�شباب 
بجامعة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ت��ط��ل��ق  اأن 
ح�����م�����دان ب�����ن حم����م����د ال����ذك����ي����ة، 
مب��ن��ط��ق��ة ال����ّروي����ة يف ال���ف���رتة ما 
اجل����اري  ي��ول��ي��و  و29   22 ب���ني 
ودورة  ور�����ش����ة   100 م����ن  اأك������رث 
مقدمة من موؤ�ش�شات عاملية حول 

على  حتر�س  التي  العمل  وور����س 
املت�شلح  ال�����ش��ب��اب  م���ن  ب��ن��اء ج��ي��ل 
االإب���داع يف  وال��ق��ادر على  باملعرفة 
جمتمع مرتابط متم�شك بهويته 
التي  امل��ب��ادرة  اأن  م��وؤك��دًة  الوطنية 
من  تنطلق  �شنويا  عقدها  �شيتم 
اإمارة دبي على اأن ت�شمل االأن�شطة 
االأكادميية خمتلف اإمارات الدولة 

خالل االأعوام القادمة.
املوؤ�ش�شة  اأن  امل����زروع����ي  واأك�������دت 
االحتادية لل�شباب تعمل مع كثري 
اال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  م���ن 
يف دول���ة االإم�����ارات وح���ول العامل 
وخا�شة  حكومية  موؤ�ش�شات  م��ن 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ومت���ك���ني واإ�����ش����راك 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال�������ش���ب���اب 
�شقل  ج�����ان�����ب  اإىل  امل����ج����ت����م����ع 
قدراتهم  و  ط��اق��ات��ه��م  واإط������الق 
اإن  املزروعي  واأ�شافت  االإبداعية. 
ي��ح��ظ��ون مبكانة  ال���وط���ن  ���ش��ب��اب 
قيادتنا  ل���دى  م��ت��م��ي��زة  و  خ��ا���ش��ة 
فتح  االهتمام  ه��ذا  واإن  الر�شيدة 
اأم��ام��ن��ا اآف��اق��ا رح��ب��ة م��ن التفكري 
واالإب��داع يف و�شع خطط و برامج 
وفق  توجيههم  و  دوره��م  لتفعيل 
على  تعمل  وا�شرتاتيجيات  روؤى 

واملهارات  والثقافة  التكنولوجيا 
وال�شخ�شية  واالإداري��������ة  ال��ف��ن��ي��ة 
من  جم���م���وع���ة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
االأن�شطة التي تهدف اإىل ا�شتثمار 
املهارات  اكت�شاب  و  ال�شباب  وق��ت 
واالإب����داع  املناف�شة  على  وال��ق��درة 
ل�شريتهم  اإجن����������ازات  واإ�����ش����اف����ة 
اإىل ج��ان��ب غ��ر���س القيم  ال��ذات��ي��ة 
امل�شاركني و تدريبهم  الوطنية يف 
واالبتكار  واالإن���ت���اج  االإب�����داع  ع��ل��ى 
املهارات  من  بالعديد  وت�شليحهم 
ال�شباب  يحتاجها  التي  وامل��ع��ارف 
واملهنية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م  يف 
اإ���ش��اف��ة اإىل اك��ت�����ش��اف امل��واه��ب يف 
امل���ج���االت و ال��رتك��ي��ز على  ���ش��ت��ى 
 .. االإن�شان مبختلف جوانبه  بناء 
واحد  مكان  االأكادميية يف  وتعقد 
وملدة اأ�شبوع واحد لتكون منوذجا 
اأن�شطتها  وتت�شع  القدرات  بناء  يف 

يف كل عام.
وقالت معايل �شما بنت �شهيل بن 
فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون 
ال�شيفية  االأك��ادمي��ي��ة  اإن  ال�شباب 
ت��ع��ت��رب من�شة  ل�����ش��ب��اب االإم������ارات 
اإعداد  م��ن خ��الل  ال��ق��درات  لبناء 
واالأن�شطة  ال��ربام��ج  م��ن  �شل�شلة 

يعك�س  باأ�شلوب  ا�شتثمار طاقاتهم 
الفائدة املرجوة لهم ولوطنهم.

االأك���ادمي���ي���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ال�������ش���ي���ف���ي���ة ل�������ش���ب���اب االإم����������ارات 
دون  للم�شاركني  متاحة  �شتكون 
الفر�س  اإت��اح��ة  ب��ه��دف  ر���ش��وم  اأي 
جلميع ال�شباب لتطوير مهاراتهم 
اأجل  من  املفيدة  العلوم  واكت�شاب 
مبهر  وري�����ادي  ق���ي���ادي  م�شتقبل 
واال�شتثمار  امل�شتقبل  ق���ادة  ف��ه��م 
وللت�شجيل  ل��ل��وط��ن  احل��ق��ي��ق��ي 
ال�شيفية  االأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج  يف 
االإلكرتوين:  املوقع  زي��ارة  يرجى 

.  summer.youth.gov.ae
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اأخبـار الإمـارات
وفد وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يطلع على جتربة �شرطة دبي يف اإدارة ال�شراكة

•• دبي-الفجر:  

قام وفد من وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بزيارة ميدانية 
اىل ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي وذل����ك ل��الط��الع على 
ال�شركاء. �شم الوفد  اإدارة العالقة مع  جتربتها يف جمال 
ال�شحة  وزارة  يف  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال  اإدارة  م��ث��ل  ال����ذي 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع، ك��ال م��ن وداد اأح��م��د ب��وح��م��ي��د، مدير 
ق�شم  رئي�س  العبيديل  وخ��ل��ود  احل��ك��وم��ي،  االت�����ش��ال  اإدارة 
الوفد من جانب  ا�شتقبل  املجتمعية.  واملبادرات  ال�شراكات 
النعيمي  عبدالرحمن  املقدم  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
رئي�س ق�شم ال�شراكة املوؤ�ش�شية ب�شرطة دبي، مقدما �شرحاً 
مف�شاًل حول مراحل تطور عملية اإدارة ال�شراكة املوؤ�ش�شية 

يف  ال�شراكة  مفهوم  على  ال��زائ��رت��ني  مطلعا  دب��ي،  ب�شرطة 
واإطار  املختلفة  وتطبيقاته  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
يف  تطبيقها  وجم��االت  ال�شراكات  حوكمة  فيها  مبا  عمله، 
العمليات االإدارية الداخلية مبختلف الوحدات يف االإدارات 
العامة ومراكز ال�شرطة، باالإ�شافة اإىل املهام املنوطة بق�شم 
العامة الإ�شعاد املجتمع يف �شرطة دبي.  االإدارة  ال�شراكة يف 
ال�شراكة  اإدارة  م��ن  الرئي�شي  ال��ه��دف  اأن  النعيمي  وق���ال 
كافة  م��ع  االأدوار  ال��ت��ك��ام��ل يف  ه��و حتقيق  دب���ي  ���ش��رط��ة  يف 
ي��خ��دم وي��ع��زز �شورة  امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية االأخ����رى، مب��ا 
احلكومة وتنا�شق عملياتها، ويدعم ثقة املجتمع يف القطاع 
على  تعمل  ال�شراكة  اإدارة  اأن  ذاك��را  وموؤ�ش�شاته،  احلكومي 
الداخلية،  وزارة  وم��وؤ���ش��ر  دب��ي  حكومة  م��وؤ���ش��رات  حتقيق 

م�شرياً اإىل اأن النظام اجلديد الإدارة ال�شراكة يف �شرطة دبي 
عالج الكثري من التداخالت ال�شابقة يف املفاهيم االأ�شا�شية، 
وامل�شاريع  امل�����ش��رتك��ة  االأه�����داف  دع���م حتقيق  ال���ذي  االأم����ر 
القائمة بني املوؤ�ش�شات احلكومية يف دبي. واأو�شح النعيمي 
خالل اللقاء اأن نظام ال�شراكة يف �شرطة دبي ت�شمن خالل 
لعمليات  الناجحة  العوامل  م��ن  العديد  تطبيقه  �شنوات 
اإدارة العالقة مع ال�شركاء ومنها الروؤية امل�شرتكة، والتعلم 
امل�شتمر، وهو ما عزز الثقة يف موؤ�ش�شة ال�شرطة ومكنها من 
اأن منظومة اجليل  بكفاءة، م�شيفا  اال�شتثمار يف مواردها 
الرابع من التميز احلكومي اأحدثت نقلة نوعية يف جمال 
�شبط  اأع���اد  النظام  ه��ذا  واأن  ال�شركاء،  م��ع  العالقة  اإدارة 
العالقات الفاعلة للموؤ�ش�شة مع خمتلف اجلهات االأخرى.

مدينة ال�شارقة لالإعالم » �شم�س« وجمعية الإمارات لالإبداع توقعان مذكرة لتطوير قدرات اأ�شحاب املواهب
•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت مدينة ال�شارقة لالإعالم )�شم�س( وجمعية االإمارات 
لالإبداع مذكرة تفاهم ب�شاأن التعاون امل�شرتك وتبادل املعرفة 
واخلربات، وتاأ�شي�س �شراكة دائمة، ت�شهم يف حتقيق التنمية 
امل�شتدامة، من خالل تطوير قدرات اأ�شحاب املواهب وجذب 
املرتبطة بالعمل االإعالمي،  املبدعني من خمتلف املجاالت 
لتعزيز مكانة اإمارة ال�شارقة ودولة االإمارات العربية املتحدة 

يف االإبداع واالبتكار. 
�شم�س، حيث وقعها  املذكرة يف مقر  توقيع  واأقيمت مرا�شم 
يف  االإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي،  حميد  بن  خالد  ال�شيخ 
جمعية االإمارات لالإبداع، و�شعادة الدكتور خالد عمر املدفع، 
رئي�س مدينة ال�شارقة لالإعالم �شم�س، بح�شور عدد املدراء 

وامل�شوؤولني من اجلانبني. 
جمعية  “حتر�س  القا�شمي:  حميد  بن  خالد  ال�شيخ  وق��ال 
اأبناء  االإم��ارات لالإبداع على دعم املبدعني و املوهوبني من 

الدولة واملقيمني فيها، وتعمل على تبني هذه املواهب وتوفري 
من�شة متكنها من اإبراز اإبداعاتها ومواهبها، وتلتقي اأهداف 
االهتمام  يف  �شم�س  ل��الإع��الم  ال�شارقة  مدينة  مع  اجلمعية 
بتنمية وتطوير قدرات املبدعني ومنحهم فر�شة اال�شتفادة 

مما توفره لهم دولة االإمارات من فر�س وت�شهيالت”.
لالإعالم  ال�شارقة  مدينة  اأن  القا�شمي  خالد  ال�شيخ  واأك���د 
االإع���الم  ق��ط��اع  وج���دي���داً يف  ف��ري��داً  �شم�س تعترب من��وذج��اً 
واال���ش��ت��ث��م��ار، وجت��رب��ة نوعية مم��ي��زة يف ع��امل امل���دن احلرة 
التعاون  تعزيز  يف  �شت�شهم  املذكرة  هذه  اأن  م�شيفاً  الذكية، 
واملبدعني،  امل��وه��وب��ني  ي��خ��دم  وامل��دي��ن��ة، مب��ا  اجلمعية  ب��ني 
ويجعل دولة االإمارات العربية املتحدة املكان الذي ينطلقون 

منه لتحقيق طموحاتهم يف الريادة والتمّيز واالإبداع.   
من جانبه، قال �شعادة الدكتور خالد عمر املدفع: “نحر�س 
يف �شم�س على تطوير العالقات مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني، 
مذكرة  وج����اءت  ل���الإب���داع،  االإم������ارات  جمعية  بينهم  وم���ن 
التفاهم بيننا لتج�شد ذلك احلر�س امل�شرتك، حيث ت�شمنت 

العديد من البنود لتعزيز التعاون بني اجلانبني واال�شتفادة 
من اخلربات املتبادلة يف رفد املجتمع االإماراتي باملوهوبني 

واملبدعني”. 
االأف����راد  ج���ذب  اإىل  تتطلع  �شم�س  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ار 
املوهوبني وال�شركات االإبداعية للعمل يف املدينة واالنطالق 
م��ن��ه��ا ن��ح��و االأ�����ش����واق امل��ح��ل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، مع 
من  اال�شتفادة  لهم  تتيح  التي  التطوير  بفر�س  تزويدهم 
اأحدث التقنيات املتاحة لتو�شيع اأعمالهم، وامل�شاهمة الفاعلة 
يف تعزيز مكانة دولة االإمارات مبجال ال�شناعات االإبداعية. 
وت�شمنت املذكرة التعاون بني اجلانبني طرح وتنفيذ برامج 
تدريبية وور���س عمل يف جماالت االإب��داع واالبتكار، وتبادل 
اخلا�شة  واال�شت�شارات  العلمية  والدرا�شات  البحوث  ون�شر 
ب��دع��م ومت��ك��ني امل��واه��ب واالإب���داع���ات ال��وط��ن��ي��ة يف جمتمع 
الدولة، واال�شتفادة من اخلرباء والباحثني لدى الطرفني، 
الأن�شطة  وال���رتوي���ج  الت�شويق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

وبرامج اجلمعية من خالل ال�شركات العاملة يف �شم�س.

انطالق فعاليات الدورة ال�31 لأ�شدقاء ال�شرطة بال�شارقة مب�شاركة 530 منت�شبا

واال�شتفادة من  الداخلية  ل��وزارة 
اخل���دم���ات ال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن��ه مثل 
رخ�شة  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ك��ي��ف��ي��ة 
قيادة اأو ا�شتمارة احلالة اجلنائية 
الذكية  اخل����دم����ات  ج���ان���ب  اإىل 

االأخرى.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��ع��م��ي��د عارف 
ح�شن هديب مدير اإدارة االإعالم 
ب�شرطة  ال���ع���ام���ة  وال����ع����الق����ات 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال�شارقة 
ال�شرطة  اأ�شدقاء  دورة  لفعاليات 

امل�شاركني  مت��ك��ني  اإىل  ال�����ش��رط��ة 
العطلة  م�����ن  اال�����ش����ت����ف����ادة  م�����ن 
اكت�شاب  خ����الل  م���ن  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
املهارات واملعارف واخلربات التي 
التدريبات  ممار�شة  ع��رب  تتوفر 
حركات  تت�شمن  التي  الع�شكرية 
االأ�شلحة  تركيب  و  ف��ك  و  امل�شاة 
والتمارين  احل���ي���ة  وال����رم����اي����ة 
الريا�شية باالإ�شافة اإىل الزيارات 
يقرتن  التي  والعملية  امليدانية 
بالعملي  ال��ن��ظ��ري  اجل��ان��ب  فيها 

ال�شرطة  اأ����ش���دق���اء  دورة  خ���الل 
ودورة �شديقات ال�شرطة وغريها 
للطفل  امل���وج���ه���ة  ال����ربام����ج  م���ن 
التن�شئة  عملية  يف  اال���ش��ه��ام  اإىل 
وج�شيدا  ف���ك���ري���ا  االج���ت���م���اع���ي���ة 
املبذولة  اجل��ه��ود  ودع��م  ومهاريا 
واالبتعاد  االأ���ش��رة  ك��ي��ان  حلماية 
�شلبيات  ع��ن  وال��ط��الب  بال�شباب 
ال�شيفية  العطلة  خ��الل  ال��ف��راغ 
ال�شارقة  جل��ه��ود  داع��م��ة  لت�شبح 

�شديقة للطفل.

من  ع��دد  و  االجتماعي  للتمكني 
ال�شارقة  مب��دي��ن��ة  االإع���اق���ة  ذوي 
جانب  اإىل  االن�شانية  للخدمات 
�شمن  للطالبات  الت�شجيل  فتح 
دورة “�شديقات ال�شرطة” والتي 
م���ن طالبات  ع����دد  ب��ه��ا  ي�����ش��ارك 
ال�شارقة  ���ش��ج��اي��ا  ف��ت��ي��ات  م��رك��ز 
من   22 ي��وم  فعالياتها  وتنطلق 
يوليو اجلاري وت�شتمر حتى 16 

اأغ�شط�س املقبل.
اأ�شدقاء  دورة  ���ش��ع��ي  اإىل  ن���وه  و 

االأن�شطة  ه���ذه  م��ث��ل  تنظيم  اأن 
والدورات التدريبية الهادفة ياأتي 
يف اإطار توجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
االهتمام  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
الرثوة  يعتربون  الذين  بالن�سء 
عليها  ت���ع���ول  ال���ت���ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
االإمارة يف الكثري من الطموحات 
باملجتمع  وال��ن��ه��و���س  ل��الرت��ق��اء 
من  ال�شارقة  �شرطة  عمدت  ل��ذا 

الذي من �شاأنه اأن ينعك�س اإيجابا 
وتنمية  �شخ�شياتهم  ت��ك��وي��ن  يف 
وت�شكيل  لديهم  امل�����ش��وؤول��ي��ة  روح 
اأ�شدقاء دائمني لل�شرطة ين�شرون 
ال���وع���ي االأم���ن���ي وي�����ش��اع��دون يف 

ا�شتقرار املجتمع واأمنه.
واأو�شح اأنه مت تخ�شي�س برنامج 
خ��ا���س ا���ش��ت��ه��دف ال��ط��الب التي 
و17   16 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
كيفية  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��م  و  ع���ام���ا 
ا�����ش����ت����خ����دام ال���ت���ط���ب���ي���ق ال���ذك���ي 

•• ال�شارقة-وام:

انطلقت اأم�س قبل االأول فعاليات 
ال�����������دورة ال�������ش���ي���ف���ي���ة احل����ادي����ة 
ال�شرطة  الأ���ش��دق��اء  وال��ث��الث��ني 
تنظمها  ال���ت���ي   2018 ل���ل���ع���ام 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
اأغ�شط�س   16 ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر 

املقبل مب�شاركة 530 منت�شبا.
الظهوري  حم��م��د  امل���ق���دم  وق����ال 
العامة  ال��ع��الق��ات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
ب������������اإدارة االإع����������الم وال����ع����الق����ات 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  ال��ع��ام��ة 
اإن��ه مت تخ�شي�س ثالثة  ل��ل��دورة 
ال��دورة وفق  مقار خمتلفة لعقد 
للمنت�شبني  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
ال�شاأن  ه���ذا  يف  مت  اأن����ه  م��و���ش��ح��ا 
للتعليم  القرائن  مدر�شة  اختيار 
االأ�شا�شي احللقة الثانية ملنت�شبي 
الدورة من امارة ال�شارقة ومعهد 
تدريب ال�شرطة بالن�شبة ملنت�شبي 
املنطقة الو�شطى ومدر�شة اجل�شر 

ملنت�شبي املنطقة ال�شرقية.
هذه  اأن  اإىل  ال���ظ���ه���وري  واأ�����ش����ار 
االأوىل  ل��ل��م��رة  و  ت�����ش��ه��د  ال�����دورة 
االأيتام  اأبنائنا  من  عدد  م�شاركة 
ال�شارقة  امل�شجلني لدى موؤ�ش�شة 

اأن�����ه و  واأ�����ش����اف ب���ن ه���دي���ب اإىل 
�شيتم تقدمي  زاي��د  ع��ام  مبنا�شبة 
التي تهدف  عدد من املحا�شرات 
حب  و  ال������والء  ق��ي��م  غ���ر����س  اإىل 
الن�سء  ن�����������������ف��و���س  يف  ال��وط��������������������ن 
و  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����������ه��وي��ة  وتع������زيز 
ال��ق��ي��م ال��ع��رب��ي��ة االأ���ش��ي��ل��ة التي 
غر�شها فينا املغ����فور ل������ه ال�ش�����يخ 
زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان “ 
اإىل  “ باالإ�شافة  ث��راه  اهلل  طيب 
ال����دورة و تنويع  ت��ط��وي��ر م��ن��ه��اج 
ف���ي���ه ومتثل  ال���ت���دري���ب  ب����رام����ج 
ذل�����ك م����ن خ�����الل ب���رن���ام���ج معا 
يعمل  امل�شتقبل” ال��ذي  الإم���ارات 
الطلبة  م����ه����ارات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
اال���ش��ط��ن��اع��ي و�شقل  ال��ذك��اء  يف 
لديهم  واالبتكار  االب��داع  مهارات 
اآخرى  تنموية  برامج  جانب  اإىل 
تهدف اإىل رفع و تكثيف م�شتوى 
الطالب  يكت�شبها  التي  امل��ه��ارات 
ذلك  ي�شكل  حتى  ال����دورة  خ��الل 
واملعارف  اخل����ربات  م��ن  ر���ش��ي��دا 
اأث��ن��اء وبعد  ال��ط��ال��ب  ال��ت��ي تفيد 
ف������رتة ال�����درا������ش�����ة ومت���ك���ن���ه من 
ت��وظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ة احل���دي���ث���ة يف 
تو�شيع مداركه واكت�شاف م�شادر 

املعرفة التي يحتاج اإليها.

خالل ور�سة عمل بح�سور ال�سركاء ونخبة من املخت�سني

�شرطة دبي تنهي اإعداد »ال�شيا�شة الداجمة لأ�شحاب الهمم يف خطط الأزمات والكوارث«
•• دبي-الفجر: 

تفعيال ال�شرتاتيجية دبي 2020  
»جمتمعي ... مكان للجميع« التي 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأط��ل��ق��ه��ا 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
لالإمارة، الهادفة اإىل حتويل اإمارة 
�شديقة  مدينة  اإىل  بالكامل  دب��ي 
ب���ح���ل���ول عام  ال���ه���م���م  الأ�����ش����ح����اب 
العامة  ال��ق��ي��ادة  نظمت   ،2020
دب����ي مم��ث��ل��ة يف جمل�س  ل�����ش��رط��ة 
اأ�شحاب الهمم وبالتعاون مع عدد 
اال�شرتاتيجيني،  ال�����ش��رك��اء  م���ن 
ال�شركاء  مل�������ش���اورة  ع���م���ل  ور�����ش����ة 
والت�شديق على خمرجات مقرتح 

ال���ور����ش���ة ع��ر���ش��اً ح����ول »م�����ربرات 
اإعداد ال�شيا�شات بوجه عام«، فيما 
اأول عبد اهلل احلربي،  قدم املالزم 
�شرطة  يف  ال�شيا�شات  ق�شم  رئي�س 
دب���ي، ع��ر���ش��اً ح��ول م��راح��ل اإجناز 
اإعداد ال�شيا�شة الداجمة الأ�شحاب 
االأزم�����ات  اإدارة  خ��ط��ط  يف  ال��ه��م��م 

والكوارث باإمارة دبي.
نقا�شية  ج��ل�����ش��ات  ال��ع��ر���س  وت����ال 
وع�شف ذهني للخروج بالتو�شيات 
حول ال�شيا�شة الداجمة الأ�شحاب 
االأزم�������������ات  خ�����ط�����ط  يف  ال�����ه�����م�����م 
الرائد الدكتور  اأداره��ا  وال��ك��وارث، 
ال��رم��ي��ث��ي وال�����ش��ي��د �شيف  ���ش��ع��ود 
اأول  ال��ف��ال���ش��ي، وامل�������الزم  ج��م��ع��ة 
ال�����ش��ام�����ش��ي، نائب  ع��ب��د اهلل ح��م��د 

�شاملة  درا����ش���ة  ب���اإع���داد  امل��ج��ت��م��ع، 
ح����ول اإدم������اج اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م يف 
والكوارث  االأزم�����ات  اإدارة  خ��ط��ط 
باإمارة دبي، واالنتهاء من مراحل 
اإعداد ال�شيا�شة وفق منهجية اإعداد 

ال�شيا�شات يف املجل�س التنفيذي.
وح�������ش���ر ور�����ش����ة ال���ع���م���ل ال���رائ���د 
الرميثي،  في�شل  �شعود  ال��دك��ت��ور 
الهمم  اأ����ش���ح���اب  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�شيف  وال�������ش���ي���د  دب�������ي،  ب�������ش���رط���ة 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ف���ال����ش���ي،  ج��م��ع��ة 
ب�شرطة  الب�شرية  امل��وارد  �شيا�شات 
ب����دري����ة حممد  دب������ي، وال�������ش���ي���دة 
اأول  ا���ش��ت�����ش��اري  ع��ل��ي،  اآل  م�����ش��ع��ود 
واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  اإدارة 
باملجل�س  االج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

الأ�شحاب  ال����داجم����ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
االأزم�����ات  اإدارة  خ��ط��ط  يف  ال��ه��م��م 

والكوارث باإمارة دبي.
جاءت  التي  العمل  ور�شة  وعقدت 
 2 رق��م  القانون  مع  متا�شياً  اأي�شاً 
ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية حقوق 
اإمارة  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س 
دبي، وتوجيهات املجل�س التنفيذي 
الإم��ارة دبي باإعداد �شيا�شة داجمة 
اإدارة  ال��ه��م��م يف خ��ط��ط  الأ���ش��ح��اب 
االأزم���ات وال��ك��وارث ب��اإم��ارة دب��ي يف 
ف��ن��دق راف��ل��ز دب���ي، وذل���ك ب��ع��د اأن 
قام فريق اإعداد ال�شيا�شة الذي مت 
ت�شكيله يف القيادة العامة ل�شرطة 
دب����ي، ب��ال��ت��ع��اون م���ع اأع�������ش���اء من 
تنمية  وهيئة  التنفيذي  املجل�س 

التنفيذي الإم��ارة دبي، ونخبة من 
جمل�س  م��ن  واأع�����ش��اء  املخت�شني 
اأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م ب�����ش��رط��ة دب����ي، 
ال�شيا�شة،  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  وال�����ش��رك��اء 
هيئة  ل��الإع��الم،  دب��ي  موؤ�ش�شة  من 
الطرق واملوا�شالت، هيئة ال�شحة، 
موؤ�ش�شة  دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة 
بلدية  االإ����ش���ع���اف،  دب����ي خل���دم���ات 
دبي، االإدارة العامة للدفاع املدين، 
نادي دبي الأ�شحاب الهمم، جمعية 
دبي،  م��ط��ارات  للتوحد،  االإم����ارات 
وم�����ش��وؤول��ني م��ن ال��ق��ط��اع اخلا�س 
الأ�شحاب  اخل��دم��ات  مقدمي  م��ن 
ال��ه��م��م. وق��دم��ت ال��دك��ت��ورة مرمي 
اأحمد ال�شبيبي، رئي�س ق�شم تقييم 
امل�����ب�����ادرات ب�����ش��رط��ة دب������ي، خالل 

االأزمات والكوارث ب�شرطة دبي.
ال���ور����ش���ة  امل���������ش����ارك����ون يف  وق�������دم 
ع�����دد م����ن ال���ت���و����ش���ي���ات واالأف����ك����ار 
واالقرتاحات التي تدعم توجهات 
حماية اأ�شحاب الهمم حال حدوث 

عبد  اأول  وامل���الزم  املجل�س،  رئي�س 
مرمي  وال���دك���ت���ورة  احل���رب���ي،  اهلل 
ال�شيخ،  ماجد  وال�شيد  ال�شبيبي، 
�شيا�شة داجمة  اإع��داد  ع�شو فريق 
اإدارة  ال��ه��م��م يف خ��ط��ط  الأ���ش��ح��اب 

االأزم����ات وال��ك��وارث وت��وف��ري اأعلى 
درج�����ات االأم�����ن وال�����ش��الم��ة لتلك 
واجلهوزية  واال���ش��ت��ع��داد  ال��ف��ئ��ة، 
وبعد  واأث������ن������اء  ق���ب���ل  مل���واج���ه���ت���ه���ا 

االأزمة.

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2132   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- احمد حممد عبداهلل عبدالرحمن اآل علي  جمهول 
 / وميثله  الوطني  االحت��اد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )705414.37( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1778   تنفيذ جتاري  
تريوماالى   اج��اف��ان  فيجيار  اينجار  دوري�����ش��ام��ى  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
اأق��ام عليك  اآل علي - قد  فرع وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)930045.57( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2009   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- امين خالد العبد  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك االحتاد الوطني وميثله / عبداهلل حممد 
ر�شول علي الهرمودي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )153130( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1459  ا�شتئناف عمايل  

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة جممع املريخى ال�شناعي - ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / معروف مداالن وميثله / عبدالرحمن 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د   - النعيمي  ال�شرهان  عبدالرحمن  حممد 
بالدعوى رقم 2017/13084 عمايل جزئي بتاريخ 2018/5/30 وحددت لها 
جل�شه يوم اخلمي�س  املوافق 2018/8/9  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اأخبـار الإمـارات
النحراف املفاجئ ت�شدر قائمة الأ�شباب املوؤدية اإىل حدوث وفيات خالل 6 اأ�شهر

•• دبي:

قال العميد �شيف مهري املزروعي، مدير االإدارة العامة للمرور يف �شرطة 
دبي، اإن اإمارة دبي �شهدت خالل الن�شف االأول من العام اجلاري وقوع 
 884 واإ�شابة  �شخ�شاً   76 وفاة  عنها  ن���تج  م������رورياً  ح������ادثاً   1250
عدد  بلغ  فيما  امل�����ش��اة،  م��ن  و201  راك��ب��ا  و293  �شائقا   390 منهم 
و448  متو�شطة  و287  بليغة   73 بليغة  باإ�شابات  منهم  امل�شابني 

ب�شيطة. 
واأ�شار اإىل اأن �شارع االإم��ارات قائمة اأخطر ال�شوارع، اإذ �شهد وقوع 30 
زايد،  بن  حممد  ال�شيخ  �شارع  ت��اله  �شخ�شاً،   14 وف��اة  عنه  نتج  حادثاً 

تاله  اأ�شخا�س،   8 وف������اة  عن�����ه  نت�����ج  حادثاً   72 وق�������وع  �ش�����هد  حي�����ث 
اأ�شخا�س،   8 وف��اة  نتج عنه  69 ح��ادث��اً  وق��وع  �شهد  زاي��د،  ال�شيخ  �شارع 
 4 وفاة  ع�����نه  نت������ج  ح������ادثاً   26 وق�������وع  �شهد  ال�����عني،  دبي  �ش�����ارع  ثم 
 3 نتج عنه وفاة  34 حادثاً  �شارع اخليل �شهد وقوع  اأ�شخا�س، واأخ��رياً 

اأ�شخا�س.
 822 اأن حوادث اال�شطدام ت�شدرت جمموع احلوادث بواقع  واأ�شاف 
حادثاً، وحوادث ال�شدم بلغت 212 حادثاً، بينما حوادث الده�س بلغت 

حادثاً.  49 التدهور  حوادث  بلغت  حني  يف  حادثاً،   163
وقوع  اإىل  امل��وؤدي��ة  االأ�شباب  قائمة  ت�شدر  املفاجئ  االن��ح��راف  اأن  وب��ني: 
317 حادثاً  اإذ وق��ع  ال��ع��ام اجل���اري،  االأول م��ن  الن�شف  وف��ي��ات خ��الل 

مرورياً اأ�شفرت عن وفاة 23 �شخ�شاً، واإ�شابة 268 اآخرين، بينهم 31 
اإ�شابة بليغة، و88 متو�شطة، و126 ب�شيطة، بينما ت�شبب عدم ترك 
م�شافة كافية بني املركبات ت�شبب يف وقوع 235 حادثاً مرورياً اأ�شفرت 
عن وفاة 15 �شخ�شاً، واإ�شابة 179 اآخرين، بينهم 13 اإ�شابة بليغة، 
مل�شتعملي  التقدير  ت�شبب عدم  ب�شيطة، يف حني  و62 متو�شطة، و89 
الطريق يف وقوع )132( حادثاً مرورياً اأ�شفرت عن وفاة 17 �شخ�شاً، 
واإ�شابة 140 اآخرين، بينهم 11 اإ�شابة بليغة، و60 متو�شطة، و50 
ب�شيطة، وت�شبب الدخول يف ال�شارع قبل التاأكد من خلوه يف وقوع 76 
حادثاً مرورياً اأ�شفرت عن وفاة �شخ�شني، واإ�شابة 60 اآخرين، بينهم 4 

اإ�شابة بليغة، و17 متو�شطة، و37 ب�شيطة.

عنوانها ) املنازل الآمنة(

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شمن �شالمة  املنازل خالل العطلة ال�شيفية  

خالل زيارة ر�سمية اإىل لندن

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة تبحث تعزيز ال�شراكة مع عدد من املوؤ�ش�شات الربيطانية
نورة الكعبي: هدفنا �سقل املواهب الوطنية ورفدها بتدريب يف اأرقى الأكادمييات العاملية لبناء اجليل القادم من املبدعني

•• راأ�س اخليمة – الفجر

االإعالم  ب���اإدارة  ممثلة  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأم�س  اأطلقت 
واإدارة  ال�شاملة  ال�����ش��رط��ة  م��راك��ز  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات 
توعوية  حملة  املجتمعية  ال�شرطة  واإدارة  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  التحريات 
للخارج  ال�شفر  مو�شم  مع  وتزامناً  ال�شيف  ف�شل  خالل  اجلرمية  ملكافحة 
حتت �شعار »املنازل االآمنة« بهدف التوعية وتعريف اجلمهور باملخاطر التي 

ترتتب عليها .
العامة  االإع��الم والعالقات  اإدارة  العقيد مروان عبداهلل جكة مدير  و�شرح 
ب�شرطة راأ�س اخليمة اأن هذه احلملة التي تنفذها القيادة العامة �شنوياً تاأتي 
ا�شتكمااًل ومتا�شياً للحمالت التي توؤكد عليها وزارة الداخلية �شمن روؤيتها 
الظواهر  م��ن  للحد  ال��ع��ام  م��دار  على  اال�شرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا  ور�شالتها 
، ومنها  ال�شلبية وحماية املجتمع واإ�شراكه يف عملية تعزيز االأمن واالأم��ان 
فئة  قبل  من  م�شتهدفة  يجعلها  مما  امل��ن��ازل  اأ�شحاب  �شفر  خ��الل  ال�شرقة 

من املجرمني الذين يعملون على مراقبة املنازل ما ي�شهل التعدي اجلنائي 
عليها ، وكان لزاماً الت�شدي لها ورفع اإدراك املجتمع مبخاطرها عرب طرق 
اأثناء  اآم��ن  املنزل  على  باحلفاظ  واحلر�س  واالح��رتازي��ة  الوقاية  واأ�شاليب 

ال�شفر .
   ودع���ا م��دي��ر اإدارة االإع����الم وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة اأف����راد اجل��م��ه��ور خا�شة 
واأن  تاأمني منازلهم جيداً  الفرتة ب�شرورة  ال�شفر خالل هذه  الراغبني يف 
امل�شوؤولية  واال�شتقرار من منطلق  االأمن  يكون م�شاهمني يف احلفاظ على 

اتباع  خ���الل  م��ن  واالأم��ن��ي��ة  ال�شرطية  االأج���ه���زة  م��ع  وال��ت��ع��اون  املجتمعية 
التعليمات والتوجيهات ال�شادرة .

اأن احلملة التي مت تد�شينها يف مكاتب ال�شفر ال�شياحية على  اإىل     واأ�شار 
م�شتوى االإمارة ، و�شيتم توزيع مطبوعات توعوية اإر�شادية باللغة العربية 
واالإجنليزية تنا�شد املواطنني واملقيمني بعدم الوقوع يف هذه املواقف ملا لهذه 
الظاهرة من خماطر تهدد اأمن املجتمع ، كما �شيتم توزيعها على ال�شائقني 

ومرتادي الطرق واملراكز التجارية باالإمارة.

•• اأبو ظبي-الفجر: 

حممد  بنت  ن��ورة  معايل  برئا�شة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  وفد  اختتم 
الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة زيارة ر�شمية اإىل اململكة املتحدة وذلك 
يف اإطار اجلهود املبذولة لتطوير العالقات الثقافية املبنية على اأ�ش�س قوية 
العالقات بني  تعك�س متانة  التي  امل�شرتكة  وامل�شالح  املتبادل  االح��رتام  من 

البلدين.
و قالت معايل نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة:

اململكة  مع  ثنائية  ثقافية  عالقات  بناء  اإىل  حثيث  ب�شكل  االإم���ارات  »ت�شعى 
املتحدة وموؤ�ش�شاتها الفنية مبا يعزز من فر�س ال�شراكة لتطوير ال�شناعات 
االبداعية يف الدولة، و�شقل املواهب الوطنية املبدعة ورفدها بخربات عاملية 
من اأرقى املعاهد واالأكادمييات الدولية عرب توفري فر�س للتدريب والتعليم 
لقد مهدت  العامليني.  نظرائهم  والتوا�شل مع  للتفاعل  لهم  املجال  واإتاحة 

التكامل بني اجلانبني بهدف توحيد اجلهود  اأمام حتقيق  الطريق  زيارتنا 
يف  وت�شهم  الدولة،  يف  الثقايف  العمل  ترثي  واع��دة  جديدة  �شراكات  الإقامة 
حتقيق نه�شة �شاملة مبا يطّور اجليل القادم من القادة املثقفني واملبدعني 

املت�شلحني باأدوات امل�شتقبل«.
التعاون  اآفاق  الربيطانية  املوؤ�ش�شات  الكعبي مع عدد من  نورة  وا�شتعر�شت 
االجتماعات  م��ن  جمموعة  وع��ق��دت  وامل��ع��ريف.  الثقايف  القطاع  يف  امل�شرتك 
التعاون  اأوا�شر  �شبل متتني  امليدانية متحورت حول  واجل��والت  وال��زي��ارات 
مثل  املختلفة  وال��ف��ن��ون  امل��ت��اح��ف،  الثقافية يف جم���االت  االأن�����ش��ط��ة  وت��ب��ادل 

املو�شيقى وامل�شرح والفنون الت�شكيلية وغريها. 

واأ�سافت الكعبي«
»تر�شخ الثقافة والفن االإماراتي ح�شور دولتنا الفاعل على ال�شاحة العاملية 
العاملي  اأمام اجلمهور  الفر�شة  واإتاحة  والثقايف  الإب��راز موروثها احل�شاري 

االأمر  التاريخ،  عمق  يف  جذورها  ال�شاربة  وح�شارتنا  قيمنا  على  للتعرف 
الذي من �شاأنه تعزيز التقارب بني ال�شعوب وت�شجيع التبادل الثقايف واملعريف 

ومد ج�شور التوا�شل ون�شر قيم التعاون واحلوار«.
الرئي�س  �شميث  �شاوماريز  ت�شارلز  مع  باجتماع  زيارتها  الكعبي  وا�شتهلت 
التنفيذي لالأكادميية امللكية للفنون وبحثت اإمكانية تنظيم معار�س وعقد 
�شاأنه رفع  الفنون والت�شميم وهو ما من  ور���س عمل م�شرتكة يف جم��االت 
اإبداعية عالية اجلودة، ويعزز  الكوادر الوطنية على اجناز ت�شاميم  قدرات 
للت�شاميم  واالجتماعية  والثقافية  التاريخية  ال�شياقات  حول  وعيهم  من 

وفق اأطر ع�شرية مبتكرة. 
ت�����ش��ات��ام ه��او���س مع  اأق��ي��م��ت يف  ن���ورة الكعبي بجل�شة ح��واري��ة  ���ش��ارك��ت  ك��م��ا 
الرتاث  اأهمية �شون  االأو�شط عن  وال�شرق  اليون�شكو  جمموعة من خرباء 
العاملي وحمايته من العبث والدمار وال�شرقة يف الدول التي ت�شهد نزاعات 
اإزاء هذه  اأك��رب  دوراً  ال��دويل  املجتمع  يلعب  اأن  على �شرورة  موؤكداً  وحروباً 

اجلامع  اإع��م��ار  الإع���ادة  اال�شرتاتيجية  االأه��م��ي��ة  على  ���ش��ددت  كما  الق�شية، 
النوري ومنارته احلدباء باملو�شل.

لالأورك�شرتا  التنفيذي  الرئي�س  ول��ي��ام��ز   جيم�س  م��ع  معاليها  وناق�شت 
من  ع��دد  لتنظيم  االأورك�����ش��رتا  مع  التعاون  اإمكانية  امللكية  الفيلهارمونية 
احلفالت املو�شيقية يف الدولة لعزف روائعها الكال�شيكّية، وتقدمي اأعظم ما 
النوع من  والبوب يف بريطانيا ملحبي وع�شاق هذا  الروك  اأنتجته مو�شيقى 
الفن يف االإمارات. ويف ختام زيارتها اإىل اململكة املتحدة قامت وزيرة الثقافة 
العامل  اأك��رب متحف يف  وال��ربت؛  املعرفة بجولة يف متحف فكتوريا  وتنمية 
 145 اأك��رث من مليوين قطعة فنية وي�شم  وال��ذي يحوي  الديكور  لفنون 
معر�شاً تغطي فرتة تاريخية تتجاوز االأربعة اآالف عام. كما عقدت اجتماعاً 
مع الدكتور تري�شرتام هانت املدير العام للمتحف تناول ال�شبل الكفيلة يف 
�شراكة  اإىل  والو�شول  ال�شدد  هذا  يف  الربيطانية  اخل��ربات  من  اال�شتفادة 

طويلة االأمد يف جماالت الفنون واملتاحف. 

حماكم دبي تبا�شر يف »جل�شات املحاكمة اجلزائية عن بعد« لتقدمي خدمات ق�شائية مي�شرة الو�شول
•• دبي –الفجر:

بتفعيل  دب�������ي  حم�����اك�����م  ق�����ام�����ت 
خ��دم��ة »امل��ح��اك��م��ة اجل��زائ��ي��ة عن 
للجل�شات  امل��رئ��ي��ة  التنقية  ب��ع��د« 
اجل�������زائ�������ي�������ة، م�������ع �����ش����رك����ائ����ه����ا 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اال�شرتاتيجيني 
يف  العامة  والنيابة  دب��ي  ل�شرطة 
باإن�شاء  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  دب���ي، 
ق���ن���وات ذك���ي���ة مل�����ش��رع��ات اإداري������ة 
حكومة  دوائ�������ر  ب����ني  وت��ن��ف��ي��ذي��ة 
خدمات  ت��ق��دمي  على  تعمل  دب���ي، 
ق�����ش��ائ��ي��ة م��ت��ط��ورة وت��ت��ج��ل��ى بها 
قوانني العدالة االإن�شانية وحفظ 
االأمن العام ودعم موؤ�شرات �شعادة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دوائ���ر 

حكومة دبي.

التحديات  تلك  ذللت  اخلدمة  اأن 
نحو  واالإيجابية  ال�شعادة  ووف��رت 
على  وذكية  �شعيدة  حكومة  ع�شر 
م�شتوى املتعامل واالأمن والبيئة.

واأ�شار �شعادة القا�شي اأحمد �شعيد 
املزروعي قا�شي جزائي يف حماكم 
اأن خدمة  دب���ي وم��دي��ر اجل��ل�����ش��ة، 
»امل��ح��اك��م��ة اجل���زائ���ي���ة ع���ن بعد« 
القانوين  الن�س  اإىل  ا�شتناداً  اأت��ت 
 ،2018 5 ل�شنة  االحت���ادي رق��م 
االت�شال  تقنية  ا�شتخدام  �شاأن  يف 
االإج���راءات اجلزائية،  عن بعد يف 
م�شموعة  »حمادثة  امل��ادة  وتعّرف 
اأك���رث  اأو  ب���ني ط���رف���ني  وم���رئ���ي���ة 
م��ع بع�شهم  امل��ب��ا���ش��ر  ب��ال��ت��وا���ش��ل 
االت�شال  و���ش��ائ��ل  ع���رب  ال��ب��ع�����س 
عن  احل�����ش��ور  لتحقيق  احل��دي��ث��ة 

�شناعة  ع���رب  ت��ك��ن��ل��وج��ي��ة  ح���ل���ول 
عاملية  معايري  وف��ق  خالقة  اأفكار 
وب�����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د جلميع 

دوائر وموؤ�ش�شات حكومة دبي.
بث  ب����دء  اأن  ����ش���ع���ادت���ه،  واأ�����ش����اف 
»امل��ح��اك��م��ة اجل���زائ���ي���ة ع���ن بعد« 
جل��ل�����ش��ات اجل��زائ��ي��ة ع��ن ب��ع��د مع 
املوقوف اأو نزيل املوؤ�ش�شة العقابية، 
يتجلى بها قيم العدالة االإن�شانية 
احتماالت  قل�شت  اإذ  واملجتمعية، 
ه����روب����ه����م، واح�����ت�����م�����االت وق�����وع 
واالنتظار،  ال��ن��ق��ل  اأث��ن��اء  ج��رمي��ة 
اأن  كما  اجلل�شات،  ت���داول  واأث��ن��اء 
جميع  يعامل  ب��اأن  توؤمن  املحاكم 
معاملة  حريتهم  من  املحرومني 
االأ�شيلة  الكرامة  اإن�شانية حترتم 
خ�شو�شيته  وح��م��اي��ة  ل��الإن�����ش��ان، 

ح��ي��ث اأ����ش���ار ���ش��ع��ادة ط���ار����س عيد 
دبي  املن�شوري مدير عام حماكم 
اأن الدائرة ت�شعى اإىل الريادة دائماً 
رائدة  »حم��اك��م  لروؤيتها  حتقيقاً 
متميزة عاملياً« بهدف تعزيز الثقة 
ودولياً  حملياً  الق�شائي  بالنظام 
ال���ش��ت�����ش��راف حماكم  وجت�����ش��ي��داً 
املنطلق  ه����ذا  وم����ن  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
ق���ام���ت حم���اك���م دب�����ي ب���االرت���ق���اء 
امل�شتويات  اأرف����ع  اإىل  ب��خ��دم��ات��ه��ا 
واالبتكار،  االإب�����داع  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً 
املتعاملني  اإ����ش���ع���اد  اإىل  ه����ادف����ًة 
وحتقيقاً  ���ش��رائ��ح��ه��م،  مب��خ��ت��ل��ف 
لروؤية حكومة دبي يف ر�شم مالمح 
حكومة ذكية  تعمل على مدار 24 
�شاعة ت�شعد بها املتعاملني وتلبي 
خالل  من  املتغرية،  احتياجاتهم 

تداول  اأث���ن���اء  و�شمعته  وك��رام��ت��ه 
جل�شات.

ومن جانبه اأو�شح �شعادة القا�شي 
املحكمة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي  ف��ه��د 
اجلزائية باالإنابة يف حماكم دبي، 
اأن خدمة »املحاكمة اجلزائية عن 
بعد« تتيح تناول جل�شات الق�شايا 
الب�شيط-  –اجلنح  اجل���زائ���ي���ة 
احلي  النقل  خا�شية  ط��ري��ق  ع��ن 
نزيل  اأو  ل���ل���م���وق���وف  امل���ب���ا����ش���ر 
املوؤ�ش�شة العقابية، مُتكن القا�شي 
م�����ن م����راج����ع����ة امل������وق������وف وم����ن 
اإ�شدار القرارات واالأحكام من اأي 
ع��رب اجلل�شة  وق��ت  اأي  م��ك��ان ويف 
اجلل�شات  متجاوزة  احلية  املرئية 
كان  م��ا  وم��ا  ال�شابقة  التقليدية 
يرتتب عليها من حتديات، موؤكداً 

املادة رقم 6 »حققت للمتهم حقه 
يف االعرتا�س على املحاكمات عن 
واللجوء  التقني  االت�شال  طريق 
واأن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة«.  امل��ح��اك��م��ة  اإىل 
جل�شتني،  ع��ل��ى  احل���ك���م  م���راح���ل 
وال��ث��ان��ي��ة يف  امل��ح��اك��م��ة  االأوىل يف 

امل�شتندات  ع���ر����س  وي���ت���م  ب���ع���د«. 
���ش��واًء ك��ان��ت دف��اع��اً م��ن املتهمني، 
اأو عر�س املحكمة بع�س امل�شتندات 
ع��ل��ى امل��ت��ه��م��ني ع���ن ط���ري���ق ذات 
الربنامج با�شتخدام اأجهزة تقنية 
ح��دي��ث��ة. واأ���ش��اف امل���زروع���ي، اأتت 

بتقنية  وكليهما  باالأحكام،  النطق 
املتهمني  وب��ح�����ش��ور  احل���ي  ال��ب��ث 
ا�شتخدام  يتم  ان��ه  كما  ودفاعهم، 
متديد  جل��ل�����ش��ات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ذات 
حب�س املوقوفني على ذمة الق�شايا 

املنظورة بالنيابة العامة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�شتقبل معايل زكي ن�شيبة، وزير دولة معايل نيكوال رينزي، وزير اخلارجية والعدل ال�شان ماريني 
و�شعادة ماورو ماياين، مفو�س حكومة �شان مارينو مللف اإك�شبو 2020 باإمارة دبي.

اأف�شل  ال�شتعرا�س  فر�شة  يعترب  اللقاء  ه��ذا  اأن  مو�شحاً  املاريني،  الوفد  ب��زي��ارة  معاليه  ورح��ب 
الطرق وال�شبل لتعزيز التعاون الثقايف وال�شياحي واال�شتثماري بني دولة االإمارات العربية املتحدة 

وجمهورية �شان مارينو، وا�شتعرا�س الفر�س امل�شرتكة بني البلدين وتعزيز ال�شراكة بينهما.
دبي  اإك�شبو  يف  املُقبلة  مارينو  �شان  م�شاركة جمهورية  اإىل  رينزي  نيكوال  تطّرق معايل  من جانبه 
الفر�س  من  واال�شتفادة  املعر�س  ه��ذا  اإىل  بحما�س  تتطّلع  مارينو  �شان  اأن  على  م��وؤك��داً   ،2020

اال�شتثمارية املتاحة.

ا�ستقبل وزير اخلارجية والعدل ال�سان ماريني
زكي ن�شيبة: الإمارات منارة ثقافية والأر�س اخل�شبة للفر�س ال�شتثمارية املجزية اجلاذبة

الإح�شان اخلريية تنفذ م�شاريع �شحية تعزز من خدماتها العالجية 
•• عجمان -وام:

تنفذ جمعية االإح�شان اخلريية يف عجمان حاليا عدة م�شاريع �شحية تعزز من خدماتها العالجية 
التي ت�شتهدف فئة املحتاجني والفقراء ومنها الرعاية ال�شحية لعدد من التخ�ش�شات العالجية يف 
اإنه �شيتم تد�شني  اإ�شماعيل املدير التنفيذي للجمعية  جممع االإح�شان الطبي. وقال الدكتور حقي 
العام اجلاري  الرابع من  الربع  االأمرا�س اجللدية خالل  و  العيون  عيادتني متخ�ش�شتني يف طب 
مع رفدهما بكوادر طبية و متري�شية متخ�ش�شة واأجهزة عالجية حديثة لتلبية احتياجات املر�شى 
.. م�شريا اإىل اأن العمل جار حاليا على تو�شيع عيادة الن�شاء والوالدة من خالل تزويدها بعدد من 
اجلمعية  اأن  واأو�شح  متطورة.  عالجية  باأجهزة  املخترب  دعم  اإىل  اإ�شافة  احلديثة  الطبية  االأجهزة 
تقدم العالج ل�11 األف �شخ�س �شنويا منهم ما بني 6 و7 اآالف من املكفولني لديها جمانا من فئة 

االأيتام و كبار ال�شن واملحتاجني وذوي الدخل املحدود وتزويدهم باالأدوية الالزمة.

