
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

ال�سيخة فاطمة توجه بو�سع ا�سرتاتيجية وطنية 
جتعل من الإمارات �سديقة للأم والطفل واليافع

•• اأبوظبي -وام:

الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وجهت 
االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام 
من  جتعل  وطنية  ا�سرتاتيجية  بو�سع  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
دولة االإمارات �سديقة للأم والطفل واليافع .وقالت الرمي عبداهلل 
الفل�سي االأمني العام للمجل�س االأعلى للأمومة والطفولة اإن هذه 
له  املغفور  ومبادئ  نهج  من  انطلقا  تاأتي  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه باالهتمام باالإن�سان 
وجعله الركيزة واملحور االأ�سا�سي يف التنمية واهتمام القيادة الر�سيدة 
برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل"و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
واملتابعة  اهلل  رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  احلثيثة 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب 
ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى للحتاد حكام االإمارات باال�ستثمار يف 
العن�سر الب�سري والتي جعلت من االإمارات منوذجا عامليا فريدا يف 
جمال تطوير قدرات االإن�سان ومتكينه على امل�ستويات كافة واإ�سعاد 

املواطنني واملقيمني على حد �سواء.                )التفا�سيل �س3(

1.1 مليون متقدم ملبادرة مليون مربمج عربي
•• دبي -وام:

تلقت مبادرة مليون مربمج عربي التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، اأكرث من 1.1 مليون طلب م�ساركة من جميع 

الدول العربية.                                            )التفا�سيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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باإ�سناد اإماراتي.. تدمري مع�سكر تدريبي واآليات للحوثيني يف احلديدة

اجلي�ش اليمني يبداأ عملية 
ع�سكرية وا�سعة يف البي�ساء

•• عـدن-حي�س- وام: 

ب���داأ اجل��ي�����س ال��ي��م��ن��ي - ام�����س- عملية 
منطقة  ل��ت��ح��ري��ر  وا����س���ع���ة  ع�����س��ك��ري��ة 
ف�����س��ح��ة ال���ت���اب���ع���ة مل����دي����ري����ة  امل���لج���م 
اليمن.   و����س���ط  ال��ب��ي�����س��اء  مب��ح��اف��ظ��ة 
اإن قوات اجلي�س  وقال م�سدر ع�سكري 
ال��وط��ن��ي ال��ي��م��ن��ي - وب��دع��م م��ن قوات 
معاقل  ت������دك   - ال���ع���رب���ي  ال���ت���ح���ال���ف 
اإيران  من  املدعومة  احلوثية  امليلي�سيا 
يف �سعب باعرف  التابع ملديرية ناطع يف 
ف�سحه  منطقة  اإىل  للو�سول  طريقها 
مليلي�سيا  وجت��م��ع  معقل  اأه���م  تعد  ال��ت��ي 
احل��وث��ي االن��ق��لب��ي��ة يف ال��ب��ي�����س��اء بعد 

منطقة رداع.  
من جهة اخرى �سنت مقاتلت التحالف 
العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن الذي 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ت����ق����وده 
ال�سقيقة - وباإ�سناد من القوات امل�سلحة 
غ������ارات جوية  ���س��ل�����س��ل��ة   - االإم����ارات����ي����ة 
وتعزيزات  تدريبا  مع�سكرا  ا�ستهدفت 
ع�سكرية  وخمازن اأ�سلحة وذخرية تابعة 
جبهات  يف  االإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  مليلي�سيا 

ال�ساحل الغربي.