 زايد العليا  تعلن الفائزين باجلوائز الداخلية للتميز 

خدمة مركز مطبعة املكفوفني عن 
خدمة طلب توفري املواد التعلمية 
للمكفوفني  ب�����راي�����ل  ب���ط���ري���ق���ة 
.. وج������اء م���رك���ز االإي���������واء ل����ذوي 
“امل�شيف”  اخلا�شة  االحتياجات 
يف املركز الثاين عن خدمة االإيواء 
العني  م��رك��ز  ث��ال��ث��ا  ح��ل  بينما   ..
االحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
اخلا�شة عن خدمة تعليم وتاأهيل 

التوحد.
م�شروع  اأو  اأف�شل جتربة  فئة  ويف 
للخدمات  ال���ع���ني  م���رك���ز  ف����از   ..
جتربة  عن  االأول  باملركز  االأول��ي��ة 
والت�شوير  ل��ل��ر���ش��م  االأم����ل  ه���دى 
لرعاية  زاي���د  مدينة  م��رك��ز  وح��ل 
وتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�شة 
الثاين  ب��امل��رك��ز  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 
الر�شام  ال����روب����وت  م�������ش���روع  ع���ن 
مت  فيما   ..  3D بطابعة  م��دع��م 
لرعاية  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ت���ك���رمي 
وتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�شة 

كاأف�شل خدمة م�شرتكة.
ويف فئة اأف�شل مدير مركز خدمة 
خ���ل���ود عبد  ف�����ازت   .. م��ت��ع��ام��ل��ني 
مركز  م���دي���رة  ع��ل��ي  اآل  ال��رح��ي��م 
باملركز  اخل���ي���ل  ب���رك���وب  ال���ع���الج 
االأول وحلت باملركز الثاين �شبحة 
مديرة  ال���درع���ي  ���ش��ل��ي��م��ان  �شعيد 
ذوي  وتاأهيل  لرعاية  القوع  مركز 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ش���ة وج�����اءت 

باملركز  ج����اء  ال��ط��وي��ل��ة  اخل���دم���ة 
اإداري  عثمان  مو�شى  نا�شر  االأول 
االع���الم  بق�شم  رئ��ي�����ش��ي  اع��الم��ي 
باملركز  ال��ع��ام��ة وف����ازت  ب��االأم��ان��ة 
الرحمن  ع���ب���د  ن���اع���م���ة  ال����ث����اين 
امل��ن�����ش��وري م��دي��ر م��رك��ز مطبعة 
تكرمي  مت  ف���ي���م���ا   .. امل���ك���ف���وف���ني 
بوليلة  املن�شف  �شفيان بن حممد 
ب���ن���ادي العني  ال�����ش��ك��رت��ري ال��ف��ن��ي 
ل��ل��م��ع��اق��ني ك��اأف�����ش��ل ت��ق��ن��ي فني 
ال�شام�شي  مفتاح  فاطمة  وف���ازت 
وتاأهيل  لرعاية  العني  مركز  من 
ذوي االحتياجات اخلا�شة بجائزة 

املوظفة اجلديدة.
اجلابري  اأح��م��د  عائ�شة  واأح����رزت 
من مركز اأبوظبي لرعاية وتاأهيل 
املركز  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 
االأول يف فئة املوظف املبتكر فيما 
جاءت باملركز الثاين �شيخة عبيد 
ابوظبي  م���رك���ز  م���ن  ال�������ش���وي���دي 
ل��ل��ت��وح��د وب���امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ليلى 
مركز  من  ال�شكيلي  �شامل  حممد 
اب���وظ���ب���ي ل���رع���اي���ة وت���اأه���ي���ل ذوي 

االحتياجات اخلا�شة.
وب��ف��ئ��ة امل��وظ��ف امل��ج��ه��ول اأح���رزت 
املركز االأول فاطمة ال�شرقي بطي 
العني  مركز  من  العامري  �شهيل 
االحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
الثاين  ب���امل���رك���ز  وج�����اء  اخل���ا����ش���ة 
نا�شر  ب����ن  ب����ن حم���م���د  امل��ن��ت�����ش��ر 

عايل امل�شتوى واملتميز ف�شال عن 
خدمات  جم��ال  يف  التميز  تاأ�شيل 
دعم  ثقافة  ون�شر  الهمم  اأ�شحاب 
االإع����اق����ة ل����دى ج��م��ي��ع االأط�����راف 
اأف�شل  واإب�����راز  واك��ت�����ش��اف  املعنية 
املتحققة  وال���ت���ج���ارب  امل��م��ار���ش��ات 

وتعميمها على جميع املراكز.
العايل  �شعادة عبد اهلل عبد  واأك��د 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  حر�س  احلميدان 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة ال���ت���م���ي���ز و 
العاملني  ج��م��ي��ع  ل����دى  ال����ري����ادة 
حمفزة  ب���ي���ئ���ة  وت�����وف�����ري  ل���دي���ه���ا 
على االإب����داع واالب��ت��ك��ار واالإع���الء 
ب����روح الفريق  ال��ع��م��ل  ق��ي��م��ة  م���ن 
القيم  اإط��ار  وتعزيزها يف  ال��واح��د 
حتث  التي  للموؤ�ش�شة  اجلوهرية 
والتعاون  واالإجن����از  اجل���ودة  على 
تعلي  ذاته  الوقت  وامل�شوؤولية، ويف 

من مكانة التميز واالإبداع.
تقدمي  اأف�شل مركز  بجائزة  وفاز 
خدمة متعاملني يف جمال التميز 
للتوحد  اأبوظبي  مركز  املوؤ�ش�شي 
فيما ج��اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين مركز 
ال����وق����ن ل���رع���اي���ة وت����اأه����ي����ل ذوي 
مبنطقة  اخل��ا���ش��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
ال���ع���ني ب��ي��ن��م��ا ف�����از م���رك���ز امل���رف���اأ 
االحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
باملركز  الظفرة  مبنطقة  اخلا�شة 

الثالث.
اأف�شل  فئة  يف  االأول  باملركز  وف��از 

�شيف  ع��ائ�����ش��ة  ال���ث���ال���ث  ب���امل���رك���ز 
ابوظبي  مركز  م��دي��رة  املن�شوري 

للتوحد.
 .. اإ�شرايف  اأف�شل موظف  فئة  ويف 
ال�شعيدي  رق��ي��ة  ب��اجل��ائ��زة  ف����ازت 
رئي�س �شعبة التدخل املبكر مبركز 
اأب���وظ���ب���ي ل��رع��اي��ة وت���اأه���ي���ل ذوي 
بينما   .. اخل��ا���ش��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
اإداري  موظف  اأف�شل  بفئة  ف��ازت 
�شكرترية  ال���ع���ام���ري  ���ش��امل  ه��ن��د 

تنفيذية مبكتب االأمني العام.
وفازت باملركز االأول يف فئة اأف�شل 
اأحمد  اب��ت�����ش��ام  امل��ع��ل��م��ة   .. م��ع��ل��م 
اأبوظبي  م���رك���ز  م����ن  ب���ام���ط���رف 
االحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
الثاين  ب��امل��رك��ز  وج�����ات  اخل��ا���ش��ة 
معلمة  عيقة  خليفة  وردة  املعلمة 
الرتبية الريا�شية مبركز اأبوظبي 
االحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
اخل��ا���ش��ة وح��ل��ت ب��امل��رك��ز االأول يف 
اأف�شل  التخ�ش�شي  امل���ج���ال  ف��ئ��ة 
موظف اأ�شواق عبد اهلل علي ح�شن 
باالأمانة  اإعالمي  من�شق  الربيكي 
عمار  الثاين  باملركز  وجاء  العامة 
اإب��راه��ي��م حم��م��د اإب��راه��ي��م مركز 
االيواء لذوي االحتياجات اخلا�شة 
الثالث  باملركز  “امل�شيف” وفازت 
العالج  مركز  من  اأفجريناكي  اآن��ا 

بركوب اخليل.
ذي  امل���ت���ف���اين  امل����وظ����ف  ف���ئ���ة  ويف 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
االحتياجات  وذوي  االإن�����ش��ان��ي��ة 
الداخلية  اجلوائز  نتائج  اخلا�شة 
يوثق  ال����ذي  “العطاء”  ل��ل��ت��م��ي��ز 
واملبتكرة  امل�������ش���وؤول���ة  امل���م���ار����ش���ات 
يف  املوؤ�ش�شي  االأداء  على  لتنعك�س 
والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  جميع 

التابعة لها.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ال���ل���ق���اء ال����ذي 
املوؤ�ش�شة بفندق فريمونت  نظمته 
“نلتقي  ���ش��ع��ار  ال��ب��ح��ر حت��ت  ب���اب 
لرنتقي” بح�شور �شعادة عبد اهلل 
االأمني   - ال��ع��ايل احل��م��ي��دان  عبد 
مراكز  وم����دراء  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام 
ال��رع��اي��ة وال��ت��اأه��ي��ل ال��ت��اب��ع��ة لها 

وقياداتها.
للموؤ�ش�شة  ال���ع���ام  االأم�����ني  ون��ق��ل 
حت���ي���ات ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ���ال���د بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
االحتياجات  وذوي  االإن�����ش��ان��ي��ة 
وتهانيه  ل���ل���ح�������ش���ور  اخل����ا�����ش����ة 

للفائزين.
واأ�شاد �شعادته - يف كلمة له باحلفل 
- باجلائزة التي تعمل على حتفيز 
العاملني مبراكز املوؤ�ش�شة مبختلف 
على  للعمل  الوظيفية  ال��درج��ات 
رفع م�شتوى اأدائهم .. م�شريا اإىل 
مبعايري  ترتبط  التي  اجلائزة  اأن 
عليها جائزة  ت�شتند  التي  اجل��ودة 
املتميز  احلكومي  ل��الأداء  اأبوظبي 
العمل  اآل���ي���ات  ت�����ش��ه��م يف حت�����ش��ني 
بثقافة  ال��وع��ي  ن�شر  و  القطاع  يف 

التميز واجلودة وال�شفافية.
اجلائزة  م��ن  ال��ه��دف  اأن  واأو����ش���ح 
ال��ت��ي ت��ل��ق��ى ك��ل ال��دع��م م��ن �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ 
اال�شرتاتيجية  االأه����داف  حتقيق 
املوؤ�ش�شي  االأداء  وتطوير وحت�شني 
و ت�����ش��ج��ي��ع و ت�����ش��خ��ري االب������داع و 
االب���ت���ك���ار و ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة و 
مراكز  يف  امل�شاعدة  التكنولوجيا 
وخدمات اأ�شحاب الهمم و اإبراز و 
حتفيز االأداء املوؤ�ش�شي و الوظيفي 

ابوظبي  م���رك���ز  م����ن  ال���ف���ار����ش���ي 
االحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 

اخلا�شة.
فئة  الوظيفي  التميز  و يف جم��ال 
 .. الداخلية  والبحوث  الدرا�شات 
حممد  الدكتور  االأول  باملركز  فاز 
ح��م��دي حم��م��د م��ل��وخ��ي��ة مدر�س 
الرتبية الريا�شية مبركز اأبوظبي 
للتوحد عن درا�شته بعنوان برنامج 
احلركية  االأن�������ش���ط���ة  ع��ل��ى  ق���ائ���م 
االجتماعي  ال��ت��ف��اع��ل  ل��ت��ح�����ش��ني 
ل������دي ف���ئ���ة م����ن االأط������ف������ال ذوي 
ا���ش��ط��راب ط��ي��ف ال��ت��وح��د وفازت 
بلي�شي�س  دو  نينيتا  الثاين  باملركز 
م��ن م��رك��ز ال��ع��الج ب��رك��وب اخليل 
العالج  يف  متخ�ش�س  ب��ح��ث  ع���ن 

بركوب اخليل الأ�شحاب الهمم.
فئة  اخل��ارج��ي  التميز  جم��ال  ويف 
االأ�شرة املثالية الأ�شحاب الهمم .. 
الطالب  اأ�شرة  االأول  باملركز  فازت 
اليماحي  ح�����ش��ن  ���ش��ع��ي��د  حم��م��د 
الطالبة  اأ����ش���رة  ال���ث���اين  وامل���رك���ز 
القحطاين  ح�شن  حممد  عائ�شة 
واملركز الثالث اأ�شرة الطالبة رمي 

ح�شني احلتيتي.
يعقوب  ي���و����ش���ف  ال���ط���ال���ب  وف������از 
يف  االأول  ب��امل��رك��ز  علي  اآل  يو�شف 
جائزة الطالب من اأ�شحاب الهمم 
.. فيما جاء باملركز الثاين الطالب 
�شيف الدين حامت وحلت يف املركز 

الثالث الطالبة كليثم املن�شوري.
والدرا�شات  ال��ب��ح��وث  ج��ائ��زة  ويف 
االأول  باملركز  ف��ازت   .. اخلارجية 
اإمي����ان حم��م��د �شديق  ال��دك��ت��ورة 
فاعلية  بعنوان:  بحثها  عن  ف��راج 
ب����رن����ام����ج ق����ائ����م ع���ل���ى االأل�����ع�����اب 
مهارات  بع�س  لتنمية  ال��رتب��وي��ة 
ف��ئ��ة من  ل���دى  التكيفي  ال�����ش��ل��وك 
طيف  ا����ش���ط���راب  ذوي  االأط����ف����ال 
الثاين  ب���امل���رك���ز  وج������اء  ال���ت���وح���د 
وائ��ل ماهر حممد غنيم  الدكتور 
اخل�شائ�س  ب���ع���ن���وان  ب��ح��ث��ه  ع���ن 
الربوفايل  لقائمة  ال�شيكومرتية 
احل�����ش��ي امل��ع��دل��ة ل���دى ع��ي��ن��ة من 
التوحد  ط��ي��ف  ا����ش���ط���راب  ذوي 

بدولة االإمارات العربية املتحدة.

موارد ال�شارقة تعقد جل�شة ع�شف ذهني ملناق�شة حتديات تطبيق نظام تقييم الأداء
•• ال�شارقة-الفجر:

الب�شرية  امل������وارد  دائ�����رة  ن��ظ��م��ت 
ذهني  ع�����ش��ف  جل�شة  ب��ال�����ش��ارق��ة 
مل���������ش����وؤويل ال���ت���ق���ي���ي���م ب�����������اإدارات 
اجلهات  يف  امل�����ش��ان��دة  اخل���دم���ات 
حول  ال�شارقة  الإم��ارة  احلكومية 
يف  االأداء  ت��ق��ي��ي��م  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق 

احلكومة.
اأق���ي���م���ت اجل���ل�������ش���ة مب���ق���ر ن����ادي 
اجل��ول��ف وال��رم��اي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة ، 

امل�شوي  ���ش��امل  ع��ب��داهلل  بح�شور 
 - الب�شرية  امل����وارد  دائ����رة  م��دي��ر 
واملعنيني  امل�شوؤولني  ومب�شاركة 
ب�������اإدارات اخل���دم���ات امل�����ش��ان��دة يف 
جهات وموؤ�ش�شات ودوائر حكومة 

ال�شارقة. 
ه�����ذه اجل��ل�����ش��ة بهدف  وع����ق����دت 
اأه����م ال��ت��ح��دي��ات التي  م��ن��اق�����ش��ة 
تطبيق  يف  امل����وظ����ف����ني  ت�����واج�����ه 
احلكومة  يف  االأداء  تقييم  ن��ظ��ام 
يف  االإبداعية  االأفكار  ا�شتمطار  و 
ملواجهة  املطروحة  احللول  �شاأن 

هذه التحديات. 
بتوزيع  ال��ذه��ن��ي  الع�شف  وع��ق��د 
جمموعات  هيئة  على  امل�شاركني 
املطروحة  التحديات  وتفرعت   ،
مناق�شتها  ل��ي��ت��م  حم����اور   5 اإىل 
وا�شتخراج  احل��ل��ول  وا���ش��ت��ن��ب��اط 

املعارف ال�شمنية املخت�شة بها. 
اإمكانية  االأول  امل���ح���ور  ون��اق�����س 
كاأداة  االأداء  تقييم  نظام  توظيف 
فاعلة يف تطوير االأداء احلكومي. 
م����ت����ن����اواًل ���ش��ع��ي احل����ك����وم����ات يف 
يف  ال����ف����رد  اأداء  ت���ط���وي���ر  جم�����ال 

النظام  ج���ع���ل  ب����ه����دف  ال���ع���م���ل 
قدرات  ت��ط��وي��ر  يف  فعالية  اأك���رث 
، حيث  االإن��ت��اج  ال��ف��رد و حت�شني 
اأن ال��ت��وا���ش��ل ال��ب��ن��اء ب��ني اأف����راد 
املنظومة _ التي ميثلها املوظف 
م�شوؤول  و  امل��ب��ا���ش��ر  وامل���������ش����وؤول 
اأحد  هو   _ املوؤ�ش�شة  يف  التقييم 
تقييم  نظام  جن��اح  مقومات  اأه��م 

امل���وؤ����ش�������ش���ة، وحت�����دي�����د ق����درات����ه 
املنظومات  با�شتخدام  وتنميتها 
اأداء  وتقييم   . امل��ت��ع��ددة  االإداري����ة 
اليد على مواطن  وو���ش��ع  ال��ف��رد 
ال�شعف ثم ر�شم اخلطط الفاعلة 
ملعاجلتها وتطويرها وحت�شينها. 

وتطرق املحور الثاين اإىل كيفية 
منظومة  يف  ال���ت���وا����ش���ل  ت��ع��زي��ز 

االأداء .  
و�شائل  ال��ث��ال��ث  امل���ح���ور  وت���ن���اول 
االأداء  ت���ق���ي���ي���م  ن����ظ����ام  ت���ط���وي���ر 
االإل����������ك����������رتوين جل����ع����ل����ه اأك�������رث 
االأنظمة  ك��ون   . وفعالية  م��رون��ة 
االإلكرتونية هي اأداة الع�شر التي 
واملتابعة  التوا�شل  عملية  �شهلت 
، ووف���رت ال��وق��ت واجل��ه��د وزادت 

يف م�����ش��ت��وى اإن��ت��اج��ي��ة ال���ف���رد يف 
�شهل  كما   . احلكومية  املوؤ�ش�شات 
االإلكرتوين  االأداء  تقييم  ن��ظ��ام 
اإجن�������از االأه���������داف امل����رج����وة من 

عملية التقييم. 
اإىل ت�شليط  الرابع  املحور  واجته 
معرفة  تعزيز  طرق  على  ال�شوء 
امل���وظ���ف���ني ب�����ش��ي��اغ��ة االأه�������داف 
ال�����ذك�����ي�����ة ورب�����ط�����ه�����ا ب���اخل���ط���ة 

اال�شرتاتيجية جلهة العمل. 
اأم���ا امل��ح��ور اخل��ام�����س ف��رك��ز على 
نظام  ح��ول  املعرفة  ن�شر  و�شائل 
تقييم االأداء يف اجلهة احلكومية 
، على اعتبار املعرفة معياراً مهماً 
يف التقييم ؛ ي�شهم يف رفع ن�شب 
االبتكارية يف  وامل��ب��ادرات  االإب���داع 

منظومة العمل . 
امل�����ش��ارك��ون يف جل�شة  وق���د خ���رج 
الع�شف الذهني بعدد من االأفكار 
املبتكرة ، واحللول العملية ، على 
ودرا�شتها  م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا  ي��ت��م  اأن 
ملرحلة التطبيق . ومن ثم ال�شعي 
العمل  بيئة  خلدمة  لت�شخريها 

احلكومي يف اإمارة ال�شارقة. 

�شرورة الت�شدي لأن�شطة اإيران 
املهددة لأمن وا�شتقرار املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة اأخبار ال�شاعة ان قناعات املجتمع الدويل تتزايد يوما بعد 
االآخر ب�شرورة الت�شدي الأن�شطة اإيران املهددة الأمن وا�شتقرار املنطقة 
والعامل، فقمة حلف �شمال االأطل�شي التي انعقدت يف بروك�شل موؤخرا 
بها  تقوم  التي  لال�شتقرار  املزعزعة  االأن�شطة  م��ن  القلق  ع��ن  ع��ربت 
“االختبارات ال�شاروخية  طهران يف منطقة ال�شرق االأو�شط، وخا�شة 
املكثفة” التي جتريها ومن مداها ودقتها يف الوقت الذي وجهت فيه 
انتقادات  واأملانيا،  واأملانيا والنم�شا  االأوروبية فرن�شا  الدول  العديد من 
حادة الإيران على خلفية تورطها يف حماولة تفجري موؤمتر املعار�شة 

االإيرانية االأخري يف باري�س.
واأ�شافت الن�شرة التي ت�شدر عن مركز االمارات للدرا�شات والبحوث 
الت�شدي  “�شرورة  عنوان  حتت  اليوم  افتتاحيتها  يف  اال�شرتاتيجية 
ي�شري  اإمن��ا  ه��ذا  املنطقة” اأن  وا�شتقرار  الأم��ن  املهددة  اإي��ران  الأن�شطة 
اإيران اأ�شبحت تواجه بالفعل �شغوطا وعزلة حقيقية  اأن  بو�شوح اإىل 
الفاعلة واملوؤثرة كي تتوقف عن �شيا�شاتها  الدولية  القوى  من جانب 
االإقليمي  واال���ش��ت��ق��رار  ل��الأم��ن  حقيقيا  تهديدا  متثل  التي  العدائية 

والدويل.
واو�شحت ان تنامي القلق الدويل من ال�شلوك االإيراين خالل االأيام 
ومنذ  اأن طهران  وخا�شة  للكثريين،  يكن مفاجئا  املا�شية مل  القليلة 
املا�شي  مايو  �شهر  يف  النووي  االتفاق  من  املتحدة  ال��والي��ات  ان�شحاب 
تهديدها  يف  م��وؤخ��را  جليا  ات�����ش��ح  ع��دائ��ي��ا،  ت�شعيديا  خ��ط��اب��ا  تتبنى 
باإغالق م�شيق هرمز اأمام املالحة الدولية اإن منعت الواليات املتحدة 
االأمريكية �شادراتها النفطية، وتوجيه انتقادات لفرن�شا ال�شت�شافتها 
م��وؤمت��ر امل��ع��ار���ش��ة، ب��ل وت��ورط��ه��ا يف حم��اول��ة ا���ش��ت��ه��داف ه��ذا املوؤمتر، 
وا�شتمرار  اليورانيوم،  تخ�شيب  ا�شتئناف  مبعاودة  املتكرر  وتهديدها 
تدخلها يف اأزمات املنطقة، بل اإنها اأعلنت قبل اأيام اأنها �شتحتفظ بوجود 
دائم لها يف �شوريا، وهي ال�شواهد التي توؤكد متادي اإيران يف �شيا�شاتها 
اال�شتقرار  وع��دم  الفو�شى  حالة  وراء  تقف  التي  والتدخلية  العدائية 

التي ت�شهدها العديد من دول املنطقة.
وقالت بات وا�شحا اأن اإيران متثل العامل امل�شرتك يف العديد من اأزمات 
وال�شلم  لالأمن  وا�شح  تهديد  على  ينطوي  وه��ذا  املنطقة،  و�شراعات 
االإقليمي والدويل، على اأكرث من �شعيد، ف�شيا�شيا ثمة اتفاق على اأنها 
تقف وراء تعقيد اأزمات املنطقة، وخا�شة االأزمتني اليمنية وال�شورية، 
ومن  الدولتني،  يف  ميلي�شياتها  على  ال��دوالرات  مليارات  اأنفقت  الأنها 
ثم تريد اأن حت�شد ثمار ذلك، ولهذا ت�شر على البقاء يف �شوريا برغم 
انح�شار اخلطر االإرهابي الذي كان ي�شكله تنظيم »داع�س« واجلماعات 
االإرهابية االأخرى، وتربر وجودها هناك بالت�شدي لهذا اخلطر، كما 
توا�شل دعمها مليلي�شيات احلوثي االإرهابية يف اليمن، وتقوم بتهريب 
اإليها؛ لتاأجيج املواجهات الع�شكرية يف وقت يوا�شل  االأ�شلحة النوعية 
ال�شتئناف  ج��ه��وده  غريفيث  م��ارت��ن  اليمن  اإىل  االأمم���ي  املبعوث  فيه 
املفاو�شات من اأجل اإيجاد حل لالأزمة اليمنية، ا�شتنادا اإىل املرجعيات 
الثالث املتعارف عليها، واملتمثلة يف قرار جمل�س االأمن رقم 2216، 
االأمر  اإن  بل  ال�شامل،  الوطني  واملبادرة اخلليجية، وخمرجات احلوار 
اخلطري اأنها توظف االأزمة اليمنية، كاإحدى اأوراق ال�شغط وامل�شاومة، 
اأم��ا على  ال��ن��ووي.  يف التفاو�س م��ع االحت���اد االأوروب����ي ب�شاأن االت��ف��اق 
ال�شعيد االقت�شادي، فاإن تهديداتها باإغالق م�شيق هرمز ال تنطوي 
العاملي  الطاقة  الأم��ن  واإمن���ا  فيه،  للمالحة  وا���ش��ح  تهديد  على  فقط 
بوجه عام اأي�شا، بالنظر اإىل اأن نحو %30 من النفط العاملي متر عرب 
اأهمية لالقت�شاد العاملي،  هذا امل�شيق، وبالنظر ملا ت�شكله الطاقة من 
اإي��ران باإغالق م�شيق هرمز يندرج �شمن االأعمال املهددة  فاإن تلويح 
لالأمن وال�شلم الدوليني، ولعل هذا ما يف�شر املواقف الدولية املنددة 
بهذا ال�شلوك، باعتباره يك�شف بو�شوح اأن اإيران دولة غري م�شوؤولة، وال 

ميكن الثقة بها.
كلما واجهت  اإي��ران  اأن  اإىل  ت�شري  املا�شية  ال�شنوات  ان خربة  واأ�شافت 
ال�شيا�شات  ه��ذه  اإىل  جل��اأت  ودولية  اإقليمية  لعزلة  وتعر�شت  �شغوطا 
العدائية غري امل�شوؤولة، واأطلقت تهديداتها اجلوفاء يف حماولة يائ�شة 
منها ال�شتعرا�س القوة، والإعطاء االنطباع اأنها ما تزال متتلك العديد 
فقد  بالنار،  تلعب  احلقيقة  يف  لكنها  وامل�شاومة،  ال�شغط  اأوراق  م��ن 
و�شعت نف�شها يف ورطة، حينما دخلت يف مواجهة جديدة مع العديد 
من الدول االأوروبية على خلفية حماولة ا�شتهداف موؤمتر املعار�شة يف 
باري�س يف وقت كانت تنتظر فيه الدعم من هذه الدول يف اأزمة االتفاق 
النووي، وحينما ت�شورت اأنها قادرة على ابتزاز العامل باإغالق م�شيق 

هرمز، فاإنها وحدت اجلميع �شدها.

اأخبار ال�ساعة :

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1924  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-ايوب بوتا لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ الزبري للكمبيوتر - �س ذ م م قد اأقام 
املدعي  بالزام  االأم��ر  با�شدار  املطالبة   ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
عليه ب�شداد مبلغ 97004.25 درهم والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها 
بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2018/7/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

املدعو/ عبداملنان ل�شكر  فقد 
الهند   ، ل�شكر  ال��دي��ن  اف��ت��اب 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )N4661946(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

بقيادتها  االإم��������ارات  دول����ة  »مت��ك��ن��ت 
الر�شيدة اأن توؤ�ش�س حا�شنات لرعاية 
امل����واه����ب وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ومت���ك���ني جيل 
املجتمع  يف  ال����ري����ادة  م���ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ل�شجايا  ك��ان  اإذ  االأع��م��ال،  وقطاعات 
مبدع  ج���ي���ل  ت���ه���ي���ئ���ة  يف  ب�������ارز  دور 
التنمية  يف  ي�����ش��اه��م  ال��ف��ت��ي��ات،  م���ن 

االجتماعية واالقت�شادية«.
خالد  عائ�شة  ال�شيخة  و�شفت  هكذا 
فتيات  ���ش��ج��اي��ا  م���دي���ر  ال���ق���ا����ش���م���ي، 
التي  ال��ت��م��ك��ني  ال�������ش���ارق���ة، جت���رب���ة 
اآالف   4000 ق��راب��ة  منها  ا�شتفادت 
فتاة ينت�شنب اإىل �شجايا منذ تاأ�شي�شها 

يف العام 2012. 
ملهارات  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
القا�شمي:  ع��ائ�����ش��ة  ق���ال���ت  ال�����ش��ب��اب 
ملهارات  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  “يكت�شب 
ال�شباب اأهمية خا�شة بالن�شبة اإلينا؛ 
اال�شتثمار يف  اأهمية  يكّر�س  اأّن��ه  ذلك 
م���ه���ارات اجل��ي��ل اجل���دي���د ون��ح��ن يف 
�شجايا فتيات ال�شارقة نعتز بالتزامنا 
يف دع������م �����ش����اب����ات ال����ي����وم ورائ��������دات 
امل�شتقبل، من خالل تنمية مهاراتهن 
ورع���اي���ة م��واه��ب��ه��ن وت���وف���ري ك����وادر 
جاذبة  وبيئة  عالية  وخ��ربات  موؤهلة 
ليتمكنَّ من التعاطي مع م�شتجدات 

وحتديات الع�شر«.

اإجنازات 
القا�شمي  عائ�شة  ال�شيخة  وتطرقت 
�شقل  يف  ����ش���ج���اي���ا  اإجن������������ازات  اإىل 
مواهبهن،  وتنمية  الفتيات  �شخ�شية 
مدار  ع��ل��ى  �شجايا  “تنظم  وق��ال��ت: 
والور�س  ال��ربام��ج  من  العديد  العام 
والرحالت الداخلية واخلارجية التي 

والريا�شية  الفنية  اجلوانب  تتناول 
خاللها  م��ن  ترمي  التي  والثقافية، 
اإىل احل�شول على خمرجات اإبداعية، 
ت��ت��م��ك��ن ال��ف��ت��ي��ات م���ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
فنية  ور���س  ومنها  اليومية  حياتهن 
منّوعة  ومهارتّية  وقيادية  وثقافية 
ب���ح���ي���ث ُت����ر�����ش����ي خم����َت����لَ����ف امل����ي����ول، 
مثل  املو�شمية  ال��ربام��ج  ع��ن  ف�شاًل 
والربيع  وال�����ش��ت��اء  ال�����ش��ي��ف  ب��رن��ام��ج 
التي تتزامن مع االإج��ازات املدر�شية، 
مثل  ال�شنوية  ال��ربام��ج  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 
خميم اآفاق القيادي الذي ميتد على 
خالله  الفتاة  وتكت�شب  اأ�شبوع  م��دار 

مهارات قيادية متنوعة«.
ذكر  بي  القا�شمي:”ويجدر  واأ�شافت 
االأه������داف  ذات  ال���دول���ي���ة  ال���رح���الت 
والتي  وال��ت��ع��زي��زي��ة،  اال�شرتاتيجية 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن ت��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم����ام 
ال��ف��ت��ي��ات ل��ل�����ش��ف��ر وت���ب���ادل اخل����ربات 
م��ن خ��الل خو�س  امل���دارك،  وتو�شيع 
جتارب حقيقية والتعامل مع اأ�شحاب 
خربات لال�شتفادة منهم،  ومن اأبرزها 
رحلة تطوعية اإىل اأندوني�شيا، ورحلة 
اإىل  ورح��ل��ة  �شوي�شرا،  اإىل  االتيكيت 
ا�شت�شراف  ورحلة  البندقية،  بينايل 
امل�شتقبل اإىل اليابان، ورحلة املغامرة 

اإىل جبل توبقال يف املغرب«.

اإ�ساءات
القا�شمي  ع��ائ�����ش��ة  ال�����ش��ي��خ��ة  واأل���ق���ت 
ال�شوء على معايري العمل يف �شجايا 
فتيات  ���ش��ج��اي��ا  يف  :”نعمل  وق���ال���ت 
وممار�شات  مل��ع��اي��ري  وف��ق��اً  ال�����ش��ارق��ة، 
توجهاتنا  دع�����م  يف  ت�����ش��ه��م  ع���امل���ي���ة 
وحت���ق���ي���ق خ��ط��ط��ن��ا وم�����ن ذل�����ك من 
م���ن���ت�������ش���ب���ات���ن���ا على  ت�����زوي�����د  خ������الل 
�شهادات معتمدة يف خمتلف الربامج 

حر�شنا   ع��ن  ف�����ش��اًل   ، التخ�ش�شية 
امل�شابقات  خمتلف  يف  امل�شاركة  على 
املراكز  وحت�شيل  وال��دول��ي��ة  املحلية 
االأوىل وقد جاءت اأبرز م�شاركاتنا يف 
وم�شابقة  لالأطفال،  ال�شارقة  بينايل 
ف����راغ،  وم��ن��ت��دى فاطمة  ب��ال  �شيف 
يف  والطفولة  لالأمومة  مبارك  بنت 
اأبو ظبي، كما مت تكرمي منت�شباتنا يف 
جامعة نيويورك باأبوظبي يف م�شابقة 

�شانعي االأفالم ال�شباب 2017«.

الرتقاء املتوا�سل
القا�شمي،  عائ�شة  ال�شيخة  واأك����دت 
حر�س �شجايا على االرتقاء املتوا�شل 
باخلدمات من خ��الل االط��الع على 
اخلربات،  وت��ب��ادل  املمار�شات  اأف�شل 
وذل��ك مب��ا ين�شجم م��ع روؤي���ة قرينة 
ال�شارقة، �شمو  ال�شمو حاكم  �شاحب 
ال�شيخة ال�شيخة جواهر بنت حممد 
ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  رئي�س  القا�شمي، 
اأجيال  اإع���داد  يف  واملبتكرين   ال��ق��ادة 
القياديات  االإم��ارات��ي��ات  الفتيات  من 
وال����ق����ادرات ع��ل��ى م��واج��ه��ة حتديات 

امل�شتقبل.
اأف�������ش���ل  ع�����ن  ال����ب����ح����ث  اإط����������ار  ويف 
�شجايا  فريق  توّجه  فقد  املمار�شات، 

فتيات ال�شارقة يف رحالت دولية اإىل 
موؤ�ش�شات وم�شاريع وحمافل تتقاطع 
فتيات  �شجايا  اأه����داف  م��ع  اأه��داف��ه��ا 
ال�شارقة، منها مدينة �شباب 2030 
ال�شقيقة،  ال���ب���ح���ري���ن  مم���ل���ك���ة  يف 
اأملانيا،  يف  م��ي��ون��خ  م��ي��ن��ي  وم�����ش��روع 
لل�شباب  امل���ت���ح���دة  االأمم  وم����وؤمت����ر 
املوؤ�ش�شات  م��ن  وع���دد  ن��ي��وي��ورك،  يف 

ال�شبابية يف اململكة املتحدة.

ان�شجام الروؤى
فتيات  ���ش��ج��اي��ا  م�����ش��رية  وت��ن�����ش��ج��م 
امل�شتقبلية  وخ��ط��ط��ه��ا  ال�������ش���ارق���ة 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  روؤي�����ة  م���ع 
الذي  ال�شارقة،  اإم��ارة  ونهج  املتحدة، 
ال�شيخ  ال�شمو  دعائمه �شاحب  اأ�ش�س 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  وقرينته 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
ورئي�س  االأ�����ش����رة  ل�������ش���وؤون  االأع����ل����ى 
القادة  ل�شناعة  ق���رن  رب���ع  موؤ�ش�شة 
مالئمة  بيئة  توفري  يف  واملبتكرين، 
دورهن  لتفعيل  واليافعات  لل�شابات 
قدراتهن  واح���ت�������ش���ان  امل��ج��ت��م��ع  يف 
وم�����واه�����ب�����ه�����ن خل������دم������ة وط���ن���ه���ن 
لتحقيق  ودع���م���ه���ن  وجم��ت��م��ع��ه��ن، 
النواة  ي�شكلن  ك��ون��ه��ن  اح��الم��ه��ن، 
احل���ق���ي���ق���ي���ة ل������رائ������دات وق����ي����ادي����ات 
امل����ج����االت  امل�������ش���ت���ق���ب���ل يف خم���ت���ل���ف 

الثقافية والعلمية واالأدبية.
تتج�شد  احل��ك��ي��م��ة  ال��������روؤى  وه������ذه 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  يف  ب��و���ش��وح 
التي  ال�������ش���ارق���ة،  ف���ت���ي���ات  ل�����ش��ج��اي��ا 
 2012 يف  تاأ�شي�شها  منذ  حتت�شن 
اإىل اليوم قرابة 4000 فتاة،  ركزت 
�شخ�شية  �شقل  على  �شجايا  خاللها 

الفتيات وتنمية مواهبهن يف خمتلف 
ال���ف�������ش���اءات االإب���داع���ي���ة واالرت����ق����اء 
مب�شاركتهن اإىل اآفاق عربية وعاملية، 
التي  كافة  ال�شبل  توفري  خ��الل  من 
وطاقاتهن  الفتيات  دع��م  �شاأنها  من 
واإبراز جناحهن ومتيزهن من خالل 
واأ�شبوعية  ي��وم��ي��ة  ب���رام���ج  ت��ن��ظ��ي��م 

و�شهرية و�شنوية.
ب���ه���ا جميع  ت���ت�������ش���اوى  ف���ف���ي دائ�������رة 
فتيات  داخ��ل��ه��ا  وحتت�شن  ال��ف��ر���س، 
وتوؤ�ش�س  امل�شتقبل،  وقياديات  اليوم 
املثالية  ال��ف��ر���ش��ة  ب��ي��ئ��ة حت��ق��ق  ل��ه��ن 
ال��ت��ي ت��خ��دم التميز اجل���اد واالإب����داع 
فتيات  ���ش��ج��اي��ا  حت���ر����س  اخل��������اّلق، 
قرن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة، 
ل�����ش��ن��اع��ة ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن، على 
واأن�شطة  وفعاليات  ب��رام��ج  ت�شميم 
فتيات  ��ن  ومُت��كِّ امل�شتقبل،  ت�شت�شرف 
تنمية قدراتهن واالرتقاء  اليوم من 
مبواهبهن مبا ي�شمن لهن م�شتقباًل 

زاخراً بالنجاح. 

ال�������ه�������وي�������ة اجل��������دي��������دة 
وال�سرتاتيجية

ال�شمو  �شاحب  قرينة  اعتمدت  وقد 
اجلديدة  ال��ه��وي��ة  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 

حتمل  وال��ت��ي   ،2014 يف  ملوؤ�ش�شتنا 
بهدف  ال�شارقة  فتيات  �شجايا  ا�شم 
وال���ه���وي���ة  ال���ع�������ش���ر  روح  م����واك����ب����ة 
اجلهود  تركيز  اإىل  اإ�شافة  الوطنية، 
واالرتقاء  االإم���ارات���ي���ة  ال��ف��ت��اة  ع��ل��ى 
من  ومتكينها  وم��واه��ب��ه��ا  ب��ق��درات��ه��ا 
حتقيق اأحالمها وطموحاتها بخطى 

ثابتة وواثقة.
�شمّوها  اأ���ّش�����ش��ت   ،2017 خ��ت��ام  ويف 
القادة  ل�شناعة  ق���رن  رب���ع  موؤ�ش�شة 
وامل���ب���ت���ك���ري���ن ل���ت���ك���ون م��ظ��ل��ة جتمع 
ببناء  املَ��ع��ِن��ّي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  م���ن   4
باملواهب  واالرت�����ق�����اء  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
وال��ط��اق��ات، وذل���ك يف خ��ط��وة رامية 
ال�شمولية  ال�����روؤي�����ة  حت���ق���ي���ق  اإىل 
ل�شموها يف بناء اأجيال ا�شتثنائية من 
القادة واملبتكرين، ف�شاًل عن �شمان 
االأربع  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  بني  التكامل 
على  ع��الوًة  م�شتدامة،  دائ��رة  �شمن 
كمدينة  ال�شارقة  اإم��ارة  روؤي��ة  تعزيز 
ومن  واليافعني،  لالأطفال  �شديقة 
�شجايا  ع���م���دت  ف��ق��د  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا 
اإط��ار اجلن�شيات  تو�شيع  اإىل  م��وؤّخ��راً 

امل�شتهدفة للم�شاركة يف براجمها. 

خريجات �سجايا
املعيني:  اأم�����ل  االإع���الم���ي���ة  وق���ال���ت 
ال�شارقة  فتيات  ل�شجايا  ان�شممت 
واأنا يف ال�شاد�شة من عمري، مما كان 
له االأثر االأكرب يف ت�شكيل �شخ�شيتي 
اجتماعية  �شخ�شية  الأك��ون  وتاأهيلي 
ومتحدثة لِبقة ال تخ�شى التحديات 
رغم  حلمها  لتحقيق  دائ��م��اً  وت�شعى 

اأنف ما يدعونه امل�شتحيل. 
واأ����ش���اف���ت اأم������ل: ك����ان ل����وج����ودي يف 
�شجايا دور كبري يف تطوير مهاراتي، 
ال��ي��وم الأك���ون مذيعة  وّف��ق��ن��ي اهلل  اإذ 

يف ب����رن����ام����ج االأث���������ري ع���ل���ى اإذاع��������ة 
ال�����ش��ارق��ة، ك��م��ا ق��ّدم��ت ال��ع��دي��د من 
االأ�شحى  ب��ع��ي��د  اخل��ا���ش��ة  ال���ربام���ج 
“خري جلي�س” يف معر�س  وبرنامج 
 ،2017 للكتاب  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
القيادي  اآف���اق  خميم  ���ش��اع��دين  كما 
الذي تنّظمه �شجايا على تنمية روح 
اإىل  ق��ادين  داخلي مما  االكت�شاف يف 
اكت�شاف ميويل اإىل املكياج امل�شرحي، 
املجال،  هذا  ذاتي يف  تنمية  وبالتايل 
حتى غدوت اليوم خمت�شة يف املكياج 
يف  للم�شاركة  ��ل��ن��ي  اأهَّ مم��ا  امل�شرحي، 
امل��ح��اف��ل مثل مهرجان  ال��ع��دي��د م��ن 
الذي  للطفل  ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة 

تنظمه موؤ�ش�شة فن.
ُمبتِكرة  امل�����ازم�����ي،  �����ش����ارة  وق����ال����ت 
اجلامعة  يف  كمبيوتر  علوم  وطالبة 
ل�شجايا  “انت�شابي  االأم���ري���ك���ي���ة: 
الرتدد  حاجز  ك�شر  ال�شارقة  فتيات 
الأك��ون �شخ�شية  و�شّجعني  داخلي  يف 
قيادية، ومقبلة على احلياة بكل حب 
وت��ف��اٍن، وط���ّور ل��دي ف��ن��ون اخلطابة 
املجتمع  فئات  اأمام خمتلف  واالإلقاء 
ة  من�شّ اع���ت���الء  م���ن  ح��ت��ى مت��ّك��ن��ت 
تيدك�س لليافعني وم�شاركة اجلمهور 
التطبيق االبتكارّي الذي عملت على 

ت�شميمه من اأجل احلد من التحّدي 
وهو  ب��اأ���ش��ره  املجتمع  يواجهه  ال��ذي 
حتدي العثور على مواقف للمركبات 

يف املجّمعات التجارية املزدحمة«.
اأّهلني  “وقد  ����ش���ارة:  اأ���ش��اف��ت  ك��م��ا 
فاعاًل  ف��رداً  انت�شابي ل�شجايا الأك��ون 
���راً يف حم��ي��ط��ي، ح��ت��ى متّكنت  وم���وؤثِّ
اأك��ون ع�شواً يف جلنة حتكيم  اأن  من 
ال�شينمائي  ال�������ش���ارق���ة  م���ه���رج���ان 
للطفل يف عام 2017، وذلك تكليف 

وت�شريف ال اأن�شاه ما حييت«.  
وقالت هند اجلعيدي، رائدة اأعمال: 
نقطة  يل  بالن�شبة  �شجايا  “�شكلت 
والتميز،  النجاح  طريق  يف  ال��ب��داي��ة 
باالإيجابية  ت���ن���ي  اأم���دَّ ط���امل���ا  ح��ي��ث 
اأ���ش��ه��م��ت يف تنمية  ال��ت��ي  واحل���واف���ز 
مهاراتي ال�شخ�شية، وتنمية العديد 
ع���ن ط��ري��ق الربامج  ال�����ش��م��ات  م���ن 
وال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة التي 
���ش��ارك��ن��ا ف��ي��ه��ا، ف��ك��ل م���ا ت��ع��ل��م��ت��ه يف 
اأفادين يف م�شريتي احلياتية  �شجايا 
واملهنية ويرجع هذا الف�شل اإىل �شمو 
حلر�شها  القا�شمي  جواهر  ال�شيخة 
ال�شابات،  تنمية مهارات  الدائم على 
خالد  ع���ائ�������ش���ة  ل��ل�����ش��ي��خ��ة  اأن  ك���م���ا 
القا�شمي دور كبري يف ت�شجيعنا على 
تخطي اأي حاجز يقف اأمام تقدمنا«. 
يذكر اأن هند اجلعيدي كانت ع�شواً 
ال�شارقة  م��ه��رج��ان  حتكيم  جلنة  يف 
 ،2017 للطفل  الدويل  ال�شينمائي 
التطوعي،  ن���ادي ه��م��ه  ت��راأ���ش��ت  ك��م��ا 
وتعمل حالياَ يف فريق قمة التطوعي 
للعديد  االعالمية  اللجنة  وترتاأ�س 
امل�شاركات  ت��دع��م  ال��ت��ي  م��ن اجل��ه��ات 
ال�شبابية داخل الدولة وخارجها، كما 
�شاركت يف تقدمي العديد من الور�س 

يف خمتلف املعار�س.

•• دبي-الفجر:

ب��ع��ام زاي��د،ق��ام��ت موؤ�ش�شة   اح��ت��ف��اًء 
لالأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
التعليمي املتميز يف مقرها الرئي�شي 
يف دبي بو�شع لوحة كبرية للمفغور 
له باذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،وذلك على 
للجوائز.  احل�شيبة  مباين  واجهة 
وت��ت�����ش��م��ن ال��ل��وح��ة ك��ل��م��ة م���اأث���ورة 
لل�شيخ زايد )طيب اهلل ثراه( تقول 
امل�شتقبل  ي�����ش��يء  ك��ال��ن��ور  »ال��ع��ل��م 
االإن�������ش���ان«.وت���ع���ك�������س هذه  وح����ي����اة 
الفائق  زاي��د  ال�شيخ  اهتمام  اللوحة 
الدولة  ال��الحم��دودالأب��ن��اء  ودع��م��ه 
االحتاد  قيام  من  مبكرة  مرحلة  يف 
علىاأف�شل  ح�����ش��ول��ه��م  جم����ال  يف 
كانت  وال��ت��ي  التعليمية  اخل���دم���ات 
االأ���ش��ا���س الن��ط��الق��ة الدولة  ح��ج��ر 
العديد  يف  ال��ع��امل  دول  وت�����ش��دره��ا 
من املجاالت وحتقيقها العديد من 

االإجنازات على كافة اال�شعدة.
وقال الدكتور جمال املهريي، نائب 
العام  االأمناء االأمني  رئي�س جمل�س 
اآل مكتوم  ملوؤ�ش�شة حمدان بن را�شد 
يكن  »مل  املتميز:  التعليمي  ل���الأداء 
اأن ُنخّلد  واأ���ش��م��ى م��ن  اأرف����ع  ه��ن��اك 
بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  االأب  ق��ول 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان 
عامه  يف  به  لنفخر  للعلم  وتقديره 
مبنى  على  الكرمية  �شورته  ون�شع 
اإرثه  ليبقى  ب��ن��ا  اخل��ا���س  اجل���وائ���ز 
روؤو���ش��ن��ا وحكمة  ف��وق  ت��اج��اً  وعلمه 
ا�شتلهمنا منها حكمته  راأيناها  كلما 
ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت ن��ربا���ش��اً ي�����ش��يء لنا 
اأبعد  باآمالنا اىل  م�شتقبلنا ويرتقي 

حدود«.
لوحة  تكن  “مل  امل��ه��ريي:  واأ���ش��اف 
االأيقونة  وم��ق��ول��ت��ه��ا  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
جمرد مظهراً من مظاهر االحتفال، 
الباقي  اإرث������ه  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ول��ك��ن��ه��ا 
واأخوته  ه��و  و�شعه  ال���ذي  واأ���ش��ا���ش��ه 

بالعلم  ل��الرت��ق��اء  االإم�������ارات  ح��ك��ام 
ما جن�شده ونرتجمه  وهو  والعمل، 
من خالل موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد 

املتميز  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم  اآل 
وجوائز  وبرامج  م��ب��ادرات  �شورة  يف 
مت��ه��د ال��ط��ري��ق ن��ح��و خ��ل��ق جمتمع 

والعلم  واملواهب  االبتكار  على  قائم 
الراحل.  املوؤ�ش�س  وال��دن��ا  اأراد  كما 
ونحن يف املوؤ�ش�شة ال ندخر جهداً كل 

يوم يف تر�شيخ وجودنا على خريطة 
يف  رواداً  ل��ن�����ش��ب��ح  ال���دول���ي���ة  ال��ع��ل��م 
العلوم حتت مظلة قيادتنا  خمتلف 
وحكومتنا الر�شيدة التي ت�شري على 

النهج الذي ر�شمه ال�شيخ زايد”.
جائزة  اطلقت  ق��د  املوؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
اف�شل  ل��ت��ق��ي��ي��م  م�����ب�����ادرة  اأف�������ش���ل 
يف  االحتفال  املجتمعية يف  املبادرات 
املبادرات  الأف�شل  تقديراً  زاي��د  ع��ام 
اجلهات  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة 
و�شيتم  زاي��د.  ع��ام  مبنا�شبة  املعنية 
تقييم امل�شاهمات وتكرمي الفائز يف 
نهاية هذا العام. وٌتطلق اجلائزة ملرة 
“عام زايد”،  واحدة فقط مبنا�شبة 
و ي��ت��م اخ��ت��ي��ار ف��ائ��ز واح���د يح�شل 

على درع الفوز و�شهادة تقدير. 
موؤ�ش�شة  تطلعات  لتحقيق  و�شعياً 
لالأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
براجمها  ورب���ط  املتميز  التعليمي 
مت  ال��دول��ة،  مبنهجية  و�شيا�شاتها 
املنت�شبني  م��ن  33طالب  ا����ش���راك 

مل��رك��ز ح��م��دان ب��ن را���ش��د ال مكتوم 
اأولياء اأمورهم  للموهبة واالبداع و 
يف م���ب���ادرة اأ���ش��ب��وع ال��ع��ط��اء يف حب 
ال����وط����ن وذل������ك ���ش��م��ن امل����ب����ادرات 
اخل�����ريي�����ة ال���ت���اب���ع���ة ل����ل����دول����ة من 
الوجبات  توزيع  يف  امل�شاهمة  خالل 
التقاطعات  ع���ل���ى  ال���رم�������ش���ان���ي���ة 
�شائقي  �شرعة  م��ن  للحد  امل��روري��ة 
امل���رك���ب���ات وت���ف���ادي احل������وادث عند 
ح����ل����ول م����وع����د االإف�������ط�������ار. وك�����ان 
ال���ه���دف م���ن اإ�����ش����راك ال��ط��ل��ب��ة هو 
تتنا�شب  تطوعية  باأعمال  قيامهم 
ورغباتهم  وميولهم  تطلعاتهم  مع 
احل���م���الت  يف  ال����وط����ن  خ����دم����ة  يف 
وتر�شيخ  ال��رم�����ش��ان��ي��ة،  ال���ت���ط���وع 
امل�شوؤولية  وحتمل  املواطنة  مفهوم 
ل���دى ال���ط���الب، وا���ش��ت��ث��م��ار طاقات 
التطوعية.  االع��م��ال  يف  امل��وه��وب��ني 
حملة  امل���ب���ادرة  اأن�����ش��ط��ة  وتت�شمنت 

رم�شان اأمان يف جمعية
ال�شن  ك���ب���ار  وم�����ش��ارك��ة  ال���ق���راي���ن   

باإمارة  امل�شنني”  “دار  يف  االف��ط��ار 
اأم��ان يف  رم�شان  و حملة  ال�شارقة، 

�شن�شري مول يف دبي.
ك���م���ا اأط���ل���ق���ت امل���وؤ����ش�������ش���ة م����ب����ادرة 
»واقع  �شعار  حت��ت  �شبابية  حلقات 
امل���وه���وب���ني يف دول����ة االإم��������ارات« يف 
بالتن�شيق مع  املا�شي  نوفمرب  �شهر 
وذلك  ل��ل�����ش��ب��اب،  االم�����ارات  جمل�س 
املوؤ�ش�شة  ب���رام���ج  رب���ط  خ���الل  م���ن 
من  ال��دول��ة  مبنهجية  و�شيا�شاتها 
خالل دعم اجندة و�شيا�شات الدولة 
بتو�شيات  واخل���روج  ال�شباب  لدعم 
املوهوبني  الطلبة  واق���ع  لتح�شني 
ثقافة  ون�����ش��ر  االم��������ارات،  دول�����ة  يف 
املوهبة يف املجتمع. و�شهدت املبادرة 
من  كبرياً  وتفاعاًل  كثيفاً  ح�شوراً 
ق��ب��ل ���ش��ب��اب امل���وؤ����ش�������ش���ة،. واأو����ش���ت 
احللقات النقا�شية ب�شرورة ت�شافر 
واملوؤ�ش�شات  املخت�شة  جهود اجلهات 
الرعاية  توفري  يف  املحلي  املجتمع 

ال�شاملة للطلبة املوهوبني.

»�شحة دبي« تطلق م�شابقة اأف�شل بحث علمي احتفاء بعام زايد
•• دبي-وام:

االإجن���ازات  ع��ن  علمي  بحث  اأف�شل  م�شابقة  بدبي”  ال�شحة  “هيئة  اأطلقت 
اآل نهيان وذلك  ال�شيخ زايد بن �شلطان  ال�شحية والطبية يف عهد املغفور له 
�شمن �شل�شلة املبادرات التي تتبنى تنفيذها مبنا�شبة احتفاء الدولة بعام زايد 
و التي ت�شتمل على العديد من املحاور املت�شلة بفكر ال�شيخ زايد وتوجيهاته 

واهتماماته وخا�شة العلمية والثقافية.
ت�شليط  اإىل  الهيئة-  عمل  طبيعة  مع  مت�شقة  ج��اءت  التي   - اجلائزة  وتهدف 
ال�شوء على االإجنازات ال�شحية التي حتققت يف عهد ال�شيخ زايد “رحمه اهلل” 
واإظهار مدى اهتمامه اخلا�س ب�شحة االإن�شان و�شالمته وما �شاحب ذلك من 
انت�شار �شريع للم�شت�شفيات واملراكز ال�شحية والعيادات الطبية يف ربوع الدولة 

وتطور املن�شاآت الطبية بوجه عام اإ�شافة اىل دوره و ا�شهاماته املتعددة يف بناء 
امل�شت�شفيات واملوؤ�ش�شات ال�شحية املنت�شرة يف خمتلف دول العامل .

وترمي اجلائزة اإىل اإثراء املحتوى العلمي يف املوؤ�ش�شات التعليمية و االأكادميية 
من  والطلبة  والباحثني  االأك��ادمي��ي��ني  احتياجات  تلبي  متخ�ش�شة  باأبحاث 

الدرا�شات املتخ�ش�شة وحاجتهم اإىل تنويع م�شادر املعرفة.
وقال خالد اجلالف رئي�س فريق ادارة املعرفة رئي�س جلنة “عام زايد” بالهيئة 
مدير امل�شاريع يف مكتب املدير العام للهيئة اإن امل�شابقة مت اإطالقها بالتعاون 
املثمر بني “�شحة دبي” وندوة الثقافة والعلوم بدبي وذلك وفق املحور الثقايف 
والفني الذي تت�شمنه اأجندة احتفاالت الهيئة بعام زايد ويف اإطار احلر�س على 
تنمية وعي االأجيال اجلديدة مبا �شنعه واأجنزه ال�شيخ زايد “رحمه اهلل” وما 
اأ�ش�شه من نه�شة ومن ثوابت لدولة االإم��ارات العربية املتحدة بو�شفها دولة 

العلم واملعرفة واالإبداع.
الفائزة  الثالثة  االأب��ح��اث  بطباعة  �شتتكفل  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأن  واأو���ش��ح 
واملكتبات  التعليمية  و  االأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ش�شات  على  وتوزيعها  االأوىل  باملراكز 
لتعميم الفائدة املرجوة وحتقيق االأهداف التي ترمي اإليها امل�شابقة .. م�شريا 
الفائز  اأن يح�شل  للفائزين على  تقديرا  مالية  اأن��ه مت تخ�شي�س جوائز  اإىل 
االأول على 30 األف درهم و الثاين على 25 األفا والثالث 20 األف درهم وهي 
اإ�شافة للتقدير املعنوي بالغ االأثر الذي �شيحققه الفائزون من تنفيذ  متثل 

اأبحاث حتمل مواقف ومراحل واإجنازات القائد املوؤ�ش�س.
اأن  اإىل  اجل��الف  ن��وه  للم�شابقة  العامة  وال�شوابط  بال�شروط  يتعلق  فيما  و 
العلمي  باملنهج  االل��ت��زام  وت�شرتط  واملقيمني  للمواطنني  مفتوحة  امل�شابقة 
البحث  ميثل  اأن  على  وال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ل��وم��ات  حتليل  على  واالع��ت��م��اد  ال��دق��ي��ق 

واأن  املجال  ذات  يف  ال�شابقة  املتخ�ش�شة  والدرا�شات  لالأبحاث  جديدة  اإ�شافة 
الطبية  لالإجنازات  والتميز  الريادة  مالمح  ويعر�س  للمجتمع  مفيدا  يكون 
وال�شحية يف عهد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واأن ترتاوح عدد 
األف كلمة وذلك باللغة العربية فقط ومن   30 20 و  كلمات البحث ما بني 
اأنه يتطلب من املرت�شح  اإىل  اإلكرتونية باالإ�شافة  اأخرى  ثالث ن�شخ ورقية و 
وذكر  البحث  لفحوى  املثبتة  الدالئل  و  البيانات  و  ال�شور  تقدمي  للم�شابقة 
املراجع التي مت ا�شتقاء معلومات البحث منها على اأال يكون البحث املقدم قد 

�شبق له امل�شاركة يف م�شابقات اأو جوائز اأخرى .
م�شاركاتهم  اإر���ش��ال  اإىل  امل�شابقة  بهذه  بامل�شاركة  الراغبني   .. الهيئة  ودع��ت 
االإلكرتوين  ال��ربي��د  ع��رب  املقبل  اأك��ت��وب��ر  �شهر  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع  قبل  للهيئة 

.DHAreads@dha.gov.ae
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�شج��اي����ا جت���دد عه���ده����ا ب����دع���م رائ����دات امل�شتقب�����ل
ال�سيخة عائ�سة القا�سمي: قرابة 4000 منت�سبة يكت�سنب مهارات توؤهلهن لأدوار موؤثرة يف املجتمع 

احتفاًء ب� »عام زايد« وتقديرًا لعطاءاته الالحمدودة للقطاع التعليمي:

موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز ت�شع لوحة �شخمة لل�شيخ زايد يف مقرها الرئي�شي
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اأخبـار الإمـارات
�شامل بن عبد الرحمن القا�شمي 

يح�شر اأفراح احلمادي يف ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

ح�شر ال�شيخ �شامل بن عبد الرحمن بن �شامل القا�شمي رئي�س مكتب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
اأقامه عبد الرحيم حممد احلمادي مبنا�شبة زفاف جنله  اأم�س االأول حفل اال�شتقبال الذي  م�شاء 

حممد اىل كرمية حممد علي احلمادي.
املهريي  بطي  بن  �شلطان  امل�شت�شار  بال�شارقة  ال�شياحية  البوم  بقرية  اأقيم  ال��ذي  احلفل  ح�شر  كما 
االأمني العام للمجل�س التنفيذي الأمارة ال�شارقة وعدد من وجهاء القبائل وال�شخ�شيات وكبار �شباط 

القوات امل�شلحة وال�شرطة وروؤ�شاء الدوائر احلكومية واملحلية وجمع كبري من اأهايل العرو�شني.

»دبي للثقافة« ت�شتقبل وفًدا من هيئة الفجرية للثقافة والإعالم
•• دبي –الفجر:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د حممد 
باالإنابة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ن���اب���ودة 
دبي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  لهيئة 
املعنية  الهيئة  ل��ل��ث��ق��اف��ة(،  )دب���ي 
ب�شوؤون الثقافة والفنون والرتاث 
من  وف�����ًدا  االإم�������ارة،  يف  واالآداب 
هيئة الفجرية للثقافة واالإعالم 
�شعادة  ال���ع���ام  م��دي��ره��ا  ب��رئ��ا���ش��ة 
زي��ارة ر�شمية  الكعبي، يف  حمدان 
حي  يف  للهيئة  الرئي�شي  للمقر 

دبي للت�شميم.
الفجرية  ه��ي��ئ��ة  وف����د  وا���ش��ت��م��ل 
ك��ل من  ع��ل��ى  واالإع�����الم  للثقافة 
املدير  ����ش���ك���رت���ري  ال��������وايل  ع���ل���ي 
ال���ع���ام، و���ش��ع��ي��د احل��ف��ي��ت��ي مدير 
الكعبي  واأ���ش��م��اء  االإع�����الم،  اإدارة 
مدير مركز الدرا�شات والبحوث 
اللقاء  وح�شر  واآخرين.  واملكتبة 
�شاهني  ظاعن  للثقافة،  دبي  من 
م�شت�شار رئي�س جمل�س اإدارة دبي 
للثقافة، وحكم الها�شمي م�شت�شار 
الهيئة،  يف  وال�������رتاث  ال��ث��ق��اف��ة 

امل�شهد الثقايف يف دولة االإمارات، 
املزيد  الإب���رام  ال��دوؤوب��ة  وامل�شاعي 
الثقافية  ال�شراكة  ع��الق��ات  م��ن 
واملوؤ�ش�شات  املحلية  الهيئات  بني 
لدعم  ال�����دول�����ة،  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
ق����ط����اع����ات ال���ث���ق���اف���ة وال��������رتاث 
ال���دول���ة  يف  واالآداب  وال���ف���ن���ون 
وت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ن��اع��ات واخل����ربات 

االإبداعية.
وقال �شعادة �شعيد النابودة املدير 
العام باالإنابة لدبي للثقافة: »لقد 
من  االأ���ش��ق��اء  با�شتقبال  ���ش��ع��دن��ا 

الفجرية  ه���ي���ئ���ة  وف������د  واط�����ل�����ع 
زيارته  خ��الل  واالإع���الم  للثقافة 
اأجندة  على  للثقافة،  دبي  ملكاتب 
الربامج وامل�شاريع الثقافية التي 
تنفذها دبي للثقافة طوال العام، 
وع��ل��ى ال�����دور امل��ه��م ال����ذي تقوم 
دبي  مكانة  تر�شيخ  اأج���ل  م��ن  ب��ه 
كمدينة عاملية خالقة وم�شتدامة 
ل���ل���ث���ق���اف���ة وال����������رتاث وال���ف���ن���ون 
القطاعات  ه��ذه  ودع���م  واالآداب، 
للمجتمع،  ال�������ش���ع���ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  خ��الل  م��ن 

م�شعود  ب���ن  ح�����ش��ة  وال���دك���ت���ورة 
العامة  امل���ك���ت���ب���ات  اإدارة  م���دي���ر 
ال�شويدي  و���ش��ي��م��اء  ال��ه��ي��ئ��ة،  يف 
واالت�شال  الت�شويق  اإدارة  مدير 
مدير  املعمري  وف��ه��د  املوؤ�ش�شي، 
وال���ن���ق���د، وعبد  ال���ك���ت���اب���ة  ق�����ش��م 
الرحمن اإبراهيم يون�س خبري يف 

اإدارة املكتبات العامة.  
�شبل  ب��ح��ث  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
الثقافية  ال����ع����الق����ات  ت���ط���وي���ر 
املتنامية بني الهيئتني، وذلك يف 
تعزيز  اإىل  الرامية  اإطار اجلهود 

احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  التعاون 
حمدان  �شعادة  واأ�شار  املختلفة«.  
اأن هذه الزيارة تاأتي  اإىل  الكعبي 
على  الهيئة  حر�س  منطلق  م��ن 
عرب  املحلية،  بالثقافة  االرت��ق��اء 
تبادل الزيارات مع اجلهات املعنية 
املجاالت  يف  ال���ث���ق���ايف،  ب���ال�������ش���اأن 
املختلفة،  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
لتاأ�شي�س �شراكة حقيقية مفادها 
والفكري  الثقايف  التنوع  حتفيز 
وت��ط��وي��ر ن��ط��اق ال��ت��ب��ادل املعريف 

واال�شرتاتيجي.

هيئة الفجرية للثقافة واالإعالم، 
ودية،  اأج����واء  ال��ل��ق��اء يف  حيث مت 
اأف�شل  بيننا حول  للتباحث فيما 
ال�شبل واملمار�شات التي ت�شهم يف 
بدولة  الثقايف  بامل�شهد  االرت��ق��اء 
االإمارات العربية املتحدة، وتبادل 
لتطوير  واخل�������ربات  ال���ت���ج���ارب 
امل�شرتك  والتعاون  العمل  اآل��ي��ات 
ال�شناعات  واإق����ام����ة  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
اأي�شاً  ت���اأت���ي  وال���ت���ي  االإب���داع���ي���ة، 
�شمن م�شاعينا ملواكبة توجيهات 
القيادة الر�شيدة لتوطيد عالقات 

وتطوير  ال�������ش���راك���ات  واإق�����ام�����ة 
االإبداعية  وامل����ب����ادرات  امل�����ش��اري��ع 
واملبتكرة حملياً واإقليمياً وعاملياً.

يذكر اأن دبي للثقافة تلتزم باإثراء 
امل�����ش��ه��د ال���ث���ق���ايف ان���ط���الًق���ا من 
مد  على  وتعمل  العربي،  تراثها 
ج�شور احلوار البّناء بني خمتلف 
احل�شارات والثقافات، وامل�شاهمة 
االج����ت����م����اع����ي����ة  امل���������ب���������ادرات  يف 
واخل��ريي��ة ال��ب��ّن��اءة مل��ا فيه اخلري 
واملقيمني  للمواطنني  وال��ف��ائ��دة 

يف دبي على حٍد �شواء. 

جمعية اأ�شدقاء الر�شاعة الطبيعية توا�شل تقدمي الدعم النف�شي والتثقيفي لالأمهات
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�����وا������ش�����ل ج���م���ع���ي���ة اأ������ش�����دق�����اء 
ال���ر����ش���اع���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، اإح�����دى 
يف  لل�شحة  ال��داع��م��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
االأ�شرة  ل�����ش��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
“ملتقى  ت��ن��ظ��ي��م  ب���ال�������ش���ارق���ة، 
بالتعاون  ال�����ش��ه��ري،  االأمهات” 
امل�شت�شفيات  م���ن  جم��م��وع��ة  م���ع 
االإمارة،  يف  واخلا�شة  احلكومية 
وال������ذي ت���ه���دف م���ن خ���الل���ه اإىل 
تثقيف االأمهات باأهمية الر�شاعة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وت����ب����ادل اخل�����ربات 
والت�شجيع  امل�����ش��ان��دة  وال��ن�����ش��ائ��ح 
الر�شاعة  م���وا����ش���ي���ع  ���ش��ت��ى  يف 

الطبيعية واالأمومة.

للر�شاعة،  ال�شحيحة  الو�شعيات 
واأهمية الر�شاعة املبكرة مبا�شرة 
بعد الوالدة، اإىل جانب اطالعهن 
ع���ل���ى االت����ف����اق����ي����ات وامل������ب������ادرات 
الر�شاعة  ودعم  حلماية  الدولية 
ال�شديقة  املبادرة  مثل  الطبيعية 
للطفل، وكل ذلك يف اأجواء جتمع 
بني الفائدة وامل�شاركة والتفاعل. 

وت������ه������دف ج���م���ع���ي���ة اأ������ش�����دق�����اء 
الر�شاعة الطبيعية التي ت�اأ�ش�شت 
كرمية  برعاية   2004 ال��ع��ام  يف 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  من 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة، 
رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
االأ�شرة  ل�شئون  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال�شحة  حت�شني  اإىل  بال�شارقة، 

الطبيعية:  ال��ر���ش��اع��ة  اأ���ش��دق��اء 
بداأنا  التي  امللتقيات  هذه  “تعد 
من   ،2009 ال��ع��ام  يف  تنفيذها 
للجمعية،  الرئي�شية  الفعاليات 
واأك��رثه��ا ت��ف��اع��اًل واه��ت��م��ام��اً من 
ق��ب��ل االأم�����ه�����ات، ن���ظ���راً ل���دوره���ا 
اجلمعية  اأه����������داف  حت���ق���ي���ق  يف 
على  امل���ح���اف���ظ���ة  اإىل  ال����رام����ي����ة 
�شحة و�شالمة االأطفال، وتوفري 
وت�شجيع  لهم،  ال�شليمة  التن�شئة 
الر�شاعة  ت��ق��دمي  على  االأم��ه��ات 
اأ�شر  لبناء  الأطفالهن،  الطبيعية 
بال�شحة  اأف��راده��ا  يتمتع  �شعيدة 

والعافية”.
و�شكرت النومان كافة امل�شت�شفيات 
تنفيذ  يف  اجلمعية  م��ع  املتعاونة 

ويقوم وفد من اجلمعية بتنظيم 
م��ا ب��ني خ��م�����س اإىل ���ش��ت زي����ارات 
اأق�شام  يف  االأم���ه���ات  اإىل  ���ش��ه��ري��اً 
م�شتهدفة  وال�������والدة،  احل���وام���ل 
من  اأم   200 اإىل   150 ح���وايل 
ك���اف���ة، ح��ي��ث تعمل  اجل��ن�����ش��ي��ات 
واملتطوعات  ال�شحيات  املثقفات 
ع���ل���ى ال���ت���وا����ش���ل م����ع االأم����ه����ات 
وتثقيفهن  واملر�شعات  احل��وام��ل 
الر�شاعة  ب��اأه��م��ي��ة  وت��وع��ي��ت��ه��ن 
اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، 
وكتيبات  ب��امل��ن�����ش��ورات  ت��زوي��ده��ن 
باجلمعية  اخل��ا���ش��ة  ال��ر���ش��اع��ة 

وهدايا تنا�شب كل اأم وطفلها. 
وق����ال����ت امل���ه���ن���د����ش���ة خ���ول���ة عبد 
جمعية  رئي�س  ال��ن��وم��ان،  ال��ع��زي��ز 

هذه املبادرة وغريها من الربامج 
واالأن�شطة اخلا�شة بدعم االأمهات 
مثمنة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  وال��ر���ش��اع��ة 
وجهودهن  امل��ت��ط��وع��ات  م�����ش��ارك��ة 
اإىل  م�شرية  اإجناحها،  املتميزة يف 
عن�شر  ت�شكل  امللتقيات  ه��ذه  اأن 
دع��م ���ش��روري واأ���ش��ا���ش��ي لتمكني 
االأمهات من فهم اأ�شا�شيات كيفية 
وفوائدها،  الطبيعية  الر�شاعة 
التي قد  التحديات  والتعامل مع 

تتعر�س لها االأم املر�شعة. 
واأت�����اح�����ت اجل���م���ع���ي���ة ل���الأم���ه���ات 
فر�س  امل���ل���ت���ق���ي���ات  خ�������الل  م�����ن 
احل���������ش����ول ع����ل����ى ال����ع����دي����د من 
التوجيهية  املعلومات واالإر�شادات 
م��ت��ع��ددة ت�شمل  ح���ول م��وا���ش��ي��ع 

تعد  وال��ت��ي  الطبيعية  الر�شاعة 
عالقة  لتكوين  االأمثل  الطريقة 

لالأطفال  وال��ن��ف�����ش��ي��ة  اجل�����ش��دي��ة 
واالأم�������ه�������ات م�����ن خ������الل زي������ادة 

اأ����ش���ري���ة ���ش��ح��ي��ة ل��ل��و���ش��ول اإىل 
جمتمع اآمن.

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ كالود ون للتجارة العامة “ )�ض.ذ.م.م(
لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   930 رقم  مكتب   : عن�وانها   779092  : الرخ�س��ة  رقم 
بال�سجل  القيد  رقم  حمدودة   م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سك�ل  بور�سعيد   - ال�سباب  م�ساريع 
مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    1277421  : التجاري 
القرار  مبوجب  وذلك   ، اعاله  املذكور  ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2018/04/11( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب 
العدل بتاريخ )2018/04/11( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني 
يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض 
)2223773– 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ را�سمي بي�سبوك تايلور�ض “ )�ض.ذ.م.م(  
رقم الرخ�س��ة : 724099 عن�وانها : مكتب رقم 1601 ملك ال�سيخ را�سد بن خليفة ال 
مكتوم – املركز التجاري  ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1151134  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار 
ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتاريخ )2018/04/11( وامل�سدق لدى ال�سيد 
التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ض  لديه  من  وعلى    )2018/04/11( بتاريخ  العدل  الكاتب 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني مبوجب هذا 
التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية االقت�شادية بدبي  دائ��رة  تعلن 
العامة  للتجارة  ون  » كالود  بت�شفية  للقيام  اعاله  املذكور  امل�شفي  بتعيني  لديها 
را�شد لدعم  )����س.ذ.م.م(  وعنوانها : مكتب رقم 930 ملك موؤ�ش�شة حممد بن   «
م�شاريع ال�شباب - بور�شعيد  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�شيد  ل��دى  وامل�����ش��دق   )2018/04/11( ب��ت��ارخ  لل�شركاء 
)2018/04/11( وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
 مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
تعلن  هذا  مبوجب  البطني  رقة   - لالعمال   منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب   : عن���وان����ه 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » را�سمي بي�سبوك تايلور�ض » )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  
: مكتب رقم 1601 ملك ال�سيخ را�سد بن خليفة ال مكتوم – املركز التجاري وذلك مبوجب 
لدى  وامل�سدق   )2018/04/11( بتاريخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/04/11(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
 : - هاتف  البطني  رقة   - ملك مركز منت لالعمال   )9 املعني يف مكتب )10-  امل�سفي  اىل 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
 يف الدعوى رقم 2018/566 جتاري جزئي - اأبوظبي  

العامة للمقاوالت  يو�شف  يعقوب  �شده  املرفوعة  اىل   دعوة 
املرفوعة  الق�شية  يف  اخلربة  جل�شة  حتديد  مت  باأنه  نعلمكم  
الكثريي وحددت جل�شة  �شلطان �شالح  �شدكم من / خديجة 
الثالثاء  يوم  النزاع  مو�شوع  املوقع  يف  املوقع  وفح�س  اخلربة 
املوافق 2018/7/17 ال�شاعة العا�شرة �شباحا والتي يتوجب عليكم 

ح�شورها م�شطحبني معكم الوثائق التي تخ�س الدعوى.
هاتف اخلبري 
  050-7921696

اإعــالن اإجتمـــاع خبـــرة 
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/4431 

املنذر    1( زين احمد زبري حممد زبري حاجي يو�شف  ،  2( عمري حممود �شاهد حممد 
عنوانه : اإمارة دبي - الرب�شاء 1 - بناية اليتيم - �شقة رقم 201 

املنذر اليه  / ذا دون لتاأجري بيوت العطالت - �س ذ م م   - عنوانه : جمهول حمل االقامة 
املو�شوع / انذار عديل بالن�شر 

حيث انه قد قام املنذر بانذار املنذر اليه ب�شرورة اخالء العني املوؤجر خالل �شهر من تاريخ االنذار ال�شابق 
وحيث ان املنذر اليه غري معروف املوطن وحمل العمل وهو جمهول العنوان لذلك يلتم�س مقدم االنذار 

اعالنه بالن�شر. 
يوم   30 اق�شاها  مدة  االيجار خالل  بدل   13500 مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر   ، املنذر  ينذر   -  : لذلك 
واإال  ت�شلمها  التي  باحلالة  للمنذرين  وت�شليمها  املذكورة  العني  اخالء  او  االن��ذار  بهذا  اخطارة  تاريخ  من 
�شوف ي�شطر املنذرين اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوى 
العني  باخالء  اليه  املنذر  التزام  عدم  على  ترتتب  اخ��رى  ا�شرار  اأي  عن  بالتعوي�س  واملطالبة  الق�شائية 

مو�شوع االنذار ، مع حتميله  الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ فريي�ستار للخدمات الفنية “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 734311 عن�وانها : مكتب رقم 405-406-407 ملك موؤ�س�سة حممد 
بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب – ديرة - بور�سعيد ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية 
حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1171520  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذلك   ، اعاله  املذكور 
)2018/05/21( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/05/21(  وعلى 
من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( 
الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ  امل�ستندات والأوراق  م�ستحبا معه كافة 

ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
هذا  مبوجب  البطني  رقة   - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب   : عن���وان����ه 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
 « الفنية  للخدمات  فريي�ستار   « بت�سفية  للقيام  اعاله  املذكور  امل�سفي  بتعيني  لديها 
)�ض.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 405-406-407 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
لدعم م�ساريع ال�سباب – ديرة - بور�سعيد  وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية 
العمومية لل�سركاء بتارخ )2018/05/21( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ 
)2018/05/21( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  15  يوليو 2018 العدد 12377
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•• اأبوظبي-وام: 

تعاملت �شرطة اأبوظبي مع مليون و450 األفا و 594 مكاملة 
وردت اإىل مركز القيادة والتحكم يف اإدارة العمليات عرب هاتف 
الن�شف  اأبوظبي خ��الل  اإم��ارة  999 على م�شتوى  ال��ط��وارئ 

االأول من العام احلايل.
العمليات  اإدارة  مدير  امل�شكري  �شليمان  نا�شر  العميد  وح��ث 
مركز  م��ع  التوا�شل  يف  ال���رتدد  ع��دم  على   ، اأبوظبي  ب�شرطة 
عند  امل�شاعدة  ،وط��ل��ب  ال��ب��الغ��ات  لتقدمي  والتحكم  ال��ق��ي��ادة 

احلاجة.
“ ال�شتقبال املكاملات  “جاهزية مراكز القيادة والتحكم  واأكد 

الب�شرية  ال��ك��وادر  اأن  مو�شحا  اأنواعها  مبختلف  والبالغات 
يف  ي�شهمان  احلديثة  والتقنيات  االأجهزة  ا�شتخدام  و  املدربة 
ال�شرطي  العمل  تكامل  اإىل  واأ���ش��ار  متميزة.  خدمات  تقدمي 
يف جمال تقدمي وتطوير اخلدمات على نحو يلبي متطلبات 
اجلمهور ويعزز �شرعة اال�شتجابة للبالغات .. ودعا اجلمهور 
تفاديا  ت�شغيل  حالة  ف�ي  متوقفة  مركباتهم  ت��رك  ع��دم  اإىل 
اإغالق  م��ن  وال��ت��اأك��د  االن��ت��ب��اه  و  احل���ذر  و  لل�شرقة  لتعر�شها 
امل��رك��ب��ة ع��ن��د م��غ��ادرت��ه��ا . وح���ث امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني على 
ا�شتخدام و�شائل احلماية الالزمة مل�شاكنهم و و�شع كامريات 
الثمينة  االأ�شياء  ترك  عدم  و  املنازل  حول  االأمنية  للمراقبة 

داخلها اأثناء ال�شفر.

•• اأبيدجان- وام:

اأوراق  ال�شنغال  جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  الرا�شدي  �شامل  حممد  �شعادة  قدم 
.. �شفريا  العاج  �شاحل  الرئي�س ح�شن وتارا رئي�س جمهورية  اعتماده لفخامة 
له  ا�شتقباله  وذل��ك خ��الل  العاج  �شاحل  ل��دى  ال��ع��ادة غري مقيم  ف��وق  مفو�شا 
خالل  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  ون��ق��ل  االول.  اأم�����س  اأب��ي��دج��ان  يف  ال��رئ��ا���ش��ي  الق�شر  يف 
اللقاء لفخامة الرئي�س وتارا حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  “حفظه اهلل” و  الدولة  رئي�س  نهيان 
اهلل”  “رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة ومتنياتهم له مبوفور ال�شحة والعافية و ل�شعب �شاحل 
العاج  �شاحل  رئي�س  حمل  جانبه  من  واالزده����ار.  التقدم  دوام  ال�شديق  العاج 
�شعادة ال�شفري حتياته ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال�شمو  “رعاه اهلل” و�شاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
االإمارات  دولة  ول�شعب  والعافية  ال�شحة  مبوفور  ل�شموهم  ومتنياته  امل�شلحة 
دوام التطور والرقي واالزدهار. واأ�شاد بالعالقات الثنائية املتميزة بني البلدين 
اأداء مهامه مبا ي�شهم يف تطوير  متمنيا ل�شعادة ال�شفري التوفيق و النجاح يف 

وتعزيز العالقات بني البلدين ال�شديقني ويف �شتى املجاالت.

اأ�شهر  6 خالل  اأبوظبي«  ل�»�شرطة  مكاملة  مليون  �شفري الدولة يقدم اأوراق اعتماده �شفريا غري مقيم يف �شاحل العاج للرئي�س وتاوا1.4 

•• موروين-وام:

اأ���ش��اد ف��خ��ام��ة غ���زايل ع��ث��م��اين رئي�س 
جمهورية جزر القمر االحتادية بجهود 
دولة االإمارات االإن�شانية والتنموية يف 
القيادة  توجيهات  وثمن  العامل  اأنحاء 
ال��ر���ش��ي��دة امل�����ش��ت��م��رة مب�����ش��ان��دة بالده 

وال�شعب القمري.
جاء ذلك خالل ا�شتقباله وفد موؤ�ش�شة 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
�شعادة  برئا�شة  االن�شانية  و  اخل��ريي��ة 
حمد �شامل بن كردو�س العامري مدير 
القمر  ي��زور ج��زر  ال��ذي  املوؤ�ش�شة  ع��ام 
م�شت�شفى  ل��ت��ف��ق��د  ح��ال��ي��ا  االحت���ادي���ة 
املعروف املركزي يف العا�شمة موروين 
عام  بنائه  يف  املوؤ�ش�شة  اأ�شهمت  ال���ذي 
له  امل��غ��ف��ور  م��ن  بتوجيهات   2003
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
اآن��ذاك و امل�شاريع و الربامج  اهلل ثراه 
االأخرى التي تنفذها املوؤ�ش�شة يف جزر 

القمر.
العالقات  متانة  على  فخامته  واأث��ن��ى 
االأخوية التي تربط بني بالده و دولة 
االمارات و تطابق االآراء ب�شاأن الق�شايا 
واأكد  وال��دول��ي��ة  واالإقليمية  العربية 
والتحالف  دعم بالده لدولة الإم��ارات 
العربية  اململكة  ت��ق��وده  ال��ذي  العربي 
ال�شعودية يف عملية اإعادة االأمل لدعم 

ال�شرعية يف اليمن.
واط���ل���ع ال��رئ��ي�����س غ����زايل ع��ل��ى نتائج 
زي�������ارة ال����وف����د ال���ت���ي ت�����ش��م��ن��ت ع����ددا 

مقدمتها  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل���ه���ام  م���ن 
يف  االإن�شانية  االأو���ش��اع  على  االط���الع 
تفقدية  وج��ول��ة  م����وروين  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ي�شمها  ال��ت��ي  التخ�ش�شات  مبختلف 
4 مبان  امل���ع���روف ���ش��م��ن  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
و  االأط���ف���ال  م��ن��ه��ا  ل��ل��ع��ي��ادات  مق�شمة 
خدمات  عن  ف�شال  واجللدية  الن�شاء 
نحو  منها  ي�شتفيد  متنوعة  عالجية 
�شهريا من ال�شعب  م�شتفيد  األف   15
القمري اإ�شافة اإىل عدد من اللقاءات 
امل�����ش��وؤول��ني يف ال��ق��ط��اع ال�شحي و  م��ع 

االن�شاين يف جزر القمر.

العميق  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره  وع����رب ع���ن 
ل����ق����ي����ادة و�����ش����ع����ب دول��������ة االإم�����������ارات 
حل��ر���ش��ه��م��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي ال���دع���م من 
واالإن�شانية  اخلريية  املوؤ�ش�شات  خالل 
اخلريية  زاي���د  موؤ�ش�شة  ج��ه��ود  وث��م��ن 

على ال�شاحة االن�شانية الدولية.
واأك���د ���ش��ع��ادة حمد ���ش��امل ب��ن كردو�س 
لالأعمال  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأن  ال��ع��ام��ري 
اخل��ريي��ة ت��وا���ش��ل تكثيف ج��ه��وده��ا يف 
جماالت العمل االن�شاين داخل الدولة 
املوؤ�ش�شات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وخ���ارج���ه���ا 
لر�شالة  حتقيقا  االآخ����رى  االإن�����ش��ان��ي��ة 

اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
نهيان “ طيب اهلل ثراه “ وبتوجيهات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
“حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل” 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ومبتابعة 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة 
و�شمو  واالإن�شانية  اخلريية  لالأعمال 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  عمر  ال�شيخ 

اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن  رئي�س جمل�س 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
واالإن�����ش��ان��ي��ة وت��ع��زي��زا ل���دور االإم����ارات 

التي تت�شدر العمل االإن�شاين العاملي.
تاأتي  ال���زي���ارة  اأن  ال��ع��ام��ري  اأ���ش��اف  و 
االن�شانية  االحتياجات  تلم�س  بهدف 
االإ�شراف  و  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  ل�شعوب 
املبا�شر واالطالع على �شري م�شروعات 
القمر  ج���زر  ج��م��ه��وري��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
م�شاريعها  وا���ش��ت��دام��ة  تطوير  وب��ح��ث 
 .. “ زاي��د  “ ع��ام  �شمن مبادراتها يف 
مو�شحا اأن زيارة جزر القمر ت�شتهدف 

االحتياجات  ع���ل���ى  ال����وق����وف  اأي�������ش���ا 
االن�شانية التنموية �شعيا للوقوف اإىل 
جانب االأ�شقاء بها وتعزيز قدرتهم على 
مواجهة تداعيات ظروفهم االإن�شانية. 
و اأ�شار العامري اإىل اأن الزيارة تهدف 
م�شاريع  احتياجات  تقييم  اإىل  كذلك 
املوؤ�ش�شة االن�شانية و ال�شحية مو�شحا 
املعروف  م�شت�شفى  عمل  ا�شتمرار  اأن 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة م������وروين التي  امل���رك���زي 
خدماته  ي��ق��دم  و  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن�����ش��اأت��ه 
جزر  ل�شعب  عاما   15 منذ  ال�شحية 
ال��ع��الق��ات بني  على عمق  ي��دل  القمر 

ا�شتمرار  م��وؤك��دا  ال�شقيقني  البلدين 
التي  ال���ك���ب���رية  االن�������ش���ان���ي���ة  اجل����ه����ود 
جمهورية  يف  االإم�����ارات  دول���ة  تبذلها 
املغفور له  القمر �شريا على نهج  جزر 
 “ نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
اإن�شاء  “ واالإ���ش��ه��ام يف  ث��راه  طيب اهلل 
امل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات ودور  ودعم 
االإ�شعاف  وجمعيات  ال�شحي  التاأهيل 
االأطفال  ورعاية  االأيتام  ودور  الطبي 
االحتياجات  وذوي  امل�شنني  وم��راك��ز 

اخلا�شة.
تعيني  ب�����ش��دد  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اأو����ش���ح  و 

م��ن م�شاريعها  ل��ع��دد  اأم��ن��اء  جم��ال�����س 
وزارة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  اخل�����ارج�����ي�����ة 
اخلارجية و التعاون الدويل و �شفارات 
حتقيق  يف  الفعالة  للم�شاهمة  الدولة 
امل�شاريع  وتنفيذ  ومتابعة  اال�شتدامة 
ال��ق��ائ��م��ة وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة.. م�����ش��ريا اإىل 
ا�شرتاتيجية  وف��ق  تعمل  املوؤ�ش�شة  اأن 
ت��ن��م��وي��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع ال��ق��ائ��م��ة لوقف 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن �شلطان 
تنفيذ  و  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
م�شح  خ��الل  م��ن  امل�شتقبلية  امل�شاريع 
والتفقد  االإن�������ش���ان���ي���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
والتخطيط  وال�����درا������ش�����ة  ال����������دوري 
لتحديد  امليدانية  واملتابعة  والتنفيذ 
امل�شتقبلية  االح���ت���ي���اج���ات  وحت���دي���ث 
وت����ع����زي����ز ال�����ت�����ع�����اون م�����ع ال�������ش���رك���اء 
دعم  يف  للم�شاهمة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 

اجلهود االإن�شانية العاملية.
الوفد  ال��ت��ق��ى  م��ت�����ش��ل  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
ال�شوؤون  وزي���ر  االأم���ني  م��ع��ايل حممد 
اخل��ارج��ي��ة يف ج���زر ال��ق��م��ر وع���دد من 
يف  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  لبحث  م�شوؤوليها 
امل���ج���االت االإن�����ش��ان��ي��ة ب�����ش��ورة تخدم 

خمتلف الفئات يف جزر القمر.
اللقاء  خالل  القمري  الوزير  وتعرف 
االإن�شانية  وامل�شاعدات  االأن�شطة  على 
يف  املوؤ�ش�شة  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��ريي��ة 
جهود  وثمن  ال��ع��امل  دول  م��ن  العديد 
بالده  لدعم  امل�شتمرة  االم���ارات  دول��ة 
وتقديره  ����ش���ك���ره  ع��م��ي��ق  ع����ن  وع�����رب 

حلكومة و�شعب دولة االمارات.

رئي���س ج���زر القم���ر ي�شي���د بجه��ود الإم��ارات الإن�شاني��ة ح���ول العال��م

قم���ة »اأق���در« الع��املي����ة 2018 تنطل���ق نوفم�ب�����ر الق������ادم

�شرطة ال�شارقة و »اإجنازات« توقعان مذكرة تفاهم ت�شتهدف اإ�شعاد املتعاملني

•• اأبوظبي-وام:

التي  العاملية  “اأقدر”  قمة  جل��ان  روؤ���ش��اء  ناق�س 
تقام برعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
ا�شتقرار  يف  االإن�����ش��ان  متكني  “دور  ع��ن��وان  حت��ت 
التح�شريات  امل�شتدامة”  التنمية  املجتمعات: 
القائمة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  اجل���اري���ة  واال���ش��ت��ع��دادات 

ال�شت�شافة القمة خالل الفرتة ما بني 28-26 
للمعار�س يف  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ال��ق��ادم يف  نوفمرب 

باأبوظبي.
ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د برئا�شة 
مدير  الري�شي  حممد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
عام االأر�شيف الوطني نائب رئي�س اللجنة العليا 
لقمة اقدر العاملية رئي�س اللجة العلمية بح�شور 
العام  املن�شق  ال��دب��ل  اإب��راه��ي��م  اخل��ب��ري  ال��دك��ت��ور 

للقمة وممثلني عن اجلهات والهيئات احلكومية 
باأبو  الوطني  االأر�شيف  مقر  يف  وذل��ك  امل�شاركة، 

ظبي.
وبحث االجتماع املو�شوعات املدرجة على جدول 
اأعمال القمة يف دورتها الثانية منها حفل االفتتاح 
الذي ي�شت�شيف كبار ال�شخ�شيات يف الدولة ودور 
ال��ق��م��ة وتغطية  م��واك��ب��ة  واأه��م��ي��ت��ه يف  االإع������الم 
اأهدافها  ن�شر  يف  ت�شهم  نوعية  ب�شورة  فعالياتها 

وقيمها يف املجتمع وبني االأفراد.
ومت ا�شتعرا�س حماور اجلل�شات الرئي�شية للقمة 
ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  فيها  ي�����ش��ارك  ال��ت��ي 
واملتحدثني من املنطقة والعامل، وت�شمل عناوين 
جل�شات اليوم االأول مو�شوع ا�شرتاتيجيات ال�شيخ 
امل�شتدام  التعليم  واأ�ش�س  االإن�شان،  زايد يف متكني 
واأ���ش��ا���ش��ي��ات ال��ت��ط��ب��ي��ق وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��وي��ة بني 
ال�شالم والعدل، ويف اليوم الثاين تتناول القمة كل 

من مو�شوعات امل�شاواة بني اجلن�شني من منظور 
االأهداف  وحتقيق  الناجحة  ال�شراكات  الت�شامح، 
امل�شتدامة وتاأثري البني التحتية القومية يف بناء 
العطاء  ا�شتدامة  وت��اأث��ري  احل�����ش��ارات،  م�شتقبل 
القمة  اأع��م��ال  وتختتم  االق��ت�����ش��ادي،  النمو  على 

بجل�شة حوارية خا�شة.
كما مت ا�شتعرا�س ور�س العمل التي تعقد يف اليوم 
تناق�س  مو�شوعات  وتت�شمن  القمة  من  الثالث 

ال���وق���اي���ة، واملياه  امل��ج��ت��م��ع��ات وا���ش��ت��دام��ة  ���ش��ح��ة 
وم�شوؤولية  اجلميع،  وحق  البع�س  حلم  النظيفة 
االأف�����راد جت���اه االإن���ت���اج واال���ش��ت��ه��الك، واحلقوق 
الفقر  امل�شاواة، ومكافحة  والواجبات على ميزان 
وحماربة اجلوع، واملحيطات وال�شواطئ م�شوؤولية 
وناقو�س  امل��ن��اخ��ي  والتغيري  وجمتمعية،  ف��ردي��ة 
والطاقة  م�شتدامة،  وجمتمعات  وم��دن  اخلطر، 

املتجددة باأ�شعار معقولة.

•• ال�شارقة - وام:

و�شركة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  وقعت 

ال�شرطة  �شباط  بنادي  للخدمات”  “اإجنازات 
مذكرة تفاهم تفعيال ملبداأ ال�شراكة بني اجلهات 
اأفراد  يخدم  مب��ا  اخل��ا���س  والقطاع  احلكومية 
امل��ج��ت��م��ع وي��ح��ق��ق االأه�����داف امل�����ش��رتك��ة و�شوال 

الإ�شعاد املتعاملني.
وقع املذكرة �شعادة اللواء �شيف الزري ال�شام�شي 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة خمي�س 
اجنازات  �شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  ال�شويدي 

االإدارات  مديري  من  ع��دد  بح�شور  للخدمات 
ب�شرطة ال�شارقة.

وتاأتي هذه املذكرة يف اإطار ال�شعي لتعزيز اأوجه 
اجلانبني  ب��ني  ال�شراكة  ع��الق��ات  وف��ق  التعاون 

مبا يحقق املنفعة املتبادلة ويقدم قيمة م�شافة 
ت�����ش��ب ل�����ش��ال��ح خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ال�����ذي يعزز 
االإجراءات  وتطوير  حت�شني  فر�س  من  ب��دوره 
وت�����ش��ه��ي��ل��ه��ا م���ن خ����الل ف��ت��ح م��ن��اف��ذ و قنوات 

املرور  خدمات  من  متميزة  باقة  تقدم  جديدة 
والكفاءة  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  وف���ق  وال��رتخ��ي�����س 
اإجن���������ازات  خدم����������ة  مب���راك���ز  وال�����ش��ف��اف��ي��ة 
ا�شرتاتيجية  جغرافي����������ة  مبواق������ع  املتوزع����������ة 
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•• اأنقرة-وكاالت:

اإن���ه طلب من  اأردوغ����ان  ال��رتك��ي رج��ب طيب  ق��ال الرئي�س 
امل�شت�شارة االأملانية اأجنيال مريكل اإجراء حتقيق �شامل ب�شاأن 
م�شيفاً  احلركة اال�شرتاكية القومية ال�شرية “اإن ا�س يو”، 
اأن حكماً �شدر هذا االأ�شبوع يف حماكمة املجموعة االإرهابية 

النازية اجلديدة “غري مر�ٍس«.
ونفذت خلية تابعة للحركة اال�شرتاكية القومية ت�شم بياته 
ت�ش�شيبه واأوفه موندلوز واوفه بونهارت �شل�شلة من جرائم 
القتل والهجمات ذات الدوافع العن�شرية بني عامي 2000 

ُقتلوا من  الذين  الع�شرة  االأ�شخا�س  وكان معظم  و2007 
االأتراك.

احلياة،  قيد  على  ب��اق  ع�شو  اآخ��ر  وه��ي  ت�ش�شيبه،  اأن  وتبني 
يف  امل��وؤب��د  بال�شجن  عليها  وحكم  بالقتل  تهم  بع�شر  مذنبه 

حمكمة يف ميونيخ يوم االأربعاء املا�شي . 
ع��ائ��داً من  م��ن طائرته،  لل�شحفيني على  اأردوغ����ان  وق��ال 
قمة حلف �شمال االأطل�شي )ناتو( يف بروك�شل ح�شبما ذكرت 
�شحيفة حريت اليومية وو�شائل اإعالم تركية اأخرى اليوم 
فيها  التحقيق  يجب  الق�شية  ب��اأن  مريكل  “اأبلغنا  ال�شبت: 

بدقة، واأنها توافق على ذلك«.

تكون جمرد  “رمبا ال  القتل  ج��رائ��م  اإن  اأردوغ����ان  واأ���ش��اف 
خطته  اأن  اأي�شاً  ال��رتك��ي  الرئي�س  وت��اب��ع  عادية”.  ح���وادث 
لزيارة برلني ميكن اأن تتم يف اأغ�شط�س . وكان وزير اخلارجية 
االأربعاء  ي��وم  اأملانيا  دع��ا  قد  اأوغ��ل��و  جاوي�س  مولود  الرتكي 
“معرفة ومعاقبة من يقف وراء عمليات القتل  املا�شي اإىل 
هذه ، يف داخل اال�شتخبارات ، يف داخل الدولة العميقة«.كما 
ال�شلطات  املهاجرين  وجمتمعات  الي�شاريون  الن�شطاء  اتهم 
على  وا���ش��ع  ن��ط��اق  على  بالت�شرت  وح��ت��ى  الق�شية  بتخريب 
النازيني اجلدد، و�شط مطالب باإجراء حتقيق يف دور وكالة 

اال�شتخبارات االأملانية.

اأردوغان يطالب مريكل بالتحقيق يف جرائم النازيني اجلدد

•• عوا�شم-وكاالت:

دونالد  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأم���ريك���ي  ق���ا����س  اأم�����ر 
ترامب، بتمويل تكاليف مل �شمل املهاجرين مع 
اأبنائهم بعد اأن ف�شلهم م�شوؤولون عند احلدود 

االأمريكية املك�شيكية.
وقال القا�شي دانا �شابراو خالل جل�شة يف �شان 
دييغو: “لي�س منطقيا قيام اأي من االآباء الذين 

مت ف�شلهم بدفع اأي �شيء«.
وك�����ان ����ش���اب���راو ق���د اأم�����ر يف ي��ون��ي��و، ب��ل��م �شمل 
االأطفال بحلول 26 يوليو، ومل ت�شتطع االإدارة 
االأمريكية الوفاء مبوعد نهائي االأ�شبوع املا�شي 

للم �شمل االأطفال االأ�شغر �شنا مع اآبائهم.
رفعها  ق�شائية  دع��وى  الق�شية من  وتاأتي هذه 
االحت�����اد االأم����ريك����ي ل��ل��ح��ري��ات امل���دن���ي���ة، وقال 
م�شوؤويل  اإن  اجلمعة،  جل�شة،  خالل  حماموهم 
دفع  ب�شرورة  االآب���اء  املهاجرين  اأبلغوا  الهجرة 

تكاليف مل �شملهم مع اأوالدهم.
واأ�شارت وثائق للمحكمة من االحتاد االأمريكي 

للحريات املدنية اإىل اأن م�شوؤويل الهجرة طلبوا 
ب�شكل مبدئي من اأحد االآباء دفع 1900 دوالر 

ليتم مل �شمله مع ابنه.
نحو  �شمل  مل  على  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  وتعمل 
األ���ف���ي ط��ف��ل م���ع اآب���ائ���ه���م، ال���ذي���ن اع��ُت��ق��ل��وا ومت 
ف�شلهم عن اأبنائهم يف اإطار �شيا�شة ترامب التي 
تق�شي “بعدم الت�شامح مطلقا” لردع ما و�شفه 

بالهجرة غري ال�شرعية.
اىل ذلك، اأعلنت حكومة هندورا�س انها اأح�شت 
450 طفال من رعاياها ف�شلوا عن  اأك��رث من 
ذويهم مبوجب �شيا�شة “عدم الت�شامح التام” يف 
انها تعمل على اعادة  املتحدة م�شيفة  الواليات 

مل �شملهم.
يوليو   9 “يف  بيان  يف  اخلارجية  وزارة  واعلنت 
مت ف�شل 459 قا�شرا هندورا�شيا عن اهاليهم 
املكلفة  املديرة  وكانت  ر�شمية”.  تقارير  بح�شب 
حماية املهاجرين ليزا ميدرانو قدرت هذا العدد 

اخلمي�س ب313 قا�شرا.
واأ�شافت الوزارة ان ما جممله 289 هندورا�شيا 

لديهم اطفال اوقفوا يف الواليات املتحدة.
7 مايو  اأم���رت يف  وك��ان��ت ادارة دون��ال��د ت��رام��ب 
بف�شل اطفال عن اهاليهم عند دخولهم ب�شكل 
ل��ل��ق��ان��ون اىل ارا���ش��ي��ه��ا ق��ب��ل ان تعدل  خم��ال��ف 
اأواخ��ر يونيو حتت �شغوط من  عن املمار�شة يف 

الداخل واخلارج.
واو����ش���ح ب��ي��ان ال�����وزارة ان ر���ش��ال��ة م��وج��ه��ة اىل 
ك��ري���ش��ن نيل�شن جاء  ال��داخ��ل��ي  وزي����رة االم���ن 
فيها ان “وزارة خارجية هندورا�س رحبت بقرار 

ال�شلطات االمريكية وقف ف�شل العائالت«.
وطالبت وزيرة اخلارجية ماريا اغويرو وا�شنطن 
ب”احلاح” بالالئحة الر�شمية لال�شر التي مت 
ف�شل افرادها ومكان تواجد االهايل واالطفال 

من اجل اعادة مل �شملهم.
هذه  �شمل  مل  االأم��ريك��ي��ة  ال�شلطات  وت��ع��ه��دت 
بح�شب  ي��ول��ي��و   26 اق�����ش��اه  م��وع��د  اال����ش���ر يف 

ميدرانو.
تراجع  الكندية  الهجرة  وزارة  اأعلنت  كندا  ويف 
عدد طالبي اللجوء الذي عربوا احلدود ب�شكل 

غري قانوين يف يونيو املا�شي ليبلغ اأدنى م�شتوى 
له منذ عام.

وب��ل��غ اج��م��ايل ع���دد االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن عربوا 
احلدود بني الواليات املتحدة وكندا ب�شكل غري 
قانوين 1263 �شخ�شا يف يونيو اأي االأدنى منذ 

يونيو 2017.
مايو  �شهر  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  ت��راج��ع��ا  ذل��ك  وي�شكل 
%50 ب��امل��ق��ارن��ة مع  ب���اأك���رث م���ن  وان��خ��ف��ا���ش��ا 
بعد  اب���ري���ل  يف  ر���ش��ده��م  مت  ���ش��خ�����ش��ا   2560

دخولهم البالد ب�شكل غري قانوين.
االقدام  على  ���ش��ريا  امل��ه��اج��ري��ن  غالبية  وي�شل 
على طريق يبعد نحو 70 كلم جنوب مونرتيال 
حيث تعرت�شهم ال�شرطة الكندية ويتم ال�شماح 

لهم بالتقدم بطلب للجوء.
واذا اأتوا اىل مركز حدودي ف�شتتم اعادتهم اىل 
ان  على  ين�س  اتفاق  املتحدة مبوجب  ال��والي��ات 
االأول  البلد  يف  اللجوء  طلب  امل��ه��اج��رون  يقدم 

الذي ي�شلون اليه.
وك����ان ق����دوم امل��ه��اج��ري��ن غ��ري ال��ق��ان��ون��ي��ني من 

ف��وز دون��ال��د ترامب  ب��داأ بعد  ال��والي��ات املتحدة 
وتعهده   2016 يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
الذين ال ميلكون  اال�شخا�س  ان يطرد ماليني 
الذي  اخلا�س  الو�شع  اإلغاء  مع  ثبوتية  اأوراق���ا 
يف  خ�شو�شا  ه��اي��ت��ي  رع��اي��ا  م��ن��ه  ي�شتفيد  ك���ان 

الواليات املتحدة.
اللجوء  ان ط��ل��ب��ات  ال��ه��ج��رة  اج��ه��زة  وا���ش��اف��ت 
يف  ال��ي��وم  يف  طلبا   83 معدله  م��ا  اىل  تراجعت 
ابريل 2018 واىل 57 يف مايو و39 يف يونيو. 
وقالت الوزارة يف بيان “نوا�شل مراقبة الو�شع 

ونحن على ا�شتعداد الدارة اأي تدفق حمتمل«.
وت��ع��ت��زم ال�����ش��ل��ط��ات ال��ك��ن��دي��ة م���ن ج��ه��ة اأخ���رى 
املعلومات  “لت�شحيح  التوعية  حملة  موا�شلة 
اخلاطئة” التي تقول بانه من ال�شهل احل�شول 

على طلب جلوء يف كندا.
“اأولويتنا  ح�شني  احمد  الهجرة  وزي��ر  و���ش��رح 
الكنديني.  واأم����ن  ���ش��ي ح��م��اي��ة �شحة  ق��ب��ل  ه��ي 
وهذه  كندا  اىل  ك��ان  كيفما  ال��دخ��ول  وال ميكن 
ويف  هنا  وا���ش��ع  نطاق  على  نبثها  التي  الر�شالة 

اخلارج وقد اأعطى ذلك نتائج ملمو�شة«.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
�شريجيو ماتاريال، الرئي�س االإيطايل الذي تتمثل وظيفته 
وظيفة  اأ�شا�شي  وب�شكل  وه��ي  للد�شتور  ال�شامن  ك��ون��ه  يف 
احلكومي  االئتالف  داخ��ل  ن��زاع  الإنهاء  تدخل  بروتوكولية، 

االإيطايل حول الالجئني.
كونتي  ج��وزي��ب��ي  احل��ك��وم��ة  برئي�س  هاتفيا  ات�����ش��ل  ف��ق��د     
)ال���ق���ري���ب م���ن ح��رك��ة خ��م�����س جن����وم( ل��ي�����ش��ال ع���ن م�شري 
ال�شفينة  ط��رف  م��ن  ليبيا  قبالة  اإن��ق��اذه��م  مت  مهاجرا   67
احلكومة  رئي�س  اأمر  املكاملة،  واثر  “دي�شيوتي”.  االإيطالية 
راأي  يعاك�س  مب��ا  )�شقلية(  ت��راب��اين  يف  املهاجرين  ب��اإن��زال 

ماتيو �شالفيني، وزير الداخلية، وزعيم رابطة ال�شمال.
غرونوبل،  يف  ال�شيا�شية  ال���درا����ش���ات  م��ع��ه��د  يف  االأ���ش��ت��اذ     

يتحدث  بويلود،  كري�شتوف  ال�شمال،  رابطة  يف  واملتخ�ش�س 
الفرن�شية  االأزم��ة يف ح��وار ل�شحيفة ليبريا�شيون  عن هذه 

اجراه معه �شارل ديلو�س.
   *لّقب طويال ب� “املومياء” ب�شبب رغبته يف عدم التدخل 
ب�شكل علني يف �شيا�شات بالده، خرج �شريجيو ماتاريال مرة 

اأخرى عن �شمته. هل كان تدخله متوقعا؟
ان  اإىل  الع�شرين  ال��ق��رن  ت�شعينات  م��ن��ذ  اجت���اه  ه��ن��اك   -    
االإيطالية.  ال�شيا�شة  يف  الثقل  من  املزيد  الروؤ�شاء  يكت�شب 
تندلع  التي  االأوىل  امل��رة  لي�شت  الأنها  متوقعا  تدخله  وك��ان 

فيها مواجهة بني ماتيو �شالفيني و�شريجيو ماتاريال. 
   اإن ما جرى ا�شتمرار حلرب �شغرية �شتدوم طوال الفرتة 
النيابية. فالرئي�س يفعل كل ما بو�شعه يف حماولة لدفع وزير 
الداخلية اإىل اخلطاأ واإجباره على االنف�شال عن حلفائه يف 

حركة 5 جنوم.  وحول ملف �شفينة دي�شيوتي باغته، مبا ان 
املهاجرين مت التقاطهم من قبل خفر ال�شواحل االإيطاليني، 

ومل يكن باالإمكان فعل اأي �شيء اإال ا�شتقبالهم.
   *ينت�شب ك�شامن �شد اليمني املتطرف؟

   - مبثل رد الفعل هذا، يريد ماتاريال اأن يظهر ل�شالفيني 
االيطالية،  ال�شفينة  م��ن  على  ال��وح��ي��د  ال�شيد  لي�س  اأن���ه 
ه��ن��اك ق��واع��د وق��وان��ني ي��ج��ب اح��رتام��ه��ا، ���ش��واء م��ن حيث 
القانون الدويل اأو قانون البحار. ومن خالل التدخل بهذه 
اأي  يفعل  اأن  ل�شالفيني  ميكن  ال  اأن��ه  اأي�شا  ذّك��ر  الطريقة، 
�شيء، وان الرئي�س �شيتدخل كلما ا�شتطاع اىل ذلك �شبيال. 

ال���ذي اتخذه  ب��ال��ق��رار  ال��ك��ات��ب روب��رت��و �شافيانو     *رح���ب 
اأول  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة  اأ���ش��ب��ح  �شريجيو م��ات��اري��ال.. ه��ل 

معار�س ل�شيا�شة احلكومة؟

   - هذه احلكومة لي�شت االأق��رب اىل قلبه. ويج�شد رئي�س 
اجل��م��ه��وري��ة امل��ع��ار���ش��ة الأن����ه، ق��ب��ل ك��ل ���ش��يء، مي��ث��ل النظام 
القدمي. فهو �شخ�س ر�شم مفردات م�شريته حتت اجلمهورية 

االأوىل وحتت الثانية.
   اإنه دميوقراطي- م�شيحي، ي�شاري واأوروبي. وهو نقي�س 
التيارات املوجودة حالياً يف ال�شلطة يف اإيطاليا. يف احلقيقة، 
تكنوقراط،  حكومة  اأو  رئي�س  حكومة  يريد  ماتاريال  ك��ان 
حتى يتم تنظيم انتخابات جديدة، ولكن متت مراوغته من 
دون  رهانه،  ا�شتعادة  يحاول  لذلك  احلاكم،  االئتالف  قبل 
املعار�س  ليكون  �شيء  كل  يفعل  �شوف  االأر����س.  على  البقاء 
الرابطة وحركة  التوتر بني  زي��ادة حدة  االأول. ومن خالل 

5 جنوم، يحاول ماتاريال تفجري احلكومة.
   *هل ميكن لهذا القرار اأن ي�شعف موقف �شالفيني؟

   - يبقى الناخبون االإيطاليون يف اغلبهم مع اخلط املت�شدد 
اأن  يذكر  الداخلية.  وزير  به  ينادي  الذي  للهجرة  املناه�س 
الرابطة هي التي ا�شتغلت على مو�شوع الهجرة يف اإيطاليا 
قدمياً  معياراً  اخ��ذ  النهاية  يف  ف�شالفيني  الت�شعينات،  منذ 

حلزبه ومتّكن من فر�شه.
    اإن قرار قبول املهاجرين قد اأ�شعفه بالتاأكيد، لكنه �شيكون 
قد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  بادعائه  منه  التن�شل  على  ق��ادراً 
اأكرث  ف��اإن  ال����راأي،  ذل��ك. ووف��ًق��ا ال�شتطالعات  اأج���ربه على 
اإيطاليا هي ماتاريال من  �شعبية يف  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات 
اأن  ه��ذا عالمة على  اأخ��رى، ويف  جهة، و�شالفيني من جهة 

البالد منق�شمة.
----------------------------------------

عن ليبريا�سيون

زرع اإ�سفينًا بني الرابطة وحركة 5 جنوم:

اإيطاليا: هكذا ي�شعى ماتاريال لتفجري احلكومة...!

هندورا�ض حت�سي 459 طفال ف�سلوا عن ذويهم يف اأمريكا

مفاجاأة جديدة لرتامب بق�شية مل �شمل املهاجرين

االذن لل�شفينة خللط االوراق وعقد ال�شراع

هل تنف�شل 5 جنوم عن الرابطة؟

جوزيبي كونتي.. بني املطرقة وال�شندان

يل ذراع بني الرئي�س ووزير الداخلية
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•• عوا�شم-وكاالت:

قبل  املر�شلة من  القتل  ف��رق  ع��ادت 
جمدداً  للظهور  االإي�����راين  ال��ن��ظ��ام 
اإىل  ت�شبه  �شيا�شة  يف  ال��ع��امل،  ح��ول 
التي  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ب��ع��ي��د  ح����د 
تك�شفت خالل ثمانينات وت�شعينات 

القرن املا�شي.
ال�شيا�شة التي غالباً ما كان النظام 
االإي����������راين ي���ل���ج���اأ اإل����ي����ه م����ن اأج����ل 
ال��ق�����ش��اء، اإم���ا ع��ن ط��ري��ق القتل اأو 
الرتهيب، على املعار�شني لل�شلطات 
اأن���ه���ا ال���ي���وم تعود  يف ط���ه���ران، ب���دا 
جم����دداً اإىل ال��ع��ل��ن ع��رب االأح����داث 
االأخرية التي ك�شفت عنها االأجهزة 

االأمنية الدولية.
بي�شت”  داي���ل���ي  “ذا  م���وق���ع  ون���ق���ل 
اأمنيني  م�شوؤولني  عن  االإلكرتوين 
وخ���������رباء م���ك���اف���ح���ة االإره������������اب يف 
اال�شتخبارات  عنا�شر  اأن  له  تقرير 
ت��ت��خ��ذ خ��ط��وات جريئة  االإي���ران���ي���ة 
ورمبا حمفوفة باملخاطر يف جميع 
طريق  عن  واأفريقيا،  اأوروب��ا  اأنحاء 
التلطي خلف البعثات الدبلوما�شية 
يف اخل����ارج وا���ش��ت��خ��دام��ه��م ك����اأدوات 
بطرق  ال�شلطة  م�شاريع  لتوظيف 
منذ  ال�����ع�����امل  ع���ل���ي���ه���ا  ي�������ش���ه���د  مل 

الت�شعينات.
وي���ع���ك�������س ال���ن�������ش���اط امل����ت����زاي����د يف 
م������وؤام������رات االغ���ت���ي���ال وات���ه���ام���ات 
بعيدة  جمموعات  وت�شليح  تفجري 
ج��������داً ع�����ن احل���������دود االإي�����ران�����ي�����ة، 
ووا�شنطن  ط��ه��ران  ب��ني  ال��ت��وت��رات 
االإيراين  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  ب�شاأن 
امليلي�شيات  ملفات  ن�شيان  دون  من 
يف منطقة ال�شرق االأو�شط وال�شباق 

نحو تطوير ال�شواريخ. 

اأحداث اأمنية وا�سحة
اتهمت  امل���ا����ش���ي���ة،  االأي�������ام  وخ�����الل 
دبلوما�شياً  االأمل���ان���ي���ة  ال�����ش��ل��ط��ات 

مزعومة  م��وؤام��رة  بتدبري  اإي��ران��ي��اً 
لتفجري اجتماع يف فرن�شا جلماعة 
للمقاومة  ال����وط����ن����ي  “املجل�س 
للنظام  امل���ع���ار����ش���ة  االإيرانية” 
االإي��راين يف منفاها. ومن بني من 
نيويورك  عمدة  االجتماع  ح�شروا 
للرئي�س  احل��ايل  واملحامي  ال�شابق 
االأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت���رام���ب، رودي 

جولياين.
ووف�����ق�����اً ل�����الدع�����اء االأمل����������اين، ف����اإن 
االإيرانية  لل�شفارة  الثالث  امل�شت�شار 
�شّلم  ال�شاعدي،  اأ���ش��داهلل  فيينا،  يف 
زوج�������ان اإي����ران����ي����ان ب��ل��ج��ي��ك��ي��ان يف 
ل��وك�����ش��م��ب��ورغ ع���ب���وة ن��ا���ش��ف��ة ب���وزن 
 TATP كيلوغرام واحد من مادة
لق�شف  ا�شتخدامه  طالباً  املتفجر 
ي��ون��ي��و )ح���زي���ران(   30 جت��م��ع يف 
باري�س.  يف  ف��ي��ل��ب��ي��ن��ت  ���ش��اح��ي��ة  يف 
اإيران  طالبت  عليه،  القب�س  وبعد 
باإطالق �شراح ال�شاعدي على اأ�شا�س 
متهمة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة،  احل�����ش��ان��ة 
زائفة.  ات��ه��ام��ات  بتلفيق  اأع���داءه���ا 
قيد  والزوجان  ال�شاعدي  اإبقاء  مع 

االعتقال حتى اليوم.
االأمريكيون  امل�������ش���وؤول���ون  وي��ّت��ه��م 
م�شوؤولة  اأن��ه��ا  االإي��ران��ي��ة  احلكومة 
ع����ن خم���ط���ط ال��ت��ف��ج��ري امل����زع����وم، 
“تهديدات  وج��ود  فكرة  ويرف�شون 
االأوروبية،  ال���دول  حت���اول  زائفة” 
ومن�شاويني  بلجيكيني  بينها  م��ن 

واأملانيني، توريط اإيران بها. 
م�شوؤواًل  ف����اإن  ال��ت��ق��ري��ر،  وب��ح�����ش��ب 
االأ�شبوع  ه��ذا  �شّرح  كبرياً  اأمريكياً 
قائاًل: “عندما تنظر اإىل ما قامت 
به اإيران يف اأوروبا منذ عام 1984 
وح��ت��ى ال���ي���وم، ي��ت��ع��ني ع��ل��ى جميع 
نف�شها من  التيقظ حلماية  ال��دول 
جمرد  “هذا  االإيراين”..  التهديد 
اإيران  ا�شتخدام  على  مثال  اأح���دث 
لتخطيط  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ل��ل��غ��ط��اء 

االإرهاب«.

االأدل����ة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر،  وي�����ش��ري 
اأظهرت قيام اإيران بن�شر فرق املوت 
اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا ل��ق��ت��ل اأع���دائ���ه���ا على 
االأقل منذ عام 1980، عندما قتل 
فا�شلة  حماولة  يف  فرن�شي  �شرطي 
الغتيال رئي�س وزراء اإيراين �شابق.

االأم����ن����ي يف  امل���ل���ف  اإىل  وب����ال����ع����ودة 
هولندا، فغداة اعتقال ال�شاعدي يف 
ال�شلطات  اأك��دت   ، يوليو  من  االأول 
ال��ه��ول��ن��دي��ة اأن����ه ق��ب��ل ���ش��ه��ر طردت 
اثنني من الدبلوما�شيني االإيرانيني 

يف الهاي الأ�شباب غري حمددة. 
وتعترب عمليات الطرد هذه نادرة يف 
عالقات  على  حتافظ  التي  هولندا 

ودية مع اإيران.
النا�شط  ُقتل  املا�شي،  نوفمرب  ويف 
ال��ع��رب��ي - االإي������راين، زع��ي��م حركة 
االأهواز،  لتحرير  العربي  الن�شال 
اأحمد موال ني�شي، بر�شا�س �شخ�س 
الهاي،  يف  القتلة  من  جمموعة  اأو 
 3 ب��ع��د. وك��ان��ت  يف ق�شية مل حت��ل 
ر�شا�شات اخرتقت راأ�شه واثنان يف 

�شدره.

ويف اأوائل مايو ، اتهم وزير خارجية 
املغرب نا�شر بوريطة اإيران بتهريب 
البولي�شاريو،  ج��ب��ه��ة  اإىل  اأ���ش��ل��ح��ة 
املغرب  تقاتل  م�شلحة  جماعة  وهي 
املتنازع عليها  يف ال�شحراء الغربية 
طوال العقود االأربعة املا�شية. وكان 
الدبلوما�شية  املغرب قطع عالقاته 
اأن  اإي��ران �شابقاً. وزعم بوريطة  مع 
ع��ن��ا���ش��ر م��ن ال��ب��ول��ي�����ش��اري��و وحزب 
دبلوما�شيني  التقوا مب�شوؤولني  اهلل 
زّودت  اإي��ران��ي��ني يف اجل��زائ��ر، حيث 
البولي�شاريو  اهلل  ح���زب  ميلي�شيا 
ب���������ش����واري����خ م�����ت�����ط�����ورة م�������ش���ادة 

للطائرات.
والت�شعينات،  الثمانينات  وخ���الل 
انت�شر العمالء االإيرانيون يف جميع 
اأن��ح��اء ال��ع��امل و���ش��ارك��وا يف عمليات 
�شخ�شيات  ا����ش���ت���ه���دف���ت  اغ���ت���ي���ال 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  لها  معار�شة 
وفرن�شا وال�شويد و�شوي�شرا واأملانيا.
جماعات  ات��ه��م��ت  االأرج���ن���ت���ني،  ويف 
التفجريات  اإي��ران يف  مدعومة من 
القاتلة لل�شفارة االإ�شرائيلية يف عام 

اليهودية  اجلالية  ومركز   1992
 115 خلفت  التي   1994 ع��ام  يف 

قتياًل.

حماولة تطهري 
الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات  وان��ق��ل��ب��ت 
عندما   ،1997 ع���ام  ط���ه���ران  م���ع 
اتهم  ق�شائياً،  حكماً  اأملانيا  اأ�شدرت 
اآن���ذاك علي  االإي���راين  الرئي�س  فيه 
االأعلى  وال��زع��ي��م  رف�شنجاين  اأك��رب 
علي خامنئي باإ�شدار االأوامر بقتل 
عدد من زعماء املعار�شة الكردية - 
يف  ميكونو�س  مطعم  يف  االإي��ران��ي��ة 
اأزمة  اأ�شعل  ما   ،1992 برلني عام 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ه���ددت ال��ع��الق��ات بني 

اإيران واأوروبا.
 و������ش�����ع�����ى ال�����رئ�����ي�����������س االإي�������������راين 
االإ�شالحي املنتخب حممد خامتي 
تبعت  التي  القليلة  ال�شنوات  خالل 
العالقات  ا���ش��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  احل���ادث���ة 
العنا�شر  اأخ����رج  فيما  اأوروب������ا،  م��ع 
اال�شتخبارات  وزارة  م��ن  امل��ت�����ش��ددة 
وزارة  تنظيف  على  وع��م��ل  واالأم���ن 

اخلارجية.
اأن  تفيد  معلومات  التقرير  وينقل 
اخلارجية  م���ن  اإخ���راج���ه���م  مت  م���ن 
جتمعوا  اال���ش��ت��خ��ب��ارات،  وال������وزارة 
داخ����ل ف����روع م��ن احل��ر���س الثوري 
االإيراين، الذي ا�شتعاد قوته خالل 
ف��رتة حكم حممود اأح��م��د جن��اد يف 
اإىل   2005 م���ن  امل��م��ت��دة  ال���ف���رتة 

.2013
االإيرانية  ال�شلطات  كانت  حني  ويف 
للعيان  وا����ش���ح  وب�����ش��ك��ل  ت�����ش��ت��خ��دم 
للتو�شع  لها  الدبلوما�شي  الغطاء 
وال����رته����ي����ب يف ع�����دد م����ن ال�����دول 
العراق،  لبنان،  مثل  منها  القريبة 
الفرتة  اأن  اإال  و�شوريا،  اأفغان�شتان 
ملحوظاً  ت��و���ش��ع��اً  عك�شت  امل��ا���ش��ي��ة 
لعملياتها اال�شتخباراتية وخ�شو�شاً 

يف اأوروبا.
اغ��ت��ي��ل رئي�س  امل��ن�����ش��رم،  ال��ع��ام  ويف 
معار�شة،  اإيرانية  تلفزيونية  قناة 
�شعيد كرمييان، بالقرب من منزله 
و�شفت  ع��م��ل��ي��ة  يف  ا���ش��ط��ن��ب��ول  يف 

باملتقنة واملهنية.

ا�ستغالل الدبلوما�سية 
ويلفت التقرير اإىل اأن عمليات القتل 
وا�شعة  م��ن حملة  تبدو ج���زءاً  ه��ذه 
ال�شتغالل  اإي����ران  تنفذها  ال��ن��ط��اق 
والدبلوما�شي  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��وا���ش��ل 
تعزيزاً مل�شاحلها االأمنية يف مناطق 
بع�س  املبا�شرة يف  نفوذها  اأبعد من 
وامل�������ش���رق،  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج  دول 
ون�شر  وتدريب  بتجنيد  تقوم  حيث 

امليلي�شيات.
وعدد كبري من االأن�شطة التو�شعية 
ثقافية،  ن�شاطات  ت�شم  االإي��ران��ي��ة 
الغذائية  ال���وج���ب���ات  ت���وزي���ع  م��ث��ل 
و����ش���ف���وف ال��ل��غ��ة ال���ف���ار����ش���ي���ة، كما 
اإغداق االأموال على طالب الدرو�س 
التابعة  واملدار�س  اإي��ران  الدينية يف 

لها يف اأفريقيا. 

يعيد الق�شاء الفرن�شي حماكمة البلجيكي من اأ�شل تون�شي فاروق 
يف  ن�شاطه  ح��ول  �شنوات  اأرب��ع  بال�شجن  عليه  احلكم  بعد  عبا�س  بن 
املتطرف  احل��ق  اأن�شار  موقع  على  االلفية  من  االأول  العقد  اأواخ���ر 
الناطق بالفرن�شية بح�شب ما اأوردت م�شادر متطابقة ام�س ال�شبت.

ا�شتاأنف  عاما(   32( عبا�س  بن  ان  امللف  من  قريبة  م�شادر  وقالت 
احلكم ال�شادر يف ال�شاد�س من يوليو احل��ايل وح��ذا ح��ذوه متهمان 

اآخران معه يف الق�شية.
اأ�شد  ب��ان��زال ع��ق��وب��ة  ال��ن��ي��اب��ة ط��ال��ب��ت  ان  واأف�����ادت م�����ش��ادر ق�شائية 
وبالتوقيف الفوري للمتهمني وقد ا�شتاأنفت احلكم اي�شا من جهتها.
اي�شا باحلظر  بن عبا�س  باري�س على  املحكمة اجلنائية يف  وحكمت 

التام من دخول االرا�شي الفرن�شية.
وه��ذه امل��رة االوىل التي تتم فيها ادان��ة بن عبا�س يف ق�شية مماثلة 
ذلك  ي���وؤدي  اأن  دون  لكن  اره��اب��ي��ة  ع��دة ملفات  ورد يف  ا�شمه  ان  م��ع 
اعد تطبيق  ال��ذي  ز.  الدين  نور  الق�شاء على  اىل مالحقته.وحكم 
امل�شتبه بانه �شاهم يف اعداد  الت�شفري جماهدين �شيكرت ودافيد ر. 

املوقع بال�شجن خم�س �شنوات.

خلفية  على  ومالطا  اإيطاليا  بني  �شيتفجر  جديدا  خالفا  اأن  يبدو 
اإن��ه لن  االإي��ط��ايل  الداخلية  وزي��ر  اأع��ل��ن  اأن  بعد  و���ش��ول مهاجرين 

ي�شمح ل�شفينة تقل اأكرث من 400 �شخ�س اأن تر�شو يف اإيطاليا.
رئي�س  ن��ائ��ب  من�شب  اي�شا  ي�شغل  ال���ذي  �شالفيني  ماتيو  ووا���ش��ل 
احل��ك��وم��ة وزع��ي��م ح��زب ال��راب��ط��ة ال��ق��وم��ي، �شيا�شته امل��ت�����ش��ددة ازاء 
مواجهة  اىل  ادت  والتي  املتو�شط  البحر  يعربون  الذين  املهاجرين 
مع مالطا ودول اخرى يف االحتاد االأوروبي ب�شبب �شفينة �شيد تنقل 

حاليا 450 �شخ�شا باجتاه جزيرة المبيدوزا االيطالية.
ايطاليا  اىل  م�شافة  اأق���رب  ال�شفينة  ان  مالطا  قالت  ناحيتها  م��ن 
اُجربت  املا�شي  �شواطئها.ال�شهر  اىل  التوجه  ي��ري��دون  ركابها  وان 
مالطا على ا�شتقبال ال�شفينة اليفالين امل�شتاأجرة من منظمة غري 
حكومية املانية وعلى متنها 234 مهاجرا، بعد ايام على ازمة بني 
مالطا وايطاليا ادت اىل حتويل �شفينة االنقاذ الفرن�شية اكواريو�س 
على  �شالفيني  ا�شبانيا.وكتب  اىل  �شخ�شا   630 لتنقل  م�شارها 
وفاعلي  واملهربني  مالطا  على  اتراجع.  لن  وع��دت،  “كما  في�شبوك 

اخلري اأن يدركوا ان هذا املركب لن ير�شو هنا«.

دمرت الفي�شانات التي �شببتها االأمطار الغزيرة والعوا�شف الرعدية 
يف ال�شني ج�شورا واأغلقت طرقا و�شككا حديدية، كما اأجربت اآالف 
ال�شكان على ترك منازلهم، وفق ما ذكرت و�شائل اإعالم ر�شمية، ام�س 

ال�شبت. 
وذكر املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية، اأنه يتوقع هطول مزيد من 
احتمالية ح��دوث في�شانات  ال��ب��الد، مع  اأن��ح��اء  �شتى  االأم��ط��ار على 

وانهيارات اأر�شية يف اإقليم �شيت�شوان بجنوب غرب ال�شني.
هذا  يف  بال�شني  كثرية  مناطق  وفي�شانات  غ��زي��رة  اأم��ط��ار  وجت��ت��اح 
الوقت من كل عام وكثريا ما توؤدي اإىل �شقوط مئات القتلى، ولكن 
�شقوط  ت�شجيل  بعد  ن�شبيا،  قليال  ك��ان  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�شحايا  ع��دد 
يتجاوز  قد  االأمطار  اأن  اجلوية  االأر�شاد  مركز  قتيال.واأو�شح   15

من�شوبها 80 مليمرتا يف ال�شاعة يف بع�س املناطق، ال�شبت.
اأي�شا من حدوث في�شانات �شمال �شرقي البالد، ودعا  وحذر املركز 
ال�شلطات اإىل وقف االأن�شطة التي تقام يف الهواء الطلق واحلذر من 

انهيار مبان.
املياه ب�شكل كبري يف نهر يانغت�شي، الذي ميتد من  وارتفع من�شوب 
اإقليم يوننان يف جنوب غرب ال�شني اإىل اإقليمي جيانغ�شو و�شنغهاي 
اإىل حدوث في�شانات يف كثري من  اأدى  ال�شرقي، مما  ال�شاحل  على 
فروعه واقرتاب من�شوب املياه يف �شد اخلوانق الثالثة من م�شتويات 

قيا�شية.

عوا�شم

باري�س

بكني

روما

وفاة فل�شطيني متاأثرًا بر�شا�س الحتالل يف غزة
 

•• غزة -اأ ف ب:

اأفادت وزارة ال�شحة الفل�شطينية ان فتى فل�شطينيا تويف �شباح ام�س متاأثرا 
بجروح اأ�شيب بها بر�شا�س اجلي�س االإ�شرائيلي يف املنطقة احلدودية ام�س 

االأول اجلمعة.
“حممد  اإن  بيان مقت�شب  ال���وزارة يف  با�شم  الناطق  ال��ق��درة  ا�شرف  وق��ال 
نا�شر �شراب )20 عاما( من خان يون�س جنوب قطاع غزة تويف �شباح ام�س 
ام�س  اال�شرائيلي  االحتالل  بر�شا�س  بها  ا�شيب  بجروح  متاأثرا  ال�شبت 

االول اجلمعة �شرق خان يون�س«.
ومنذ 30 مار�س، بداأ الفل�شطينيون يف قطاع غزة تنظيم “م�شريات العودة” 
او  غ��ادروه��ا  التي  ومنازلهم  اأرا�شيهم  اىل  بالعودة  الالجئني  حق  لتاأكيد 
احل�شار  ولك�شر  اإ�شرائيل،  دول��ة  اقامة  لدى   1948 عام  يف  منها  هجروا 
 141 ال��ق��ط��اع منذ اك��رث م��ن ع��ق��د. وق��ت��ل  ا���ش��رائ��ي��ل على  ال���ذي تفر�شه 
فل�شطينيا على االقل بنريان اجلي�س اال�شرائيلي منذ بدء التظاهرات. ومل 

ُيقتل اأي ا�شرائيلي.
باأنها  املتظاهرين  �شد  احلي  الر�شا�س  قواتها  ا�شتخدام  ا�شرائيل  وب��ّررت 
غزة  قطاع  على  ت�شيطر  التي  حما�س  حركة  متهمة  ح��دوده��ا،  عن  تدافع 

مبحاولة ا�شتخدام االحتجاجات كغطاء ل�شن هجمات.
وخا�شت ا�شرائيل وحما�س ثالث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق 
وقف ه�س الإطالق النار على جانبي ال�شياج الفا�شل بني و�شّن �شالح اجلّو 
االإ�شرائيلي فجر ال�شبت �شل�شلة غارات على مواقع حلركة حما�س يف قطاع 
اأك��رث من  ُقتل فيها فل�شطيني وا�شيب  غزة غ��داة مواجهات على احل��دود 

200 اآخرين بجروح، باالإ�شافة اىل جندي ا�شرائيلي.
واأطلق مقاتلون فل�شطينيون ع�شرات قذائف الهاون وال�شواريخ يف اجتاه 

بلدات ا�شرائيلية حماذية للحدود بالتزامن مع الغارات.

النظام الفار�سي ي�ستهدف املعار�سة

ظهور فرق القتل الإيرانية جمددًا حول العامل

احلمد اهلل يطالب بتحرك دويل لوقف هدم اخلان الأحمر
•• رام اهلل-وكاالت:

اهلل،  رام��ي احلمد  الفل�شطيني  ال��وزراء  رئي�س  طالب 
تهديدات  ل��وق��ف  فعلي  دويل  بتحرك  ال�شبت،  ام�����س 
�شرق  ب��ني  ت��ق��ع  فل�شطينية  ق��ري��ة  ب��ه��دم  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
اهلل، خالل  احل��م��د  ال��غ��رب��ي��ة.وق��ال  وال�شفة  ال��ق��د���س 
م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف يف ق���ري���ة اخل�����ان االأح����م����ر: “على 
املجتمع الدويل اأن يرتجم بيانات ال�شجب واال�شتنكار 
ل��وق��ف ج��رائ��م احلرب  ح��ازم��ة  اإج�����راءات عملية  اإىل 
التي ترتكبها اإ�شرائيل يف اخلان االأحمر وغريها من 

التجمعات البدوية من خالل الهجمة التهجريية«.
املت�شلة  ال���ع���ق���ود  ه����ذه  ك���ل  وب���ع���د  “اأننا  واأ������ش�����اف: 

والتو�شع  وامل�������وارد  االأر�������س  و���ش��رق��ة  ال��ت�����ش��ري��د  م���ن 
االأمم  ق��رارات  لتطبيق  يكون  ما  اأح��وج  اال�شتيطاين، 
بط�س  من  ل�شعبنا  الدولية  احلماية  وتفعيل  املتحدة 
اهلل  احلمد  الع�شكري«.واتهم  االإ�شرائيلي  االحتالل 
اأو�شال  وتقطيع  القد�س  عزل  على  بالعمل  اإ�شرائيل 
احتاللها  واإطالة  “ا�شتدامة  بغر�س  الغربية  ال�شفة 
الدويل،  للقانون  و�شارخ  وا�شح  انتهاك  يف  الع�شكري 
رئي�س  الدولية«.واعترب  وال�شكوك  املواثيق  ولكافة 
“تقوي�س  اإ�شرائيل  اأن ممار�شات  الوزراء الفل�شطيني 
فل�شطينية  دول����ة  ق��ي��ام  ال��دول��ت��ني والإم��ك��ان��ي��ة  حل���ل 
جغرافياً«.وح�شر  ومتوا�شلة  �شيادة  وذات  م�شتقلة 
موؤمتر احلمد اهلل وزراء من حكومته، وممثل االحتاد 

طراف،  رال���ف  الفل�شطينية  االأرا����ش���ي  يف  االأوروب�����ي 
وال�شني  االأردن  بينها  دول  ع��دة  وقنا�شل  و���ش��ف��راء 
“التجمع البدوي موجود  اإن  والربازيل.وقال طراف 
هنا قبل اأن حتتل اإ�شرائيل هذه املنطقة، وهذا التجمع 
ل��ه ح��ق��وق وف��ق ال��ق��ان��ون ال���دويل واالحت���اد االأوروب���ي 
“االحتاد  اأن  بهدمه«.واأ�شاف  اإ�شرائيل  قرار  يرف�شه 
االأوروبي كان والزال م�شتمراً يف دعم التجمع للو�شول 
اإىل حقوقه التي تكفلها القوانني الدولية من تعليم 
الن�شطاء  ع�شرات  اأخ��رى«.وي��راب��ط  وح��ق��وق  و�شحة 
الفل�شطينيني يف جتمع اخلان االأحمر منذ الرابع من 
ال�شهر اجلاري بهدف حماولة الت�شدي لعملية الهدم 

املقررة له من ال�شلطات االإ�شرائيلية.

رئي�س النواب الإيطايل ينفي
 اخلالف يف ق�شية "ريجيني" 

•• روما-وكاالت:

ك�شف غمو�س  التو�شل حلقيقة  اإىل  ب��الده  فيكو،  روب��ريت��و  االإي��ط��ايل،  ال��ن��واب  رئي�س جمل�س  دع��ا 
مالب�شات مقتل الباحث جوليو ريجيني بالعا�شمة امل�شرية القاهرة مطلع عام 2016، نافياً وجود 
ت�شاد يف الروؤى بني روما والقاهرة حول تلك امل�شاألة.وقال فيكو يف حديث لل�شحافيني، بعد لقاء مع 
والدي ريجيني بح�شور وزير اخلارجية، اإنيزو موافريو ميالنيزي، بح�شب وكالة اآكي االإيطالية اإن 
اللقاء وهو الثاين بعد مرور �شهر، ا�شتعر�س بع�س املبادرات قيد االإن�شاء والهدف اأن يبقى الو�شول 
اإىل احلقيقة ب�شاأن مقتل جوليو ريجيني.واأ�شار رئي�س جمل�س النواب االإيطايل اإىل اأنه دائماً على 
ثقة من اأنه يف النهاية �شوف تاأتي احلقيقة، لي�س من اأجل والدي جوليو فح�شب، بل بالن�شبة لبلده 

باأ�شرها، ومن واجب الدولة الو�شول اإىل هذه احلقيقة، ح�شب قوله.

اإغالق 100 مدر�سة اأفغانية ب�سبب تهديدات طالبان

مقتل 162 م�شلحًا يف عمليات اأمنية باأفغان�شتان
•• كابول-وكاالت:

ب�11  قامت  اإنها  االأفغانية،  ال��دف��اع  وزارة  قالت 
يف  ج��وي��ة  �شربة   19 وت��وج��ي��ه  م�شرتكة  عملية 
خمتلف اأنحاء البالد، يف ال�شاعات ال�24 املا�شية، 
التلفزيونية  “تولو.نيوز”  قناة  ذكرته  ملا  طبقاً 

االأفغانية، ام�س ال�شبت.
واأ�شافت الوزارة يف بيان، اأن 162 متمرداً م�شلحاً 
املا�شية يف  ال�24  ال�شاعات  قتلوا يف  االأق��ل،  على 

عمليات �شنتها قوات االأمن االأفغانية يف البالد.
اآخ��ر على  66 متمرداً  اأن  ال���وزارة  بيان  واأ���ش��اف 

االأقل اأ�شيبوا ومت اعتقال اآخر.
طالبان  حركة  ق��ادة  م��ن  �شبعة  اأن  البيان  وت��اب��ع 

كانوا اأي�شاً من بني املتمردين القتلى.
ومت القيام بالعمليات يف اأقاليم ننكارهار، وكونار، 
وغ��زين، وباكتيا، واأوروزج���ان، وزاب��ول، وقندهار، 
وف������رح، وب���ادغ���ي�������س، وف����ري����اب، وق����ن����دوز، وبلخ، 

وباداخ�شان، وهلمند، ح�شب البيان.
املتمردين  خم��اب��ئ  ت��دم��ري  مت  العمليات  وخ���الل 

واأ�شلحة تخ�شهم، ح�شب الوزارة.
ال�شحايا  البيان عن معلومات حول  يك�شف  ومل 

يف �شفوف قوات االأمن اأو املدنيني.
ينتمي  التي  اجلماعات  ال���وزارة  بيان  يحدد  ومل 

اإليها هوؤالء املتمردون. 
وم���ن امل���ع���روف ح��رك��ة ط��ال��ب��ان وت��ن��ظ��ي��م داع�س 
وامل�شالح  االأم��ن  ق��وات  ت�شتهدف  ي�شنان هجمات 

احلكومية يف اأفغان�شتان.

اأف���غ���اين ع���دم ق����درة التالميذ  واأع���ل���ن م�����ش��وؤول 
الذهاب اإىل 100 مدر�شة يف اإقليم لوجار و�شط 
ب�شبب  تعليمية  من�شاآت  اإغ��الق  بعد  اأفغان�شتان، 

تهديدات حركة طالبان.
التعليم  اإدارة  رئي�س  كاليوال،  الوكيل  عبد  وق��ال 
من  اأك��رث  اأغلقوا  امل�شوؤولني  اإن  لوجار  اإقليم  يف 
عا�شمة  ع��الم،  بويل  مدينة  و�شط  مدر�شة،   60

االقليم، ب�شبب تهديدات من اجلماعة املتمردة .
40 مدر�شة اأخ��رى مغلقة  اأن��ه م��ازال��ت  واأ���ش��اف 
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  اأغا”  “حممد  منطقة  يف 

حوايل  حرمان  اإىل  اأدى  االإغ��الق  طالبان.وهذا 
60 األف طالب من التعليم يف االإقليم.

ب����داأوا يف  اأن م�شلحي ط��ال��ب��ان  وذك���ر م�����ش��وؤول��ون 
تهديد املدر�شني، يف حماولة الإبقائهم يف منازلهم 
بعد اأن تكبد امل�شلحون خ�شائر فادحة، يف عمليات 

ع�شكرية اأخرية يف اإقليم لوجار.
ويف الوقت نف�شه، يف اإقليم هلمند جنوب البالد، 
مت اإغالق 123 مدر�شة منذ ع�شر �شنوات، ب�شبب 
من  اأك��رث  ت�شرر  يف  ت�شبب  مم��ا  امل�شتمر،  العنف 

600 األف طالب.

لفروف: تطوير اأ�شلحة 
جديدة �شروري حلماية اأمننا

•• مو�شكو-وكاالت:

اعترب وزير اخلارجية الرو�شي، �شريغي الفروف، اأن تطوير وت�شميم اأ�شلحة 
اأن  اأمنها، واأن مو�شكو ال ميكن  اأجل حماية  اأمٌر �شروري لبالده من  جديدة، 
املتحدة.وقال الف��روف يف مقابلة مع  الواليات  اأم��ام  ب��دون �شالح  تقف عاجزة 
قناة رو�شيا اليوم، اأذيعت الليلة قبل املا�شية: “يف عام 2002، اعترب الرئي�س، 
باأنظمة  املعاهدة اخلا�شة  املتحدة من  ان�شحاب الواليات  اأن  فالدميري بوتني، 
الدفاع ال�شاروخي يعترب خطاأ، فاأجابُه الرئي�س االأمريكي، حينها جورج بو�س 
واأن��ه لي�س موجهاً �شد  دف��اع �شاروخي،  ب��الده بحاجة لبناء نظام  ب��اأن  االب��ن، 
ال�شمالية«.وتابع الفروف  اإي��ران وكوريا  اأخ��رى. وذكر  رو�شيا، ولكن �شد دول 
من  ال�شاروخية  الدفاع  اأنظمة  من  احل��د  معاهدة  على  التوقيع  “مت  قائاًل: 
ُيحدد وقت  .1972ومل  ال�شوفيتي، يف مايو  املتحدة، واالحت��اد  الواليات  قبل 
معني لتنفيذها.. يف عام 2001، اأعلنت وا�شنطن االن�شحاب من املعاهدة، ويف 
البلدين«.واأو�شح  ال�شاروخي بني  الدفاع  العمل مبعاهدة  2002 توقف  عام 
تطوير  يف  وب��داأن��ا  املعاهدة،  من  املتحدة  ال��والي��ات  ان�شحبت  الرو�شي:  ال��وزي��ر 
باأن  الأنف�شنا  ن�شمح  ال  الأننا  االأمريكية،  نظريتها  على  تتفوق  جديدة  اأ�شلحة 
واأنظمة دفاع  اأ�شلحة  التي متلك  املتحدة،  الواليات  نقف عاجزين يف مواجهة 
�شاروخي ا�شرتاتيجية. لذلك، حاولنا 
حماية اأمننا بطريقة ما يف هذا الو�شع، 
ال �شيء اأكرث من ذلك. ونحن ال ننوي 
نحمي  اأن  نريد  ولكننا  اأح��د،  مهاجمة 
اعتداءات  اأي  م��ن  جيد  ب�شكل  اأنف�شنا 
موجهة �شدنا.واأعلن الرئي�س الرو�شي، 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني، يف وق���ت ���ش��اب��ق، اأن 
االأ�شلحة الرو�شية اجلديدة التي ُك�شف 
�شت�شمن  املا�شي،  مار�س  اأول  يف  عنها 
ال��ت��ك��اف��وؤ اال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��رو���ش��ي��ا، مع 

القوى الع�شكرية الكربى.

الرئي�س الريرتي يبداأ زيارة تاريخية اإىل اثيوبيا بوينغ تنهي الختبارات على طائرة ال�شهريج ل�شالح اجلو الأمريكي
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأنهت �شركة بوينغ، التجارب على الطائرة ال�شهريج 
يف  �شت�شلمها  التي   KC-46 Pegasus االأوىل 

اأكتوبر املقبل ل�شالح اجلو االأمريكي، 
وفقاً ملا ذكرته م�شادر من اجلانبني يف بيان بال�شاعات 

االأخرية.

وقال ويل روبر، من �شالح اجلو االأمريكي: بتحقيق 
اأظهر برنامج التجارب م�شتوى الن�شج  هذا الهدف، 
ت�شليم  عمليتي  اجلوية  وللقوات  لبيونغ  يتيح  ال��ذي 
وت�شلم الطائرة اجلديدة اأواخر اأكتوبر املقبل.وتاأمل 
ال��ط��ائ��رات مطلع  امل��زي��د م��ن  اإمت���ام جتهيز  بوينغ يف 
2019 الإخ�شاعها لربنامج االختبارات ثم ت�شليمها 

ل�شالح اجلوي االأمريكي.

 •• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

اثيوبيا  اىل  افورقي  اي�شيا�س  االري��رتي  الرئي�س  و�شل 
من  اق��ل  بعد  ال�شالم  لتوطيد  تاريخية  زي��ارة  يف  ام�س 
اأ�شبوع على اإعالن الدولتني انتهاء نزاع ا�شتمر عقدين 

من الزمن، بح�شب مرا�شل وكالة فران�س بر�س.
وكان يف ا�شتقبال افورقي رئي�س الوزراء االثيوبي ابيي 

م�شتهل  يف  ال�شرف  حر�س  معه  ا�شتعر�س  ال��ذي  احمد 
ال��زي��ارة ال��ت��ي ت�شتمر ث��الث��ة اي��ام.وت��اأت��ي ال��زي��ارة بعد 
خم�شة ايام فقط على زيارة البيي اإىل اريرتيا يف اطار 
عملية �شالم تهدف اىل انهاء �شنوات من العداء والنزاع، 
بداأت ال�شهر املا�شي عندما وافق رئي�س الوزراء االثيوبي 
على االلتزام بقرار لالأمم املتحدة ب�شاأن احلدود وت�شليم 

اأرا�س متنازع عليها اىل اريرتيا.
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•• بغداد-وكاالت:

النجف  م��ط��ار  يف  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  ا�شتوؤنفت 
ام�س،  �شباح  ب��غ��داد،  العا�شمة  جنوبي  ال��دويل 
ب��ع��د ان�����ش��ح��اب امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��غ��ا���ش��ب��ني، فيما 
عن  التجوال  حظر  العراقية  ال�شلطات  رفعت 
بينما  بالتظاهرات.  م�شحون  ي��وم  بعد  املدينة 
الدعوة  ح��زب  مكاتب  ب��اإح��راق  متظاهرون  ق��ام 
وت��ي��ار احل��ك��م��ة وامل��ج��ل�����س االأع���ل���ى يف حمافظة 
االأو�شاع  ت��ردي  على  احتجاجات  خالل  مي�شان 

االقت�شادية.
وكان مئات العراقيني قد اقتحموا املطار واأوقفوا 
احتجاجات  ن��ط��اق  مو�شعني  اجل��وي��ة،  احل��رك��ة 
بعد  والف�شاد  احلكومية  اخل��دم��ات  �شعف  على 

مظاهرات يف مدينة الب�شرة اجلنوبية.
وت��ع��ر���ش��ت ال���ق���وى االأم��ن��ي��ة ب��ال�����ش��رب لبع�س 
اأ���ش��ي��ب��وا ب��ج��روح ونقلوا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، ال��ذي��ن 
اآخ��رون احتجاجهم  امل�شت�شفى، فيما وا�شل  اإىل 
و�شول  م��ع  امل��ط��ار  م���درج  اإىل  بع�شهم  وو���ش��ل 

تعزيزات اأمنية كبرية، وفق “فران�س بر�س«.
جنوبي  ال��ب�����ش��رة  يف  ال���ت���ظ���اه���رات  وت���ت���وا����ش���ل 
احتجاجا  ال��ت��وايل  على  ال�شاد�س  لليوم  ال��ع��راق 
حيدر  ال���وزراء  رئي�س  ا�شطر  ما  البطالة،  على 

العبادي للتوجه اإىل املنطقة.
ر�شميا  ال��ع��راق��ي��ني  ب��ني  ال��ب��ط��ال��ة  ن�شبة  وت��ب��ل��غ 
عاما   24 دون  ه��م  م��ن  وي�شكل  ب��امل��ئ��ة،   10.8
يجعل  م��ا  ال��ع��راق،  �شكان  م��ن  باملئة   60 ن�شبة 

معدالت البطالة اأعلى مبرتني بني ال�شباب.
حظر  العراقية  ال�شلطات  رف��ع��ت  جانبها،  م��ن 
العا�شمة  جنوبي  النجف  مدينة  عن  التجوال 
مكاتب  ب��اإح��راق  متظاهرون  ق��ام  بينما  ب��غ��داد، 
حزب الدعوة وتيار احلكمة واملجل�س االأعلى يف 
تردي  على  احتجاجات  مي�شان خالل  حمافظة 

االأو�شاع االقت�شادية.
ون�شر نا�شطون �شورا مت تداولها على من�شات 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ت��ظ��ه��ر اإح����راق 
النجف  م��دي��ن��ة  اهلل يف  ح����زب  ك��ت��ائ��ب  م���ق���رات 
اإ���ش��اف��ة حل��رق م��ن��ازل �شيا�شيني يف  ال��ع��راق��ي��ة، 

النجف.
كما اأفادت تقارير باإطالق نار كثيف داخل اأروقة 
العراق، عقب  جمل�س حمافظة مي�شان جنوبي 
اإثر  بها  اأ�شيب  ب��ج��روح  م��ت��اأث��را  متظاهر  وف���اة 
املحافظة.هذا  يف  االأم���ن  اأج��ه��زة  م��ع  مواجهات 
واأكد املجل�س الوزاري لالأمن الوطني العراقي، 
كافة  �شتتخذ  االأمنية  القوات  اأن  ال�شبت،  ام�س 
يحاولون  “مند�شني  بحق  ال��رادع��ة  االإج���راءات 
للتخريب”،  ال�شلمي  التظاهر  م��ن  اال�شتفادة 
وممتلكات  امل��واط��ن��ني  ح��م��اي��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 

الدولة من واجب القوات االأمنية.

ال���وزراء حيدر  لرئي�س  االإع��الم��ي  املكتب  وق��ال 
“ال�شومرية نيوز”  العبادي، يف بيان بثه موقع 
لالأمن  ال���وزاري  “املجل�س  اإن  اليوم،  االإخ��ب��اري 
رئي�س  برئا�شة  ط��ارئ��اً  اج��ت��م��اع��اً  عقد  ال��وط��ن��ي 
امل�شلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد  ال���وزراء  جمل�س 

حيدر العبادي ملناق�شة الو�شع االأمني«.
واأ�شاف اأن املجل�س، الذي يقف مع حق التظاهر 
للمتظاهرين،  امل�����ش��روع��ة  وامل��ط��ال��ب  ال�����ش��ل��م��ي 
املناطق من  ناق�س تداعيات ما ح�شل يف بع�س 
تخريب من قبل عنا�شر مند�شة، حيث ر�شدت 
واال���ش��ت��خ��ب��اري��ة جماميع  االأم���ن���ي���ة  االأج����ه����زة 
اال�شتفادة  حت����اول  وم��ن��ظ��م��ة  ���ش��غ��رية  م��ن��د���ش��ة 
للتخريب  للمواطنني  ال�شلمي  ال��ت��ظ��اه��ر  م��ن 
ومهاجمة موؤ�ش�شات الدولة واملمتلكات اخلا�شة.
االإجراءات  كافة  �شتتخذ  “قواتنا  اأن  اإىل  واأ�شار 
الرادعة بحق هوؤالء املند�شني ومالحقتهم وفق 
القانون، واأن االإ�شاءة للقوات االأمنية تعد اإ�شاءة 

بحق البلد و�شيادته«.
حماية  اأن  ي��وؤك��د  “املجل�س  اأن  ال��ب��ي��ان،  وت��اب��ع 
قواتنا  واج��ب  من  الدولة  وممتلكات  املواطنني 
اأجل  االأمنية البطلة التي قدمت ال�شحايا من 
االإرهابية  الع�شابات  وهزمت  االأرا���ش��ي  حترير 
وه��ي ما زال��ت حالياً تالحق خاليا االإره���اب يف 
�شالح الدين ودياىل ونينوى واالأنبار واحلدود 
التعاون  باملواطنني  املجل�س  �شوريا«.واأهاب  مع 
اأي مند�س واحلفاظ على  اأجل ك�شف  معها من 
املنجزات املتحققة يف جمال االأمن واال�شتقرار.

وزير خارجية الوفاق الليبية يجري مباحثات يف اأوروبا 
•• طرابل�س-وكاالت:

بحث وزير اخلارجية يف حكومة الوفاق الوطني 
الليبية املدعومة دولياً حممد الطاهر �شيالة، يف 
ديديه  البلجيكي  نظريه  مع  منف�شلني،  لقاءين 
االأطل�شي  �شمال  حللف  ال��ع��ام  واالأم����ني  ري��ن��درز 
)ن����ات����و( ي��ن�����س ���ش��ت��ول��ت��ن��ربج، ت����ط����ورات االأزم�����ة 

الليبية.
الليبية  لوزارة اخلارجية  االإعالمي  املكتب  وقال 
التقى  �شيالة  ال��وزي��ر  اإن  ط��راب��ل�����س،  بالعا�شمة 
اأعمال  هام�س  على  الناتو  حللف  ال��ع��ام  االأم���ني 

اأول  ال��ذي عقد  ال��دويل ملحاربة داع�س  االجتماع 
بروك�شل،  البلجيكية  بالعا�شمة  اخلمي�س  اأم�س 
لبحث تطوير التعاون والتن�شيق امل�شرتك و�شبل 
دع���م ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا االأمم 
الوطني،  ال��وف��اق  ج��ه��ود حكومة  ودع���م  امل��ت��ح��دة 

ح�شبما ذكرت اليوم ال�شبت بوابة الو�شط.
م��ع نظريه  �شيالة  ال��وزي��ر  اآخ���ر، بحث  ل��ق��اء  ويف 
البلجيكي ديديه ريندرز، العالقات الثنائية بني 
البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيز التعاون الثنائي 
لل�شعبني  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  مبا  امل�شرتك، 

والبلدين ال�شديقني.

كما بحث الوزيران، �شبل دعم العملية ال�شيا�شية 
ودعم جهود حكومة  املتحدة  االأمم  تقودها  التي 

الوفاق الوطني، بح�شب البيان.
عقب  اأم��ن��ي��اً  ان��ف��الت��اً  ت�شهد  ليبيا  اأن  اإىل  ي�شار 
االطاحة بالزعيم الليبي معمر القذايف وقتله يف 

عام 2011 ،
اإدارتها  على  حكومات  ث��الث  ت��ن��ازع  اإىل  اإ�شافة   
وه����ي، احل��ك��وم��ة امل��وؤق��ت��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن جمل�س 
الوطني  ال����وف����اق  وح���ك���وم���ة  امل��ن��ت��خ��ب،  ال����ن����واب 
امل��دع��وم��ة دول��ي��ا، وح��ك��وم��ة االن��ق��اذ املنبثقة عن 

املوؤمتر الوطني العام املنتهية واليته.

مظاهرات اأخرى تنتظر ترامب يف ا�شكتلندا
•• وا�شنطن-وكاالت:

ينهي الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب يومي 
املتحدة،  اململكة  اإىل  زي��ارت��ه  واالأح����د  ال�شبت 
الفاخر  الفندقي  جممعه  يف  خا�شة  ب��اإق��ام��ة 
اأثار  اأن  بعد  وذل���ك  باإ�شكتلندا،  ت��ورن��ب��وري  يف 
ال�����ش��دم��ة ع��ن��د م��ه��اج��م��ت��ه رئ��ي�����ش��ة احلكومة 

الربيطانية ترييزا ماي حول بريك�شت.
ويتوجه ترامب بعدها اإىل هل�شنكي يف فنلندا 
حيث يلتقي نظريه الرو�شي فالدميري بوتني.

خالل  نظرياً  ترامب  يثري  اأال  املفرت�س  وم��ن 

اأحدثها  ال��ت��ي  البلبلة  ا�شكتلندا  يف  ت���واج���ده 
اململكة  ال��ي��وم��ني االول����ني م��ن زي��ارت��ه اىل  يف 
املتحدة.وكان ترامب الذي و�شل اخلمي�س اأثار 
اال�شتنكار عندما اعترب يف مقابلة مع �شحيفة 
اإق��ام��ة عالقة  ل��ن��دن يف  اأن رغ��ب��ة  “ذي �شن” 
وث��ي��ق��ة م��ع االحت����اد االأوروب������ي ب��ع��د بريك�شت 
على اإمكان التو�شل  “على االأرجح”  �شتق�شي 

اإىل اتفاق للتبادل للحر مع الواليات املتحدة.
موؤملة  �شفعة  االأخ����ري  ت��رام��ب  تعليق  وي�شكل 
بقوة  اأ���ش��ادت م�شاء اخلمي�س  ك��ان��ت  ال��ت��ي  مل��اي 
العالقة بني البلدين وباأن هناك فر�شة “غري 

م�شبوقة” بينهما.
من املتوقع خروج تظاهرات اأخرى يف ا�شكتلندا 
اجلمعة  م�شاء  �شخ�س  األفي  نحو  جتمع  فقد 
يف غال�شكو على بعد �شاعة تقريباً من جممع 
ت���ورن���ب���وري )ال�����ش��اح��ل ال��غ��رب��ي( ال����ذي ي�شم 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  بينما  للغولف  م��الع��ب  ث��الث��ة 

ُتنظم تظاهرة ال�شبت يف اأدنربه.
ويف دليل على االأجواء ال�شائدة، كان يف ا�شتقبال 
عن  ممثل  غال�شكو  يف  اجلمعة  م�شاء  ت��رام��ب 
احلكومة الربيطانية ولي�س عن رئي�شة وزراء 

ا�شكتلندا نيكوال �شتورجن.

•• الفجر - تون�س

املخ�شرم  ال�شيا�شي  و���ش��ف     
وم�����وؤ������ش�����������س ح��������زب احل����رك����ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، اأح��م��د جنيب 
يف  ال�شيا�شي  الو�شع  ال�شابّي، 
ب����الده ب��امل��رت��ب��ك، و���ش��ٌع “بدا 
وكاأّنه  اجلمهورّية  رئي�س  معُه 
فقد ال�شلطة”، ح�شب تعبريه.   
قراءته  يف  ال�����ش��اب��ي،  واع���ت���رَب 
التحليلية للو�شع العام للبالد، 
�شفحته  ع��ل��ى  ن�����ش��ره��ا  ال���ت���ي 
ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك، اأّن 
اإق��ال��ة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، لطفي 
االأخرية  احللقة  كانت  براهم، 
املتوترة  العالقات  م�شل�شل  يف 
بني الرئي�س ورئي�س حكومتِه، 
التي اأعلن مبقت�شاها الطالُق 

بني الرجلني.
“لقد  ي�����ق�����ول:  ك����ت����َب  اإذ     
اجلمهورية  رئ��ي�����س  اع���رت����س 
على التحوير الوزاري، بعد اأن 
تقت�شي  كما  ا�شت�شارتُه  وقعت 
القوانني، ولكن رئي�س احلكومة 
جتاهل هذا االعرتا�س متعلال 
ب����اأن ال��ت��ح��وي��ر ي��ظ��ّل م���ن بني 
�شالحياتِه، ومنذ ذلك احلني، 
راأ�شي  بني  مي��ّر  التّياُر  يعد  مل 

ال�شلطة التنفيذية«.
   وتابع ال�شابي قراءتُه كاتًبا: 
“ومل يكن لل�شاهِد اأن يت�شّرف 
م�شبًقا  ي�����ش��م��ن  مل  ل���و  ه��ك��ذا 

ونتيجة  الغنو�شي.  را�شد  دع��م 
ل�����ذل�����ك، اه������ت������ّزت ال���ع���الق���ات 
املثالية بني “ال�شيخني” حتى 
اأن الرئي�س بات ي�شتمتُع بتكرار 
انتهى”  ق��د  “التوافُق  جملة 

على م�شامع زوارِه املقّربني.
اأّن االإ�شالميني مل يعد     كما 
الكلمات  م��ن  يكفي  م��ا  لديهم 
القا�شية للتعبري-  ولكن دائًما 
يف اخلا�س - عن االحتقار الذي 

ال�شب�شي  قائد  للباجي  يكّنونُه 
واب��ن��ُه. اإّن��ه��م ي��وؤك��دون على اأّن 
ن���داء ت��ون�����س ان��ت��ه��ى واأّن���ه���م يف 
“علماين”  حليف  اإىل  ح��اج��ة 
�شتفرزها  التي  للحكومة  اآخ��ر 

الت�شريعيات القادمة«.
   وب��خ�����ش��و���س ال��ع��الق��ة بني 
رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد 
التون�شي  ال�����ع�����ام  واالحت����������اد 
ال�شابي  جن��ي��ب  ك��ت��ب  لل�شغل، 

ح���رب  ع����ن  “بعيًدا  ق����ائ����ال: 
البيانات، يبدو اأن ال�شاهد �شرع 
الدين  ن��ور  ا�شتمالة  خطة  يف 
العالقة  وحت�����ش��ني  ال��ط��ب��وب��ي 
الطريقة  بهذه  ليحرم  بينهما 
ال��ب��اج��ي ق���ائ���د ال�����ش��ب�����ش��ي من 
هل  ولكن  هائل.  �شيا�شي  دع��م 
�شي�شمح �شندوق النقد الدويل 
الذي  هو  التقارِب،  هذا  بنجاِح 
�شلطة  ���ا  ع���ل���ن���يًّ مي���ت���ل���ُك  ب������ات 
مراقبة وم�شاءلة العالقة بني 

الطرفني؟«.
التي  ت���دوي���ن���ت���ه  يف  وت����اب����ع     
الفرن�شية:  ب��ال��ل��غ��ة  ���ش��اغ��ه��ا 
والت�شويِف  ال��ت��وّت��ر  ه��ذا  “كّل 
ي����ح����دُث ع���ل���ى خ���ل���ف���ّي���ة اأزم�����ة 
اجتماعية ح��ادة، مل يعد معها 
الطبقة  تتحّمل  اأن  املمكِن  من 
املتو�شطة  والطبقة  ال�شغيلة 
املعي�شة،  تكاليف  ارت��ف��اع  اأك��رث 
ونق�س االأدوية يف امل�شت�شفيات، 
نفقات  ت�����ش��دي��د  يف  وال���ت���اأخ���ري 
وجرايات  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
التي  التهديدات  املتقاعدين، 
تخّيم على الرواتب والوظائف 
العامة  اخل����دم����ات  وت����ده����ور 
هجرة  وال����ن����ق����ل،  )ال���ت���ع���ل���ي���م 
اإّن  اخلارج…(.  اإىل  االأدم��غ��ة 
باملخاطر  حم���ف���وف  ال���و����ش���ع 
من  بالكثري  لنا  يحتفظ  وق��د 
امل��ف��اج��اآت اب��ت��داء م��ن اخلريف 

املقبل«.

ب�ّسر بخريف املفاجاآت:

نافذة جنيب ال�شابي: الباجي قائد ال�شب�شي فقد ال�شلطة...!
م�سرعة

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

•• كري�شتيان مكاريان*

   بخليط، ب��ات ال��ي��وم م��ع��ه��ودا، م��ن ع��دوان��ي��ة قّل 
ن��ظ��ريه��ا، واإط������راء ل��ل��ت��دارك م��ب��ال��غ ف��ي��ه، هاجم 
دونالد ترامب، اأي�شاً، رئي�شة الوزراء الربيطانية.

“ذا  التابلويد  �شحيفة  مع  مده�شة  مقابلة  يف     
تدّخل  ال�����ش��ح��اف��ة،  يف  االب���ت���ذال  من����وذج  �شن”، 
ال�شيا�شة  يف  ح���رج  اأي  دون  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س 
وزير  اأن  درج���ة  اىل  امل��ت��ح��دة،  للمملكة  ال��داخ��ل��ي��ة 
الرتبية، �شام جاميا، ا�شتغرب هذه ال�شربة حتت 
�شيد  اأخ���الق���ك،  “اأين  ���ش��اخ��ط��ا:  وق����ال  احل�����زام، 
بتفخيخ  ق���ام  ب��ب�����ش��اط��ة  ت��رام��ب  الأن  ترامب؟”، 
�شديد  باأمل  بلورتها  التي  التجارة احلرة،  اتفاقية 
ترييزا م��اي، حيث اتخذت هذه االخ��رية االجتاه 

احلكيم وال�شجاع لربيك�شيت “ناعم«.
   ه���ذا ال��رتت��ي��ب م��ع االحت����اد االأوروب������ي، والذي 
الثقيل  ال�����وزن  م���ن  وزي���ري���ن  ا���ش��ت��ق��ال��ة  اإىل  اأدى 
جون�شون  ب��وري�����س  بينهما  م��ن  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع 
االأطراف  جميع  م�شلحة  يف  هو  االأط���وار،  غريب 
اذ ين�س على حرية حركة املواد الغذائية وال�شلع 
“اإذا  امل�شرتكة.  القواعد  اأ�شا�س  اال�شتهالكية على 
اأب��رم��وا مثل ه��ذا االت��ف��اق، ق�شف ت��رام��ب، �شوف 
التعامل مع  ب��دل  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ع  نتعامل 
اململكة املتحدة، وهو ما قد يق�شي على االتفاق”. 
اأخ��ربت ترييزا م��اي كيف تفعل،  “لقد  واأ���ش��اف: 
خطاأ  اأك���رب  ه��و  ه���ذا  رمب���ا  ت�شمعني”.  مل  لكنها 
ارتكبته رئي�شة الوزراء ... لنطمئن، يعترب ترامب 
نف�س  )وّج���ه  لطيفة”  “�شخ�شية  االأخ����رية  ه��ذه 
النوع من الكالم احللو اإىل اأجنيال مريكل بعد ان 

انتقدها بقدر ما ا�شتطاع(.

وحده توازن القوى يهم
   ان التهديد حقيقي. فالواليات املتحدة تتفاو�س 
املتحدة  اململكة  م��ع  خا�شة  جت��اري��ة  اتفاقية  على 
كبديل  املت�شدد”  الربيك�شيت  “دعاة  اق��رتح��ه��ا 
اأ���ش��ا���ش��ي ل��ل��ع�����ش��وي��ة يف االحت�����اد االأوروب�������ي. ماذا 
بخلطه  ت���رام���ب،  اأن  خ��ا���ش��ة  ع��ن��ه��ا؟  �شيتمخ�س 
القبعة  برفع  لنف�شه  �شمح  بالثانوي،  اجل��وه��ري 
وزير اخلارجية  اإىل �شديقه “بوري�س جون�شون”، 

جدير  راي��ه  ح�شب  وال��ذي  من�شبه،  من  امل�شتقيل 
بان يكون وزيرا اأوال كبريا«.

   م��ن ال��وا���ش��ح اأن ت��ريي��زا م���اي ت��ك��اب��د م��ن اجل 
ال�شهرية  اخلا�شة”  “العالقة  ب��ه��ذه  االرت���ب���اط 
اأنها  غري  املتحدة،  واململكة  املتحدة  الواليات  بني 
�شاعفت من اللطف ومفردات التقارب، بتعريفها 
ولكن  احللفاء،  “اأقرب  هما  ووا�شنطن  لندن  ان 

اأي�شا اأف�شل االأ�شدقاء«.
    من جانبه، كان ترامب، بعد ان اأف��رغ �شمومه، 
ودودا يف وقت الحق، بو�شفه العالقة بني الواليات 
للغاية”.  “متينة  باأنها  املتحدة  واململكة  املتحدة 
ال  “امل�شتفرد”  ه��ذا  م��ع  ال�����ش��داق��ة  ول��ك��ن متتني 
ي�شتقيم. وهنا، يجب فهم قاعدة اأ�شا�شية، يلخ�شها 
ب�شكل جيد وزير اخلارجية الفرن�شي، جان اإيف لو 
وحده  ل��ه،  بالن�شبة  متما�شك:  ت��رام��ب  دريان:” 

توازن القوى يثمر«.

الهدوء يف كل اختبار
   ال ت���زال ه��ن��اك ح��ج��ة اأخ����رية، م��ن ال��وا���ش��ح اأن 
ترامب مل يفكر فيها. فمن خالل مهاجمة ترييزا 
ب��ان��ت��ظ��ام م��ع اأجنيال  م���اي م��ب��ا���ش��رة - ك��م��ا يفعل 
مريكل، اذن امراأتان مت�شكان بال�شلطة )قد يكون 
ا مفتاًحا للقراءة( ... - قد يثري الرئي�س  هذا اأي�شً
ملا  معاك�شا  ت��اأث��ريا  الطويل  امل��دى  على  االأمريكي 
ي�شعى اإليه.. اإنه ال يتمتع ا�شال ب�شعبية يف اململكة 
املتحدة، وها هو يفّجر وثبة وطنية بني ال�شيا�شيني 

من جميع االأطياف.
    وبا�شم ال�شيادة الوطنية التي يعتربون ان االحتاد 
املنا�شرين  ال��ن��واب  ف��اإن بع�س  اه��ان��ه��ا،  االأوروب����ي 
وال�شر�شني يف الدفاع عن  “للربيك�شيت املت�شدد”، 
اال�شتقالل الوطني، امامهم االآن ما يدعو للقلق 
نغادر  اأن  علينا  كان  اإذا  االأمريكي:  التدخل  ب�شاأن 
اأوروبا بفخر لتلقي تعليمات من وا�شنطن، االأكرث 
الفائدة  فما  بروك�شل،  م��ن  حلفائها  م��ع  �شرامة 
من كل هذه ال�شجة؟ االروع يف ترييزا ماي لي�س 
بالتاأكيد مهارتها اال�شرتاتيجية، ولكن هدوءها يف 

اأي حمنة واختبار.

ترجمة خرية ال�سيباين

اململكة املتحدة:
هل ي�شمح دونالد ترامب لنف�شه بكل �شيء...؟

* رئي�ض حترير جملة لك�سربي�ض الفرن�سية وموؤلف كتاب “الوجه اخلفي للتاريخ” و”ال�سرية 
الذاتية ملرمي العذراء«. 

باك�شتان ت�شيع �شحايا تفجري 
التجمع النتخابي

•• كويتا-اأ ف ب:

ق�����ش��وا يف هجوم  ق��ت��ي��ال   128 ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ون  ���ش��ي��ع 
يعد  بلو�ش�شتان،  يف  انتخابيا  جتمعا  ا�شتهدف  انتحاري 
من االعنف ويربز ه�شا�شة الو�شع االأمني يف البالد قبل 

االنتخابات العامة.
ال��ذي وق��ع يف  الهجوم  االإره��اب��ي  داع�����س  وتبنى تنظيم 
بلو�ش�شتان.  والي��ة  عا�شمة  كويتا  ق��رب  م�شتونغ،  بلدة 
وا�شتهدف جتمعا انتخابيا مما اثار املخاوف من جتدد 
يوليو   25 يف  العامة  االنتخابات  قبيل  العنف  اع��م��ال 

احلايل.
نقل  التي  املنطقة  م�شت�شفيات  يف  “الطوارئ”  واعلنت 
اليها نحو 150 جريحا، ال يزال العديد منهم يف حالة 

حرجة.
بونغالزاي  ع��م��ر  اآغ���ا  بلو�ش�شتان  داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
االأطباء  عطل  والغينا  امل�شت�شفيات  يف  الطوارئ  “اعلنا 

وامل�شعفني«.
وا�شاف م�شاعد الوزير حيدر �شاكو انه مت ن�شر عنا�شر 
اىل  ال�شيا�شيني  ودع��ا  ح�شا�شة  مناطق  يف  ا�شافية  امن 

التيقظ.
ومن بني القتلى �شراج ري�شاين، الذي كان مر�شحا ملقعد 

يف الوالية عن احلزب اجلديد “عوامي بلو�ش�شتان«.
االنتخابية  باحلملة  املرتبطة  الفعاليات  احل��زب  وعلق 

ال�شبت ودعا ان�شاره للحداد ثالثة ايام.
والتفجري هو االأعنف منذ هجوم طالبان على مدر�شة 
 2014 يف  باك�شتان  غ��رب  ب�شمال  بي�شاور  مدينة  يف 
والذي ادى اىل مقتل اكرث من 150 �شخ�شا معظمهم 

اطفال.
وجاء التفجري يف م�شتونغ بعد �شاعات على مقتل اربعة 
نارية  دراج���ة  انفجار  يف  اآخ��ري��ن   39 وج���رح  ا�شخا�س 
قرب  بانو  يف  اآخ��ر  ل�شيا�شي  موكبا  ا�شتهدف  مفخخة 

احلدود مع افغان�شتان.
وال��ت��ف��ج��ري ال���ذي وق���ع يف ب��ل��دة ب��ان��و ا���ش��ت��ه��دف موكب 
مر�شح “متحدة جمل�س العمل” اكرم خان دراين الذي 

جنا من الهجوم.
ومل تعلن اي جهة بعد م�شوؤوليتها عن هجوم بانو.

ت��ب��ن��ت��ه ح���رك���ة طالبان  ت��ف��ج��ري  ا���ش��ت��ه��دف  وال���ث���الث���اء 
الباك�شتانية، جتمعا انتخابيا حلزب العوامي الوطني يف 
الهجوم  22 �شخ�شا يف  الثالثاء. وقتل  بي�شاور  مدينة 

من بينهم الزعيم املحلي للحزب هارون بيلور.
امل�شلحة اىل  القوات  الهجمات دعا حمللون  اعقاب  ويف 
اتهامات  و�شط  االأمنية،  التحديات  على  اأك��رث  الرتكيز 

للجي�س بالتدخل يف االنتخابات.
“على املوؤ�ش�شة  وكتب املحلل م�شرف زيدي على تويرت 
االمر  وه��ذا  ال�شيا�شة،  ال  االم��ن  على  الرتكيز  االأمنية 

جلي اليوم اكرث من اي وقت م�شى«.
افتتاحية  يف  باالإنكليزية  الناطقة  دون  �شحيفة  ودع��ت 
االم��ن بل حتريك  لي�س فقط  تعزز  “ان  ال�شلطات اىل 
يتعني  التي  باملهمة  للقيام  بكامله  اال�شتخبارات  جهاز 

عليه اأ�شا�شا اال�شطالع بها، اأي منع وقوع هجمات«.
وتاأتي التفجريات و�شط ت�شاعد حدة التوتر ال�شيا�شي 
لدى  �شريف  ن��واز  ال�شابق  ال��وزراء  رئي�س  اعتقال  عقب 
حل�شد  اجلمعة،  م�شاء  )���ش��رق(  اله��ور  مدينة  و�شوله 

قاعدته احلزبية.

 

•• الفجر – تون�س - خا�س

واملجتمع  ال��د���ش��ت��وري��ة  الهيئات  م��ع  ال��ع��الق��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
ال�شبت،  اأم�س  غربية،  بن  املهدي  االإن�شان  وحقوق  امل��دين 
اأّنه قّدم ا�شتقالته اإىل رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد واأّن 

االأخري قبلها.
   وقال بن غربية يف مقطع فيديو ن�شره اأم�س على �شفحته 
اخلا�شة مبوقع في�شبوك: “تقّدمت بطلب ا�شتقالتي اإىل 
من  اأردت  م�شكورا..  قبلها  ال��ذي  احلكومة  رئي�س  ال�ّشيد 
ح للراأي العام اأ�شباب اال�شتقالة  خالل هذه املداخلة اأن اأو�شّ
وكل  احلكومة  اأع�شاء  لكل  ودعمي  �شكري  عن  اأع��رّب  واأن 
الد�شتورية  الهيئات  م��ع  العالقة  وزارة  واإط����ارات  اأع���وان 
واملجتمع املدين وحقوق االإن�شان وكل من ت�شرفت بالعمل 

معه طيلة اإ�شرايف على الوزارة«.
“البالد حت��دت االإره���اب وحافظت على ال�شلم     واأ���ش��اف 
االأه���ل���ي ل��ك��ن ه���ذا غ���ري ك���اف وال م��ع��ن��ى ل���ه دون حتقيق 
�شارحت  احلكومة  ه��ذه  ال�شغل…  مواطن  وخلق  النمو 
ال��ت��ون�����ش��ي��ني ب��و���ش��ع ال��ب��الد وق��ام��ت ب��اإ���ش��الح��ات مل يتم 
اإجنازها… واأنا ما زلت مقتنعا باأن خيار االإ�شالحات ال 
النقا�س  اأن يكون  اأ�شهر بدل  بديل عنه… لكن منذ عدة 
حول ماهية االإ�شالحات انح�شر يف تغيري احلكومة وكاأن 

كّل م�شاكل البالد مرتبطة فقط بتغيري رئي�س احلكومة.. 
ل���الأ����ش���ف ه����ذا غ���ري ج����دي وي���ق���رب اإىل ال��ع��ب��ث ال���ي���وم.. 

ا�شرتجعت حريتي يف التعبري«.
 ،)2011 منذ  )ال�شابعة  احل��ك��وم��ة  تغيري  اأن  والح���ظ    
م�شريا  للبالد”،  جمدية  وغ��ري  جّدية  لي�شت  “م�شاألة 
“تون�س يف حاجة اإىل الوحدة والعقالنية وتغليب  اأن  اإىل 

امل�شلحة الوطنية على كل االعتبارات«.
“لن تكون  ا�شتقالته  اأن  وب��نّي بن غربية يف ختام كلمته    
من ال�شاأن العام” واأنه “�شيوا�شل الدفاع عن االإ�شالحات 

واال�شتقرار ال�شيا�شي واحلكومي ال�شروري للبالد«.

ال�شاهد يقبل ا�شتقالة وزير...!

جنيب ال�شابي يقرا فنجان تون�س

بن غربية.. ي�شتقيل

هل حقا فقد ال�شب�شي ال�شلطة؟

العراق: اإجراءات رادعة �سد مند�سني يف التظاهرات

عودة الرحالت اجلوية يف مطار النجف.. ورفع حظر التجوال
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املال والأعمال

•• اأبوظبي- وام:

ب�شاأن تطبيق  ال���وزراء  ق��رار جمل�س  اأن  الهيئة االحت��ادي��ة لل�شرائب  اأك��دت 
وجهة  االإم���ارات  لدولة  ال��ري��ادي  املوقع  �شيعزز  لل�شياح  ال�شريبة  رد  نظام 

رئي�شية على خارطة ال�شياحة العاملية.
واأو�شحت الهيئة - يف بيان �شحفي اأ�شدرته ام�س - اأن قرار جمل�س الوزراء 
حدد معايري وا�شحة تتميز بال�شفافية والدقة الإجراءات واآليات رد �شريبة 
يف  املقيمني  غ��ري  االإم����ارات  خ���ارج  م��ن  ال��ق��ادم��ني  لل�شياح  امل�شافة  القيمة 

الدولة.
وتوقعت دخول م�شروع رد �شريبة القيمة امل�شافة لل�شائحني الذي طرحته 
الهيئة حيز التطبيق قريبا بعدما بلغ مراحله النهائية من حيث اجلاهزية 
اأنظمة  على  ي�شتمل  و  الدولية  املمار�شات  اأف�شل  مع  يتوافق  مبا  للتطبيق 
و�شتقوم  التجارية  وامل��ح��ال  البيع  منافذ  جلميع  املبا�شر  للربط  متكاملة 
ال�شريبي  بالنظام  امل�شجلني  التجزئة  بالتن�شيق بني جتار  املنفذة  ال�شركة 
مع  والربط  لل�شياح  ال�شريبة  رد  لنظام  بالت�شجيل  الراغبني  الهيئة  لدى 

منافذ الدولة ما ميكن ال�شياح من تقدمي طلبات ا�شرتداد ال�شريبة على 
م�شرتياتهم من خالل نظام رقمي يعتمد على اأحدث التقنيات امل�شتخدمة 
يف هذا املجال متهيدا لت�شغيله على م�شتوى الدولة ح�شب اخلطة املقرتحة 
لل�شروط  وفقا  ال�شريبة  ال�شرتداد  للموؤهلني  بالن�شبة  وذل��ك  الهيئة  من 

واملعايري املحددة بقرار جمل�س الوزراء.
واأكد �شعادة خالد علي الب�شتاين مدير عام الهيئة االحتادية لل�شرائب اأن 
قرار جمل�س ال��وزراء ب�شاأن تطبيق نظام رد ال�شريبة لل�شياح جاء يف اإطار 
روؤية القيادة الر�شيدة التو�شع يف �شيا�شات التنويع االقت�شادي وتقوية دور 
ومكانة خمتلف القطاعات يف منظومة العمل االقت�شادي يف الدولة وزيادة 
م�شاهمتها يف الناجت املحلي االإجمايل للدولة ومنها قطاع ال�شياحة احليوي 

والواعد ما يعزز دور القطاع يف املنظومة االقت�شادية.
وقال اإن م�شغل نظام رد ال�شريبة لل�شياح الذي �شيتم التعاقد معه �شيكون 
اخلا�شة  بالتقنيات  لتجهيزهم  التجزئة  جتار  مع  اتفاقيات  اإب��رام  باإمكانه 
بنظام الرد والربط باأنظمة الهيئة االحتادية لل�شرائب واملطارات واملنافذ 
ال�شريبة  ا�شرتداد  طلبات  ال�شياح  يقدم  اأماكن  وتوفري  والبحرية  الربية 

من خاللها ليتم ا�شرتداد ال�شرائب ب�شهولة وي�شر .. م�شريا اإىل اأنه �شيتم 
االإلكرتوين  النظام  القابلة لال�شرتداد بدقة من خالل  ال�شرائب  حتديد 
يف  احلكومة  جلهود  ا�شتمرارا  وذل��ك  امل�شددة  املبالغ  على  احل�شول  ويتم 
دعم تطبيق النظام ال�شريبي يف الدولة و �شمان مواكبته الأف�شل املعايري 

العاملية.
و لفت اإىل اأن الهيئة اأجرت درا�شات م�شتفي�شة للو�شول الأف�شل االأنظمة 
لرد ال�شرائب وعر�شت نتائج الدرا�شات على جمل�س اإدارتها وبعد مناق�شتها 
وافق املجل�س على قيام الهيئة باإجراءات التعاقد مع �شركة متخ�ش�شة يف 

هذا املجال.
ال�شائح  ليكون  اأ�شا�شية  �شروط  جمموعة  توافر  �شرورة  الهيئة  واأو�شحت 
القادم من خارج الدولة موؤهال ال�شرتداد ال�شريبة من خالل النظام وفقا 
لقرار جمل�س الوزراء منها اأن يتم توريد ال�شلع اخلا�شعة لنظام رد ال�شريبة 
لل�شياح اإىل �شائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند �شراء ال�شلع 
من املورد واأن يكون ق�شد ال�شائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خالل 
ال�شلع التي قام ب�شرائها واأن  90 يوما من تاريخ التوريد م�شطحبا معه 

يتم ت�شدير ال�شلع ذات العالقة من قبل ال�شائح اإىل خارج الدولة خالل 3 
اأ�شهر من تاريخ التوريد.

ووفقا للقرار ي�شرتط لرد ال�شريبة لل�شياح اأن يتم �شراء ال�شلع من تاجر 
ت�شدير  يتم  واأن  ال�شراء  عملية  تتم  واأن  النظام  يف  بامل�شاركة  ق��ام  جتزئة 
ال�شلع وفق املتطلبات التي ي�شدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س اإدارة 

الهيئة و اأن ال تكون تلك ال�شلع م�شتثناة من اال�شرتداد.
واأكدت الهيئة اأن لكل تاجر جتزئة ي�شتويف متطلبات امل�شاركة التي حتددها 
التجزئة  ال�شائح رغبته لتاجر  اأبدى  اإذا  و  النظام  امل�شاركة يف  الهيئة خيار 
التاجر  فعلى  ال�شريبة  ا���ش��رتداد  مع  بال�شراء  بالقيام  النظام  يف  امل�شارك 
تقدمي امل�شتندات الالزمة للمطالبة با�شرتداد ال�شريبة من خالل النظام 
امل�شتوفاة  على النحو الذي حتدده الهيئة مبا يف ذلك الفاتورة ال�شريبية 
جلميع املتطلبات القانونية وعلى ال�شائح التقدم بطلب ا�شرتداد ال�شريبة 
عند  فقط  اال���ش��رتداد  ت��ق��دمي  عليه  ي�شتوجب  ال���ذي  امل�شغل  م��ن  مبا�شرة 
ا�شتالم الدليل املقنع و الكايف على النحو املحدد من قبل الهيئة والذي بناء 

عليه �شيتم رد ال�شريبة اإىل ال�شائح.

"الحتادية لل�شرائب" : م�شروع رد �شريبة القيمة امل�شافة لل�شياح مبراحله النهائية

»بيت الو�شاطة لالأوراق املالية« �شريك ا�شا�شي
 يف امتام اول �شفقة )ريبو( يف �شوق دبي

�شرطة ال�شارقة و»رواد« يختتمان
 برنامج اإدارة امل�شاريع الريادية

•• اأبوظبي- رم�شان عطا

عن  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الرائدة  الرتفيهية  الوجهة  مارينا،  يا�س  مر�شى  ك�شف 
اإر���ش��اء اليخوت خ��الل مهرجان �شباق ج��ائ��زة االحتاد  اإط���الق ع��رو���س وب��اق��ات 
للطريان الكربى للفورموال1، حيث يرحب املر�شى باأ�شحاب اليخوت من كافة 
وم�شاهدة  للمهرجان،  ال�شنوية  بالذكرى  لالحتفال  ويدعوهم  العامل  انحاء 
ال�شباق و�شط اأجواء ع�شرية  يف مياه املر�شى، كما يدعو املر�شى مالكي اليخوت 
املتاحة  املرا�شي  نفاذ  لتفادي   2018 يوليو   31 تاريخ  قبل  املرا�شي  اإىل حجز 

و�شمان ح�شور فعاليات ال�شباق ال�شيقة. 
هذا وخالل الفرتة املمتدة من 22 ولغاية 25 نوفمرب 2018، يرحب ال�شباق 
اأنحاء  وع�شاق احلما�س من جميع  ال��زّوار  العا�شر بجميع  ي�شتقبل عامه  ال��ذي 
االآن للح�شول  الت�شجيل  الفعالية  بامل�شاركة وح�شور  العامل، وميكن للراغبني 

على اأماكن ال�شف االأمامي املطلة مبا�شرًة على حلبة ال�شباق، وي�شم مر�شى يا�س 
مارينا 227 مر�شى لليخوت التي ترتاوح اأطوالها بني 8 - 150 مرتاً، وتبداأ 
تكلفة حجز املرا�شي اعتباراً من 13،808 درهم اإماراتي للمرا�شي غري املطلة 
على احللبة و 32،727 درهم اإماراتي للمرا�شي التي توفر اإطاللة على حلبة 
ال�شباق، وت�شت�شيف املرا�شي كل عام عدداً من اأكرب واأفخم اليخوت الفاخرة يف 
العامل.وت�شمل باقة حجز املرا�شي اخلا�شة باليخوت جمموعة وا�شعة من املزايا 
اجلذابة مبا يف ذلك بطاقات دخول اإ�شافية ل�شيوف مر�شى يا�س مارينا، والتي 
تعقب  التي  املو�شيقية  احلفالت  وح�شور  العائمة  املنطقة  يف  التنزه  لهم  تتيح 
اإطالق  عرب  العا�شر  بعامها  لالحتفاء  اال�شتثنائية  الفعالية  وت�شتعد  ال�شباق، 
ويك  “ذا  الكندي  ال��راب  االإع���الن عن م�شاركة جنم  م�شّوقة، حيث مت  جت��ارب 
اإند”، احلائز على جائزة غرامي و�شاحب االألبومات الغنائية التي ح�شدت على 
اآند  اإ�شافة اإىل فرقة الروك ال�شهرية جانز  الت�شنيف البالتيني ملرات عديدة، 

�شميث  �شام  االأغ��اين  واملغني الربيطاين وموؤلف  البوب  ي�شتعد جنم  روزز، كما 
العتالء خ�شبة امل�شرح يوم ال�شبت 25 نوفمرب الأداء جمموعة من اأجنح اأعماله، 

وذلك الأول مرة يف االإمارات العربية املتحدة. 
بيلي كانيال�س،  الفعالية، قال  العا�شرة من  الن�شخة   ويف معر�س تعليقة حول 
العا�شرة  ال�شنوية  الن�شخة  فعالية  “�شتحمل  مارينا:  يا�س  مر�شى  ع��ام  مدير 
اأبوظبي الكربى يف جعبتها هذا العام مفاجاآت وفعاليات جّذابة، تليها  جلائزة 
ال�شنوي  الطلب  لتنامي  ون��ظ��راً  العامليني،  الفنانني  اأب��رز  حفالت  من  العديد 
امللحوظ على املرا�شي اخلا�شة باليخوت خالل االأعوام االأخرية، نو�شي اأ�شحاب 
اليخوت وع�شاق الفورموال1 اإىل الت�شجيل يف وقت مبكر ل�شمان ح�شور ال�شباق 
االإنرتنت،  �شبكة  على  بوابتنا  خ��الل  من  الت�شجيل  للمهتمني  وميكن  العاملي، 
امل�شمار،  باإطاللة على  تتمتع  التي  املرا�شي، مبا يف ذلك تلك  تاأمني  يتم  حيث 

على اأ�شا�س االأ�شبقية يف الت�شجيل”.

خالل اأ�سبوع جائزة الحتاد للطريان الكربى يف اأبوظبي 

مر�شى يا�س مارينا يفتح باب الت�شجيل حلجز مرا�شي اليخوت 

غرفة عجمان  تطلق "مبادرة 5 5  لدعم رواد و رائدات الأعمال" الإمارات للزجاج امل�شطح حتقق مليون �شاعة عمل من دون اإ�شابات للمرة الثانية
•• اأبوظبي-وام:

للزجاج  االإم��ارات  �شركة  اأن  اأعلنت دبي لال�شتثمار 
امل�شطح اململوكة لها بالكامل قد ح�شلت على جائزة 
مرموقة من خالل حتقيق مليون �شاعة عمل من 
اإ�شابات م�شببة لهدر الوقت للمرة الثانية يف  دون 

تاريخها.
ال�شركة  به  حظيت  ال��ذي  الكبري  التقدير  ويعك�س 
امل�شطح  للزجاج  متكامل  م�شنع  اأول  تعترب  والتي 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة التزامها مببادئ 

ال�شحة وال�شالمة املهنية.

االإمارات  ل�شركة  العام  املدير  وت�شلم غ�شان م�شعل 
ل��ل��زج��اج امل�شطح ���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر خ��ا���ش��ة ع��ل��ى هذا 
االإجن�����از م��ن ن��ب��ي��ل ���ش��ال��ح ال��ع��ول��ق��ي م��دي��ر اإدارة 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف مكتب تنمية ال�شناعة 
يف اأبوظبي يف حفل اأقيم يف م�شنع ال�شركة مبدينة 
اأبوظبي وذلك بح�شور �شعادة �شعيد عي�شى اخلييلي 
االقت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
على  احل�شول  ان  م�شعل  غ�شان  املتخ�ش�شة.وقال 
�شهادة  يعترب  الثانية  للمرة  املميزة  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
جلميع  العمل  بيئة  ب�شالمة  التزامنا  على  ت��ك��رم 
ال�شحة  م��ع��اي��ري  ب��اأف�����ش��ل  واالل����ت����زام  م��وظ��ف��ي��ن��ا 

وال�شالمة، موؤكدا اأن هذا االإجناز يعّد مهماً خا�شة 
اإذا اأخذنا يف احل�شبان املخاطر التي تنطوي عليها 

عمليات ت�شنيع الزجاج امل�شطح.
و���ش��اه��م ال��ن��ه��ج ال�����ش��ام��ل ال���ذي اتبعته ال�����ش��رك��ة يف 
يف  كبري  ب�شكل  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  جم��ال 
االرتقاء باأدائها االأمر الذي اأدى اإىل التخل�س التام 
من احل���وادث امل��وؤدي��ة اإىل االإ���ش��اب��ات وه��در الوقت 
 2012 العام  االأخ��ري من  الربع  ب�شكل كامل منذ 
..وتلتزم ال�شركة مبنع وتقليل اأي خماطر لل�شحة 
وال�شالمة والبيئة وجتنب املخاطر التي قد تنجم 

عن االأن�شطة اأو املنتجات اأو اخلدمات.

•• عجمان-وام:

اأطلقت “غرفة جتارة و�شناعة عجمان” مبادرة 5×5 لدعم 
الندوات  من  حزمة  وتت�شمن  االأع��م��ال  و�شباب  ورائ���دات  رواد 
واجلل�شات لنقل جتارب االأعمال الناجحة اإىل ال�شباب وحثهم 

على املثابرة و التحدي يف جمال االأعمال.
وقالت جميلة كاجور مدير اإدارة تنمية اأعمال االمتياز التجاري 
و  ناجحة  �شخ�شيات  �شي�شت�شيف  الربنامج  اإن  بغرفة عجمان 
موؤثرة مبجال ريادة االأعمال لتنقل جتربتها وخرباتها لل�شباب 
و�شيتم حماورة ال�شخ�شية و تقدميها من قبل حماور متمر�س 

يف ريادة االأعمال.
واأو�شحت اأن املبادرة تنظم يف اأوىل فعالياتها جل�شة بعنوان “ 
ق�شة جناح يف ريادة االعمال” يقدمها رائد االعمال البحريني 
حازم جناحي مبحاورة م�شت�شار ريادة االأعمال واالإعالمي هزاع 
الزورا  اأوب��روي مبنطقة  املقبل بفندق  الثالثاء  املن�شوري يوم 

يف عجمان.
من جانبه قال عمر النعيمي م�شوؤول مبادرة 5×5 اإن املبادرة 
رواد  بح�شور  جل�شات  منها  رئي�شية  فعاليات  خم�س  تت�شمن 
يف  والنجاح  التميز  اآليات  ت�شتعر�س  ون��دوات  موؤثرين  اأعمال 

تنفيذ و اإدارة امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وا�شتدامتها.

م�شر تطالب البنك الدويل بدعم 
م�شروعاتها التنموية ب� 1.5 مليار دولر 

•• القاهرة-وكاالت:

تتوجه وزيرة اال�شتثمار والتعاون الدويل امل�شرية �شحر ن�شر، اليوم االأحد، اإىل 
اأمريكا، للم�شاركة يف املنتدى رفيع امل�شتوى للمجل�س االقت�شادي واالجتماعي 
بالعا�شمة  ال��دويل  بالبنك  م�شوؤولني  مع  لقاءات  وعقد  نيويورك،  مدينة  يف 
زيادة  لبحث  االمريكية،  ال�شركات  ك��ربي��ات  م��ن  وع��دد  وا�شنطن،  االأمريكية 

اال�شتثمارات االأمريكية يف م�شر، والرتويج خلريطة م�شر اال�شتثمارية.
وتلقي �شحر ن�شر، بيان املجموعة ال�77 وال�شني والتي ترتاأ�شها م�شر حاليا، 
حيث ت�شم املجموعة ال�77 وال�شني، حاليا 134 دولة حالياً، وهو ما ميثل نحو 
ثلثي الدول االأع�شاء باالأمم املتحدة، مما يجعلها اأكرب حتالف للدول النامية 
العاملية  ال�شراكة  “تعزيز  حول  جل�شة  يف  ن�شر  املتحدة.وتتحدث  االأمم  داخ��ل 
باملنتدى رفيع امل�شتوى للتنمية امل�شتدامة والذى ينظمه  للتنمية امل�شتدامة”، 
الربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة مبدينة نيويورك، بح�شور ممثلني عن نحو 
واملجتمع  اخلا�س  والقطاع  املتحدة  ب��االأمم  االع�شاء  ال��دول  من  دول��ة   110
املدين، كما تتحدث الوزيرة يف جل�شة حول “حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
حيث من املنتظر اأن تعر�س اجن��ازات م�شر  من خالل اال�شتثمار يف الب�شر”، 
اخلتامية  اجلل�شة  الوزيرة،  االأ�شا�شية.وت�شهد  والبنية  الب�شر  يف  اال�شتثمار  يف 
العام لالأمم  ال�شكرتري  اأنطونيو غوتريي�س،  امل�شتوى بح�شور  للمنتدى رفيع 
املتحدة، وت�شارك يف جل�شة احلوار رفيعة امل�شتوى حول ال�شيا�شات مع املوؤ�ش�شات 

املالية الدولية. 
امل�شوؤولني  ل��ق��اءات ثنائية م��ع ع��دد م��ن  ال��وزي��رة، ع��دة  اأن تعقد  املنتظر  وم��ن 
التعاون بني م�شر  زي��ادة  املتحدة، وذل��ك لبحث  ل��الأمم  يف الربنامج االإمنائي 
والربنامج خالل املرحلة املقبلة.وعقب ذلك، �شتتوجه الوزيرة، اإىل وا�شنطن، 
حيث �شتلتقى بعدد من امل�شوؤولني بالبنك الدويل، من بينهم بالدكتور فريد 
االأو�شط  ال�شرق  ل�شوؤون منطقة  ال��دويل  البنك  رئي�س جمموعة  نائب  بلحاج، 
و�شمال اأفريقيا، وذلك لبحث جماالت التعاون بني م�شر والبنك خالل الفرتة 
بخ�شو�س  املفاو�شات  وا�شتكمال  التنموية،  امل�شروعات  من  عدد  ودعم  املقبلة، 
دعم تنمية �شبه جزيرة �شيناء، بقيمة مليار دوالر، واملرحلة الثانية من م�شروع 
 500 بنحو  اإ���ش��ايف  بتمويل  البنك  يدعمه  اأن  واملنتظر  االجتماعي  االإ�شكان 

مليون دوالر، بعدما قام بدعم املرحلة االأوىل بنحو 500 مليون دوالر. 

•• دبي-الفجر:

قامت �شركة بيت الو�شاطة لالأوراق 
الثالث من  الربع  املالية يف مطلع 
العام اجلاري و بال�شراكة مع �شوق 

دبي املايل،
اإع������ادة  ���ش��ف��ق��ات  اأوىل  ب��ت��ن��ف��ي��ذ   
ال�شراء الريبو على االأوراق املالية 
املحلية،  امل���ال  اأ����ش���واق  امل��درج��ة يف 
احل�شول  للم�شتثمرين  يتيح  مبا 
الالزمة،  النقدية  ال�شيولة  على 
يف  الكامنة  القيم  من  واال�شتفادة 

االأوراق املالية التي ميتلكونها. 
وت��ك��م��ن اأه���م���ي���ة ���ش��ف��ق��ات اإع�����ادة 
يوفر  مالية  اأداة  كونها  يف  ال�شراء 
امل�شرتي  ال����ط����رف  خ���الل���ه���ا  م����ن 
البائع  ل��ل��ط��رف  ن��ق��دي��ة  ���ش��ي��ول��ة 
التي  امل��ال��ي��ة  االأوراق  م��ق��اب��ل  يف 

بحوزته،
 والذي ميكنه، بعد فرتة حمددة، 
اإعادة �شراء تلك االأوراق املالية من 
عند  �شلفاً  ُي��ح��دد  ب�شعر  امل�����ش��رتي 

اإبرام ال�شفقة.
وقال عبدالهادي ال�شعدي، الع�شو 
الو�شاطة  ب��ي��ت  ل�����ش��رك��ة  امل��ن��ت��دب 
لالأوراق املالية: “نفخر باأن نكون 
املال  اأ�شواق  يف  و�شاطة  �شركة  اأول 

اإعادة  خدمة  بتنفيذ  تقوم  املحلية 
ال�شراء الريبو لعمالئها لتمكينهم 
ال�شيولة  ع���ل���ى  احل���������ش����ول  م�����ن 
النقدية الالزمة ويف نف�س الوقت 
اأ�شواق  يف  ال��ت��داول  اأن�شطة  تعزيز 

املال املحلية«. 
ال�شراء  اإع����ادة  اأن  ال�����ش��ع��دي  واأك����د 
لالأوراق املالية املدرجة يف االأ�شواق 
امل���ال���ي���ة ت���خ���دم امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 

االأف������راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
جانب  اإىل  امل��ال��ي��ة  االأوراق  جم��ال 
املوؤ�ش�شات امل�شرفية واملالية املهتمة 

باالإقرا�س، 
ق��ي��م��ة االأ�شهم  ك��م��ا حت��اف��ظ ع��ل��ى 
وت�شهم  االأخ���رى  املالية  واالأوراق 
املال  ب��اأ���ش��واق  احل��رك��ة  تن�شيط  يف 

املحلية. 
الو�شاطة  ب���ي���ت  ����ش���رك���ة  وُت���ع���ت���رب 

ملجموعة  التابعة  املالية،  ل��الأوراق 
من  تتخذ  التي  اأو”  بي  بي  “كيه 
�شركات  اإحدى  لها،  اأبوظبي مقراً 
الو�شاطة املالية االأعلى ت�شنيفاً يف 

دولة االإمارات، 
وُت��ق��دم خ��دم��ات ال��ت��داول يف �شوق 
دبي املايل، و�شوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية، ونا�شداك دبي كع�شو تداول 

االأ�شهم وامل�شتقات املالية.

•• ال�شارقة-وام:

بالتعاون  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  اختتمت 
امل�����ش��اري��ع الريادية  ل��دع��م  ال�����ش��ارق��ة  م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة 
“رواد” اأم�س االأول برنامج اإدارة امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة التي مت تنفيذها يف غرفة جتارة و�شناعة 
ن�شيم  النقيب  اأي��ام وقدمتها   5 ال�شارقة على مدار 
امل�شتقبل يف  امل�شوي مدير فرع االبتكار وا�شت�شراف 

القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
20 �شابطا من �شرطة ال�شارقة  وا�شتهدف الدورة 
م�شروعاتهم  تاأ�شي�س  و  االن��ط��الق  على  لتحفزهم 
التي  املوؤ�ش�شة  خ��دم��ات  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  و  اخل��ا���ش��ة 
تقدمها الأع�شائها ومنت�شبيها بهدف تقدمي تعريف 
واملتو�شطة  ال�شغري  امل�شاريع  اإدارة  ملفهوم  �شمويل 
وطبيعتها يف �شوق االأعمال ومناق�شة مفهوم الريادة 
يف  ري��ادي��ا  يكون  اأن  امل�شروع  ل�شاحب  ميكن  وكيف 

اإدارة م�شروعه.
وقالت النقيب ن�شيم �شامل امل�شوي اأن القيادة العامة 
ل�شرطة ال�شارقة حتر�س على اإعداد برامج تدريبية 
التعامل  ح��ي��ث  م���ن  منت�شبيها  ك���ف���اءة  م���ن  ت��رف��ع 
الدولة  يف  اال�شرتاتيجية  امل��ت��غ��ريات  م��ع  والتكيف 
قيادية  ب�شفات  يتميزون  ق���ادة  الإع����داد  ب��االإ���ش��اف��ة 

ونظرة ا�شت�شرافيه للم�شتقبل.
اإىل  ���ش��ع��ى  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  ب��رن��ام��ج  اأن  واو���ش��ح��ت 
مبفهوم  التدريبي  الربنامج  يف  امل�شاركني  تعريف 
على  وتدريبهم  واخلا�شة  احلكومية  امل�شاريع  اإدارة 
واملتابعة  وال��ت��ن��ظ��ي��م  التخطيط  م��ه��ارات  اك��ت�����ش��اب 
املخاطر  واإدارة  اجل��دوى  كدرا�شة  الوثائق  واإع���داد 
تعريف  اإىل  باالإ�شافة  الت�شغيلية  اخلطط  وو�شع 

التي  االبتكارية  امل�شاريع  اختيار  باآلية  املنت�شبني 
الدولة  وتوجهات  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اإىل  تهدف 
التطويرية  امل�����ش��اري��ع  تت�شم  حيث  اال�شرتاتيجية 
وحتقق  وامل��ال  والوقت  للجهد  بتوفريها  واخلا�شة 

اال�شتدامة.
من جانبه قال �شعادة حمد املحمود مدير موؤ�ش�شة 
“رواد” ان برنامج رواد التدريبي مل يعد مقت�شرا 
اإىل  دائ��م��ا  ن�شعى  ب��ل  معينة  �شريحة  اأو  ف��ئ��ة  ع��ل��ى 
املجاالت  �شتى  امل�شتهدفة يف  ال�شرائح  تو�شيع نطاق 
بهدف ن�شر ثقافة ريادة االأعمال وا�شتقطاب كفاءات 
القطاع  ه���ذا  يف  ال���دخ���ول  م��ن  ومتكينها  م��واط��ن��ة 
ال�شارقة  اإم�����ارة  يف  م��ل��ح��وظ��ا  ت��ط��ورا  ي�شهد  ال���ذي 
واملوؤ�ش�شات  القيادة  املحدود من  الدعم غري  نتيجة 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  م�شيفا   .. احلكومية 

نفذنا  حيث  املوؤ�ش�شة  �شركاء  اأهم  من  تعد  ال�شارقة 
قطاع  يف  الناجحة  وامل�شاريع  ال��ربام��ج  من  العديد 

ريادة االأعمال.
ولفت اىل اأن موؤ�ش�شة “ رواد “ ت�شعى من خالل هذه 
وتكري�س  احل��ر  العمل  ثقافة  تر�شيخ  اإىل  ال���دورات 
الثقافة  يف  نوعي  حت��ول  وحتقيق  االإب��داع��ي  الفكر 
العامة حول مفهوم العمل املرتبط باحل�شول على 
وظيفة وجتاوزه اإىل مفهوم االنطالق يف حتويل اأية 
اإىل م�شروع خا�س ا�شافة اىل العمل  فكرة مبتكرة 
على تطوير فئة ال�شباب املواطنني الذين يتمتعون 
مبوا�شفات رائد االأعمال من حيث تنمية قدراتهم 
فكرته  ودرا���ش��ة  للم�شروع  ال�شحيح  االختيار  على 
ال�شخ�شية  مبهاراتهم  ثقتهم  وزي���ادة  دقيق  ب�شكل 

على اإقامة واإدارة م�شاريعهم اخلا�شة.
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مطار  عرب  م�شافر  مليون   5.731
ال�شارقة يف الن�شف الأول

•• دبي-الفجر: 

اأك�����دت م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن را�شد 
ل���ت���ن���م���ي���ة امل�����������ش�����اري�����ع ال�������ش���غ���رية 
دائرة  موؤ�ش�شات  اإح��دى  واملتو�شطة، 
توافر  دبي،  يف  االقت�شادية  التنمية 
1500 �شركة وطنية  ما يزيد عن 

يف اإمارة دبي، م�شجلة �شمن برنامج 
لتلبية  امل�شرتيات احلكومية، وذلك 
اجلهات  وم�������ش���رتي���ات  اح���ت���ي���اج���ات 
املدرجة �شمن موازنة حكومة دبي، 
ودعا  ج���ه���ة.   84 ع���دده���ا  وال���ب���ال���غ 
اإدارة  راأف����ت ر����ش���وان وه��ب��ة، م��دي��ر 
تطوير ال�شركات يف موؤ�ش�شة حممد 

بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية 
امل�شاريع  اأ����ش���ح���اب  وامل���ت���و����ش���ط���ة، 
واالن�شمام  الت�شجيل  اإىل  الوطنية 
را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  لع�شوية 
من  لتمكينهم  امل�����ش��اري��ع،  ل��ت��ن��م��ي��ة 
امل�شرتيات  ب��رن��ام��ج  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
واال�شتفادة  دب��ي،  باإمارة  احلكومية 

من املناق�شات والعقود الطروحة.
وي�����ش��غ��ل راأف������ت ر�����ش����وان وه���ب���ة يف 
اإدارة  الوقت احل��ايل، من�شب مدير 
تطوير ال�شركات يف موؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة، حيث تن�شب مهام عمله  
يف اإدارة كل من: الرتويج التجاري، 
وت�شنيف  احل��ك��وم��ي��ة،  وامل�����ش��رتي��ات 

ال�شركات يف اإمارة دبي. 
احلكومية  امل�شرتيات  برنامج  ويعد 
واح���داً م��ن اأه���م امل��ب��ادرات الداعمة 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ل��ل�����ش��رك��ات 
يقدم  ح���ي���ث  امل���ح���ل���ي،  ال�������ش���وق  يف 
الربنامج، الفر�شة لتطوير م�شرية 
التوريد  خ��الل  م��ن  االأع��م��ال،  رواد 
احلكومية  اجل����ه����ات  الح���ت���ي���اج���ات 
العقود  خ�����الل  م����ن  اخل���ا����ش���ة  اأو 
من  يعزز  ال��ذي  االأم��ر  وامل�شرتيات، 
ق��درات��ه��م ودوره���م يف دع��م اقت�شاد 

دب����ي، وال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإم�����ارة دبي 
ودولة االمارات ب�شكل عام.

واأ�شاد وهبة بدور املوؤ�ش�شة بالتعاون 
م���ع ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة، ال���ه���ادف اإىل 
التي  ال��ت��ح��ف��ي��ز  م����ب����ادرات  ت��ف��ع��ي��ل 
اأعُتمدت، تنفيذاً لتوجيهات �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
االأعمال  رواد  بدعم  واملتعلقة  اهلل، 
واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، حيث 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  ب���ادرت 
املوؤ�ش�شة  م���ع  امل��ب��ا���ش��ر  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
من   20% ي��ق��ارب  م��ا  لتخ�شي�س 
للمن�شاآت  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ن��اق�����ش��ات 
ال�شغرية واملتو�شطة، وذلك لتنويع 
وتو�شيع  ل��الإم��ارة  الكلي  االقت�شاد 
للم�شروعات  االأ��������ش�������واق  ن����ط����اق 
وا�شتدامة  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 

م�شرية منوها.
قيمة  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  وهبة  واأ���ش��ار 
ع��ق��ود امل�����ش��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة التي 
ق���دم���ت���ه���ا م���وؤ����ش�������ش���ة حم����م����د بن 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  لتنمية  را���ش��د 
موؤ�ش�شات  اإح��������دى  وامل���ت���و����ش���ط���ة، 
دب���ي، الأع�����ش��اء برنامج  اق��ت�����ش��ادي��ة 

امل�شرتيات احلكومية، مليار و208 
م���ل���ي���ون دره������م وذل������ك خ�����الل عام 
2017، بن�شبة منو %41 مقارنة 
امل�شرتيات  عقود  قيمة  اإجمايل  مع 
املتوقع  وم���ن   ،2016 ع���ام  خ���الل 
نتائج  اجل�������اري،  ال���ع���ام  ي�����ش��ه��د  اأن 
التي  ط��ي��ب��ة وت��ن��وع��اً يف اخل���دم���ات 
الوطنية للجهات  ال�شركات  توفرها 

احلكومية«.
واأ�شاف وهبة: “ت�شعى املوؤ�ش�شة اإىل 
والدعم  الت�شهيالت  ك��اف��ة  ت��ق��دمي 
الالزم الأع�شاء الربنامج لتطويرها 
املبا�شر  الرتويج  وكذلك  وتنميتها، 
الأع�����ش��اء ال��ربن��ام��ج ل���دى خمتلف 
الفر�س  وتوفري  الداعمة،  اجلهات 
امل���ن���ا����ش���ب���ة ل��ل��ت��ع��اق��د م����ع اجل���ه���ات 
الداعمة، وذل��ك من خالل بث روح 
امل��ن��اف�����ش��ة ب��ني م��ن�����ش��اآت االأع�����ش��اء و 
اخلا�س،  ال���ق���ط���اع  م���ن  م��ث��ي��الت��ه��ا 
االأع�شاء  من�شاآت  م�شتوى  وتطوير 
اإىل م�شتوى ع��ايل من اجل��ودة من 
خالل اخلطط والربامج التدريبية، 
لريادة  دبي  اأكادميية  مع  بالتن�شيق 
ملوؤ�ش�شة  التعليمية  ال��ذراع  االأعمال، 
امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد 

ال�شغرية واملتو�شطة«.

دعت ال�سركات الوطنية للت�سجيل يف ع�سوية املوؤ�س�سة  

»حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع« توؤكد توافر 1500 
•• ال�شارقة-وام:�شركة وطنية لتلبية م�شرتيات اجلهات احلكومية يف دبي

خالل  امل�شافرين  حركة  يف  من��وا  ال�شارقة  مطار  �شجل 
الن�شف االأول من العام اجلاري بن�شبة 4.34 باملائة مع 
5.731 مليون  ارتفاع عدد م�شتخدميه اإىل اأكرث من 
الفرتة  يف  م�شافر  مليون   5.493 ب���  مقارنة  م�شافر 
2017 وذلك نتيجة لتطور اخلدمات  نف�شها من عام 
الطريان  ل�شركات  اأو  للم�شافرين  �شواء  يقدمها  التي 
االأمر الذي جعل منه اأحد اأهم حمطات الرتانزيت على 
اجلوية  الناقالت  تو�شع  اإىل  ا�شافة  املنطقة  م�شتوى 

العاملة من املطار.
فقد تعامل مطار ال�شارقة مع 2.851 مليون م�شافر 
خ���الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل����اري بنمو 3.59 
املا�شي  ال��ع��ام  ال��ف��رتة نف�شها م��ن  ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة م��ع 
توزعت اأعدادهم ما بني 966.4 األف م�شافر يف اأبريل 
األف   947.2 و  م��اي��و  يف  م�����ش��اف��ر  األ����ف   937.45 و 

م�شافر يف يونيو.
املنتظمة  ال��ط��ائ��رات  حركة  و�شجلت 
االأول  الن�شف  املنتظمة خالل  وغري 
اأك���رث م��ن 38.8 األ���ف ح��رك��ة جوية 

بزيادة قدرها 3.83 باملائة .
و����ش���ه���دت ح���رك���ة امل�����ش��اف��ري��ن زي����ادة 
العام  م��ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  يف  ك��ب��رية 
اجلاري من واإىل عدد من الوجهات 
ورو�شيا  ال���ه���ن���د  م���ث���ل  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
االآ�شيوي  وال�شوق  وال�شوق اخلليجي 
وذلك نتيجة زيادة التدفق ال�شياحي 

من هذه الوجهات.
اجلوي  ال�شحن  حركة  �شعيد  وعلى 

�شجل مطار ال�شارقة اأكرث من 64.73 األف طن فيما 
حقق حجم ال�شحن البحري اجلوي خالل الفرتة من 
 19 يناير اإىل نهاية يونيو املا�شي منوا قيا�شيا بن�شبة 

باملائة مقارنة مع الفرتة نف�شها من العام املا�شي.
وقال �شعادة علي �شامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�شارقة 
الدويل اإن اإمارة ال�شارقة جنحت يف تعزيز مكانتها على 
خريطة ال�شياحة والتجارة االإقليمية والعاملية يف وقت 
�شورة  بتعزيز  حمورياً  دوراً  ال�شارقة  مطار  فيه  يلعب 
هذه املدينة الرائدة من خالل االرتقاء الدائم بنوعية 
اخلدمات التي يوفرها للم�شافرين جلعل �شفرهم عرب 
املطار رحلة ذات جتربة مميزة.واأ�شاف �شعادته اإن نتائج 
الن�شف االأول من العام اجلاري تدل على النمو امل�شتمر 
ال��ت��ي ت�شهدها  ال��ت��ط��ور  امل�����ش��اف��ري��ن وح��ال��ة  يف ح��رك��ة 
م�شتوى  على  ال��ط��ريان  قطاع  �شمن  امل��ج��االت  خمتلف 
دولة االإمارات العربية املتحدة وتعترب دلياًل اأي�شا على 
االإمكانيات التي يتمتع بها مطار ال�شارقة وجناح جهود 
لل�شياحة  كمركز  مكانتها  تعزيز  اإىل  الرامية  االإم���ارة 

واال�شتثمار يف املنطقة.
البوابات  م�شتخدمي  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال����ذك����ي����ة ال����ت����ي ي���ب���ل���غ ع����دده����ا 16 
املغادرين  ���ش��االت  م��ت��وف��رة يف  ب��واب��ة 
وال��ق��ادم��ني مل��ب��ن��ى امل��ط��ار و���ش��ل اإىل 
م�شافر  املليون  ون�شف  مليون  نحو 
االأول  الن�شف  خ��الل  االجت��اه��ني  يف 
زيادة  اأ�شهم يف  العام اجل��اري ما  من 
وتخفيف  امل�شافرين  حركة  ان�شيابية 
االزدحام خالل وقت الذروة وحتقيق 
20 ثانية  اإجن��از ال تتجاوز  معدالت 

لكل معاملة عبور.

بالتعاون مع �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي 

»مليون مربمج عربي« توفر فر�شًا للخريجني لتاأ�شي�س �شركاتهم يف دبي
•• دبي-الفجر: 

الدولة  وزي���ر  العلماء  �شلطان  عمر  م��ع��ايل  اأك���د 
للذكاء اال�شطناعي نائب الع�شو املنتدب ملوؤ�ش�شة 
دبي للم�شتقبل اأن مبادرة “مليون مربمج عربي” 
ال�شباب  متكني  على  يقوم  �شاماًل  منهجاً  تتبنى 
اخلا�شة،  م�شاريعهم  اإن�شاء  يف  ودعمهم  العربي، 
وت��وظ��ي��ف ق��درات��ه��م االإب���داع���ي���ة واالب��ت��ك��اري��ة يف 

�شناعة امل�شتقبل.
ج���اء ذل����ك، ل���دى ت��وق��ي��ع ع��م��ر ���ش��ل��ط��ان العلماء 
للم�شتقبل  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ني  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
دافزا ممثلة  دبي  املنطق�ة احلرة مبط�ار  و�شل�طة 
عام  م��دي��ر  ال��زرع�����وين  حممد  ال��دك��ت�����ور  ب�شع�ادة 
�شل�طة املنطق�ة احلرة مبط�ار دبي، بهدف توفري 
ال���دع���م خل��ري��ج��ي امل����ب����ادرة ع���رب جم��م��وع��ة من 
على  لتحفيزهم  املتخ�ش�شة  وال��ربام��ج  امل�شاريع 
توفري  عرب  منها،  واال�شتفادة  مهاراتهم  تطوير 
خريجاً  خم�شني  الأول  م�شرتكة  عمل  م�شاحات 
برنامج  خ��الل  من  اخلا�شة  �شركاتهم  لتاأ�شي�س 
تقدمي  اإىل  اإ�شافة  ب��اد(،  )لون�س  لالبتكار  داف��زا 
والتاأ�شريات  الرخ�س  اإ���ش��دار  ت�شمل  ت�شهيالت 
وتاأمني احتياجات رواد االأعمال لعقد االجتماعات 

وتنظيم الفعاليات.
ال�شراكة  اتفاقية  توقيع  يعك�س  معاليه:  وق���ال 
“دافزا”  دب��ي  مبطار  احل��رة  املنطقة  �شلطة  م��ع 
حر�شنا على دعم وتفعيل مبادرة “مليون مربمج 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  عربي”، 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والتي 
عرب  العربية  باملجتمعات  النهو�س  اإىل  ت��ه��دف 
متكينهم من لغة امل�شتقبل وحتفيزهم على االإملام 
مفتاح  تعد  التي  وتقنياتها  الربجمة  مبتطلبات 
الأي تقدم تكنولوجي يف كافة القطاعات م�شتقباًل 
ال�شيما قطاع الذكاء اال�شطناعي؛ كما تتيح هذه 
ال�شراكة خلق ف�شاء وا�شع يجمع املواهب العربية 
مع رواد �شناعة الربجمة حول العامل مل�شاعدتهم 
تقدمي  ع��رب  امل�شتقبل  اقت�شاد  يف  امل�شاهمة  على 

التوجيه والدعم الالزم لهم«. 
للم�شتقبل  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  “اإن  م��ع��ال��ي��ه:  وت��اب��ع 

ي��رك��ز على  م�����ش��ت��دام��اً  ت��دري��ب��ي��اً  تعتمد من���وذج���اً 
املهارات  و�شقل  امل�شتمر  التدريب  فر�س  اإت��اح��ة 
املت�شارعة  ال��ت��غ��ريات  لتواكب  اخل���ربات  وتطوير 
الرقمي مبا  االقت�شاد  العمل ومنظومة  �شوق  يف 
ي�شمن تزويد ال�شباب باالأدوات الالزمة لتطوير 
احتياجات  مع  يتنا�شب  مبا  وقدراتهم  اأعمالهم 

امل�شتقبل.

ال�����زرع�����وين: جت�����ش��ي��د روؤي������ة حم��م��د ب���ن را�شد 
امل�شتقبلية

م�دير  الزرعون�ي،  حمم�د  الدكت�ور  �شع�ادة  وق��ال 

ع�ام �شل�طة املنطق�ة احلرة مبط�ار دبي “دافزا”: 
تاأتي هذه ال�شراكة اال�شرتاتيجية مع موؤ�ش�شة دبي 
للم�شتقبل لدعم مبادرة “مليون مربمج عربي” 
ال�شمو  ل�شاحب  امل�شتقبلية  بالروؤية  منا  اإمي��ان��اً 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، والتي ال حتدها 
حدود جغرافية وال اجتماعية وتنظر للم�شتقبل 
ياأتي واجبنا الوطني  بكل تفاوؤل واإيجابية. وهنا 
التي  امل��ب��ادرة  وم�شاعي  اأه����داف  ل��دع��م  املوؤ�ش�شي 
موؤثرة  وك��ف��اءات  مب��ه��ارات  العمل  ���ش��وق  �شتطور 
االبتكار  وت��دع��م  امل�شتقبل  لتواكب  �شناعتها  مت 
االقت�شاد  مبنظومة  واالرت��ق��اء  الذكي  والتحول 

الرقمي بتناف�شية عالية تتحدى بها املدن العاملية 
بطاقات عربية متميزة ومتقنة للغة امل�شتقبل.

االت��ف��اق��ي��ة على  مب��وج��ب ه���ذه  “دافزا”  وت��ع��م��ل 
تنظيم فعاليات �شنوية للتعارف وتعزيز العالقات 
“مليون مربمج  مبادرة  ال�شركات وخريجي  بني 
بينهم،  املبا�شرة  التوا�شل  ق��ن��وات  وفتح  عربي” 
على  للح�شول  اأمامهم  املجال  اإتاحة  اإىل  اإ�شافة 
فر�س وظيفية يف املوؤ�ش�شات وال�شركات التي تتخذ 
ل��ه��ا، وذل���ك يف اإط���ار حتقيق  م��ق��راً  م��ن “دافزا” 
اأه����داف ه���ذه امل���ب���ادرة واإع�����داد اجل��ي��ل امل��ق��ب��ل من 
خرباء التقنية مبا يخدم االحتياجات امل�شتقبلية 

وامل�شاهمة يف تطوير اقت�شاد امل�شتقبل. 

تعزيز ال�شراكات املحلية والعاملية
وتاأتي هذه ال�شراكة يف اإطار حر�س موؤ�ش�شة دبي 
للم�شتقبل على التعاون مع خمتلف اجلهات من 
توفري فر�س  بهدف  واخلا�س  القطاع احلكومي 
مربمج  “مليون  م����ب����ادرة  جل��ري��ج��ي  ت��دري��ب��ي��ة 
عربي” وتاأمني فر�س عمل ح�شرية للمتفوقني 
خرباتهم  من  اال�شتفادة  بهدف  وذل��ك  الفائزين 
الرقمية  املعرفة  ن�شر  من  ومتكينهم  ومواهبهم 

�شمن اجلهات التي يعملون بها. 
ي�شار اإىل اأن مبادرة “مليون مربمج عربي” التي 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
نحو  ت��خ��ري��ج  ���ش��ه��دت  اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
13،000 طالب يف دورتها االأوىل. وت�شعى املبادرة 
التي تديرها موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل بالتعاون مع 
اخلريية”  – دام��اك  �شجواين  ح�شني  “موؤ�ش�شة 
ال�����ش��ري��ك اال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ل��م��ب��ادرة، وب��دع��م من 
العاملية  »اأودا�شيتي«  موؤ�ش�شة  الداعمني  ال�شركاء 
ومر�شد امل�شتقبل و�شركة “بيت.كوم”، اإىل متكني 
ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي يف امل��ن��ط��ق��ة، م��ن خ���الل توفري 
احلديثة،  التقنيات  ق��ط��اع  يف  ل��ه��م  ع��م��ل  ف��ر���س 
املتخ�ش�س  العلمي  التدريب  وتوفري  وتاأهيلهم 
مبا  امل�شتقبل  م�شرية  رف��د  على  مل�شاعدتهم  لهم 
ي�شهم يف االرتقاء بواقع املنطقة العربية، وحتفيز 
االبتكار و�شناعة التغيري االإيجابي وغر�س االأمل 

و�شط ال�شباب العربي.

•• ال�شارقة -وام:

التجاري  االإمن����اء  هيئة  رئي�س  امل��دف��ع  جا�شم  خ��ال��د  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
انطلق  ال��ذي  ال�شارقة  �شيف  مهرجان  اأن  بال�شارقة  وال�شياحي 
املقبل  اغ�شط�س  م��ن   31 حتى  وي�شتمر  اجل���اري  يوليو   11 يف 
�شي�شاهم يف تعزيز القطاع االقت�شادي الإمارة ال�شارقة من خالل 
املقامة م�شريا  والفعاليات  االإم��ارة  اأ�شواق  ت�شهده  الذي  الن�شاط 
اىل ان العرو�س الرتويجية املتنوعة والفعاليات الرتفيهية جتعل 
ال�شارقة وجهة رئي�شية للعديد من الزوار واملقيمني واملت�شوقني 

مما يرفع ن�شبة اإ�شغال الفنادق ومبيعات قطاع التجزئة.
وقال �شعادته يف حديث خا�س لوكالة اأنباء االأم��ارات “ وام “ اأن 
تنظيم مهرجان �شيف ال�شارقة جاء بعد النجاح الكبري التي القته 

حمالت �شيف ال�شارقة التي مت تنظيمها خالل ال�شنوات املا�شية 
ويف اإطار �شعي الهيئة الدائم لتعزيز قطاع ال�شياحة يف االإمارة مبا 
الهادفة   ”2021 “روؤية ال�شارقة ال�شياحية  يتوافق مع حماور 
اإىل زيادة التدفقات ال�شياحية اإىل ال�شارقة لت�شل اإىل 10 ماليني 
زائر .. موؤكدا ان احلدث �شيعزز من ح�شور اإمارة ال�شارقة كوجهة 
رائدة مثالية لل�شياحة العائلية وحمطة جذب للقاطنني والزوار 
ال�شوء  املهرجان  و�شي�شلط  ال��ع��امل..  اأنحاء  جميع  من  وال�شياح 
على العرو�س التي يتم تنظيمها مع جميع ال�شركاء من الهيئات 
وفعاليات. عمل  ور���س  م��ن  يقدمونه  وم��ا  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
التطوير  ال�شارقة هو موا�شلة لنهج  ان مهرجان �شيف  واأ�شاف 
ل�شاحب  الثاقبة  للروؤية  ترجمة  العائلية  بال�شياحة  واالرت��ق��اء 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 

االأعلى حاكم ال�شارقة يف جعل ال�شارقة الوجهة العائلية املثلى كما 
ي�شعى من خالل فعالياته اىل تعزيز جهود الهيئة احلثيثة لدعم 
اإذ يوفر جتربة �شياحية  ال�شياحي يف االم��ارة  واالرتقاء بالقطاع 
التجارية  االأع��م��ال  وح��ث  دع��م  وال���زوار عرب  للمقيمني  متكاملة 
ال�شوء  ي�شلط  كما  القطاع  يف  املعنية  الفئات  جلميع  وال�شياحية 
التعاون  اإط��ار  يف  والعائلية  وال�شياحية  الرتفيهية  امل�شاريع  على 
�شمعة  ت��ع��زي��ز  وراء  �شعيا  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 
ال�شارقة على خارطة الوجهات ال�شياحية الرائدة عرب احت�شانه 
والثقافية  والفنية  الرتفيهية  والفعاليات  العرو�س  من  حلزمة 
ان  االأعمار.واأو�شح  العائلة من جميع  اأف��راد  تنا�شب جميع  التي 
الهيئة حر�شت - من خالل الدورة االأوىل للمهرجان على و�شع 
العرو�س  م��ن  وا�شعة  جمموعة  تقدمي  ي�شمل  متكامل  برنامج 

مراكز  من  العديد  يف  ك��ربى  تخفي�شات  �شمنها  من  احل�شرية 
ترويجية  عرو�س  من  اال�شتفادة  فر�شة  اإىل  باالإ�شافة  الت�شوق 
الرتفيهية  العائلية  الفعاليات  م��ن  والعديد  االإم���ارة  اأ���ش��واق  يف 
النمو  تعزيز  على   - النوعية  اخلطوة  وبهذه  املبهرة  والثقافية 
ي�شهم يف  الرتفيهية مما  امل�شادر  وتنويع  االإم��ارة  االقت�شادي يف 
جذب ال�شياح والزوار من خمتلف املناطق يف الدولة حيث توؤمن 

باأن جناح هذا املهرجان �شيكون انطالقة قوية ليكون �شنويا.
الو�شول  على  وال�شياحي  ال��ت��ج��اري  االإمن���اء  هيئة  حر�س  واك��د 
اأو�شع من �شكان االإم��ارة و�شيوفها من داخل اإمارات  اإىل جمهور 
العديد  م��ع  بالتعاون  ..وق��ام��ت  ال�شياحية  ال��وف��ود  وم��ن  ال��دول��ة 
العرو�س  بتقدمي  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 

والفعاليات والربامج الرتفيهية والثقافية.

خالد املدفع: مهرجان �شيف ال�شارقة يعزز من اقت�شاد الإمارة

••دبي – الفجر:

اأعلنت دائرة االأرا�شي واالأمالك يف دبي عن التو�شل 
للعقارات«،  »دب����ي  م���ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��راك��ة  اإىل 
الع�شو يف دبي القاب�شة، بهدف دعم تطوير القطاع 
ال��ع��ق��اري يف دب���ي. ووق���ع االت��ف��اق��ي��ة ���ش��ع��ادة �شلطان 
بطي بن جمرن، مدير عام الدائرة، ورائد النعيمي، 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة دبي للعقارات، ومبوجب 
لبع�س  الدعم  ال�شركة  �شتقدم  اجل��دي��دة،  ال�شراكة 

املبادرات وامل�شاريع اال�شرتاتيجية للدائرة. 
ن�شعى  »اإننا  جم��رن:  بن  بطي  �شلطان  �شعادة  وق��ال 
جاهدين اإىل ا�شتقطاب املزيد من ال�شركاء لتقدمي 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  وم��ب��ادرات��ن��ا  مل�شاريعنا  ال���الزم  ال��دع��م 
اإحداث نقلة نوعية يف القطاع العقاري، ومنها على 
الذاتي«،  العقاري  »الت�شرف  م�شروع  امل��ث��ال  �شبيل 

للعقارات  رقمي  �شوق  اأول  نوفر من خالله  وال��ذي 
اال�شتثمار  ق���رارات  اتخاذ  للم�شتثمر  يتيح  دب��ي،  يف 
االإج����راءات  م��ن  متكاملة  جمموعة  ع��رب  ال��ع��ق��اري 
الورقية  امل�شتندات  اإىل  الرقمية، ومن دون احلاجة 
و�شركات الو�شاطة بهدف االإ�شهام يف تر�شيخ مكانة 

االإمارة كوجهة عاملية لال�شتثمار العقاري«. 
وت�����ش��ع��ى اأرا�����ش����ي دب����ي اإىل ت��وط��ي��د ع��الق��ات��ه��ا مع 
على  ي�شاعدها  مب��ا  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  ال�شركاء 
ا  اأي�شً ال��دائ��رة  وت��ق��وم  وروؤي��ت��ه��ا.  م��ب��ادرات��ه��ا  تنفيذ 
با�شت�شافة الفعاليات واملوؤمترات التي تدعم القطاع 
من  ه��ذا  وي��اأت��ي  العقارية  والتوعية  الثقافة  لن�شر 
القطاعني  يف  خمتلفة  اأط���راف  مع  التن�شيق  خ��الل 
اتفاقيات  تر�شيخ  على  حر�شها  مع  واخلا�س،  العام 
اال�شرتاتيجية  االأه�������داف  ت���دع���م  ���ش��ف��اف��ة  ت���ع���اون 

للدائرة، والتي تعود بالنفع على جميع االأطراف .

التي  ال�����ش��راك��ة  »اإن ع��الق��ة  ب���ن جم����رن:  واأ����ش���اف 
جتمعنا مع »دبي للعقارات« توؤكد النهج الثابت الذي 
تتبعه دائرة االأرا�شي واالأمالك يف دبي والذي ياأتي 
الرامية  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  م��ع  ان�شجاماً 
ورائ��دة على م�شتوى  دبي جاذبة لال�شتثمار  لتكون 
ال��ع��امل  حيث ت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة يف اإط���ار مهمتنا 

الطموحة ملوا�شلة االرتقاء  
بتميز القطاع العقاري، لذا اإننا نبدي اأعلى درجات 
التي  اجلهات  كافة  مع  والتن�شيق  للتعاون  احلر�س 
خدماتنا  جن��اح  ف��اإن  مهمة،  بعالقات  معها  نرتبط 
التي  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  يعتمد  ال��ي��وم 

نح�شل عليها من تلك ال�شركاء. 
يف  االتفاقية  ه��ذه  مثل  ت�شهم  اأن  ال��دائ��رة  وتتوقع 
ليعمل  ���ش��رك��ائ��ه��ا،  م��ع  والتن�شيق  ال��ت��ك��ام��ل  حتقيق 
طليعتها  ويف  �شامية،  اأه���داف  حتقيق  نحو  اجلميع 

2021. وترتجم  اال�شرتاتيجية  دبي  روؤية وخطة 
دعم  على  االأط���راف  االتفاقيات حر�س جميع  ه��ذه 
القائمة  االإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  ع��الق��ات  وتعزيز 
واآليات  ي�شهم يف تطوير منظومة  فّعال، مبا  ب�شكل 
دبي  »تلتزم  النعيمي:  رائ��د  ق��ال  جانبه،  العمل.من 
النا�س  وت�شجع  �شعيدة  جمتمعات  ببناء  للعقارات 
على اتخاذ دبي موطناً لهم. ومن هذا املنطلق، تاأتي 
�شراكتنا اال�شرتاتيجية اجلديدة مع اأرا�شي دبي يف 
اإطار م�شاعينا لتحفيز ال�شوق العقارية امل�شتقرة يف 
دبي، وا�شتكمااًل جلهودنا املتوا�شلة يف تطوير قطاع 
ال��ع��ق��ارات، ع��رب تقدمي امل��زي��د م��ن احل��ل��ول املبتكرة 

التي تلبي احتياجات مالكي املنازل وامل�شرتين«.
وكانت اأرا�شي دبي قد قدمت موؤخراً جائزة تذكارية 
لدبي للعقارات تقديراً للدعم الذي قدمته ك�شريك 
ملوؤمتر  وال�شتني  التا�شعة  الن�شخة  يف  ا�شرتاتيجي 

الحت����اد ال��ع��ق��اري ال�����دويل »ف��ي��اب�����ش��ي« ال����ذي اأقيم 
2018 يف  اأبريل و2 مايو   27 الفرتة بني  خ��الل 
هذا  ت�شت�شيف  املنطقة  يف  مدينة  اأول  لت�شبح  دب��ي 

املوؤمتر.
�شركة  القاب�شة،  التابعة لدبي  للعقارات،  وتعد دبي 

العديد  اإن�شاء  عن  م�شوؤولة  العاملية،  اال�شتثمارات 
حيث  دب��ي،  يف  جذباً  واالأك���رث  املميزة  الوجهات  من 
حر�شت ال�شركة على تطوير م�شاريع عقارية مميزة 
�شمن نطاق وا�شع يف االإمارة، وي�شمل ذلك جي بي اآر 

واخلليج التجاري، وامل�شاريع ال�شكنية يف دبي الند.

اأرا�سي دبي تتعاون مع “دبي للعقارات” لدعم القطاع العقاري يف الإمارة

بن جمرن: دعم ال�شركاء مل�شاريعنا ومبادراتنا الهادفة يحدث نقلة نوعية يف القطاع العقاري
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الفجر الريا�ضي
يحظى ديدييه دي�شان ب�شمعة املحظوظ يف فرن�شا، لكن هذه ال�شمة لي�شت امليزة 
الوحيدة للمدرب الذي ي�شتعد لقيادة بالده يف نهائي كاأ�س العامل يف كرة القدم 

�شد كرواتيا اليوم االأحد، بعد 20 عاما من رفعه الكاأ�س كالعب.
يجد دي�شان )49 عاما( نف�شه اأمام فر�شة ان ي�شبح ثالث �شخ�س فقط يحرز 
فرانت�س  واالأمل���اين  زاغ��ال��و  ماريو  الربازيلي  بعد  وم���درب،  كالعب  العامل  كاأ�س 
اأر�شه،  1998 على  بكنبارو. حمل الفرن�شي الكاأ�س ب�شفته قائدا للمنتخب يف 
يوم حققت فرن�شا لقبها الوحيد حتى االآن يف املونديال، وي�شتعد ملواجهة كرواتيا 

يف املباراة النهائية على ملعب لوجنيكي يف مو�شكو االأحد.
قال دي�شان “رمبا اأكون دائما يف املكان املنا�شب يف الوقت املنا�شب، لكنني ال اأتذمر 

من ذلك. رمبا ثمة مدربون اأف�شل مني، واآخرون اأ�شواأ مني«.
“ن�شتطيع القول  بح�شب العب الو�شط الدويل الفرن�شي ال�شباق اأالن جريي�س 

ان دي�شان حمظوظ، لكنه ي�شتحق التقدير اأي�شا«.
جنح دي�شان يف قيادة فرن�شا لثاين مباراة نهائية يف بطولة كربى على التوايل، بعد 
كاأ�س اأوروبا 2016 حني خ�شر على اأر�شه اأمام الربتغال �شفر1- بعد التمديد. 
يف رو�شيا 2018، اعترب العديد من املعلقني ان املنتخب الفرن�شي كان حمظوظا 

لوقوعه يف املجموعة الثالثة ال�شهلة ن�شبيا مع الدمنارك والبريو وا�شرتاليا، كما 
ابت�شم احلظ له يف ربع النهائي �شد االأوروغواي، عندما افتقد منتخب االأخرية 
هدافه اإدين�شون كافاين. وقال العب و�شط منتخب فرن�شا احلايل بول بوغبا عن 
عامل احلظ الذي يتمتع به مدربه “هذا اأمر قلة من املدربني متلكه. لقد فاز 
مع فرن�شا، كان العبا رائعا، قائدا، زعيما ... يعرف الالعبني جيدا، يعرف كيف 
يتحدث اليهم، االقرتاب من الالعبني االكرث خجال«. واعترب ان لدي�شان قدرة 
ال  انت.  ت�شنعه  اأمر  هو  “احلظ  م�شيفا  على “مترير الر�شالة التي يريدها”، 
اعتقد باأن احلظ �شيلعب دورا كبريا يف هذه املباراة )النهائي(. الفريق االف�شل 

واالكرث ت�شميما واالكرث ان�شباطا �شيفوز«.
مل يرتك دي�شان للحظ مكان يف خططه. بنى منتخبا �شلبا حول دفاع قوي مل 

تتلق �شباكه اأي هدف يف الدورين ربع النهائي ون�شف النهائي.
عدم  ناحية  من  �شيما  ال  االنتقادات  لبع�س  الفرن�شي  املنتخب  اأ�شلوب  تعر�س 

هما  رائ��ع��ني  ه��داف��ني  ت�شم  ت�شكيلة  يف  الهجومية  للعرو�س  وتقدميه  امتاعه 
حقق  دي�شان  يعتمده  الذي  اال�شلوب  ان  بيد  مبابي،  وكيليان  غريزمان  انطوان 
املقاربة  اجلمعة  االأول  ام�����س  غ��ري��زم��ان  اخت�شر  االآن.  حتى  امل��رج��وة  النتائج 
وقد  نفوز،  كيف  بل  بالطريقة،  نهتم  ال  “نحن  رو�شيا  مونديال  يف  الفرن�شية 
فزنا! ... اأريد النجمة التي ي�شعها البطل على قمي�شه، واإذا كانت لدي النجمة، 
الفرن�شي مفرو�شة  املنتخب  تطوير  تكن طريق  اللعب!«. مل  تهمني طريقة  ال 
بالورود دائما، فقد ا�شطر الفريق اىل خو�س امللحق �شد اأوكرانيا لبلوغ مونديال 
تخلف ذهابا اأمام اوكرانيا �شفر2- قبل ان يفوز اإيابا -3�شفر.  بعدما   2014
ويف نهائيات مونديال الربازيل، خرج الديوك على يد املانيا التي توجت الحقا 
ريال  مهاجم  ق�شية  ف�شابتها   ،2016 اوروب��ا  لكاأ�س  اال�شتعدادات  اأم��ا  باللقب. 
مدريد كرمي بنزمية على خلفية االتهامات له بال�شلوع يف عملية ابتزاز لزميله 

يف املنتخب ماتيو فالبوينا على خلفية �شريط جن�شي لالأخري.

اأكد دي�شان مرارا انه ي�شع ا�شتقرار املنتخب وت�شكيلته فوق كل اعتبار، لذا كان 
خياره با�شتبعاد بنزمية من الت�شكيلة بعد تلك الق�شية.

ويقول زميله ال�شابق يف املنتخب اميانويل بوتي لفران�س بر�س “ديدييه كان دائما 
براغماتيا، واتخذ دائما قراراته ب�شكل يعزز متا�شك املجموعة. حالة بنزمية هي 
الدليل املثايل على ذلك. مل ي�شتدع اأبدا العبني قد يهددون متا�شك املجموعة اأو 
�شلطته«. مل يكن اأ�شلوب الالعب دي�شان مثريا، حتى ان النجم الفرن�شي ال�شابق 
مظفرة.  كانت  م�شريته  ان  اإال  املياه”،  “حامل قوارير  ب�  اإريك كونتونا و�شفه 
كما  �شنتني،  بعد  القاري  اللقب  اأ�شاف   ،1998 عام  للعامل  تتويجه بطال  بعد 
كان اول قائد فرن�شي والوحيد حتى االن يرفع كاأ�س م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا 
عندما قاد نادي مر�شيليا للقب عام 1993، وتوج اأي�شا باللقب القاري مع نادي 
نهائي  اىل  موناكو  قاد  كمدرب،  م�شريته  يف   .1996 عام  االإيطايل  يوفنتو�س 
جوزيه  الربتغايل  بقيادة  بورتو  ام��ام  وخ�شر   2004 ع��ام  اأوروب���ا  ابطال  دوري 

مورينيو �شفر3-، وقاد مر�شيليا اىل لقب الدوري الفرن�شي عام 2010.
بعد كاأ�س اأوروبا 2012، توىل دي�شان مقاليد االدارة الفنية للمنتخب، وبات يف 

املونديال احلايل، املدرب الذي قاده الأكرب عدد من املباريات.

دي�شان »املحظوظ« على م�شارف دخول التاريخ 

وقع نادي الظفرة اتفاقية رعاية مع 
�شركة الدار العقارية لرعاية فريق 
ي�شتعد  الذي  ال�شاالت  لكرة  النادي 
االإم���ارات���ي���ة يف  ال��ق��دم  ك���رة  لتمثيل 
املقررة يف  االآ�شيوية  االأندية  بطولة 
االأول  الفرتة من  اإندوني�شيا خالل 
 12 اآب املقبل ولغاية  من اأغ�شط�س 
بح�شور  ،وذل���ك  نف�شه  ال�شهر  م��ن 
امل��زروع��ي رئي�س  ب��ن ج���ذالن  �شالح 
وعبيد  الظفرة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
االت�شال  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال��ي��م��اح��ي 
العقارية،  ال����دار  ب�شركة  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
املرر  مر�شد  الظفرة  ع��ن  وق��ع  وق��د 
ل�����ش��رك��ة الظفرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 

لالألعاب الريا�شية، ومعن العولقي 
التجارية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير 
وقد   ، ال���ع���ق���اري���ة  ال��������دار  ل�������ش���رك���ة 
حممد  الرعاية  توقيع  حفل  ح�شر 
الت�شويق  ق�شم  رئي�س  نائب  ال�شراح 
الدار  ب�شركة  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��الم��ة 
احلمادي  عبا�س  وح�شن  ال��ع��ق��اري��ة 
الظفرة  �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
فريق  م�شرف  الريا�شية  ل��الأل��ع��اب 
،وطاهر  ال�������ش���االت  ل��ك��رة  ال��ظ��ف��رة 
نا�شر حار�س مرمى فريق ال�شاالت 
ومعمر عامر امل�شرف الفني لالألعاب 
ب�شركة الظفرة لالألعاب الريا�شية.

وع���رب ���ش��ال��ح ب��ن ج���ذالن املزروعي 

الظفرة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
خ���الل ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ع��ن �شكرهم 
لرعاية  الظفرة  نادي  يف  و�شعادتهم 
لفريق  ال���ع���ق���اري���ة  ال��������دار  ����ش���رك���ة 
ي�شتعد  وه��و  ال�شاالت  لكرة  ال��ن��ادي 
ل��ت��م��ث��ي��ل ال��ري��ا���ش��ة االإم���ارات���ي���ة يف 
ب��ط��ول��ة االأن���دي���ة االآ���ش��ي��وي��ة املقرر 
اإن���دون���ي�������ش���ي���ا وال�����ذي  اإق���ام���ت���ه���ا يف 
املكثفة لتحقيق  ا�شتعداداته  يوا�شل 
االإماراتية،  ال��ق��دم  ك���رة  ط��م��وح��ات 
بالتعاون  النادي  اإدارة  �شخرت  وقد 
كافه  امل�شاحبة  االأل��ع��اب  �شركة  م��ع 
يقيم  ،ح���ي���ث  ال���ن���ج���اح  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ق�����ش��ري يف  اإع�����داد  ال��ف��ري��ق مع�شكر 

تايالند اعتبارا من 20-7 احلايل 
وخ��و���س ب��ع�����س امل��ب��اري��ات ال���ودي���ة ، 
قبل موعد البطولة االأ�شيوية ملزيد 
االإع�����داد وال��ت��ح�����ش��ري لتحقيق  م��ن 
م�شاركته  خ��الل  م��ن  متقدم  م��رك��ز 
االأ���ش��ي��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة.. ع��ل��ى اأم����ل اأن 
لرعاية  ترجمه  احل�����ش��اد  يتوا�شل 
ال������دار ال��ع��ق��اري��ة وال���ت���ي ن���اأم���ل اأن 
ت�شتمر وتتطور يف خمتلف االأن�شطة 
كواحدة  الظفرة  ب��ن��ادي  الريا�شية 

من كربى ال�شركات الوطنية.
رئ��ي�����س ق�شم  ال��ي��م��اح��ي  وذك���ر عبيد 
االت�����ش��ال امل��وؤ���ش�����ش��ي ب�����ش��رك��ة ال���دار 
العقارية  ال���دار  يف  العقارية،باأنهم 

الريا�شية  ال�����ش��راك��ة  لتلك  ���ش��ع��داء 
للريا�شة  ال�شركة  ل��دع��م  موا�شلة 

فريق  رعاية  خالل  ،من  االإماراتية 
البطولة  يف  ال�شاالت  لكرة  الظفرة 

اندوني�شيا  يف  امل��ق��ب��ل��ة  االأ����ش���ي���وي���ة 
الدار  �شركة  اهتمام  يعك�س  وال���ذي 

يف   2018 مو�شم  خ��الل  العقارية 
خمتلف املجاالت.

القدم  لكرة  الفرن�شي  املنتخب  بلغ 
العامل  ل��ك��اأ���س  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل����ب����اراة 
بعد  ك����روت����ي����ا،  مل����الق����اة   2018
بلقب  تتويجه  م��ن  ع��ام��ا  ع�شرين 
اأر����ش���ه،  ع��ل��ى   1998 م���ون���دي���ال 
القائد  دي�شان  ديدييه  م��ع  ودائ��م��ا 

ال�شابق واملدرب احلايل.
تبدلت كرة القدم واختلفت االأجيال 
بني احلقبتني، لكن مع العديد من 
اأوجه ال�شبه. يف مونديال 1998، 
اع��ت��اد امل��داف��ع ل����وران ب���الن تقبيل 
بارتيز  فابيان  احلار�س  “�شلعة” 
ق��ب��ل ك��ل م��ب��اراة جل��ل��ب احل���ظ. يف 
العديد  ي��ع��م��د   2018 م��ون��دي��ال 
�شاربي  مل�����س  اىل  ال���الع���ب���ني  م���ن 

املدافع البديل عادل رامي.
يف م���ا ي��ل��ي خ��م�����ش��ة اأوج������ه اأخ����رى 

لل�شبه بني اجليلني:
دي��دي��ي��ه دي�شان،  ي��ت��ب��دل:  وج���ه مل 
ال��ق��ائ��د ال�����ش��اب��ق يف امل���ي���دان جليل 
زين الدين زيدان، واملدرب احلايل 
جليل كيليان مبابي. بني احلقبتني 
تبدل عامل كرة القدم مع �شفقات 
اأهمية  وت��زاي��د  اخليالية  االنتقال 
دي�شان  ان  اإال  ال��ت��وا���ش��ل.  م��واق��ع 
حتى  اأق����ل����ه  ي���ب���ق���ى،  ع����ام����ا(   49(
النهائي، اأب الفوز للكرة الفرن�شية 
كاأ�س  نهائي  اىل  اأي�شا  قادها  التي 

اأوروبا 2016.
م�����ش��اع��ده غ��ي ���ش��ت��ي��ف��ان ي��ق��ول انه 
ولكن  بداخله”.  ال���ف���وز  “ميلك 
تكون  “اأن  الفوز؟  كلمة  تعني  ماذا 
مع  متطلبا  ن��ف�����ش��ك،  م��ع  متطلبا 
النا�س الذين يحيطون بك. وتوقع 

كل �شيء، حتى االأمور غري القابلة 
للتوقع«.

���ش��م��ت ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
مل  واع������دي������ن  الع����ب����ني   1998
العمر:  م���ن  ال��ع�����ش��ري��ن  ي���ت���ج���اوزا 
تريزيغيه.  وداف��ي��د  ه��رني  ت��ي��ريي 
2018 فلديها املوهبة  اأما فرن�شا 
ال�����ش��اع��دة ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي اإب����ن ال� 
19 عاما. ال مفر من املقارنة بني 
هرني ومبابي، ال�شيما وان كالهما 
موناكو،  ن�����ادي  األ�������وان  ع���ن  داف�����ع 
وي��ت��م��ي��زان ب��ال�����ش��رع��ة ال��ك��ب��رية يف 

اخرتاق دفاعات اخل�شم.
���ش��ج��ل ه�����رني ث���الث���ة اأه��������داف يف 

انه  رغ���م  ع��ل��ى   1998 م��ون��دي��ال 
ركن  مبابي  كاأ�شا�شي.  ي�شارك  مل 
الفرن�شي،  الهجوم  اأ�شا�شي يف خط 
حتى  اأه���داف  ثالثة  اأي�شا  و�شجل 
ك���ان   .2018 رو�����ش����ي����ا  يف  االآن 
وخ�شو�شا  اأك�����رب،  وزن  الأه����داف����ه 
االرجنتني  م���رم���ى  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
يف   3-4 مي�شي  ل��ي��ون��ي��ل  وجن��م��ه��ا 

ثمن النهائي.
املنتخب  مع  م�شريته  ه��رني  اأنهى 
بعدما   2010 يف  ال���ف���رن�������ش���ي 
اأ���ش��ب��ح ه��داف��ه ال��ت��اري��خ��ي م��ع 51 
اأول  هدفا، بينما ال يزال مبابي يف 

الطريق.

ت�شكيلتني  ب����ني  ذات����ه����ا  امل��ع�����ش��ل��ة 
ي�شجل  ه��ج��وم ال  ق��ل��ب  وج��ي��ل��ني: 

االأهداف.
غيفار�س،  �شتيفان  كان   1998 يف 
جريو.  اأوليفييه  ه��و   2018 ويف 
ق������ال االأخ��������ري خ������الل امل����ون����دي����ال 
يف  ي�شجل  مل  غيفار�س  “�شتيفان 
مونديال 1998، اأما )كري�شتوف( 

دوغاري ف�شجل هدفا واحدا«.
اأرقامه  اىل  كثريا  ج��ريو  ينظر  ال 
احلايل،  امل��ون��دي��ال  يف  ال�شخ�شية 
وان مل ي�شجل. يف حال فوز فرن�شا 
و�شاأكون  ل��ل��ع��امل  ب��ط��ال  “�شاأتوج 

فخورا«.

لت�شل�شي  املهاجم احلايل  امكان  يف 
الكرات  ي��ت��ق��ن  ال�����ذي  االن��ك��ل��ي��زي 
ال���ه���وائ���ي���ة وال���ل���ع���ب وظ����ه����ره اىل 
اأرقامه مع  ي�شتند على  اأن  املرمى، 
ال��دي��وك: 80 م��ب��اراة دول��ي��ة، 31 
اأف�شل هداف يف تاريخ  هدفا، رابع 

املنتخب الفرن�شي.
نقل دي�شان معه الفل�شفية الكروية 
املعتمدة على الدفاع ال�شلب، والتي 
ط��ب��ق��ه��ا امل������درب امي���ي���ه ج��اك��ي��ه يف 
 .1998 عام  الفرن�شية  الت�شكيلة 
على  الت�شكيلة  اع��ت��م��دت  ح��ي��ن��ه��ا، 
الدفاعي  ال���و����ش���ط  خ����ط  ث���الث���ي 
وديدييه  ك���اروم���ب���و  ك��ري�����ش��ت��ي��ان 

دي�شان واإميانويل بوتي، اأمام قلبي 
ولوران  دو���ش��اي��ي  مار�شيل  ال��دف��اع 
فابيان  احل���ار����س  وخ��ل��ف��ه��م��ا  ب���الن 
2018 يعتمد املنتخب  بارتيز. يف 
الو�شط  الع��ب  كانتي،  نغولو  على 
ي��ت��ع��ب، واىل  ال�����ذي ال  ال���دف���اع���ي 
الدفاع  حم��ور  بوغبا.  ب��ول  جانبه 
فاران  راف��اي��ل  الثنائي  م��ن  يتاألف 
هدف  م�شجل  اأومتيتي  و�شامويل 
يف  )-1�شفر(  بلجيكا  اأم���ام  ال��ف��وز 
القائد  وخلفهما  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�شف 

واحلار�س املتاألق هوغو لوري�س.
الربط بني  بليز ماتويدي  ويتوىل 

اخلطوط والعودة اىل الدفاع.
�شمح مونديال 2018 للظهريين 
ولوكا�س  بافار  بنجامان  بالربوز: 
 ،1998 هرنانديز. قبل مونديال 

وخالل كاأ�س اأوروبا 1996، فر�س 
ليزارازو  وبيك�شنتي  ت���ورام  ليليان 
حينذاك.  الت�شكيلة  يف  نف�شيهما 
وجه ال�شبه بني بافار وتورام؟ قلبا 
اأ�شا�شا، حتوال للعب يف مركز  دفاع 

الظهري االأمين.
رائ��ع��ا يف مرمى  ب��اف��ار هدفا  �شجل 
هدفني  �شجل  ت����ورام  االرج��ن��ت��ني. 
الدور  يف   1-2 ك��روات��ي��ا  مرمى  يف 
 .1998 ملونديال  النهائي  ن�شف 
علق تورام على هدف مواطنه قائال 
بت�شجيل  ي��وم��ا  الأح��ل��م  اأك���ن  “مل 

هدف مماثل لهدف بافار!«.
كما يف مونديال 1998 مع تورام، 
���ش��ج��ل ثالثة  وب�������الن،  ل�����ي�����زارازو 
مونديال  يف  فرن�شيني  م��داف��ع��ني 

فاران، واأومتيتي. بافار،   :2018

يف كرواتيا، ينادون مريو�شالف بالزيفيت�س ب� “مدرب اأو �شيخ 
املدربني”، لكن تلميذه زالتكو داليت�س هو الذي �شيقود هذه 
الدولة ال�شغرية خلو�س املباراة النهائية لكاأ�س العامل يف كرة 

القدم للمرة االوىل يف تاريخها.
الكرواتي  املنتخب  ت�شريو بالزيفيت�س )83 عاما حاليا(  قاد 
م�شاركة  اأول  يف   ،1998 فرن�شا  مونديال  نهائي  ن�شف  اىل 
البلد  منتخب  اأم���ام  تخ�شر  ان  قبل  م�شتقلة،  ك��دول��ة  ل��ب��الده 

امل�شيف 2-1.
عمل داليت�س م�شاعدا لبالزيفيت�س يف نادي فارتيك�س يف بداية 
يف  �شاعده  االول  من  تعلمه  ما  باأنه  ويقر  التدريبي،  م�شواره 

ر�شم طريق بلوغ القمة.
الكثري من  تعلمت  ان��ن��ي  قلت  اذا  ب��االح��راج  اأ���ش��ع��ر  “ال  وق���ال 
�شنتني  مل��دة  معه  “عملت  م�شيفا  بالزيفيت�س”،  +ت�����ش��ريو+ 
كم�شاعد مدرب ومدير ريا�شي يف النادي ويبدو انني خطوت 
ال��ع��امل، وانا  3 يف ك��اأ���س  ال��رق��م  اإ�شافية عنه ه��و ك��ان  خ��ط��وة 

�شاأ�شبح الرقم 2 على االأقل االحد«.
منتخب  حقق  عندما  عاما   20 قبل  فرن�شا  يف  داليت�س  ك��ان 
اأف�شل اإجناز له يف كاأ�س العامل قبل بلوغ النهائي هذه  بالده 

األوان  ع��ن  داف���ع  ان  ل��ه  ي�شبق  مل  ك��الع��ب.  لي�س  لكن  ال�شنة، 
منتخب بالده خالل م�شرية متوا�شعة �شغل فيها مركز العب 
امل���درج���ات، م�شجعا ملنتخبه  ك��ان يف  ان��ه  اال  امل��داف��ع.  ال��و���ش��ط 
الوطني بقيادة دافور �شوكر وروبرت بروزينت�شكي، اإال انه عاد 
اأملانيا بثالثية نظيفة  املنتخب على  يتغلب  ان  اىل بالده قبل 

يف ربع النهائي.
 - جتربة خليجية 

ع��ن��دم��ا دخ���ل م��ع��رتك ال��ت��دري��ب، مل ي���رتدد يف االن��ت��ق��ال اىل 
ان  ق��ب��ل   2010 ع���ام  ال�����ش��ع��ودي  الفي�شلي  ل��ت��دري��ب  اخل����ارج 
ال�شعودي  ال��ه��الل  ن��ادي��ي  ���ش��ف��وف  ب����ارزة يف  يحقق جن��اح��ات 
والعني االماراتي. خا�س مع االأخري اأول مباراة نهائية دولية 
له، عندما قاده اىل نهائي دوري اأبطال اآ�شيا 2016، قبل ان 
موؤمتر  يف  اجلنوبي.  الكوري  موتورز  جيونبوك  اأم��ام  ي�شخر 

�شحايف اخلمي�س، اأبرز داليت�س امل�شار ال�شعب الذي خا�شه.
قال “طوال م�شريتي، حياتي، اخرتت دائما الطريق االأ�شعب. 
ذهبت اإىل اخلارج مبجرد عثوري على وظيفة - يف اأوروبا ل�شنا 
ال��ك��روات ك��ان��وا ناجحني. يف  امل��درب��ني  اأن  ل��و  حمرتمني حتى 

اأوروبا، يطلبون االأ�شماء الكبرية«.

الكثري من  ا�شم كبري،  لهم  ناد �شغري وقلت  “بداأت يف  وتابع 
املال، خطاأ كبري بداأنا يف اأ�شفل ال�شلم ... و�شنعت لنف�شي ا�شما، 
دربت اأحد اأكرب االأندية يف اآ�شيا. اآمنت بنف�شي وعندما احتاجني 
وبالعبي  بعملي  بالثقة  حظيت  اأ�شكك،  مل  الوطني  املنتخب 
فريقي. لكن مل يتم تقدمي اأي �شيء يل على طبق من ذهب، 
على  البع�س  يح�شل  حيث  اأوروب���ا،  يف  االم��ر  هو  مثلما  لي�س 

منا�شب يف اكرب االندية الأنهم كانوا من الالعبني الكبار«.
جزءا  حاليا  ب��ات��ت  ال��ت��ي  ليفنو  ب��ل��دة  يف  امل��ول��ود  داليت�س  ق��ال 
ال�شابقة،  يوغو�شالفيا  تفكك  بعد  والهر�شك  البو�شنة  م��ن 
اأو بر�شلونة، و�شاأفوز  مدريد  ريال  تدريب  فر�شة  “اأعطوين 

باالألقاب«.
- »حلم حياتي« -

حتى االآن، اكتفى املدرب الذي يقدم عرو�شا الفتة يف املونديال 
اكتوبر  يف  ا�شتدعي  ال��ذي  املنتخب  على  باال�شراف  الرو�شي، 
امل��ا���ش��ي، الن��ت�����ش��ال��ه م��ن اأزم����ة م��ر ب��ه��ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ت�شفيات 

مونديال رو�شيا.
اأن��ت��ي كا�شيت�س قبل ان  امل���درب ال�شابق  اأق���ال  ك��ان االحت���اد ق��د 
اوكرانيا.  �شد  حا�شمة  مواجهة  قبل  من�شبه  داليت�س  يت�شلم 

جنح املدرب اجلديد يف قيادة فريقه اىل الفوز يف تلك املباراة 
يف  ب�شهولة  اليونان  يتخطى  ان  قبل  امللحق  ليبلغ  -2�شفر 

طريقه اىل العر�س الكروي.
و�شدد داليت�س على انه مل يجر مفاو�شات عمليا مع االحتاد 
دائما  ك���ان  ح��ي��ات��ي  ح��ل��م  الأن  “قبلت  ب��ل  من�شبه،  ت���ويل  ق��ب��ل 

تدريب منتخبي الوطني«.
وا�شاف “مل يكن لدي اي �شك حول القبول بهذا املن�شب. مل 
ا�شع اأي �شروط. بعد املباراة �شد اوكرانيا، عملت ل�شتة اأ�شابيع 

من دون عقد«.
بقليل من  اأك��رث  �شكانها على  يربو عدد  التي  وتعترب كرواتيا 
اأربعة ماليني ن�شمة، اأ�شغر دولة تبلغ نهائي كاأ�س العامل منذ 
االوروغ��واي 1950، يف اإجناز اأتى يف اأعقاب ف�شائح ف�شاد يف 

اللعبة داخل امللعب وخارجه.
وو�شف داليت�س ما حتقق باأنه “معجزة«.

ي�شعر  ب��ع��ي��د،  م��ن  ب���الده  منتخب  ي��راق��ب  ال���ذي  بالزيفيت�س 
لقد  علي.  تفوق  تلميذي  الأن  ج��دا  �شعيد  “اأنا  ق��ال  بالفخر. 
اأي كان  اأم��را يقدر  لي�س  املجموعة وه��ذا  خلق ج��وا عائليا يف 

على حتقيقه«.

نادي الظفرة يوقع اتفاقية رعاية مع �شركة الدار 
العقارية لرعاية فريق النادي لكرة ال�شالت 

خم�شة اأوجه �شبه بني فرن�شا 1998 و2018  

داليت����س التلمي���ذ املتف���وق على معلم���ه بالزيفيت������س 
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رك�س مهاجم املنتخب الكرواتي لكرة القدم ماريو ماندزوكيت�س كثريا 
االربعاء  اإنكلرتا  �شد  رو�شيا  يف  العامل  لكاأ�س  النهائي  ن�شف  ال��دور  يف 
املا�شي قبل ان ي�شجل هدف الفوز، مثلما كان االمر قبل 20 عاما على 

�شفاف نهر ال�شاف يف منطقة �شالفونيا.
ع��ام��ا( ي�شرف على فريق  دام���ري روه��ي��ك )58  ي���زال م��درب��ه االول  ال 
“اإن كاي مار�شونيا �شالفون�شكي برود”. يذكر عام 1996 عندما عاد 
برود  �شالفون�شكي  مدينة  راأ���ش��ه،  م�شقط  اىل  ماندزوكيت�س  ال�شغري 
ومن  البو�شنة  يف  اأع��وام  بعد  الكرواتية،  �شالفونيا  منطقة  يف  الواقعة 
القدم وهو يف  اإىل مدر�شة كرة  الطفل  ب�شبب احل��رب. و�شل  اأملانيا  ثم 

العا�شرة من عمره.
وال��ذي كان  ان والد ماريو، ماتو،  ويقول روهيك لوكالة فران�س بر�س 
اإذا  اأ�شاهد ابنه، فقلت: +ح�شنا،  اأن  “طلب مني  اأي�شا  يزاول كرة القدم 

كان اأ�شغر من اأن يلعب مع هذا الفريق، ف�شوف ن�شركه مع ال�شغار+«.
انه ميلك  راأي��ت  اأو ثالث ح�ش�س تدريبية،  اأول ح�شتني  “بعد  ي�شيف 
التحمل يف  اأي�شا بقدرته على  اأمرا خا�شا. كان متاألقا ب�شرعته، ولكن 

اجلري«.
ا�شتطاعتنا  يف  يكن  مل  ماندزوكيت�س،  و�شل  “عندما  ان��ه  اىل  وي�شري 
كان على �شفة  امللعب  الق�شف.  دم��ره  ال��ذي  الرئي�شي  امللعب  ا�شتخدام 

نهر �شافا، وعلى اجلانب االآخر، كانت هناك قوات �شربية«.
امللعب  ي��ت��درب��ون يف  ك��ان��وا  �شنا  االأك���رب  االأط��ف��ال  ف���اإن  “لذلك  ويو�شح 
اإىل  امللعب  م��ن  ال��غ��ال��ب...  يف  يرك�شون  ك��ان��وا  ال�شغار  ول��ك��ن  امل��ل��ح��ق، 

�شواطئ بولوي، حيث يتدربون، على بعد اأكرث من 2،5 كيلومرتين«.
ب�شيارته حار�شي  ينقل  روه��ي��ك  ك��ان  ال�����ش��اط��ئ،  اىل  ال��و���ش��ل  اأج���ل  م��ن 
“اىل اجلري، وكان ال�شغري  املرمى، بينما ي�شطر الالعبون االآخ��رون 

ماندزوكيت�س دائما اأول الوا�شلني، معجزة!«.
3،35 كلم يف  يف �شن ال�شابعة ع�شرة، كان ماندزوكيت�س يقطع م�شافة 
غ�شون 12 دقيقة بح�شب املدرب الذي تابع تطوره لنحو �شتة اأعوام يف 

النادي التابع لبلدة يقدر عدد �شكانها بنحو 50 األف ن�شمة.
يذكر املدرب ان ماندزوكيت�س ال�شاب كان دائم البحث عن الكمال، ومل 
التي  الثالثة  م��ن...  فقط  هدفني  ت�شجيله  عن  م��رة  ذات  را�شيا  يكن 

�شجلها فريقه.
بعد مو�شم واحد فقط يف فريق املحرتفني للنادي الذي يلعب حاليا يف 
األوان  للدفاع عن  العا�شمة  اىل  ال�شاب  املهاجم  انتقل  الثالثة،  الدرجة 
“اإن كاي زغرب” ثم دينامو زغرب حيث تاألق خ�شو�شا يف كاأ�س االحتاد 
االأوروبي، على رغم نيله العديد من البطاقات ال�شفراء التي تدل على 

�شخ�شيته القوية على اأر�س امللعب.

»�ش��وب���ر ماري���و« كرواتي����ا.. وذك��ري��ات الطفول�ة 

اأي��ن اأ�شب���ح جي����ل ك����رواتي�������ا 1998؟ 

اأندر�شون على موعد مع التاريخ 
يف بطولة وميبلدون

مع  موعد  على  اأن��در���ش��ون  كيفن  امل�شرب  ك��رة  الع��ب  �شيكون 
ال��ت��اري��خ ع��ن��دم��ا ي��خ��و���س ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون، ثالث 
البطوالت االأربع الكربى، اليوم االحد، بعدما بات اأول العب 
اأن  منذ  البطولة  ه��ذه  نهائي  اىل  ي�شل  افريقيا  جنوب  م��ن 

اأب�شرت النور قبل 97 عاما.
منذ  جوهان�شبورغ،  يف  امل��ول��ود  ع��ام��ا(،   32( اأن��در���ش��ون  يقيم 
فرتة طويلة يف الواليات املتحدة االمريكية، ويعد العب كرة 
امل�شرب االول يف بالده. وبعد م�شوار ناجح يف جامعة اإيلينوي 
العديد من  اأندر�شون االحرتافية  االمريكية، عرفت م�شرية 
مثاال  م(   2،02( الطول  ال��ف��ارع  الالعب  ويعترب  التقلبات. 
الكربى  ال���دورات  يف  له  نهائي  اول  اأىل  و�شل  فهو  للمثابرة، 
العام املا�شي يف بطولة الواليات املتحدة االمريكية املفتوحة 

حيث خ�شر امام اال�شباين رافايل نادال.
وب�شبب امل�شاكل ال�شحية التي واجهها يف وركه، تراجع ترتيبه 
العاملي يف يناير 2017 للمركز ال� 80 عامليا، وهو اأدنى ترتيب 
له يف �شبعة اأع��وام. ويف العام 2016 خ�شع لعملية جراحية 
الي�شرى وكتفه  الركبة  الفخذ،  ا�شابات يف  الكاحل وعانى  يف 

االمين.
ويف حال فاز بلقب وميبلدون االحد، �شي�شبح اأول العب من 
جنوب افريقيا يتوج يف البطوالت الكربى منذ مواطنه يوهان 

كريك الفائز ببطولة ا�شرتاليا املفتوحة عام 1981.
اأق�شى  فهو  ال�شجاعة،  ميلك  ال  اأن��در���ش��ون  اأن  اأح���د  ينكر  ال 
ماراتونية،  مباراة  يف  التا�شع  اي�شرن  جون  االأمريكي  اجلمعة 
 6-7 بنتيجة  حل�شمها  دقيقة  و36  �شاعات  �شت  اىل  اح��ت��اج 
)8-6( و6-7 )5-7( و6-7 )9-11( و6-4 و24-26، 
وهي ثاين اأطول مباراة يف تاريخ البطولة االإنكليزية يف كافة 

الفئات.
وبات اندر�شون اأول العب من جنوب اأفريقيا ي�شل اىل نهائي 

وميبلدون منذ مواطنه بريان نورتون عام 1921.
ومل تتوقف مفاجاآت اندر�شون عند حد الدور ن�شف النهائي، 
اللقب  ال��دورة وحامل  اول يف  امل�شنف  اأق�شى االربعاء  اإذ كان 
خم�س  من  مباراة  يف  فيدرر  روجيه  ال�شوي�شري  م��رات،   8
قلب  اللقاء  حل�شم  ملناف�شه  حا�شمة  ك��رة  واأن��ق��ذ  جم��م��وع��ات، 

بف�شلها كل التوقعات التي كانت ت�شري اىل فوز ال�شوي�شري.
واأم�شى اندر�شون 21 �شاعة على الع�شب الربيطاين من اأجل 

الو�شول اىل املباراة النهائية.
اأر�شه  على  ال��ق��اب،  باربعة  ال��ف��وز  اأن��در���ش��ون  �شجل  ويت�شمن 

عام  بيت�س  ديلراي  دورات  ويف   ،2011 عام  جوهان�شبورغ  يف 
�شامل قبل عامني ونيويورك هذا العام. ووين�شتون   ،2012

غري اأن م�شرية هذا الالعب مل تكن �شهلة، اإذ واجه تهديدات 
حتم�شه  ع��دم  ب�شبب  باخليانة  ات��ه��ام��ه  اىل  اإ���ش��اف��ة  بالقتل، 

خلو�س م�شابقة كاأ�س ديفي�س مع منتخب بالده.
اأُه����در دم��ه على الكثري م��ن مواقع  اأن��در���ش��ون ال���ذي  وي��ق��ول 
التوا�شل االجتماعي بعد خ�شارته يف الدور االول يف وميبلدون 
النظر عن  بغ�س  بعد كل مباراة  ذلك  “يح�شل   2015 عام 

الظروف«.
ا�شتخدام  اىل  املباراة متيل  على  تراهن  التي  “النا�س  ويتابع 

مواقع التوا�شل االجتماعي من اجل كتابة ا�شياء مهينة«.
انتقادات كبرية يف بالده لعدم م�شاركته يف  اأندر�شون  وواج��ه 
يخ�س  مل  حيث   ،2011 ع��ام  منذ  ديفي�س  ك��اأ���س  مناف�شات 

�شوى خم�س مباريات.
امل�شنف  الوحيد  اأفريقي  اجلنوب  الالعب  اأندر�شون  ويعترب 
���ش��م��ن ال���� 200 االوائ�����ل ع��امل��ي��ا، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن تقدمه 
يلهم  اأن  يريد  اأن��ه  اإال  االم��ريك��ي��ة،  اجلن�شية  على  للح�شول 

اجليل اجلديد لالعبني االفارقة.
وبعدما تغلب على فيدرر، قال اأندر�شون “اآمل حقا يف اأن يكون 
االميان  على  واحلفاظ  باأحالمك  االلتزام  على  مثاال  الفوز 
بنف�شك” واأنه “دائما اأقول اأين يف املوقف ذاته، فمن ال�شعب 

القدوم من جنوب اأفريقيا، البلد البعيد عن �شاحة التن�س«.
اندر�شون على ك�شر احلواجز، لذا عندما حل و�شيفا  واعتاد 
لنادال يف بطولة فال�شينغ ميدوز االمريكية، كان اول العب 
من جنوب افريقيا ي�شل اىل نهائي اإحدى ال��دورات الكربى 
منذ مواطنه كيفن كورين يف نهائي بطولة ا�شرتاليا املفتوحة 
“الغران  نهائي  اإىل  املتاأهلني  اأك��رب  ك��ان  وكما   .1984 ع��ام 
فرن�شا  بطولة  يف  بيليت�س  نيكي  اليوغو�شاليف  منذ  �شالم” 

املفتوحة عام 1973.
وخارج املالعب، تدور حياة اأندر�شون حول زوجته كيل�شي حب 
حياته منذ اجلامعة، ومن بني اأ�شدقائه جنم لعبة الكريكيت 

ومواطنه ابراهام بنجامني دو فيلييه.
ومن هواياته العزف على الغيتار حيث ين�شر على ال� “يوتيوب” 
يعترب ع�شوا  كما  يعزفها،  التي  املعزوفات  املقاطع من  بع�س 
فاعال يف املجل�س العاملي لالعبني امل�شنفني حيث ي�شم �شوته 
اىل كرث من اأجل اعتماد نظام ال�شوط الفا�شل “تاي بريك” 

يف املجموعة اخلام�شة جلميع دورات “الغران �شالم«.

يلتقي املنتخبان الفرن�شي والكرواتي يف نهائي كاأ�س العامل 
يف كرة القدم يف رو�شيا اليوم االأح��د، يف ثان لقاء بينهما يف 
املونديال، بعد ن�شف نهائي 1998 الذي انتهى بفوز فرن�شا 

امل�شيفة 1-2.
يف م��ا ي��اأت��ي ع��ر���س الأي���ن اأ���ش��ب��ح��ت اأب����رز االأ���ش��م��اء يف جيل 

كرواتيا 1998:
عاما،   83 العمر حاليا  يبلغ من  مريو�شالف بالزيفيت�س. 
عن  رح��ل  املدربني”.  “مدرب  مبثابة  الكرواتيون  ويعتربه 
اجلهاز الفني للمنتخب يف العام 2000، وخا�س جتارب مع 
واإيران،  وال�شني  االأندية يف دول عدة، من كرواتيا  ع�شرات 

قبل ان يتقاعد ب�شكل نهائي يف 2014.
نادي  اأنهى م�شريته يف  بعدما  درازان الديت�س )55 عاما(. 
دينامو زغرب، حتول اىل مدرب حلرا�س املرمى، وي�شغل هذا 

املن�شب منذ مار�س املا�شي يف ت�شكيلة املنتخب.
* �شالفن بيليت�س )49 عاما(. يبقى بالن�شبة اىل الفرن�شيني 
الالعب الذي حرم املدافع الفرن�شي لوران بالن من خو�س 
النهائي، بعدما ت�شبب بطرده يف ن�شف النهائي. بالن�شبة اىل 
الكرواتيني، هو مدافع حمبوب، عازف غيتار ومدخن �شره. 
توىل تدريب املنتخب بني العامني 2006 و2012، ودرب 
بعده اأندية لوكوموتيف مو�شكو، ب�شيكتا�س الرتكي، وو�شت 

هام يونايتد اللندين اىل حني اإقالته يف 2017.
املنتخب بني  ت��دري��ب  ت��وىل  ع��ام��ا.   50 �شتيمات�س  اإي��غ��ور   *
الدرجة  يف  زادار  ن��ادي  وبعدها  و2013،   2012 العامني 
وال�شحانية  االي���راين  ا�شفهان  ن���ادي  اىل  و���ش��وال  الثانية، 

القطري.
الرقم  طويلة  ل��ف��رتة  حمل  ع��ام��ا.   42 �شيميت�س  داري���و   *
القيا�شي الكرواتي يف عدد املباريات الدولية )100(. �شارك 

االأع��م��ال من  وان��خ��رط يف ع��امل  تاأ�شي�س نقابة لالعبني  يف 
تر�شح   ،2017 العام  يف  امل��ي��اه.  لتوزيع  �شركة  اإدارة  خ��الل 
ملن�شب رئي�س االحتاد، وخ�شر االنتخابات اأمام زميله ال�شابق 

دافور �شوكر.
* روب��رت ي��ارين 49 عاما. �شجل هدفه ال��دويل الوحيد يف 
للمونديال )-3�شفر(.  النهائي  ربع  الدور  اأملانيا يف  مرمى 
املنتخب يف  مباريات  كل  ال��ذي خا�س  الوحيد  الكرواتي  هو 
العام  يف  دوليا  اعتزاله  قبل  و2002،   1998 مونديايل 
“فوت�شال”،  ال�شاالت  ق��دم  ك��رة  اىل  بعدها  انتقل  االأخ���ري. 

ويتوىل حاليا تدريب الفئات العمرية للمنتخب الكرواتي.
ال��ك��روات��ي يف  املنتخب  قائد  ع��ام��ا.   49 ب��وب��ان  زفونيمري   *
1998. عاد اىل الدرا�شة اجلامعية بعد اعتزاله  مونديال 
القنوات  م��ن  لعدد  حملال  اأ�شبح   .2002 ال��ع��ام  يف  دول��ي��ا 
م�شاعدا  ع��ام��ا  اأم��ي��ن��ا   2016 ال��ع��ام  يف  و�شمي  الريا�شية، 

لالحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.
القدم  لكرة  اأكادميية  اأ�ش�س  عاما.   43 ماريت�س  �شيلفيو   *
اأقفلت  انها  ن��ادي دينامو زغ��رب، اال  على مقربة من ملعب 

اأبوابها يف العام 2016.
* ماريو �شتانيت�س 46 عاما. اعتزل يف العام 2004 ب�شبب 
ا�شابة يف الركبة عندما كان العبا لنادي ت�شل�شي االنكليزي. 
اخل��ال��ي��ة من  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب���امل���واد  ���ش��رك��ة متخ�ش�شة  ي��دي��ر 

الغلوتني. دعم �شيميت�س يف معركته �شد �شوكر.
49 عاما. عمل م�شاعدا لبيليت�س  * روبرت برو�شينيت�شكي 
خ����الل ت����ويل االأخ������ري ت���دري���ب امل��ن��ت��خ��ب. ع����رف مبوهبته 
لل�شهر واحل��ف��الت، وتوىل  ع��رف بحبه  م��ا  ب��ق��در  ال��ف��ري��دة 
القدم.  لكرة  البو�شني  املنتخب  ت��دري��ب  م�شوؤولية  م��وؤخ��را 
1990 قبل ان ت�شبح  العام  �شجل ل�شالح يوغو�شالفيا يف 

الذين  القالئل  الالعبني  من  وه��و  م�شتقلة،  دول��ة  كرواتيا 
�شجلوا يف كاأ�س العامل ل�شالح بلدين خمتلفني. اأحرز لقب 
كاأ�س االأندية االأوروبية البطلة )دوري االأبطال حاليا( عام 
1991 مع النجم االأحمر بلغراد. عمل خالل كاأ�س العامل 
كمعلق ل�شالح القناة التلفزيونية الر�شمية الكرواتية “ات�س 

اآر تي«.
ملونديال  نف�شه  ال��ع��ام  يف  ع��ام��ا.   50 ���ش��ول��دو  زف��ون��ي��م��ري   *
كاأ�س  نهائي  االأمل���اين  �شتوتغارت  ن��ادي��ه  م��ع  خ�شر   ،1998
م�شريته  اأنهى  االإنكليزي.  ت�شل�شي  �شد  االأوروبية  الكوؤو�س 
الكروية مع النادي االأملاين، وخا�س بعدها جتربة تدريبية 

غري ناجحة.
* األيو�شا اأ�شانوفيت�س 52 عاما. خفتت م�شريته تدريجيا بعد 
املونديال، وخا�س مو�شمني غري مثمرين مع باناثينايكو�س 
اليوناين، والحقا نادي اأو�شرتيا فيينا ثم يف ا�شرتاليا. عمل 
كم�شاعد لبيليت�س، ويدرب حاليا نادي ملبورن نايت�س الذي 

اأ�ش�شه اأفراد من اجلالية الكرواتية يف ا�شرتاليا.
* غوران فالوفيت�س 45 عاما. كان مونديال 1998 حلظة 
فالن�شيا  ن��ادي  مهاجم  بعدها  ليغيب  اإل��ي��ه،  بالن�شبة  املجد 
اال�شباين ب�شكل �شبه نهائي من الت�شكيلة بعد كاأ�س العامل. 
التعليق  وت��وىل خالل فرتة وجيزة  2003 كبديل،  عاد يف 

على مباريات كرة القدم عرب قناة “ات�س اآر تي«.
* داف�����ور ���ش��وك��ر 50 ع���ام���ا. اأب�����رز االأ����ش���م���اء ال��ك��روات��ي��ة يف 
النهائي  ن�شف  يف  ب��الده  منتخب  هدف  وم�شجل  املونديال، 
ان  علما  للعبة،  املحلي  لالحتاد  رئي�شا  انتخب  فرن�شا.  �شد 
الظل  رجل  يد  يف  اأداة  باأنه  يتهمونه  امل�شجعني  من  العديد 
املدان  ماميت�س،  زدراف��ك��و  الكرواتية،  القدم  ك��رة  يف  القوي 

بق�شايا ف�شاد.
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اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2018/478 
اإىل املحكوم عليه / اأورجيم فرع من اأوت فيت 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت بحقك 
حكما يف الدعوى رقم 2017/1532 مدين )جزئي( ، يق�شى باإلزامك بدفع مبلغ 
 / له  املحكوم  ان  وحيث   ، وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  دره��م   )867801( وق��دره 
التنفيذ حتت  و�شجل  تنفيذ احلكم  تقدم بطلب  - قد  العقارية  الفطيم  ماجد 
املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من  اأن��ت مكلف ب�شداد  رقم 2018/478  لذا 
ف��اإن املحكمة �شتتخذ بحقك  ذل��ك  ت��اري��خ ن�شر االخ��ط��ار ويف ح��ال تخلفك ع��ن 

االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول.
 قلم التنفيذ املدين / بدار الق�شاء عجمان 

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان 
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2712 مدين جزئي                                                
�شابقا - مطعم  ذ م م -  اىل املحكوم عليه/1- مطعم ومقهي الطاولة احلمراء االأ�شلي - �س 
مغول دربار - ذ م م - حاليا  2- بيمان جواد جادرى - جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
�شركة  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/29 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
الفا  ت��وؤدي للمدعية مبلغ ثمانية ع�شر  بالزام املدعي عليها االوىل بان  اي��ران :  �شهامي بيمه 
وت�شعمائة اثنان وت�شعون درهما ، والفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
متام ال�شداد - والزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي للمدعية مبلغ اربعة االف و�شتمائة و�شتون 
الف درهم والفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الزامهما 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  الر�شوم 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/2474  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ����ش���ده/1-دن���داري ل��ل��ت��ج��ارة - ���س م ح  جم��ه��ول حمل 
امل�شتاأنف /لوتاه للتنقية والتجارة العامة - �س ذ م م  االقامة مبا ان 
وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي - قد ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2017/2478 جتاري جزئي - وحددت لها جل�شه 
بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2018/8/6  يوم االثنني  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/369 ا�شتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جاكبرييز - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف / اك�شا للتاأمني اخلليج - �س م ب - م - فرع دبي وميثله / 
حبيب حممد �شريف عبداهلل املال - قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2017/3073 مدين جزئي بتاريخ  2018/3/23 وحددت لها 
بالقاعة  10.00 �شباحا   ال�شاعة  املوافق 2018/9/5  االربعاء   يوم  جل�شه 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/920  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-حممد ابراهيم زين �شليم  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك االحتاد الوطني وميثله / عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)118.519 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  11.30% من 
ت��اري��خ  رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�شداد ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�شة ي��وم الثالثاء  
املوافق  2018/7/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2018/1954   تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- اإبراهيم باقر مرادى جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �شادرات 
ايران - فرع �شوق مر�شد - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
الطعن  برف�س   -1 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5522910.71( وق��دره  به  املنفذ 
بالتزوير على �شند الكفالة املن�شوب للمدعي عليه االول يون�س حممد ا�شماعيل الرفاعي وب�شحة 
توقيعه عليه وبتغرميه مبلغ ثالثة الف درهم 2-برف�س الطلب العار�س املبدئ من املدعي عليه 
االأول �شكال والزامه بالر�شوم وامل�شروفات  3-بالزام املدعي عليه الثاين بالت�شامن والتكافل بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ 3.482.656.71 درهم )ثالثة ماليني واربعمائة واثنني وثمانون الفا و�شتمائة 
يف  االأول  عليه  املدعي  مع  والتكافل  وبالت�شامن  فل�شا(  و�شبعون  وواح��د  درهما  و�شتون  وخم�شة 
حدود مبلغ 2.000.000.00 )مليوين درهم( والفائدة عنه بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة يف 
2012/2/2 وحتى ال�شداد التام.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1952   تنفيذ جتاري  
ماالمريي  تيمور  دو���ش��ت  2-���ش��ب  ح  م  م   - العامة  للتجارة  بيزن�س  فاينايل  ���ش��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
3-�شليكتور للتجارة - م م ح 4-فاطمة �شب دو�شت ماالمريي 5-�س تى ال - �س م ح  6-على نو�شاذر 
9-برايتواي  ف��ر  �شليماين  امامقلى  8-ن�شيمه  م  م  ذ  ���س   - ق�شقايى  7-مطعم  ك��ج��ورى  م��االم��ريي  
جينريال تريدينغ - م م ح  10- مزاهر علي دفرت علي - جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
بنك �شادرات ايران  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ �شده االأول والثاين 
االأول والثاين والثالث  وال��زام  املنفذ به وق��دره )78605839.93 دره��م(  املبلغ  والثالث والرابع بدفع 
والثاين  االأول  وال��زام  دره��م   )6936906( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال�شاد�س  واخلام�س  والرابع 
والثالث والرابع وال�شابع والثامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1196035( درهم وت�شليمه اىلطالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1261  جتاري كلي               

2-عبا�س عبداحل�شني حم�شن  م  م  ذ  �س   - واملالحة  لل�شحن  وورك  تيم   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جواد ال�شجواين - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية تيم وورك لل�شحن واملالحة 3-ار�شد احمد 
مالك فاحت حممد - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية تيم وورك لل�شحن واملالحة- جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي 
والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   -
والتكافل مببلغ وقدره )938680.13 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
من تاريخ  قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
لها جل�شة يوم االثنني  املوافق 2018/7/23 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي
مدربني  مع  بالتعاقد  تقليده  على  االإنكليزي  ت�شل�شي  حافظ 
�شاري  ماوريت�شيو  التوقيع مع  ال�شبت عن  اأعلن  اإذا  ايطاليني، 
قبل  م��ن من�شبه  اأق��ي��ل  ال���ذي  كونتي  اأن��ط��ون��ي��و  مل��واط��ن��ه  خلفا 
24 �شاعة. وقال ت�شل�شي يف بيان على موقع الر�شمي  اأقل من 
اىل  �شينتقل  لت�شل�شي.  اجلديد  املدرب  هو  �شاري  “ماوريت�شيو 
�شتامفورد بريدج بعد ثالثة اأعوام ناجحة يف الدوري االإيطايل 
مع نابويل”، م�شيفا “خالل الفرتة التي اأم�شاها هناك، جنح 
واأعادهم اىل  النادي  59 عاما يف احياء حظوظ  البالغ  امل��درب 

دوري االأبطال باأ�شلوب لعب هجومي مميز...«.
اأع���وام لي�شبح  اللندين لثالثة  ال��ن��ادي  م��ع  ���ش��اري عقدا  ووق��ع 
جانلوكا  بعد  ال�بلوز  على  ي�شرف  ايطايل  م��درب  �شاد�س  بذلك 
2000 وكالوديو  �شبتمرب   12 1998 حتى  فيايل )فرباير 
نابويل  وم��درب   2004 مايو  حتى   2000 �شبتمرب  رانيريي 
 2011 م��اي��و  حتى   2009 يونيو  ان�شيلوتي  ك��ارل��و  اجل��دي��د 
اوروبا  اب��ط��ال  دوري  ق��اده اىل لقب  ال��ذي  وروب��رت��و دي ماتيو 

 2016 يوليو  وكونتي   2012 نوفمرب  حتى   2012 مار�س 
ي�شتلم  الذي  التا�شع  امل��درب  �شاري  2018(. وبات  حتى يوليو 
اال�شراف على ت�شل�شي بعقد نهائي منذ اأن انتقلت ملكية النادي 
اىل امللياردير الرو�شي رومان ابراموفيت�س عام 2003، وال�13 

باملجمل اإذا ما اأ�شيف اىل الالئحة املدربون املوقتون.
التي  الثالثة  االأع���وام  “خالل  اأن��ه  اللندين اىل  ال��ن��ادي  واأ���ش��ار 
اأم�����ش��اه��ا م��ع��ه، ح��ل ن��اب��ويل ث��ان��ي��ا يف ال����دوري امل��ح��ل��ي مرتني، 
النقاط  بعدد  قيا�شي  رقما  �شجل  حني  املا�شي  املو�شم  اآخرهما 
مرة  الثالث  املركز  ن��ال  كما  نقطة(،   91( و�شيفا  حل  لفريق 
ال����دوري  اأف�����ش��ل م����درب يف  ب��ج��ائ��زة  ت���وج   ،2017 اي�����ش��ا. يف 
القرار  اجلمعة  ت�شل�شي  اتخذ  انتظار،  ط��ول  وبعد  االإي��ط��ايل«. 
االأخري  اأن  رغ��م  عاما(   48( كونتي  باقالة  ف��رتة  منذ  املتوقع 

قاده يف مو�شمه االأول معه اىل لقب الدوري املمتاز عام 2017، 
واىل احراز كاأ�س انكلرتا بفوزه على مان�ش�شرت يونايتد -1�شفر 
يف ايار/مايو املا�شي، لكن الفريق حل خام�شا يف ترتيب املو�شم 

املن�شرم وف�شل يف التاأهل اىل دوري ابطال اوروبا.
ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو )ي�شرف  امل���درب  م��ع  وك��م��ا ح�شل 
على مان�ش�شرت يونايتد حاليا( الذي قاد ت�شل�شي للمرة الثانية 
واحرز معه اللقب يف 2015 قبل ان يقال من من�شبه يف املو�شم 
التايل الإحراز  املو�شم  لعنة  اي�شا من  التايل، فان كونتي عانى 

اللقب برغم ان عقده ي�شتمر حتى العام املقبل.
والدوري  ت�شل�شي  اىل  بقدومي  “�شعيد  اأن��ه  اىل  ���ش��اري  وا���ش��ار 
االإن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از. اإن��ه��ا ف��رتة م��ث��رية ج��دي��دة يف م�شريتي”، 
“اأتطلع لبدء العمل ولقاء الالعبني يوم االإثنني قبل  م�شيفا 

ال�شفر اىل ا�شرتاليا جولة ترويجية حيث �شاأمتكن من التعرف 
على الفريق والبدء باللعب«. واأمل االإيطايل يف “اأن نقدم كرة 
املو�شم،  نهاية  يف  االأل��ق��اب  على  نناف�س  واأن  جلمهورنا،  ممتعة 
تفا�شيل  اأية  ت�شل�شي  النادي«. ومل يعط  ي�شتحقه هذا  وهو ما 
مالية، لكن نابويل عني ان�شيلوتي مدربا جديدا له دون اقالة 
ال��ف يورو   500 ك��ان �شيدفع مبلغ  ذل��ك  ل��و فعل  ���ش��اري الأن���ه 
�شيكون  اآخ��ر  فريق  اىل  وبانتقاله  معه.  عقده  ف�شخ  اأج��ل  م��ن 
رئي�س النادي اوريليو دي لورنتي�س امل�شتفيد الأنه يتوجب على 
ال�شيجارة  تفارقه  ال  ال��ذي  ال�شابق  امل�شريف  بخدمات  الراغب 
8 م��الي��ني يورو.  البند اجل��زائ��ي يف ع��ق��ده وال��ب��ال��غ  ي��دف��ع  اأن 
املطاف  نهاية  يف  �شيح�شل  نابويل  اأن  االع��الم  و�شائل  وذك��رت 
اأن  ي��ورو(، على  4،5 مليون جنيه ا�شرتليني )5 ماليني  على 

�شنويا.  ا�شرتليني  جنيه  ماليني   5،7 مبلغ  امل��درب  يتقا�شى 
واأعربت مديرة ت�شل�شي مارينا غرانوف�شكايا عن “�شعادتنا باأن 
نرحب مباوريت�شيو، ونتطلع اىل اأن ياأتي بفل�شفته الكروية اىل 
اأكرث العرو�س املثرية  ت�شل�شي. قدم نابويل بقيادة ماوريت�شيو 
والديناميكية  الهجومية  مبقاربته  االأن��ظ��ار  ولفت  اأوروب���ا،  يف 
واأ���ش��ال��ي��ب ال��ت��دري��ب ل��دي��ه حت�����ش��ن ال��الع��ب��ني امل���وج���ودي���ن يف 
“يتمتع بالكثري من اخلربة  ت�شرفه ب�شكل ملحوظ«. وختمت 
اأوروبا ونعلم باأنه  اأبطال  على �شعيد الدوري االإيطايل ودوري 
�شي�شتمتع بفر�شة العمل يف الدوري االإنكليزي املمتاز«. وارتبط 
بنابويل،  انتهاء عالقته  ت�شل�شي حتى قبل  بتدريب  �شاري  ا�شم 
وقد ذكرت التقارير اأنه �شيختار جوفاين مارتوت�شييلو، م�شاعده 
ال�شابق يف امبويل، وجانفرانكو زوال العب ت�شل�شي بني 1996 
و2003 يف اجلهاز الفني اجلديد للفريق االإنكليزي. ويتعني 
ي��ورو يف  10 ماليني  ت�شل�شي دفع تعوي�س لكونتي بنحو  على 

حال عدم تدريبه الي فريق العام املقبل.

ت�شل�شي يحافظ على تقليده الإيطايل بالتعاقد مع �شاري 

كاأ�س العامل بني خربة فرن�شا وعزمية كرواتيا 
ال��ق��دم اىل  ال��ع��امل يف ك���رة  ب��ع��د �شهر و63 م���ب���اراة، ت�شل ك��اأ���س 
حم��ط��ت��ه��ا االأه������م، امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال���ي���وم االأح�����د ع��ل��ى ملعب 
مودريت�س  ل��وك��ا  وق��ائ��ده��ا  ك��روات��ي��ا  ب��ني  م��و���ش��ك��و،  يف  لوجنيكي 
الباحثني عن لقب اأول يف تاريخ البالد، وفرن�شا وجنمها كيليان 

مبابي الباحثني عن لقب ثان يف 20 عاما.
طرفان ملباراة نهائية للمونديال الرو�شي مل يتوقعهما كرث قبل 
تخل  التي مل  البطولة  ان  اال  يونيو،   14 يف  النهائيات  انطالق 
نهائي  لن�شف  اإع��ادة  اىل  املطاف  نهاية  يف  اأف�شت  املفاجاآت،  من 
املنتخب  حرم  حينما  الفرن�شية،  االأر���س  على   1998 مونديال 
االأوىل كدولة م�شتقلة،  للمرة  ي�شارك  كان  الذي  امل�شيف �شيفه 

من موا�شلة احللم وبلوغ النهائي 2-1.
الوحيدة  فرن�شا  كانت  النهائي،  لبلوغ  الكبار  املر�شحني  بني  من 
االأول،  ال���دور  م��ن  اأمل��ان��ي��ا خ��رج��ت  اللقب  ���ش��م��دت. حاملة  ال��ت��ي 
ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ي��د الديوك  ل��ي��ون��ي��ل مي�شي م��ن ث��م��ن  اأرج��ن��ت��ني 
امل�شيفة،  رو�شيا  يد  على  نف�شه  ال��دور  من  ا�شبانيا  الفرن�شيني، 
االأوروغواي،  اأم��ام  نف�شه  ال��دور  يف  رونالدو  كري�شتيانو  وبرتغال 

وبرازيل نيمار على يد اجليل الذهبي البلجيكي.
اأب���رز امل��الع��ب ال��رو���ش��ي��ة التي  م��ب��اراة مب��ع��امل ع��دة ترت�شم على 
)فيفا(  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س  اعتربها  ع��امل  ك��اأ���س  ا�شت�شافت 
�شابة  بت�شكيلة  فرن�شا  ت��اري��خ��ي��ا.  “االأف�شل”  انفانيتنو  ج��اين 
)ثاين اأ�شغر معدل اأعمار يف مونديال 2018(، متحم�شة، �شلبة 
دفاعية، مبتكرة هجوميا، حا�شمة يف ال�شربات الثابتة، وبعزمية 
للقب  الع�شرين  الذكرى  اإحيائهم  ثانيا مع  لقبا  منح م�شجعيها 
و2006   1998 بعد  الثالث  املونديال  النهائي  وخ��ربة  االأول، 

خ�شرت اأمام ايطاليا.
يف امل��ق��اب��ل، ج��ي��ل ك��روات��ي ب���ات االأف�����ش��ل يف ت��اري��خ ب���الده بعدما 
 .1998 جيل  على  متوفقا  االأوىل،  للمرة  النهائي  اىل  و���ش��ل 
يعول على مواهب فذة مثل مودريت�س وايفان راكيتيت�س وماريو 
م��ان��دزوك��ي��ت�����س، وع���زمي���ة ال ت��ل��ني م��ك��ن��ت��ه م���ن خ��و���س �شوطني 
يتعب  ومل  االق�شائية،  االأدوار  يف  الثالث  املباريات  يف  ا�شافيني 

بعد من الرك�س خلف املجد وحتقيق حلم مواطنيه.
“اأ�شحاب  ن����ادي  ف��ر���ش��ة االن�����ش��م��ام اىل  اأم�����ام  ف��رن�����ش��ا  ���ش��ت��ك��ون 
واالأوروغ������واي  و1986   1978 االأرج��ن��ت��ني  م��ع  النجمتني”، 

ان ت�شبح  فر�شة  اأمام  كرواتيا  �شتكون  بينما  و1950،   1930
بعد  االأخ����رية  ال��ث��الث  الن�شخات  باللقب يف  ج��دي��د  م��ت��وج  ث��اين 

ا�شبانيا 2010.
ديدييه دي�شان هو رجل املرحلة لفرن�شا. القائد الذي رفع الكاأ�س 
عام 1998 يف ملعب �شتاد دو فران�س، ي�شعى الأن ي�شبح الثالث 
تتويجه،  التاريخ يقوم بذلك كالعب وم��درب. يف ح��ال  فقط يف 
�شين�شم اىل الربازيلي ماريو زاغالو )1958 و1962 كالعب، 
كالعب   1974 بكنبارو  فرانت�س  واالأمل���اين  ك��م��درب(  و1970 
ناجح،  كمدرب  مكانته  يثبت  ان  دي�شان  يريد  كمدرب.  و1990 
اأر�شه  على   2016 اأوروب���ا  كاأ�س  نهائي  خ�شارة  خيبة  وتعوي�س 

اأمام الربتغال.
بالن�شبة لالعبه بليز ماتويدي، مباراة االأحد متثل كل �شيء.

يف  ت���زال  ال   )2016 )خ�����ش��ارة  لكنها  ال��دم��وع  جفت  “لقد  ق��ال 
اأن  اأم��ر جيد بالن�شبة لنا، يجب  زاوي��ة �شغرية من الذهن وه��ذا 
يخدمنا يوم االأحد، حتى لو اأنني ال اأحب اأن اأحتدث عن املا�شي. 
انها مباراة نهائية. �شنخو�شها بطريقة خمتلفة وناأمل اأن نقدم 

مباراة رائعة من اأجل حتقيق الفوز«.
اأ�شاف “نهائي كاأ�س العامل هو حلم طفولة يتحقق. كاأ�س العامل 
اأننا نرغب يف مل�شها. لكن قبل مل�شها،  هذه قريبة جدا اىل درجة 
ثمة 90 دقيقة اأو 120. يجب علينا بذل كل �شيء، اأعتقد انها 
اأجل  م��ن  جهد  ك��ل  لنبذل  علينا  يتوقف  االأم���ر  حياتنا.  م��ب��اراة 

حتقيق هذا احللم املتمثل برفع كاأ�س العامل«.
 ،2018 اىل   1998 من  كبري،  ب�شكل  الفرن�شي  املنتخب  تبدل 
ب��داأ ب�شكل مم��ل، بحذر  النهائية.  امل��ب��اراة  االأول اىل  ال��دور  وم��ن 
ال��ن��ه��ائ��ي، حرر  ب���دءا م��ن ثمن  ب��ه، وارت��ك��از على ال��دف��اع.  مبالغ 
واالأهم،  امللعب،  اأر���س  على  موهبته  مبابي  واأظهر  لعبه،  اأ�شلوب 

�شرعته اخلارقة التي باتت توؤرق املدافعني.
اأرب��ع��ة اأه����داف يف م��رم��ى االأرج��ن��ت��ني، ه��دف��ان يف االأوروغ������واي، 
وهدف يف بلجيكا، اأو�شلت فرن�شا اىل النهائي. مل يغفل املنتخب 
على  املرتكز  ال�شلب  الدفاع  اأي  لدي�شان،  امل�شجلة”  “العالمة 
رافايل فاران و�شامويل اأومتيتي، اال ان حتركات مبابي وانطوان 
من  جعلت  التهديفي(  عقمه  )رغ��م  ج��ريو  واأوليفييه  غريزمان 

الفرن�شيني فريقا قادرا على ت�شكيل اخلطر متى اأراد.

لي�شت فرن�شا وحدها من حتلم. كرواتيا ترقبت طويال ما و�شلت 
اليه، وهي م�شممة بقيادة مدربها زالتكو داليت�س، على الذهاب 
اأبعد، على رغم االنهاك. منتخبها خا�س عمليا “�شبع” مباريات 
و�شوال اىل النهائي، اذ ان جمموع مدة االأ�شواط اال�شافية ال�شتة 
اأي  دقيقة،   90 اىل  ي�شل  مباريات،  ث��الث  اآخ��ر  يف  التي خا�شها 

ان كرواتيا خا�شت ن�شف  اآخر هو  مباراة كاملة. عن�شر تعب 
الدور  يف  فرن�شا  م��ب��اراة  ك��ان��ت  بينما  االأرب���ع���اء،  النهائي 

نف�شه الثالثاء. اىل جانب العب ريال مدريد اال�شباين 
مودريت�س يف خط الو�شط، تعول كرواتيا على العب 

�شيخو�س  ال��ذي  راكيتيت�س  بر�شلونة  “الغرمي” 
املو�شم  ه��ذا  ل��ه  وال�شبعني  امل��ب��اراة احل��ادي��ة  االأح���د 
)مع النادي واملنتخب(، اأي اأكرث من اأي العب اآخر 

م�شارك يف النهائيات العاملية.
مباراة  يف  التعب  ت��اأث��ري  م��ن  راكيتيت�س  يقلق  ه��ل 
ثمة  “�شيكون  وثقة  بو�شوح  اجلمعة  ق��ال  الغد؟ 

قوة وطاقة اإ�شافيتني، ال قلق ب�شاأن ذلك«.
مواهب،  عليه:  ل��رتاه��ن  الكثري  ك��روات��ي��ا  ل��دى 
التعداد  ح��ي��ث  م��ن  منتخب  واأ���ش��غ��ر  ع��زمي��ة، 
ن�شمة(  ماليني   4،1 )نحو  لبالده  ال�شكاين 
ي�شل اىل نهائي كاأ�س العامل منذ االأوروغواي 

قبل 68 عاما.
تاريخية  م���ب���اراة  “هذه  راك��ي��ت��ي��ت�����س  ق���ال 

من  لكل  ب��ل  اإل��ي��ن��ا،  بالن�شبة  فقط  لي�س 
4،5 ماليني  هو كرواتي. �شيكون ثمة 

�شنحمل  امل��ل��ع��ب  اأر�������س  ع��ل��ى  الع����ب 
لدينا  ���ش��ت��ك��ون  ال��ب��ع�����س،  ب��ع�����ش��ن��ا 

اأكرب  ه����ذه  ان  ن��ع��رف  ال���ط���اق���ة، 
م���ب���اراة يف ح��ي��ات��ن��ا. ن��ري��د ان 
وروؤو�شنا  امللعب  اأر����س  ن��غ��ادر 

مرفوعة«.
اىل  ف���ق���ط  “نحتاج  اأ������ش�����اف 
ب��ع�����س احل����ظ ل��ن��ح�����ش��ل على 

النتيجة«.

يتعني على اأولئك الذين يرغبون يف م�شاهدة مهاجم 
غريزمان  اأن���ط���وان  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�شي  املنتخب 
متوهجا مثلما كان يف كاأ�س اأوروبا 2016، االنتظار 
االأحد  اليوم  كرواتيا  �شد  النهائية  املباراة  اأقله حتى 

يف مو�شكو.
املونديال  يف  ح����ذرا  اأك����رث  دورا  غ��ري��زم��ان  ت��ق��م�����س 
الرو�شي حيث يتحكم بوترية اأ�شلوب دفاعي للمنتخب 

الفرن�شي.
ي��ج��ب ع��ل��ى غ��ري��زم��ان ان يخجل مما  اإح�����ش��ائ��ي��ا، ال 
اال�شباين  اأتلتيكو مدريد  فمهاجم  رو�شيا،  يقدمه يف 
�شاهم يف 5 اأه��داف من اأ�شل 10 �شجلتها فرن�شا يف 
النهائيات: �شجل 3 اأهداف بينها ركلتا جزاء، وحقق 

متريرتني حا�شمتني.
النهائي �شد بلجيكا، كان غريزمان  يف مباراة ن�شف 
احلمر”  “ال�شياطني  منتخب  على  الفوز  هدف  وراء 
بر�شلونة  مدافع  باجتاه  ركنية  لركلة  ان��ربى  عندما 
براأ�شه  تابعها  ال���ذي  اوم��ت��ي��ت��ي  ���ش��ام��وي��ل  اال���ش��ب��اين 
داخل مرمى العمالق تيبو كورتوا، مثلما فعل قبلها 
�شد  امل�������ب�������اراة  يف 
االوروغ�������واي يف 
النهائي  رب����ع 
2�شفر  -
املرة  وه��ذه 
ركلة  م����ن 
ح����������������������رة 
نبية  جا
و�������ش������ع 

خاللها الكرة اأمام راأ�س مدافع ريال مدريد اال�شباين 
رافايل فاران الذي اأ�شكنها مرمى فرناندو مو�شلريا. 
اأداء  حت�شن  ���ش��ع��ب،  اأول  دور  يف  ب��دن��ي��ة  م��ع��ان��اة  ب��ع��د 
بع�س  رغ���م  ع��ل��ى  االق�����ش��ائ��ي��ة  االأدوار  يف  غ��ري��زم��ان 
االخرية  اللم�شة  يف  خ�شو�شا  ارتكبها  التي  االخطاء 
مثل ت�شديدته القوية من خارج منطقة جزاء بلجيكا 
اأو متريراته غري الدقيقة  والتي انتهت يف املدرجات 

للمهاجمني، على غري عادته.
وردا على �شوؤال حول تقييمه الأدائه يف نهائيات كاأ�س 
 60 23 هدفا يف  �شجل  ال��ذي  املهاجم  ق��ال  ال��ع��امل، 
“توجت هدافا يف كاأ�س اوروبا  مباراة دولية، ممازحا 
من  اأق��ل  ع��ددا  +�شاأ�شجل  قلت:  اللقب،  خ�شرنا  لكننا 

االأهداف لرنى ما اإذا كنا �شنفوز+«.
“اأ�شلوب  احل��ال��ي��ة  الت�شكيلة  يف  اجل��دي��د  دوره  ���ش��رح 
اللعب  اي��ق��اع  يفر�س  م��ن  اأن��ا  اأ�شبحت  يتغري،  لعبي 
اإذا �شجلت  اأو ت�شريع اللعب.  اأكرث، االحتفاظ بالكرة 
الفريق  اأ�شبحت العبا يفكر يف  فذلك جيد، ولكنني 

اأكرث من ت�شجيل االهداف«.
عندما ا�شتدت االثارة يف الدقائق االخرية من املباراة 
�شد االرجنتني 4-3، كان غريزمان هو من طلب من 
الظهري االأي�شر لوكا�س هرنانديز تهدئة اللعب قليال 

والعودة اىل الدفاع من للحفاظ على النتيجة.
بالن�شبة  كما  ال�شغرية،  التفا�شيل  بع�س  هناك  ث��م 
ناق�س  وقتها   .0-2 االأوروغ���واي  �شد  االأول  للهدف 
م��ع ف���اران كيفية ار���ش��ال ال��ك��رة اإل��ي��ه اث��ر رك��ل��ة حرة 
“لقد ط��ل��ب مني  امل���ل���ع���ب:  م��ن��ت�����ش��ف  م���ن  ج��ان��ب��ي��ة 
ت�شديدها  اىل  طريقي  يف  حلظة  اأت��وق��ف  اأن  راف��اي��ل 
الأربك املدافعني االرجنتينيني يف متو�شعهم وهو ما 
ح�شل الأنه خدعهم وتابع الكرة دون اي رقابة داخل 

املرمى«.
وي�����روق اأ���ش��ل��وب ل��ع��ب امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��رن�����ش��ي يف 
امل����ون����دي����ال وال�������ذي ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال���دف���اع 
وال��ه��ج��م��ات امل����رت����دة، ل���غ���ري���زم���ان. فهو 
اأتلتيكو  اأ�شلوب لعب فريقه  يعيده اىل 
م��دري��د اال���ش��ب��اين ب��ق��ي��ادة مدربه 
االأرجنتيني دييغو �شيميوين.

“لدي  غ���ري���زم���ان  وق�����ال 
فر�شة العمل مع ت�شولو 
�شيميوين(،  )ل���ق���ب 
اأف�شل مدرب دفاعي، 
االم�����ور  ب��ع�����س  اأرى 
امللعب،  ار����ش���ي���ة  ع��ل��ى 
لكي  اأق���ول���ه���ا،  اأن  اأح�����اول 
تعليمي  ميكنهم  مثلما  اأعلمهم 
الهجوم.  يف  ال�����ش��غ��رية  االم������ور  ب��ع�����س 
ا���ش��ت��ف��دت م���ع ���ش��ي��م��ي��وين، ل��ذل��ك اأع���ط���ي ن�شائح 

بخ�شو�س اجلانب الدفاعي«.
يف عمر ال�شابعة والع�شرين، يريد غريزمان، الذي 
ت��وج يف  ب��االأل��ق��اب.  ال��ف��وز  ي���زال �شجله �شعيفا،  ال 
ن��ه��اي��ة امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي بلقب ال����دوري االوروب����ي 
االآن  ويحلم  مدريد،  اأتلتيكو  ليغ” مع  “يوروبا 
 2016 يف  ال��دم��وع  ذرف  بعدما  ال��ع��امل،  بكاأ�س 
اأم��ام الربتغال  اأوروب��ا  عقب خ�شارة نهائي كاأ�س 
)-1�شفر بعد التمديد(، يف بطولة ا�شت�شافتها 

فرن�شا.
الكرة  اأو  اجلميل  باللعب  غ��ري��زم��ان  يهتم  ال 
ال���ذه���ب���ي���ة الأف�������ش���ل الع�����ب ع���امل���ي���ا. ق�����ال يف 
اإذا  ان��ه  النهائيات  قبل  �شحافية  ت�شريحات 
�شاهم كيليان مبابي يف تتويجه بكاأ�س العامل، 
للمهاجم  امل��رم��وق��ة  ع���ن اجل���ائ���زة  ف�����ش��ي��ت��ن��ازل 

ال�شاب.
لكن غريزمان يثري حتما التطلعات القوية جدا منذ 
2016 يف ترتيب اف�شل الع��ب يف  ع��ام  حلوله ثالثا 

العامل )الكرة الذهبية(.
ق��ب��ل ال�����دور ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي، اأع�����رب الع���ب الو�شط 
ان  اأمله يف  ال�شابق ريو مافوبا عن  الفرن�شي  الدويل 
يكون غريزي يف قمة م�شتواه ومتاألقا مثلما كان يف 
ال��ذي ك��ان يلعب  2016. وق��ال مافوبا  اأوروب���ا  كاأ�س 
اىل جانب غريزمان يف كاأ�س العامل قبل 4 اع��وام يف 
اأمر م�شروع،  اإنه  املزيد،  نتوقع  اأن  “ميكننا  الربازيل 
ي��رت��ك��ب بع�س  ي���زال  ال��ف��ن��ي للهجوم وال  ال��ق��ائ��د  ه��و 

االأخطاء«.
يدافع  كان  لو  حتى  اأف�شل،  يقدم  اأن  “ميكنه  اأ�شاف 

كثريا من اأجل املنتخب«.
الركنية  للركلة  غريزمان  ان��ربى  النهائي،  ن�شف  يف 
اومتيتي.  ع��رب  ال��ف��وز  ه��دف  منحت  ال��ت��ي  احلا�شمة 
كان  ال��ت��ي  ال��ع��امل  ب��ك��اأ���س  التتويج  فر�شة  االن  ل��دي��ه 

يحلم بها منذ �شغره.

غريزمان »�شابط ايقاع« 
املنتخب الفرن�شي 
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اأثارت الغرامات التي اأوقعها االحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا” 
املقامة  العامل  كاأ�س  بطولة  يف  امل�شاركة  املنتخبات  بع�س  على 
املحللني  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ني  االآراء  يف  انق�شاما  رو���ش��ي��ا  يف  حاليا 

واملتابعني للبطولة الكروية االأهم يف العامل.
الغرامات  مبالغ  �شخامة  ه��و  حم��دد  ب�شكل  الده�شة  اأث���ار  وم��ا 
لبع�س املخالفات التي تبدو للبع�س ب�شيطة يف مقابل خمالفات 
اأخرى اأكرب من الناحية االأخالقية ولكنها مل تواجه بغرامات 

مالية اأكرب اأو حتى مماثلة.
الفيفا غرم االحتاد االإجنليزي 50 األف جنيه اإ�شرتليني ب�شبب 
اإجن��ل��رتا ج����وارب غ��ري ر�شمية  3 م��ن الع��ب��ي منتخب  ارت����داء 
نف�س  تكرار  بعد  ال��دويل، خ�شو�شا  انتهاك لقواعد االحت��اد  يف 

املخالفة على الرغم من حتذيرات الفيفا ال�شابقة.
لغرامات  تعر�س  ال���ذي  الوحيد  االإجن��ل��ي��زي  املنتخب  يكن  مل 
املنتخب  تغرمي  مت  حيث  ال��رع��اة،  حقوق  انتهاك  ب�شبب  كبرية 
ال�شويدي نحو 50 األف فرنك �شوي�شري ب�شبب ارتداء جوارب 
غري ر�شمية ل�شركة خمتلفة عن الراعي الر�شمي للمنتخب، كما 
تعر�س املنتخب الكرواتي لغرامة فاقت ال� 70 األف دوالر، ب�شبب 
ترويج اأحد اأع�شائه مل�شروب غري امل�شروب الر�شمي للمونديال.

اأوروغ��واي تلقت غرامة 40 األف جنيه اإ�شرتليني نظرا لتاأخر 
و�شولها للملعب يف اإحدى املباريات.

غرامات الفيفا.. عالمات ا�شتفهام كبرية

اجلدل اأثري ب�شكل اأكرب مع حوادث اأخرى مثل تغرمي رو�شيا 7 
اآالف جنيه اإ�شرتليني فقط بعد رفع بع�س جماهريها لالفتات 
الفتات  رف��ع��ت  ال��ت��ي  ال�شربية  اجل��م��اه��ري  وك��ذل��ك  عن�شرية، 

م�شيئة ولكن كانت الغرامة 10 اآالف فرانك �شوي�شري.
الأ�شياء  امل��ث��ال  �شبيل  على  املك�شيكية  اجلماهري  اإل��ق��اء  اأن  كما 
األ��ف جنيه   12 بنحو  �شوى  يتم تغرميه  امللعب مل  اأر���س  على 
الفيفا خالل  اأول��وي��ات  الت�شاوؤل حول  اأث��ار  ما  وهو  اإ�شرتليني، 

املونديال.
اأن حماية حقوق  الفيفا موؤكدا  ق��رارات  وهناك من يدافع عن 
الرعاة يجب اأن تاأتي يف املقام االأول، حيث اأن االإهمال يف حماية 

حقوقهم قد يعر�س كيان البطولة ب�شكل عام خلطر كبري.

يف موندي��ال رو�شي��ا.. اجلوارب اأخط���ر من العن�شري����ة!

راكيتيت�س وخيار الولء 
لكرواتيا بدل من �شوي�شرا

املوهوب مبابي �شليل 
عائلة ريا�شية 

يف  متوقعة  مواجهات   3
مباراة فرن�شا وكرواتيا

يبدو املنتخب الفرن�شي لكرة القدم مر�شحا للفوز بكاأ�س العامل 
اليوم االأح��د يف مو�شكو عندما يالقي  الثانية يف تاريخه  للمرة 
التمديد يف مباريات  ا�شطر اىل خو�س  الذي  الكرواتي  نظريه 
الثالث االأخرية قبل حجز بطاقته اىل النهائي االأول يف تاريخه. 
بعد تاأهلها ال�شهل اىل الدور الثاين بفوز كبري على االرجنتني 
احتاجت  ال��راب��ع��ة،  املجموعة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف  -3�شفر 
الدمنارك  لتخطي  الرتجيحية  اجل����زاء  رك���الت  اىل  ك��روات��ي��ا 
ان  النهائي تواليا، قبل  الدورين ثمن وربع  امل�شيفة يف  ورو�شيا 

حت�شم مواجهتها الإنكلرتا يف ن�شف النهائي بعد التمديد.
التاأهل يف االدوار  امل��درب ديدييه دي�شان  املقابل، ح�شم العبو  يف 
االق�شائية يف الوقت االأ�شلي )90 دقيقة( بالفوز على االرجنتني 
4-3 واالوروغ��واي -2�شفر واأخريا بلجيكا -1�شفر، ومتتعوا 
بيوم راحة اإ�شايف الأنهم خا�شوا ن�شف النهائي الثالثاء )كرواتيا 
االأربعاء(، وهم يتطلعون اىل تعوي�س خ�شارة نهائي كاأ�س اأوروبا 

اأمام الربتغال. اأر�شهم  على   2016
اأ�شغر بلد من حيث تعداد  التي باتت  املقابل، ت�شعى كرواتيا  يف 
اىل  ع��ام��ا،   68 منذ  للمونديال  النهائية  امل��ب��اراة  يبلغ  ال�شكان 
الروح  ق��وة  ت��ع��ول على  ت��اري��خ��ه��ا، وه��ي  ال��ع��امل��ي االول يف  اللقب 
املعنوية لالعبيها الذين جنحوا يف حتويل تخلفهم يف املباريات 
الثالث يف االأدوار االق�شائية اىل انت�شارات اأدخلهم تاريخ العر�س 

العاملي من الباب الوا�شع.
يف ما يلي ثالث “معارك” متوقعة على اأر�س امللعب االأحد، قد 

يكون لها دور حا�شم يف ترجيح كفة منتخب على االآخر:
تاألق مودريت�س ب�شكل كبري يف املونديال ويدين له منتخب بالده 
ريال  ن���ادي  جن��م  ب��ات  النهائية.  امل��ب��اراة  بلوغه  يف  كبري  بف�شل 
الذهبية  ال��ك��رة  بجائزة  للفوز  بقوة  مر�شحا  اال�شباين  م��دري��د 
الأف�شل العب يف العامل بعدما �شاهم يف املو�شم املن�شرم باإحراز 

فريقه لقب دوري اأبطال اأوروبا للمرة الثالثة تواليا.
هذا ما يطمح اليه بوغبا اأي�شا، اال ان اأغلى العب يف العامل قبل 
عامني، �شحى ببع�س مواهبه يف خلق الفر�س مل�شلحة الفريق 

يف رو�شيا.
�شّكل بوغبا �شراكة هائلة مع نغولو كانتي يف قلب خط الو�شط 
ليونيل  االرجنتيني  خ��ط��ورة  حتييد  يف  �شاعد  ال��ذي  الفرن�شي 
ه��ازار يف طريقه  واإدي��ن  بروين  دي  كيفن  والبلجيكيني  مي�شي، 

الزرق اىل املباراة النهائية.
اإذا ا�شتطاع بوغبا وكانتي منع مودريت�س من ال�شيطرة على خط 
�شتخطو  التعب،  رغ��م  على  النهائي  ن�شف  يف  فعل  كما  الو�شط 
عاما   20 منذ  االول  العاملي  اللقب  نحو  كبرية  خطوة  فرن�شا 

والثاين يف تاريخها.
لديه  ما  اأف�شل  ماندزوكيت�س  ماريو  الكرواتي  يخبئ  مع  غالبا 
اإ�شابته  اأكرث من حتامله على  ولي�س هناك  الكبرية،  للمواعيد 
يف الركبة لهز �شباك انكلرتا يف ن�شف النهائي و�شمان مقعد يف 

املباراة النهائية لبالده.
يف املباراة النهائية، �شيكون ماندزوكيت�س يف مواجهة قطبي الدفاع 
الفرن�شيني رافايل فاران و�شامويل اأومتيتي. مهاجم يوفنتو�س 
الهدف  �شجل  ف��اران.  مواجهة  يف  جيدا  �شجال  ميلك  االإيطايل 
 4-1 امللكي  ال��ن��ادي  مرمى  يف  العجوز  ال�شيدة  لفريق  الوحيد 
بطريقة اأكروباتية رائعة يف نهائية دوري اأبطال اأورويا 2017، 
و�شجل ثنائية يف املباراة التي فاز فيها الفريق االيطايل 3-1 يف 
امل�شابقة  نهائي  ربع  اياب  برنابيو يف  �شانتياغو  املا�شي يف  اأبريل 
القارية )تاأهل ريال مدريد لفوزه -3�شفر ذهابا(، وهدف الفوز 

الأتليتكو مدريد يف الكاأ�س ال�شوبر اال�شبانية 2014.
�شي�شتخدم ماندزوكيت�س كحلقة حمورية ملحاولة جلب مودريت�س 
واإيفان راكيتيت�س واإيفان بريي�شيت�س للهجوم، يف مواجهة فاران 
الذي قدم اأداء هو من االأف�شل لقلب دفاع يف املونديال احلايل، 
واأومتيتي الذي اأظهر �شالبة يف التعامل مع الهجمات اخلطرة 

وحماية مرمى احلار�س هوغو لوري�س.
انرت ميالن االيطايل  داليت�س العب و�شط  امل��درب زالتكو  اأع��اد 
يف  انكلرتا  ام��ام  اال�شا�شية  الت�شكيلة  اىل  بروزوفيت�س  مار�شيلو 
وراكتيت�س من  الو�شط مودريت�س  النهائي، فحرر العبي  ن�شف 
املهام الدفاعية، وتلقى كرات عدة من قطبي دفاع منتخب بالده 

حيث فر�شت كرواتيا ا�شتحواذا كبريا.
مل يتاألق غريزمان يف املونديال كما كانت احلال يف كاأ�س اأوروبا 
ه��داف. جاءت  الأف�شل  الذهبي  ب��احل��ذاء  ف��از  عندما   2016
اأهدافه الثالثة يف رو�شيا من ركلتي جزاء وخطاأ فادح حلار�س 
مرمى االوروغواي فرناندو مو�شلريا يف ابعاد ت�شديدة بعيدة 

ملهاجم اأتلتيكو مدريد.
املباريات  م��رور  ذل��ك، حت�شن م�شتوى غريزمان مع  وم��ع 
فتحول اىل �شانع االألعاب الرئي�شي للمنتخب الفرن�شي، 
)االأول يف مرمى  ف���اران  امل��داف��ع��ني  ل��ه��ديف  وك���ان �شانعا 
واأوم��ت��ي��ت��ي يف  -2�شفر(  النهائي  رب��ع  االوروغ�����واي يف 

مرمى بلجيكا )-1�شفر( يف الدور ن�شف النهائي.
الإيجاد  وذكائه  طاقته  ا�شتغالل  غريزمان  �شيحاول 
امل�����ش��اح��ة الإم����داد اأول��ي��ف��ي��ي��ه ج���ريو وك��ي��ل��ي��ان مبابي 
املنتخب  العبي  طاقة  م�شتويات  تراجعت  م��ا  اإذا 
الكرواتي. �شتكون مهمة بروزوفيت�س منعه من 

بذلك.

راأ�س  م�شقط  وكرواتيا  فيها  ولد  التي  �شوي�شرا  بني 
قرر  عندما  م�شيبا  راكيتيت�س  اإي��ف��ان  ك��ان  وال��دي��ه، 
الدفاع عن األوان بلده االأم الأن رهانه قاده ليكون اأمام 
فر�شة دخول التاريخ وامل�شاهمة يف قيادة كرواتيا اىل 
مع  مو�شكو  يف  االأح��د  تتواجه  عندما  العاملي  اللقب 

فرن�شا يف نهائي مونديال 2018.
بالالعبني  تاريخيا  غنية  ال�شوي�شرية  ال��ق��دم  ك��رة 
حاملي اجلن�شية املزدوجة اللذين يدخلون يف �شراع 
اأو لبلدهم االأم.  ذاتي يف والئهم للبلد الذي تبناهم 
�شقيقان  ي��رت��دي  نف�شها،  العائلة  يف  وح��ت��ى  اأح��ي��ان��ا، 
االألبانية  ت�����ش��اك��ا  ع��ائ��ل��ة  م��ث��ل  خم��ت��ل��ف��ني،  قمي�شني 
�شوي�شرا  األ���وان  عن  ال��دف��اع  اختار  غرانيت  االأ���ش��ل: 

فيما ف�شل توالنت اأن يكون وفيا الألبانيا.
اأرغ��او غري  كانتون  راينفيلدن، يف  راكيتيت�س يف  ولد 
البلدة  ترعرع يف موهلني،  ب��ازل.  البعيد عن مدينة 

ال�����ش��غ��رية ال��ت��ي ي��ب��ل��غ عدد 
األف   11 �شكانها 
حيث  ن���������ش����م����ة، 
اأ������ش�����������س وال��������ده 
ال���������ه���������ارب م���ن 

احل���������������������رب يف 
يوغو�شالفيا، 
بايدي  ن�����ادي 

م����وه����ل����ني ع����ام 
هناك   .1993

ك�����ان�����ت ال����ب����داي����ة 
للنجم  ال����ك����روي����ة 

لرب�شلونة  احل�����ايل 
االإ�شباين.

بالفرق  راكيتيت�س  ال��ت��ح��ق 
عام  ب���ازل  ل��ن��ادي  العمرية 
اىل  رق�������ي  ث������م   1995
الفريق االأول عام 2005، 
ل��ك��ن��ه ���ش��رع��ان م���ا ح���ل يف 
لنادي  وق����ع  اأمل���ان���ي���ا ح��ي��ث 
حني   2007 ع��ام  �شالكه 
كان يف التا�شعة ع�شرة من 

عمره.
يف تلك ال��ف��رتة، ك��ان والء 
التي  ل�شوي�شرا  راكيتيت�س 
األ����وان منتخب  داف���ع ع��ن 
ي�شرف  كان  ال��ذي  �شبابها 
ال����ف����رتة  ت����ل����ك  ع���ل���ي���ه يف 
يو�شح  ����ش���االن���د.  ب���رن���ار 
فران�س  ل��وك��ال��ة  االأخ����ري 
“االمكانات  ان  ب����ر�����س 

كانت م��وج��ودة... مل يكن 
هناك اأي �شك يف ما يخ�س 

لقد  ال�شوي�شرية،  املنتخبات 
نا�شلنا من اأجله«.

ال���وق���ت، كان  ل��ك��ن يف ذل����ك 
والالعب  خمتلفا  ال��ق��ان��ون 
ر�شمية  مباراة  يلعب  ال��ذي 
م���ع م��ن��ت��خ��ب ل��ل�����ش��ب��اب ال 
الحقا  ي��خ��ت��ار  اأن  مي��ك��ن 
الدفاع عن األوان منتخب 

اآخر.
الذي  ���ش��االن��د  يك�شف 
ي�������ش���رف ح���ال���ي���ا على 
كو�شوفو  م��ن��ت��خ��ب 
“كان  راكيتيت�س  ان 
واأكد  وا�شحا  دائما 
اأن��ه مل يتخذ قراره 
ب������ع������د ل�����������ذا دع������ي 
للمباريات  ف��ق��ط 

الودية«.
�����ش����ب����ت����م����رب  يف 
حقق   ،2007
راك����ي����ت����ي����ت���������س 

اأخ��ريا ظهوره 
مع  االأول 

م����ن����ت����خ����ب 
كرواتيا، 

وم����ن����ذ 

ذلك احلني خا�س مع بلده االأم كاأ�س اأوروب��ا مرتني 
وكاأ�س العامل مثلهما اأي�شا.

بالن�شبة لالعب خط الو�شط البالغ حاليا 30 عاما 
اأي��ن جئت. ن�شاأت يف �شوي�شرا وكنت  اأع��رف من  “اأنا 
ف���خ���ورا ب��ال��دف��اع ع���ن األ�����وان ���ش��وي�����ش��را ع��ل��ى �شعيد 

منتخبات ال�شباب«.
“لو  اأج��راه��ا م��وؤخ��را مع �شحيفة  اأ���ش��اف يف مقابلة 
تان” ال�شوي�شرية “قلت دائما اإين كنت م�شمما على 
الدفاع عن كرواتيا ولي�س �شد �شوي�شرا”، كا�شفا اأنه 
كوبي  ال��ف��رتة  تلك  يف  �شوي�شرا  مب���درب  اأوال  ات�شل 
كوهن قبل اأن االن�شمام اىل ت�شكيلة املدرب الكرواتي 

�شالفن بيليت�س يف حينه.
راكيتيت�س الذي و�شفه �شاالند باأنه �شخ�س “هادئ، 
م�شريته  وي��دي��ر  دائ��م��ا  �شعيد  امل��ع�����ش��ر،  �شهل  ط��ي��ب، 
راكيل  اال�شبانية  م��ن  م��ت��زوج  جدا”،  ذكية  بطريقة 
األوان ا�شبيلية -2011  اأيام دفاعه عن  ماوري منذ 

.2014
“اأنه العب ميلك  على م�شتوى اللعب، يرى �شاالند 
يف النهاية كل �شيء وال �شيء: فهو لي�س �شريعا جدا، 
كل  يفعل  لكنه  ه��داف��ا...  ولي�س  ج�شديا،  قويا  لي�س 
ما  ح��د  اىل  ي�شبه  ه��و  ال�شحيحة،  بالطريقة  ���ش��يء 
)النجم الفرن�شي ال�شابق زين الدين( زيدان، ي�شعر 
ويرى كل �شيء قبل اأي �شخ�س اآخر وهو قوي للغاية 

من الناحية الفنية«.
بهدف  بر�شلونة  جنم  اكتفى  الرو�شي،  املونديال  يف 
االأرجنتني  �شد  املجموعات  دور  يف  �شجله  وحيد 
“يقدم  ه��و  �شاالند  بح�شب  لكن  -3�شفر، 
موندياال جيدا جدا، الأنه لعب بامل�شتوى 
نف�شه منذ البداية: العب ال غنى عنه 
لكنه لن يفوز اأبدا بالكرة الذهبية 
اأكروباتية  بطريقة  ي�شدد  ال  الأن��ه 
اأخرى.  فنية  ماآثر  ب��اأي  يقوم  اأو 
بحيث  ب�شيطة  بطريقة  يلعب 
يواجه النا�س يف بع�س االأحيان 

�شعوبة يف مالحظة اأهميته«.
ب�شكل  ب����دوره  “يقوم  واأو����ش���ح 
م�����ث�����ايل، ه�������ذه اإح����������دى اأه�����م 
املنتخب  يف  الركائز” 
متكن  ال����ت����ي  ال�����ك�����روات�����ي 
ب���ج���ي���ل���ه احل����������ايل من 
ع���ل���ى جيل  ال���ت���ف���وق 
ال��������ذي   1998
نهائي  ن�شف  بلغ 
امل�������ون�������دي�������ال يف 
م�����������ش�����ارك�����ات�����ه 
ىل  و الأ ا
م����������ن ب����ع����د 
ل  �شتقال ال ا

عن يوغو�شالفيا.
لوكا  ال����ق����ائ����د  ����ش���دي���ق���ه  م�����ع 
خط  يف  االآخ���ر  النجم  مودريت�س، 
و���ش��ط امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��روات��ي، يحمل 
النهائية  امل��ب��اراة  مفاتيح  راكيتيت�س 
االأح����د ���ش��د ف��رن�����ش��ا ال��ت��ي اأن��ه��ت حلم 
كرواتيا قبل 20 عاما حني فازت عليها 
2-1 يف ن�شف النهائي قبل اأن تتوج الحقا 

بلقبها العاملي االأول والوحيد.
يرى �شاالند ان “مفتاح املباراة هو التعايف 
ا�شطرت  ك��روات��ي��ا  اأن  ال�شيما  البدين”، 
خل��و���س ال��ت��م��دي��د يف م��ب��اري��ات��ه��ا الثالث 
الدمنارك  ���ش��د  االق�����ش��ائ��ي��ة  االأدوار  يف 
ركالت  ع��رب  باملباراتني  ف��ازت  ورو���ش��ي��ا 

الرتجيح واإنكلرتا 1-2.
الكروات  ���ش��ي�����ش��ت��ع��ي��د  “هل  وت�������ش���اءل 
ع��اف��ي��ت��ه��م، م���ع ي����وم راح�����ة اأق�����ل من 
فرن�شا؟ اإذا كان االأمر كذلك ، فاحل�شم 
ا�شتثنائيني  الع���ب���ني  م���ن  ي���اأت���ي  ق���د 
ايفان  اأو  مودريت�س  راكيتيت�س،  اأك���ان 
كيليان  م��ن  اأي�����ش��ا  ل��ك��ن  بريي�شيت�س، 
من  غريزمان...”  وان���ط���وان  م��ب��اب��ي 

الناحية الفرن�شية.

موهبة رائعة انتقلت اإليه عن طريق الوراثة اأم بلورتها 
خربة اأقاربه؟ من الوالد ويلفريد الكامريوين االأ�شل 
اجلذور  اجلزائرية  ال��وال��دة  اأو  باري�شي،  ن��اد  يف  واملدير 
كيليان  يعد  �شابقا،  اليد  ك��رة  حمرتفة  العماري  فايزة 
مبابي وريث عائلة ريا�شية مرموقة ورا�شخة يف اأو�شاط 

كرة القدم.
م���ا ه���ي ال���ن���ق���اط امل�����ش��رتك��ة ب���ني جن���م ك����رة امل�شرب 
اال�شباين رافايل نادال، العب كرة اليد الفرن�شي نيكوال 
نواه  يواكيم  الفرن�شي  ال�شلة  ك��رة  الع��ب  كاراباتيت�س، 

يف  اأب��ط��اال  جميعا  ك��ان��وا  اذا  مبابي؟  وكيليان 
م�شابقاتهم، اال انهم يت�شاركون حقيقة 

اإىل  اأ�شرتهم  اأف��راد  اأح��د  ان�شمام 
و�شط ريا�شي عايل امل�شتوى.
الفرن�شي  ال��الع��ب  ح��ال��ة  يف 

عددهم  يبلغ   ،10 الرقم 
اأرب��������ع��������ة ع�����ل�����ى االأق�����������ل. 
وال���دي���ه،  اىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
الفرن�شية  امل��وه��ب��ة  ل���دى 
�شقيق بالتبني هو جريي�س 
املحرتف  اي���ك���وك���و  ك��ي��م��ب��و 
راهنا يف تركيا ويف ال�شنوات 

املالعب  يف  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ت 
كان  مبابي  بيار  عمه  اخلليجية. 

�شيدان.  ن����ادي  يف  ال��ري��ا���ش��ي  امل��دي��ر 
اأما �شقيقه االأ�شغر ايثان فقد ان�شم 
�شان  باري�س  يف  النا�شئني  فريق  اىل 

جرمان.
عائلة  اىل  االن����ت����م����اء  ي�����ش��م��ن  ه����ل 

ريا�شية، م�شرية ريا�شية؟
بح�شب النجم الدويل ال�شابق اأالن 

جريي�س الذي �شاهد ابنه تيبو 
)37 عاما( يحرتف يف 

ال��دوري املحلي 
ب������������������دءا م����ن 
مطلع االألفية 
اجل����������دي����������دة، 
االأمر “ي�شاعد 

يف التوجيه لكن 
لي�س تلقائيا: اذا مل 

تكن لديك املهارات...«.
“ميكننا  بر�س  فران�س  لوكالة  يتابع 

لكن  الو�شط،  نعرف  الأن��ن��ا  االب��ن  مرافقة 
لي�س من ال�شهل دائما التاأقلم على امل�شتوى 

املعنوي” عندما تكون معروفا.
ال يعاين الوالد ويلفريد )47 عاما( هذا 

ال���ن���وع م���ن امل�����ش��ك��الت. اأ���ش��ب��ح الالعب 
مديرا  املناطقي  امل�شتوى  على  ال�شابق 

�شني-�شان- ب��ون��دي  لفريق  وم��درب��ا 
االأوىل  واكب اخلطوات  دوين، حيث 

البنه مذ كان بعمر الرابعة.
عثمان  ال��ن��ادي  رئي�س  عنه  ي��ق��ول 

“عمل  ب��ر���س  لفران�س  ع��ريو���س 
 25 مل��دة  ال��ن��ادي  ويلفريد لهذا 

ع���ام���ا، ق����دم ل���ه ام�����ورا كثرية 
تعلم منه  ال�شرامة.  ومنحه 
و�شيرتك  ك��ث��ريا  امل���درب���ون 

ح�شل”.  م��ه��م��ا  ب�����ش��م��ة 
ي�شفه باالإن�شاين، ي�شتمع 
ال���ن���ا����س، ج�����دي يف  اىل 

عمله لكنه عادل«.
اأ�شبح  االول؟  جن��اح��ه 
ال�����و������ش�����ي ال����ق����ان����وين 

ل�����ل�����ط�����ف�����ل ج�����ريي�����������س 
ك��ي��م��ب��و اي���ك���وك���و ال����ق����ادم 

الكونغو  ج���م���ه���وري���ة  م����ن 
جنح  وال��ذي  الدميوقراطية 

ب������االح������رتاف م����ع ري������ن قبل 
فرن�شا  م��ن��ت��خ��ب  يف  اخ���ت���ي���اره 
بال�شري  م�����ش��م��م��ا  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني. 

على خطاه، قطع كيليان خطوات 
مركز  ق���ي���ا����ش���ي:  زم�����ن  يف  ع�����دة 

تكوين  مركز  الكروي،  كلريفونتني 
موناكو ومنتخب فرن�شا االول.

يقول  جريي�س؟  ال�شقيق  خربة  بف�شل 
كيبمو  على  اأط��ل��ق  ال��ذي  جريي�س  اأالن 

اأعتقد  ل��ك��ن  “بالطبع،  ا���ش��م��ه  اي��ك��وك��و 
انه  ن�شعر  اي�شا.  التعليم  على  ح�شل  انه 

قوية”  عائلة  ق��واع��د  الن��ه ميلك  م��ت��وازن 
لتحقيق النجاح.

ل���ك���ن ح���ال���ة م���ب���اب���ي ل��ي�����ش��ت م���ع���زول���ة، فقد 
اأ���ش��ب��ح��ت رائ��ج��ة يف ك���رة ال��ق��دم ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف 

االأعوام االأخرية االخرية.

نادي  ال��ري��ا���ش��ي يف  امل��دي��ر  ك��ول��ي��ب��ايل،  بح�شب حم��م��د 
�شار�شيل، “قبل 20 عاما، مل تكن كرة القدم الريا�شة 
جنوم  م��ن  الكثري  يتمتع  امل��ق��اب��ل،  يف  فرن�شا.  يف  امللكة 
بثقافة  اآب��اء يتمتعون  لتكييفهم من قبل  اليوم باحلظ 
ريا�شية وكروية. وهذا يعني انهم قادرون على متوينهم 

بزاد اإ�شايف مما يقدمه املدرب«.
القدم  انه يف كرة  اليوم  “نالحظ  يتابع لفران�س بر�س 
ثمة املزيد من ابن فالن وقريب فالن اأو �شقيقه االكرب 
منخرط يف الو�شط. من دون القول ان هناك موؤ�ش�شة 
حول  +امل��ح��رتف��ني+  م��ن  الكثري  هناك  وراءه، 
اإمكانات  ب��ال��ف��ع��ل  ل��دي��ه  ���ش��اب  الع����ب 
عليه”  ال�������ش���ه���ل  م����ن  ل�����ذا  ك����ب����رية. 

االخرتاق.
الدعم  ه���ذا  ي�����ش��اه��م  م���دى  اأي  اإىل 
ال����ف����ارق؟ يقول  ب�����ش��ن��اع��ة  ال��ع��ائ��ل��ي 
ال����رم����وز،  “يعطونهم  ك���ول���ي���ب���ايل 
مل  االإط���ار.  يف  وي�شعونهم  يكيفونهم 
20 عاما، ولد  او   15 االم��ر كقبل  يعد 
يلعب يف ال�شارع كرة غري من�شبطة لكن 
اإطار قبل  موهوب كثريا، ن�شعه يف 
توقيعه عقد احرتايف. مل يعد 
يكفي هذا االمر اليوم«.

موهبة فطرية وعائلة 
جانبه:  اإىل  مطلعة 
خ������ل������ط������ة جن�������اح 

كيليان مبابي.
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جمتمع االمارات

الفنية كو�شيلة  اأعمالها  الفنانة والر�شامة مانيكا �شريفا�شتاف  ت�شتخدم 
عن  نتحدث  كنا  �شواء  احل��ي��اة،  يف  املختلفة  جتاربها  خاللها  من  تعك�س 

االحتفاء باحلياة، اأو االأنوثة، اأو احلب اأو االإن�شانية. 
وقد بينت الفنانة اأن فنها ميثل اإجابة للت�شاوؤالت التي جتول يف خاطرها، 
باأي  واأنها عندما تبداأ  التي تختلج يف �شدرها.  امل�شاعر  وردات فعل على 
االنتهاء  عند  االأ�شا�شي  اإلهامها  م��ورد  ا�شت�شعار  هدفها  يكون  فني  عمل 

منه. 
وقد عربت مانيكا عن �شغفها بالفن على مدى ثالثة عقود من الزمن، 
فهي متتلك خربة عميقة يف هذا العامل الوا�شع، حيث �شاركت يف العديد 
العامل،  دول  من  العديد  يف  الفنية  وامل��وؤمت��رات  واملنتديات  املعار�س  من 

كالواليات املتحدة االأمريكية، وفرن�شا واإجنلرتا واإ�شكتلندا وهونغ كونغ 
اأنحاء  كافة  من  العمالء  من  كبرًيا  ع��دًدا  اأك�شبها  ال��ذي  االأم��ر  وم�شر. 

العامل. 
حيث قالت مو�شحة: بالن�شبة يل، ميثل الفن لغة ب�شرية حتاكي املاليني 
مع  فني  مل�شاركة  الفر�شة  امتالك  وي�شعدين  ال��ع��امل.  ح��ول  النا�س  من 
النا�س يف  العديد من  اأ�شفاري من م�شاركته مع  االآخرين، وقد مكنتني 

خمتلف اأنحاء العامل.
وعند عودتها اإىل البالد بعد غياب ا�شتمر ملدة 20 عام، عربت مانيكا عن 
ا�شتح�شانها للتقدم امل�شتمر الذي ي�شهده الفن يف املنطقة. وقد الحظت 
اأن تقدم املظاهر الفنية يف املدينة كمنارات ال�شعديات، ومركز الفنون يف 

دبي Alserkal Avenue، ومتحف اللوفر اأبوظبي، قد �شاهم بدور 
والوافدين على  املواطنني  الدولة من  املبدعة يف  العقول  اإلهام  كبري يف 

حد �شواء. 
واختتمت مانيكا حديثها بالقول: ي�شرين تعبري ال�شباب وكبار ال�شن عن 
دولة  ومتتلك  الفن.  خالل  من  و�شغفهم  نظرهم،  ووجهات  م�شاعرهم، 
كونها  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  االإمكانات  من  العديد  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
العامل.  اأن��ح��اء  وم��ن خمتلف  احل��ي��اة  مناحي  م��ن خمتلف  اأف����راًدا  ت�شم 

واأتطلع قدًما مل�شاركة اأعمايل وعر�شها هنا يف ال�شنوات املقبلة. 
 " Ode to Peace III " ميكن م�شاهدة اآخر اأعمال مانيكا الفنية

يف ت�شكيل، ند ال�شبا 1. 

الفنانة مانيكا �شريفا�شتاف تتحدث عن العالقة التي تربط الفن بال�شفر 

اأعلن دبي ف�شتيفال �شيتي مول عن 
ان�شمامه اإىل مبادرة تعزيز اأهداف 
التنمية امل�شتدامة يف دولة االإمارات 
املتحدة، من خالل تركيب  العربية 
ال�شيارات  ل�شحن  جديدة  حمطات 
االنبعاثات  ع���دمي���ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ال�شارة. حيث بات باإمكان املت�شوقني 
�شحن  نقاط  ثالثة  م��ن  اال�شتفادة 
�شيارات  م���واق���ف  ���ش��م��ن  ال���واق���ع���ة 
اأن  بعد  وذلك  �شنرتبوينت،  منطقة 
اخلدمة.  يف  وو�شعها  تد�شينها  مت 
اجلديدة  ال�شحن  نقاط  وت�شتطيع 
الكهربائية  ل��ل�����ش��ي��ارات  املخ�ش�شة 
ع���دمي���ة االن���ب���ع���اث���ات ت���زوي���د هذه 

لتقطع  ال��الزم��ة  بالطاقة  املركبات 
ك���م بعد   100 ت��زي��د ع���ن  م�����ش��اف��ًة 

�شحنها ملدة �شاعة. 
مراكز  مدير  كليفر،  �شتيفن  وعلق 

"جمموعة  يف  دب��ي  �شمن  الت�شوق 
تركيب  يج�ّشد  العقارية":  الفطيم 
حم���ط���ات ال�����ش��ح��ن اجل����دي����دة هذه 
مول  �شيتي  ف�شتيفال  دب���ي  ال��ت��زام 
للعمالء،  املقدمة  خدماته  بتعزيز 
و�شعيه لتحقيق ر�شاهم، عرب طرح 
اب���ت���ك���ارات ج���دي���دة وت���وف���ري حلول 
العمل  ه��ذا  ي��ن��درج  كما  م�شتدامة. 
اأي�������ش���اً ���ش��م��ن ���ش��ي��اق ج���ه���ود امل���ول 
خ�شو�شاً واملجتمع عموماً لت�شجيع 
بالبيئة  �شويًة  العناية  على  النا�س 
ب�شكل اأف�شل، باالإ�شافة اإىل تقدمي 
دبي  يف  للمت�شوقني  جديدة  جتربة 

ف�شتيفال �شيتي مول.

دبي ف�شتيفال �شيتي مول يدعم التوجه القوي نحو ا�شتخدام ال�شيارات الكهربائية

الذي  ال�شارقة"،  فتيات  "�شجايا  منت�شبات  فريق  حظي 
ي�����ش��م اإح�����دى ع�����ش��رة ف���ت���اة، ب��ت��ك��رمي خ��ا���س م���ن �شركة 
"طريان نيبال"، تقديراً الإجنازهن املتمثِّل يف ت�شّلق قمة 
باململكة  االأطل�س  جبال  �شل�شلة  يف  قمة  اأعلى  "توبقال"، 
علم  ورف��ع  م��رتاً،   4167 ارتفاعها  يبلغ  والتي  املغربية، 
�شجايا  موؤ�ش�شة  وع��ل��م  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
على القمة. و�شارك يف حفل التكرمي الذي اأقيم يف نادي 
كبار  م��ن  ع��دد  ال�شارقة،  فتيات  ل�شجايا  التابع  امل��غ��ام��رة 
التجارية  امل��دي��رة  خ��ادك��ا،  اأر�شانا  بقيادة  ال�شركة،  ممثلي 
ل�طريان نيبال، التي هناأت الفتيات على اإجنازهن الكبري 
اأ�شماء  ومنهن  اال�شتك�شافية،  الريا�شية  الرحلة  ه��ذه  يف 

13 ع��ام��اً، وت��ع��د اليوم  ال��ق��اي��دي ال��ت��ي تبلغ م��ن ال��ع��م��ر 
اأ�شغر مت�شّلقة اإماراتية تبلغ اأعلى قمة جبلية يف ال�شمال 
االأفريقي. يذكر اأن �شجايا فتيات ال�شارقة موؤ�ش�شة رائدة 
 18  -  13 اأعمارهن  البالغة  الفتيات  مواهب  تنمية  يف 
عاماً يف خمتلف الف�شاءات االإبداعية، وتعمل حتت مظلة 
 2004 ع��ام  وتاأ�ش�شت  االأ���ش��رة،  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
كاإدارة �شمن مراكز االأطفال، واأ�شبحت موؤ�ش�شة م�شتقلة 
عام 2012 مبوجب قرار من قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
القا�شمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  ال�����ش��ارق��ة، 
موؤ�ش�شة  ورئي�شة  االأ�شرة،  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 

ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين.

ا���ش��ت�����ش��اف��ت م��وؤ���ش�����ش��ة االإم��������ارات 
املوؤ�ش�شة الوطنية الرائدة يف جمال 
وتر�شيخ  ال�������ش���ب���اب  ك����ف����اءات  رف�����ع 
امل�شوؤولية املجتمعية بني القطاعني 
ال�����ع�����ام واخل�����ا������س ب����ال����ت����ع����اون مع 
ومركز  للتوحد  االإم�����ارات  جمعية 
جُمتمعية  ف��ع��ال��ي��ة  اإجن���الن���د  ن��ي��و 
خا�شة لالأطفال املُ�شابني بالتوحد 
وعائالتهم االأربعاء املا�شي يف ملعب 
حممد بن زايد بالعا�شمة اأبوظبي.

ملوؤ�ش�شة  التابع  تكاتف  برنامج  نظم 
�شعار  الفعالية حتت  االإم��ارات هذه 
ا�شتملت  وال��ت��ي  لُن�شعدهم"  "مًعا 
على العديد من االأن�شطة واالألعاب 
وعائالتهم،  ل���الأط���ف���ال  املُ��خ��ت��ل��ف��ة 
للمتطوعني  الفعالية  اأت��اح��ت  كما 
التوا�شل ب�شكل ُمبا�شر مع االأطفال 
املُ�شابني بالتوحد للرفع من روحهم 
املعنوية والتاأكيد على اإ�شراك ودمج 

االأطفال يف كل جوانب الفعالية.
احلب�شي  م���ي���ث���اء  �����ش����ع����ادة  ع���ل���ق���ت 
ملوؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
هنا  ت��واج��دن��ا  قائلة:"اإن  االإم����ارات 
لروؤية  حقيقي  اإن��ع��ك��ا���س  ه��و  ال��ي��وم 
من  ن��ه��دف  ال��ت��ي  الر�شيدة  قيادتنا 
خاللها اإىل تثقيف وتوعية االأفراد 

واملُجتمع يف دولة االإمارات العربية 
واإ�شراك  امل�����ش��اواة  باأهمية  املُ��ت��ح��دة 
ا�شتثناء  بدون  املُجتمع  فئات  جميع 
املوؤ�ش�س  الوالد  لروؤية  امتداد  وهي 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ل�شيخ 

طيب اهلل ثراه".
موؤ�ش�شة  يف  ن���ح���ن  واأ�شافت:" 
ُمطلًقا  اإمي����اًن����ا  ن���وؤم���ن  االإم���������ارات 
باأهمية ت�شافر اجلهود على جميع 
االأ�شعدة من اأجل تعزيز الت�شمني 
ة  وخا�شً للجميع  ال�شامل  واالإدم��اج 
االط����ف����ال املُ�������ش���اب���ني ب��ال��ت��وح��د يف 
املُ��ج��ت��م��ع و���ش��م��ان ح�����ش��ول��ه��م على 
الدعم الالزم للُم�شاركة الكاملة يف 

املُجتمع". 
قائلة:  ح��دي��ث��ه��ا  احل��ب�����ش��ي  واأن���ه���ت 
ل�شبابنا  ال�ُشكر  جزيل  اأوج��ه  اأن  اأود 
امل���ت���ط���وع���ني، ال����ذي����ن مل ي���دخ���روا 
على  التطوعية  امل�شاركة  يف  ُج��ه��ًدا 
م������دار ال����ع����ام �����ش����واء داخ������ل ح����دود 
راية  راف���ع���ني  خ��ارج��ه��ا  اأو  ال���دول���ة 
ال��ع��رب��ي��ة خ��ف��اق��ة وكانوا  االإم������ارات 
اأن  اأود  كما   ، للوطن  مُمثلني  خ��ري 
للتوحد  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اأ���ش��ك��ر 
يف  ملُ�شاركتهم  اإجنالند  نيو  ومركز 
باأهمية  منهم  اإمياًنا  الفعالية  هذه 
ال�شامل  االإدم���������اج  ث���ق���اف���ة  ت���ع���زي���ز 

جلميع الفئات يف املُجتمع.

فريق �شجايا فتيات ال�شارقة يحظى بالتكرمي من الطريان النيبايل

موؤ�ش�شة الإمارات تنظم فعالية خا�شة لالأطفال امل�شابني بالتوحد

نفذت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة فعالية �شيفية 
ترفيهية ملوظفيها حتت �شعار "عز الطلب". 

واملثلجات  ك���رمي  االآي�����س  ع��رب��ات  با�شت�شافة  متثلت 
مبقر فرع الدائرة بالدفني. تزامناً مع ف�شل ال�شيف 
الإ�شفاء اأجواء من البهجة واالإيجابية بني املوظفني، 

وزيادة فاعليتهم.
واملوظفني  امل�����ش��وؤول��ني  مب�����ش��ارك��ة  الفعالية  واأق��ي��م��ت 
بالدائرة ، تعزيزاً لروح الرتابط بينهم.  وتهدف هذه 
اإنتاجية املوظف ، و خلق بيئة عمل  الفعالية اإىل رفع 
، وحثهم على  اإىل ت�شجيع املوظفني  �شعيدة.. وت�شعى 
املبذولة  جهودهم  على  لهم  ال�شكر  وتقدمي   . العمل 
اأن الدائرة حري�شة على  مبتكرة .   واجلدير بالذكر 

تنفيذ الفعاليات واملبادرات امل�شتمرة الإ�شعاد موظفيها 
. بهدف حت�شني جودة بيئة العمل ، وحتفيز االإنتاجية 
. وتعزيز التوا�شل الداخلي بني االإدارات واملوظفني . 
كما تركز على املوظف كونه اأ�شا�س العملية االإنتاجية 
يف اأي جمتمع.. و�شرورة م�شاندته بتخفيف �شغوطات 
العمل عليه من خالل مثل هذه الفعاليات التي تبعث 
اأج��واء الوظيفة.  وت�شع  على ال�شعادة واالإيجابية يف 
ال���دائ���رة ���ش��ع��ادة امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اأول��وي��ات��ه��ا ، 
التطويرية  املبادرات  اإع��داد  يف  االأدوات  كافة  فت�شخر 
 . لهم  املقدمة  رف��ع ج��ودة اخل��دم��ات  �شاأنها  التي من 
كما تعزز و�شائل التحفيز اإمياناً منها باأهمية التقدير 

والت�شجيع يف رفع كفاءة واأداء املوظف. 

اإىل عامل فرياري  يعود عر�س العائلة واالأ�شدقاء جمدداً 
اأبوظبي كجزٍء من التجارب املده�شة التي تنتظر �شيوف 
الوجهة  ه����ذه  زوار  وي�����ش��ت��ط��ي��ع  ال�����ش��ي��ف.  ه����ذا  امل���دي���ن���ة 
الرتفيهية امل�شتوحاة من عالمة "فرياري" اكت�شاف عامل 
باأ�شعار  املتعة واالإث��ارة حتت �شقفها االأيقوين االأحمر  من 

خمف�شة. 
اإىل  التوجه   2018 اأكتوبر   17 حتى  لل�شيوف  وميكن 

ع���امل ف����رياري اأب��وظ��ب��ي م��ع ث��الث��ة اأ���ش��خ��ا���س م��ن اأف���راد 
 15% بن�شبة  خ�شم  على  واحل�شول  واالأ�شدقاء  العائلة 
من ال�شعر االإجمايل للتذاكر التي ي�شرتونها يف املدينة، اأو 

االإنرتنت.    عرب  التذاكر  ا�شرتوا  حال  يف   25%
وت�شمح املدينة اأي�شاً بدخول االأطفال حتت �شن 3 �شنوات 
مع مربية اأطفال واحدة مع كل عائلة جماناً خالل فرتة 

�شريان العر�س.

وخالل ا�شتمتاعهم مبجموعة االألعاب واملرافق الرتفيهية 
اأب��وظ��ب��ي وك��ج��زء م��ن مهرجان  امل�شوقة يف ع��امل ف���رياري 
فر�س  م�شاعفة  لل�شيوف  ميكن  يا�س"،  "كنوز  ال�شيف 
ربحهم جلائزة ال�شحب االأ�شبوعي بقيمة 100،00 درهم 
نقداً عرب ت�شجيل اإي�شاالت �شراء بقيمة 300 درهم لدى 

اأي من اأك�شاك "كنوز يا�س" املنت�شرة يف املدينة.
اأغ�شط�س   31 ح��ت��ى  يا�س"  "كنوز  م��ه��رج��ان  وي�����ش��ت��م��ر 

»عز الطلب«  فعالية �شيفية لإ�شعاد موظفي موارد ال�شارقة

باقة من التجارب املده�شة يف عامل فرياري اأبوظبي هذا ال�شيف

مزيد من املرح يف عامل مده�س مع باقات  اللعب بال حدود و  الألعاب املختارة

االأح���د  م���ن  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د  ال�2  اإىل 
ال�شعر  ي�������ش���م���ل  اخل���م���ي�������س.  اىل 
مده�س  ع���امل  اإىل  ال���دخ���ول  ر���ش��م 

باملغامرات. 
باقة  ا����ش���ت���خ���دام  ل����ل����زوار  ومي���ك���ن 
االألعاب املختارة من ال�10 �شباحاً 

ال�شخ�شية  "مده�س"  ي���ب���ح���ث 
البا�شمة املحّببة لدى االأطفال دوماً 
عن طرق مفيدة وم�شلية للرتفيه 
يف  ي�شتقبلها  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت  ع��ن 

عامله خالل اإجازة ال�شيف . 
ملفتة  اإ�شافية  مغامرات  اأع��ّد  وقد 
ل������زواره خ����الل ه����ذا امل��و���ش��م حيث 
باقة  �شراء  فر�شة  للجميع  �شيقدم 
االألعاب  باقة  حدود" اأو  بال  "لعب 
االآن وحتى  اب���ت���داًء م��ن  امل��خ��ت��ارة  

بداية عيد االأ�شحى املبارك.
ل�����زوار  ويف ه�����ذا االإط����������ار، مي���ك���ن 
حدود  بال  اللعب  مده�س"  "عامل 
بني  اخل���م���ي�������س  اإىل  االأح��������د  م����ن 
بعد  وال�2  ���ش��ب��اح��اً   10 ال�����ش��اع��ة 
الظهر  وق�شاء اأربع �شاعات حافلة 

لع�شرة  امل��ح��دود  غ��ري  واال�شتخدام 
األعاب من بينها بيت املرايا وال�شيارة 
ولعبة  القرا�شنة  و�شفينة  املجنونة 

موظفو اقت�شادية راأ�س 
اخليمة يف زيارة لربواز دبي

نظم فريق االبتكار يف اقت�شادية راأ�س اخليمة زيارة ملوظفيها لربواز دبي 
توؤرخ  التي  واحل�شارية  ال�شياحية  امل��ع��امل  م��ن  مهم  معلم  على  ل��الط��الع 
مالحمها  اأب���رز  وت�شتعر�س  االإم�����ارة،  ل��ه��ذه  واالإجن�����ازات  ال��ت��ط��ور  مل�شرية 

الثقافية واالقت�شادية وال�شياحية، يف دبي املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.
راأ�س  اقت�شادية  "حتر�س  االبتكار:  فريق  – رئي�س  اإ�شماعيل  اأم��ل  وقالت 
اخليمة على االطالع على اأف�شل املمار�شات يف الدولة، وكذلك زيارة االأماكن 
التي تلهم موظفيها مزيدا من االإبداع واالبتكار، ويف هذا اخل�شو�س عقدت 
االإدارة العليا للدائرة جل�شة ع�شف ذهني �شابقة يف جبل جي�س، خرجت على 
اإثرها بحزمة من الت�شهيالت االقت�شادية للم�شتثمرين، وما زال يف جعبة 

فريق االبتكار الكثري من املبادرات والربامج امل�شتمرة طوال العام". 

مركز الغرير ينظم فعاليات 
خا�شة لع�شاق كرة القدم 

اأعلن مركز الغرير، اأول مركز ت�شوق يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، عن 
تنظيم فعاليات خا�شة لع�شاق كرة القدم، حيث يدعو املركز جميع م�شجعي 
االأن�شطة  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  لال�شتمتاع  املالعب"  "ركن  ل��زي��ارة  ال��ق��دم  ك���رة 
املميز  العائلة. يف موقعه  اأفراد  التي تنا�شب جميع  والفعاليات الرتفيهية 
االأن�شطة  م��ن  العديد  املالعب"  "ركن  �شي�شت�شيف  االأر���ش��ي  الطابق  يف 
ت�شميم  م��ن  االأط���ف���ال  �شيتمكن  ح��ي��ث  ل��الأط��ف��ال،  املخ�ش�شة  التفاعلية 
املعايدة  وك���روت  املفاتيح  �شال�شل  �شناعة  اإىل  باالإ�شافة  م�شغر،  مرمى 
امل�شتوحاة من ريا�شة كرة القدم والعديد من االأن�شطة والفعاليات االأخرى 

مثل منطقة الت�شوير مع الالعبني املف�شلني.

ل مري  توا�شل احتفالتها 
وعرو�شها املميزة خالل 

مفاجاآت �شيف دبي
والفعاليات  االحتفاالت  زال��ت  ما 
مو�شم  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن  امل���ق���ام���ة 
العام  "مفاجاآت �شيف دبي" هذا 
مري"  "ال  وج���ه���ة  يف  م�����ش��ت��م��رة 
ال�شاطئية الرائدة، حيث ي�شتمتع 
االأن�شطة  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ال�����زوار 
واحل�شومات  الرائعة  الرتفيهية 
التجزئة  م��ن��اف��ذ  ع��ل��ى  امل���م���ت���ازة 

واملطاعم. 
جمموعة  ال��وج��ه��ة  وت�شت�شيف 
الفعاليات  م��ن  ووا���ش��ع��ة  م��ن��وع��ة 
عازفاً  تت�شمن  التي  الرتفيهية 
اأجمل  ي���ع���زف  م�������ش���ه���وراً  ع���امل���ي���اً 
االأحلان با�شتخدام اأغرب االأدوات 
على االإطالق، اإ�شافة اإىل عر�س 
الذي  املتجولة  اخليالية  ال���ورود 
االأجواء  اإىل  خا�شة  مل�شة  ي�شيف 

املرحة. 

مو�شم �شيف اأبوظبي 2018 يقدم عر�س  يونايت ويذ تومورولند 
تقدم دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي خالل 
وبال�شراكة   2018 اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ي��ف  م��و���ش��م 
تومورو  وي����ذ  "يونايت  ع��ر���س  دو  ق��اع��ة  م���ع 
يقدمه  ال���ذي  امل��ب��ه��ر  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ر���س  الند"، 
االإلكرتونية  اال�شتعرا�شية  املو�شيقى  مهرجان 

البلجيكي. 
العر�س فنانني حمليني وعامليني،  وي�شارك يف 
ويقام يوم 28 يوليو يف قاعة دو، جزيرة يا�س 

بني ال�شاعة 2 ظهراً و2 بعد منت�شف الليل.
ومن�شة  اأبوظبي  جمهور  بني  العر�س  ويربط 
نقل  ع��رب  بلجيكا،  يف  الند"  "تومورو  ع��ر���س 
مبا�شر يبث فعاليات املهرجان من على املن�شة 



ممر�شة ت�شمم 20 مري�شًا 
األقت ال�شرطة اليابانية القب�س على ممر�شة، متهمة بد�س ال�شم 
لنحو 20 مري�شاً والت�شبب بوفاتهم، حتى ال ميوتوا خالل مناوبة 

عملها، وت�شطر اإىل نقل اخلرب اإىل اأ�شرهم.
قامت  ع��ام��اً(،   31( كوبوكي  اأي��وم��ي  اأن  اإىل  التحقيقات،  وت�شري 
بحقن املر�شى من كبار ال�شن مبحلول مطهر يف الوريد، وذلك يف 
م�شت�شفى اأوجوت�شي، على بعد 20 مياًل، اإىل اجلنوب من العا�شمة 

طوكيو عام 2016.
ت�شريع  اإىل  جل��اأت  اأنها  لل�شرطة،  اعرتافاتها  يف  كوبوكي  وقالت 
وفاة املر�شى، حتى يالقوا حتفهم يف مناوبات عمل زميالتها من 
املمر�شات، وال ت�شطر اإىل نقل خرب وفاتهم اإىل ذويهم، بح�شب ما 

نقلت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وجرت العادة يف م�شت�شفى اأجوت�شي، اأن تقوم املمر�شة الذي تويف 
وتقول  اأ���ش��رت��ه،  اإىل  وف��ات��ه  خ��رب  بنقل  مناوبتها،  خ��الل  املري�س 

كوبوكي اإن من املزعج اأداء مثل هذه املهمة.
ر�شدت  اأن  بعد  الق�شية،  يف  حتقيقاً  ب���داأت  ق��د  ال�شرطة  وك��ان��ت 
عام  يف  املر�شى  الأح��د  التنقيط  كي�س  يف  فقاعات  اأخ��رى  ممر�شة 
اأحد  عبث  حم��اول��ة  على  دل��ي��اًل  ع���ادة  ال��ف��ق��اع��ات  وتعترب   ،2016

االأ�شخا�س بكي�س املحلول.
وبعد اأن فح�س االأطباء كي�س املحلول، عرثوا على تركيز مرتفع 
ملادة مطهرة قاتلة، ومت العثور على نف�س املادة يف جثتي مري�شني 
تنقيط وريدي على  اأكيا�س  ال�شرطة ع�شرة  اكت�شفت  اآخرين، كما 

االأقل مت تلويثها بهذه املادة.
مري�شاً   20 بقتل  كوبوكي  اع��رتف��ت  عليها،  القب�س  اإل��ق��اء  وبعد 
املر�شى  ا�شتهدفت  اأنها  زعمت  لكنها  امل�شت�شفى،  يف  عملها  خ��الل 
امليوؤو�س من حالتهم فقط. غري اأن ال�شرطة �شككت يف هذه املزاعم، 
يكونوا  الفرتة، مل  تلك  توفيوا يف  الذين  املر�شى  بع�س  اأن  حيث 

يعانون من اأي مر�س ع�شال.

ي�شيب تلميذه بارجتاح يف الدماغ
لعقوبة  تعر�س  بعدما  ال��دم��اغ  يف  ب��ارجت��اج  �شيني  طالب  اأ�شيب 
���ش��ارم��ة م��ن اأح���د مدر�شيه الأن���ه حت��دث م��ع زم��الئ��ه اأث��ن��اء اأحد 

الدرو�س. 
ذاتية،  عمل  ور�شة  اأث��ن��اء  �شفهم  يف  يجل�شون  الطالب  ك��ان  بينما 
اقتحم ال�شيد ينغ ت�شون غرفة ال�شف واتهمهم باإ�شدار ال�شجيج، 
قبل اأن يتوجه اإىل التلميذ �شاو �شني وي�شحبه من مقعده ويوجه 

اإليه ال�شفعة تلو االأخرى. 
الغا�شب،  معلمه  من  وجهه  على  �شفعة   12 الطالب  تلقى  وق��د 
اإىل  ���ش��او  اإىل اح��م��رار �شديد يف وج��ه��ه. ون��ق��ل  اأدى  ال���ذي  االأم���ر 
بارجتاج  اإ�شابته  عن  الطبية  الفحو�شات  ك�شفت  حيث  امل�شت�شفى 
فقدان  اإىل  اإ�شافة  العني،  قرب  دموية  اأوعية  وتفجر  الدماغ،  يف 

جزئي لل�شمع. 
كما اأفاد زمالوؤه باأن املعلم قام ب�شرب طالبة اأخرى قبل اأن ي�شب 

جام غ�شبه على �شياو، ويت�شبب باأذى كبري له. 
وبح�شب التقارير الواردة فقد قامت اجلهات املعنية بف�شل املعلم، 
على  وم�شاعدته  امل�شت�شفى  نفقات  كافة  بتحمل  املدر�شة  وتعهدت 

االنتقال اإىل مدر�شة اأخرى. 
يذكر باأن االإدارة اأبلغت ال�شرطة عن احلادث الذي وقع يف مدر�شة 
الوا�شح  غ��ري  م��ن  ولكن  ال�شني،  �شرق  �شمال  يف  الثانوية  �شويو 
اأية اتهامات، وفق ما ورد يف  ال�شيد ينغ �شون �شيواجه  اإذا كان  ما 

�شحيفة مريور الربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

زلزال يك�شف عن معبد عمره 900 عام
مت اكت�شاف معبد اأثري عمره 900 عام يف قاعدة هرم قدمي يف مدينة تيوبانزولكو كويرنافاكا جنوب املك�شيك، بعد 

الزلزال املدمر الذي تعر�شت له البالد يف العام املا�شي.
وقد ا�شتغرقت فرق البحث والتنقيب زهاء ع�شرة اأ�شهر للك�شف عن املعبد، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 على 

مقيا�س ريخرت والذي وقع يف �شبتمرب املا�شي. 
اإىل  اأدى  الذي  االأمر  العظيمة"،  "املن�شة  ا�شم  التي يطلق عليها  الهرم  بقاعدة  كبرية  اأ�شراراً  الزلزال  اأحلق  وقد 

ظهور اأجزاء من املعبد الذي مل يكن معروفاً من قبل. 
 1521  900- بني  ما  الفرتة  اإىل  يعود  االأزت��ي��ك  �شعب  اإم��رباط��ور  اأ�ش�شه  ال��ذي  املعبد  تاريخ  اأن  العلماء  ويعتقد 

للميالد. 
وذكرت عاملة االآثار باربرا كونيت�شنا يف ت�شريح لها بخ�شو�س االكت�شاف: "بعد وقوع الزلزال وت�شرر قاعدة الهرم، 
اأن ننجح يف  اأ�شهراً طويلة قبل  دام��ت  تنقيب  بعملية  بداأنا  لذا  الحظنا ظهور ج��دران مل تكن موجودة من قبل، 

الك�شف عن وجود هذا املعبد االأثري"
ويعتقد اخلرباء االآن، اأن هذا النوع من الهند�شة املعمارية قد مت تطويره الأول مرة يف منطقة موريلو�س الواقعة 

جنوب املك�شيك، ومت تكراره فيما بعد يف مواقع عديدة اأخرى. 
يذكر اأن املوقع االأثري �شيظل مغلقاً اأمام ال�شياح، ومن املتوقع اأن يعاد فتحه يف اأكتوبر من العام اجلاري، وفقاً ملا 

نقلت �شحيفة مريور الربيطانية. 
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ق�شم �شرطة ي�شلح اأفراده باحلجارة 
مت جتريد رجال ال�شرطة يف مدينة األفارادو املك�شيكية موؤخراً من اأ�شلحتهم 
النارية، وت�شليحهم باملقاليع واحلجارة، بعد اأن ف�شل معظمهم يف اختبارات 

ال�شيطرة على االأ�شلحة النارية، واعُتربوا غري �شاحلني للخدمة.
وبعد اأن متكن 30 �شابطاً فقط من ق�شم ال�شرطة املكون من 130 ع�شواً 
يف األفارادو من اجتياز اختبارات ال�شيطرة على ا�شتخدام االأ�شلحة النارية، 
املك�شيكية،  ف��رياك��روز  والي��ة  حاكم  ليناري�س،  يون�س  اأنخيل  ميجيل  ق��رر 

جتريد الدائرة باأكملها من االأ�شلحة النارية. 
وقد اأكد مكتب احلاكم اأنه مت اتخاذ اإجراءات مماثلة يف بلديات اأخرى، مثل 
امل�شوؤولني  اتهم بع�س  اإك�شاتزوكيتالن، و�شويداد ميندوزا، ومع ذلك فقد 
املحليني يون�س ليناري�س بتجريد اأفراد ال�شرطة من االأ�شلحة التي تعترب 

�شرورية حلمايتهم من املنظمات االإجرامية يف فرياكروز. 
قوات  �شالح  ن��زع  ق��رار  على  األ��ف��ارادو،  رو�شا�س، عمدة  روي��ز  بوغار  واحتج 
ال�شرطة املحلية، خالل مرا�شم ت�شليم اأفراد ال�شرطة اأ�شلحتهم اجلديدة، 
حيث جادل رو�شا�س باأن معظم هوؤالء ال�شباط الذين اأخفقوا يف اختبارات 
املعينني  ال�����ش��ب��اط  م��ن  ح��ال��ي��اً  ت��ت��األ��ف  االإدارة  الأن  ذل���ك  ف��ع��ل��وا  ال�شيطرة 

حديثاً.
بت�شليم  اليوم  قمنا  "لقد  الت�شليم:  حفل  اأثناء  لل�شحفيني  العمدة  وق��ال 
املقاليع اإىل �شرطة البلدية". "لقد اُتخذ قرار غريب باأخذ جميع االأ�شلحة 
من اأفراد ال�شرطة، وهذا اأمر غري مقبول الأنه يعترب انتهاكاً ال�شتقاللنا 
نكون  اأن  وعلينا  متاماً  �شيا�شية  ق�شية  ه��ذه  اأن  لنا  الوا�شح  من  ال��ذات��ي. 

م�شتعدين للقيام بعملنا بطريقة مهنية"
بعملهم  اال�شتمرار  يتمكنوا من  لن  ال�شرطة  اأن رجال  رو�شا�س من  وحذر 
للمالحقة  يعر�شهم  اأن  وميكن  للقانون،  خمالف  ذل��ك  الأن  اأ�شلحة  دون 

الق�شائية، وفق ما اأورد موقع "اأوديتي �شنرتال" االإلكرتوين. 

مقهى ي�شتغل احليوانات لت�شلية زبائنه
تعر�س مقهى يف اإ�شطنبول النتقادات وا�شعة النطاق واتهامات بالق�شوة على 
التوا�شل االجتماعي،  ُن�شر ت�شجيل م�شور على و�شائل  احليوانات، بعدما 

ُيظهر اأ�شداً حمتجزاً يف �شندوق زجاجي �شيق داخل املقهى.
وقد عرّب الكثري من متابعي الفيديو عن غ�شبهم من املعاملة القا�شية التي 
يتعر�س لها االأ�شد، خا�شة واأنه يعترب من احليوانات املهددة باالنقرا�س. 

الجتذاب  كو�شيلة  واالأل��ي��ف��ة  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات  ميفزو  مقهى  ي�شتخدم 
املقهى  يقت�شر  وال  ل��ه��م.  وال��رتف��ي��ه  الت�شلية  م��ن  ج��و  وت��وف��ري  ال��زب��ائ��ن 
اأخ���رى من  ب��ل يحتوي جمموعة  زبائنه  ع��ن  للرتفيه  االأ���ش��د  وج��ود  على 
 35 لو�شائل االإعالم الرتكية، فاإن مقهى ميفزو ي�شم  احليوانات، ووفقاً 
اأرنباً، وعدداً من طيور الفالمنغو، واأربعة ثعابني، واأربعة خيول وجمموعة 

من الببغاوات، ومت�شاحني واأ�شد. 

�شباق للغوا�شات يف 
حمام �شباحة

�شاركت غوا�شات �شغرية يف م�شبح 
ك���ب���ري يف ج����ن����وب اإجن�����ل�����رتا ه���ذا 
االأ�شبوع يف �شباق غري تقليدي. مل 
تكن هذه الغوا�شات تعمل بالديزل 
ب��ل تتحرك  ال��ن��ووي��ة  ب��ال��ط��اق��ة  اأو 
ب���ط���اق���ة غ���وا����ش���ني ي���ب���دل���ون بال 
االأوروبي  الغوا�شات  �شباق  ه��وادة. 
ال�����دويل، ال����ذي ي��ق��ام ك��ل عامني، 
وت�شت�شيفه  العام  ه��ذا  ال��راب��ع  هو 
به  وتتناف�س  غ��و���ش��ب��ورت.  م��دي��ن��ة 
لبناء  اجل��ام��ع��ات  طلبة  م��ن  ف���رق 
وق���ي���ادة ال��غ��وا���ش��ة يف م���زي���ج بني 

الريا�شة والهند�شة.
ميغل  ول��ي��ام  ال�شباق  م��دي��ر  وق���ال 
امل���اء... حت��ت  دراج���ة  ت�شبه  "اإنها 
ف������رق م�����ن امل���ه���ن���د����ش���ني م�����ن كل 
غوا�شة  ببناء  تقوم  العامل  اأن��ح��اء 
اأمتار..  ث��الث��ة  ط��ول��ه��ا  ان�شيابية 
هي  لها  الوحيدة  املحركة  الطاقة 

قوة الع�شالت".
بتوزيع  اجلمعة  ال�شباق  وينتهي 
وال�شرعة  االب���ت���ك���ار  ع���ن  ج���وائ���ز 
تلك  وق��ي��ادة  ت�شنيع  وال��رباع��ة يف 

الغوا�شات ال�شغرية.
وت�����ش��ري ك��ل غ��وا���ش��ة ع��ل��ى ح���دة يف 
لنقطة  ال��ع��ودة  ث��م  للذهاب  م�شار 
ال���ت���اب���ع  امل�������ش���ب���ح  االن������ط������الق يف 
دفاع  ل�شركة  تابعة  جت��ارب  ملن�شاأة 
بريطانية والذي يبلغ طوله 122 

مرتا وعمقه 5.5 مرت.
بوابات  هناك  اإن  املنظمون  ويقول 
توقيت بعد 42 مرتا و55 مرتا من 
الغوا�شات  بع�س  واإن  امل�شار  بداية 
و�شلت �شرعتها ملا يرتاوح بني �شتة 

و�شبعة اأميال بحرية يف ال�شاعة.

اإمكانية  وراثة ح�شابات 
في�شبوك يف حكم تاريخي

م��ن حق  ب���اأن  اأمل��ان��ي��ا،  يف  ق�شت حمكمة 
اخلا�شة  في�شبوك  �شفحات  فتح  الورثة 
من  اإن  ق��ائ��ل��ة  ال���راح���ل���ني،  ب���اأق���ارب���ه���م 
التوا�شل  مواقع  ح�شابات  وراث��ة  املمكن 
اخلطابات.  غ�����رار  ع��ل��ى  االج���ت���م���اع���ي، 
مدينة  يف  االحت���ادي���ة  املحكمة  وح��ك��م��ت 
اأم فتاة  ب��اإم��ك��ان  اأن  االأمل��ان��ي��ة  ك��ارل�����ش��روه 
�شدمها قطار يف برلني عام 2012 حني 
15 عاما، فتح ح�شابها على  كان عمرها 
ال�شركة  اأغلقته  ال��ذي  في�شبوك،  موقع 
الأ�شباب تتعلق باخل�شو�شية. واأراد والدا 
االط���الع على ح�شابها  ال��راح��ل��ة  ال��ف��ت��اة 
اأم  انتحارا  وفاتها  كانت  اإذا  ما  لتحديد 
ح���ادث���ة. وك����ان ف��ي�����ش��ب��وك ح���ول �شفحة 
لتخليد  "�شفحة  ي�شمى  م��ا  اإىل  الفتاة 
اإىل  ال��و���ش��ول  ُي��ت��اح  ال  حيث  الذكرى"، 
بيانات املُ�شتخدم على الرغم من ا�شتمرار 

وجود املحتوى على خوادم ال�شركة.

ال�شرطة تنقذ عيد ميالد طفلة 
هو  م��ا  اإىل  االأمريكية  م��ني  والي��ة  �شرطة  �شباط  ذه��ب 
اأبعد من نداء الواجب، حيث اأقاموا احتفااًل خا�شاً لفتاة 
تبلغ من العمر ثماين �شنوات مل يح�شر اأحد اإىل حفلة 
اأوغ�شتا قد  بينز من مدينة  وكانت الريا  عيد ميالدها. 
لكن  املا�شي،  ال�شبت  ي��وم  ميالدها  عيد  حلفلة  خططت 
قلبها انفطر، عندما مل تظهر اأي من زميالتها، وبعد اأن 
و�شل اخلرب اإىل ق�شم ال�شرطة يف املدينة، قرر ال�شباط 

تعوي�شها بحفل مميز يف اليوم التايل.
وو�شل عدد من �شباط ال�شرطة خارج وقت اخلدمة اإىل 
والكثري من  وبالونات  منزل الري��ا مع كعكة عيد ميالد 

الهدايا، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اأن نقيم حفلة  "قررنا  وقالت ال�شابطة كري�شتيان بري: 
الهدايا،  وبع�س  كعكة  معنا  واأح�شرنا  للطفلة،  خا�شة 
مل�����ش��اع��دت��ن��ا يف تنظيم  اآخ�������رون  وح�����ش��ر م��ع��ن��ا ���ش��ب��اط 
بالتاأكيد،  "لقد فوجئت  وال��دة الري��ا:  وقالت  احلفلة".  
اإىل  �شياأتون  االأ�شخا�س  م��ن  قليل  ع��دد  هناك  لها  قلت 
منزلنا، لكنها مل تعرف من الذي �شيزورنا، وعندما بداأت 
وبداأت  عينيها،  يف  االإث���ارة  راأي��ت  الو�شول،  يف  ال�شيارات 

بالقفز اإىل االأعلى واالأ�شفل".
باأكمله،  ال�شرطة  ق�شم  من  موقعة  بطاقة  الري��ا  وتلقت 

والعديد من بطاقات الهدايا من متاجرها املف�شلة.

يتغيب عن عمله 10 �شنوات دون معرفة اأحد
حظرت ال�شلطات االإ�شبانية موظفاً حكومياً من العمل يف 
املنا�شب العامة ملدة 9 �شنوات، بعد اأن اكت�شفت غيابه عن 

العمل على مدى 10 �شنوات.
وك�����ان ك���ارل���و����س ري�����ش��ي��و ال�����ذي ي�����ش��غ��ل م��ن�����ش��ب مدير 
اإىل  يتوجه  فالن�شيا،  مقاطعة  حكومة  يف  امل��ح��ف��وظ��ات 
مكتبه كل �شباح، لت�شجيل دخوله، ويغادر مبا�شرة، ليعود 
مرة اأخرى عند ال�شاعة الرابعة ع�شراً، لت�شجيل خروجه 
من العمل، الذي يتقا�شى عليه اأجراً يبلغ 50 األف يورو 
يف ال�شنة. واعتاد ري�شيو على هذا الروتني اليومي على 
مدى عقد من الزمن، اإىل اأن بداأ زمالوؤه باإثارة ال�شكوك 
حوله يف ال�شيف املا�شي، مما اأدى اإىل طرده من العمل، 

بح�شب �شحيفة ذا وي�شت االأ�شرتالية.
العمل  يف  والتق�شري  االإهمال  تهمة  نفي  ري�شيو  وح��اول 
عن نف�شه، باالدعاء اأنه كان ينجز االأعمال الورقية خارج 
املكتب، لكن املحكمة وجدته مذنباً، واأ�شدرت بحقه حظراً 

ملدة 9 �شنوات من العمل يف اأية وظيفة حكومية.
بتوبيخ  ق��ام��ت  ب��ل  ال��ع��ق��وب��ة،  ب��ه��ذه  امل��ح��ك��م��ة  تكتف  ومل 
االإ�شراف  يف  ف�شلت  التي  املقاطعة،  يف  املحلية  احلكومة 
ب�شكل �شحيح على املوظفني، وقالت اإن غياب ري�شيو كل 
اإ�شراف حقيقي  كان هناك  لو  كان م�شتحياًل،  امل��دة  هذه 

من االإدارة التي يعمل ل�شاحلها على املوظفني.

و�شعت تواأمني يف احلمام
يف  نه�شت  ع��ن��دم��ا  لل�شدمة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ام�����راأة  ت��ع��ر���ش��ت 
املياه،  دورة  اإىل  وت��وج��ه��ت  ف��را���ش��ه��ا  م��ن  ال��ل��ي��ل  منت�شف 
وفوجئت اأنها على و�شك اأن تلد.  زعمت بيث بامفورد اأنها 
مل تكن تعلم باأنها حامل، واأن املخا�س فاجاأها وهي يف دورة 

املياه، قبل اأن ت�شع تواأمني غري متطابقني من االإناث.  املغنية الكولومبية �ساكريا تقدم عرو�سها يف افتتاح مهرجان الأرز الدويل يف لبنان. )رويرتز(

اأكرث املتاجر 
�شداقة للبيئة 

من املقرر اأن يتو�شع ال�شوبر ماركت 
االأكرث �شداقة للبيئة يف بريطانيا 
اأعوام  اأنحاء البالد، بعد  يف جميع 
من اإن�شاءه يف مبنى مهجور يف عام 
�شموندز  ج���اك  ق��ب��ل  م��ن   ،2013
اأن  وبعد  وروث.   اآم��ي  و�شقيقتيه 
اأرباحهم  وو�شلت  جتارتهم  راج��ت 
اإ�شرتليني  جنيه  مليون   1.7 اإىل 
تو�شيع  االأخ��������وة  ي���ن���وي  ����ش���ن���وي���اً، 
متجر هي�شبي، واإن�شاء 10 متاجر 
جديدة يف جميع اأنحاء بريطانيا.  
واأ�شيب االإخوة الثالثة باالإحباط 
م���ن خ���دم���ة ال�����ش��وب��رم��ارك��ت بعد 
ف�شيحة حلوم اخليل قبل 5 اأعوام 
امل��ت��ج��ر لتقدمي  اإن�����ش��اء  ف���ق���رروا   ،
للبيئة  و���ش��دي��ق��ة  خ��دم��ة مم��ي��زة 
ل��زب��ائ��ن��ه��م.  وي��ت��خ�����ش�����س متجر 
واخل�شار  ال��ف��واك��ه  ببيع  هي�شبي 
داخل  واحلبوب  واملعكرونة  واالأرز 
ت�شتخدم  البال�شتيك  م��ن  ع��ب��وات 
لعدة مرات، وبيع املنتجات املنزلية 
عبوات  يف  الغ�شيل  منظفات  مثل 
قابلة الإعادة التدوير.  وقال جاك 
لل�شحة،  متجراً  "ل�شنا  �شموندز: 
بل نحاول تقدمي اأطعمة ذات جودة 
ع��ال��ي��ة م���ن م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة دون 
ن�شتخدم  اأن  ن��ح��اول  زائ���د،  تغليف 
اأق�������ل ق������در م����ن ال���ب���ال����ش���ت���ي���ك يف 
متجرنا ون�شعى اإىل اأن يكون خالياً 
املتجر  اأن  امل�شتقبل" ُيذكر  منه يف 
يخف�س اأ�شعار املواد الغذائية التي 
اقرتب تاريخ نهاية �شلوحيتها، اأو 
موظفي  اأو  للزبائن  جماناً  يهبها 
انتهاء  من  اأ�شهر  �شتة  قبل  املتجر 
�شحيفة  وف��ق  �شالحيتها،  ت��اري��خ 

ديلي مريور الربيطانية. 

فرق مو�شيقية م�شتقلة مبهرجان الإ�شكندرية 
ت�شتعد مدينة االإ�شكندرية يف �شمال م�شر الإنطالق 
مهرجان ال�شيف الدويل ال�شاد�س ع�شر غدا االثنني، 
اأج���واء احتفالية  ال���ذي ي�شفي ع���ادة  امل��ه��رج��ان  وه��و 
على املدينة املطلة على البحر املتو�شط بالتزامن مع 

توافد اآالف امل�شطافني عليها.
الفنون  الذي ينظمه مركز  املهرجان  وي�شم برنامج 
مب��ك��ت��ب��ة االإ����ش���ك���ن���دري���ة ح���ف���الت م��و���ش��ي��ق��ي��ة فردية 
ل��ل��م�����ش��رح وال�����ش��ي��ن��م��ا والفنون  وج��م��اع��ي��ة وع��رو���ش��ا 

الرتاثية اإ�شافة اإىل اأن�شطة خا�شة لالأطفال.
يبداأ الربنامج يف التا�شعة م�شاء االثنني بحفل لفريق 
ملكتبة  املك�شوف  امل�شرح  على  االأردن  من  اأوت��و���ش��رتاد 
امل�شرح  وعلى  التايل  اليوم  يف  يقام  ثم  االإ�شكندرية، 

ذاته حفل لفريق ترايكل من ال�شويد.
وتتواىل عرو�س الفرق املو�شيقية امل�شتقلة من م�شر 
واآر. تي  اإزال���ة  وق��رار  اإج��ب��اري  كايروكي وم�شار  مثل 

نوبة و�شارموفرز.
كما يقدم املهرجان حفالت غنائية فردية ملغنني من 
م�شر وخارجها منهم امل�شري علي احلجار وال�شورية 
اإىل حفل  اإ�شافة  اآ�شيا مدين  وال�شودانية  يونان  فايا 

اإن�����ش��اد ل��ف��رق��ة االإخ����وة اأب���و �شعر م��ن ���ش��وري��ا يف 22 
اآب  اأغ�شط�س  ال�شاد�س وال�شابع من  يوليو متوز. ويف 
يقدم املو�شيقار عمر خريت حفلني مبركز املوؤمترات 
مبكتبة االإ�شكندرية لباقة من موؤلفاته املو�شيقية كما 
تقدم عازفة املارميبا ن�شمة عبد العزيز حفال يف 15 

اأغ�شط�س اآب.
االأوىل  �شعريتني  ليلتني  اأي�����ش��ا  ال��ربن��ام��ج  وي�شمل 
ح�شن  عمرو  ال�شاب  ال�شاعر  يقدمها  متوز  يوليو  يف 

والثانية يف اأغ�شط�س اآب لل�شاعر ه�شام اجلخ.
وت��خ��ت��ت��م امل��غ��ن��ي��ة امل�����ش��ري��ة ك���ارم���ن ���ش��ل��ي��م��ان ليايل 
مهرجان ال�شيف الدويل يف 18 اأغ�شط�س اآب بحفل 
يف القاعة الكربى ملركز املوؤمترات مبكتبة االإ�شكندرية 

مب�شاحبة اأورك�شرتا املاي�شرتو جورج قلته.
مبكتبة  الفنون  مركز  مدير  نائب  عيد  ر�شا  وق��ال��ت 
االإ�شكندرية لرويرتز "ركزنا يف الربجمة على اإدراج 
االأداء  مثل  عليها  امل��ت��ع��ارف  الفنون  اأمن���اط  خمتلف 
والرق�س  ال�شينما  وع��رو���س  وامل�����ش��رح��ي  املو�شيقي 
ال��رتاث��ي واحل��دي��ث واالأم�����ش��ي��ات ال�����ش��ع��ري��ة وكذلك 

اللقاءات الثقافية والندوات الفكرية".

كايلي جيرن �شت�شبح اأ�شغر 
مليارديرة يف اأمريكا

اأ�شبحت جنمة تلفزيون الواقع كايلي جيرنوهي ال�شقيقة ال�شغرى لعار�شة االأزياء، وجنمة تلفزيون الواقع 
اأغنى �شيدات الواليات املتحدة يف وقت قيا�شي. وو�شعت جملة  االأ�شهر عامليًّا كيم كاردا�شيان واحدة من 
"فورب�س" �شورة كايلي جيرن على غالف طبعتها املخ�ش�شة الأغنى �شيدات الواليات املتحدة.  ون�شرت  
"فورب�س" على موقعها االإلكرتوين،  اأّن جيرن التي اأمتت عامها ال� 21 يف اأغ�شط�س املا�شي، اأ�ش�شت 
ذلك احلني  اأرباًحا منذ  2016، وح�شدت  التجميل يف  مل�شتح�شرات  بها  عالمة جتارية خا�شة 
مبقدار 900 مليون دوالر. وتتوقع املجلة االأمريكية، اأّن جيرن �شت�شبح قريًبا اأ�شغر مليارديرة 
يف العامل، متجاوزة موؤ�ش�س موقع "في�شبوك"، مارك زوكربريغ، الذي ك�شب اأول مليار عندما كان 
التجميلية  امل�شتح�شرات  لبيع  حديث  جت��اري  حمل  اأول  اأّن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  عاًما.   23 عمره 
 Westfield" التي حتمل ا�شم عالمتها التجارية، افتتحته كايلي نهاية عام 2016، يف املركز التجاري

اأو�شلها اإىل هذه املكانة الرفيعة يف الرثوة. ما  االأمريكية.  كاليفورنيا  Topanga" بوالية 