واأ���س��ف��رت ال��غ��ارات اجل��وي��ة ع��ن تدمري 
التابع  ال��ت��دري��ب  مع�سكرات  اأه���م  اأح���د 
مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل�����وث�����ي االإي�����ران�����ي�����ة يف 
م�سرع  اإىل  اإ�سافة  احل��دي��دة  حمافظة 
وج�������رح ع�����دد م����ن امل�����درب�����ني وال����ق����ادة 
امللي�سيا  م���ن  وال��ع�����س��رات  ال��ع�����س��ك��ري��ني 
احلوثية التي تكبدت خ�سائر فادحة يف 

العتاد واالأرواح.
اأ�سلحة  امل��ق��ات��لت خم����ازن  ك��م��ا دم����رت 
ع�سكرية  وم��رك��ب��ات  واآل���ي���ات  وذخ���ائ���ر 
يف م��دي��ري��ة احل�����س��ي��ن��ي��ة.. اإ���س��اف��ة اإىل 
مناطق  يف  للميلي�سيا  تابعة  دبابات   4
الغربي  ال�����س��اح��ل  بجبه�������ة  م��ت��ف��رق��ة 
ملقاتلت  ن��وع��ي��ة  ����س���رب���ات  يف  ل��ل��ي��م��ن 
احلوثيني  ���س��ف��وف  اأرب���ك���ت  ال��ت��ح��ال��ف 
جماعي  وف��رار  متلحقة  هزائم  و�سط 

لعنا�سرهم.
ال��ت��ح��ال��ف العربي  وت��وا���س��ل م��ق��ات��لت 
ع���ل���ى مناطق  ال�����غ�����ارات اجل����وي����ة  ����س���ن 
االإيرانية  احلوثي  ميلي�سيات  جتمعات 
الع�سكرية واالآليات  التعزيزات  وتدمري 
الغربي  ال�ساحل  مناطق  يف  لها  التابعة 
للم�سروع  املتلحقة  ال�سربات  اإط��ار  يف 

االنقلبي االإيراين يف اليمن.

حممد بن را�سد خلل ح�سوره ال�سباق الرئي�سي ملهرجان ويل عهد دبي للقدرة  )وام(

ح�سر اأفراح الفال�سي

حممد بن را�سد ي�سهد ال�سباق الرئي�سي ملهرجان ويل عهد دبي للقدرة
•• دبي -وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س 
ال�سباق  دب��ي رع��اه اهلل ام�س  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
العا�سرة  دورت��ه  يف  للقدرة  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  ملهرجان  الرئي�سي 
وينظمه  ال�سلم  ب�سيح  للقدرة  الدولية  دبي  يقام يف مدينة  وال��ذي 
نادي دبي للفرو�سية بالتعاون مع احتاد االإم��ارات للفرو�سية حتت 

اإ�سراف االحتاد الدويل للفرو�سية.
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  من جهة اخرى ح�سر �ساحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
على  امل��ال  قلعة  يف  ام�س  م�ساء  اأق��ي��م  ال��ذي  اال�ستقبال  اهلل" حفل 
دب��ي- العني مبنا�سبة زف��اف حممد جنل مطر عيد جمعة  طريق 
بالكو�س الفل�سي اإىل كرمية حميد عيد جمعة بالكو�س الفل�سي.
         )التفا�سيل �س2 - 12(

اجلي�ش الرو�سي: ا�ستعدادات اأمريكية ل�سرب اأهداف حكومية �سورية

ق�سف الغوطة وعفرين يقتل ع�سرات النازحني
•• عوا�صم-وكاالت:

قال رئي�س غرفة العمليات يف هيئة االأركان العامة للقوات امل�سلحة الرو�سية، 
�سريجي رود�سكوي، اإن الواليات املتحدة حت�سر لتوجيه �سربات �سد اأهداف 

حكومية �سورية با�ستخدام ال�سواريخ املجنحة.
واأ�ساف رود�سكوي خلل موؤمتر �سحفي عقدته وزارة الدفاع الرو�سية، ام�س 
با�ستخدام  ا�ستفزازات  اأن وا�سنطن دربت م�سلحني يف �سوريا لتنفيذ  ال�سبت، 
اأ�سلحة كيماوية، م�سيفاً اأن امل�سلحني مل يتوقفوا عن حماوالتهم اال�ستفزازية 

تلك.
كيميائية  البلد، ح�سلوا على مواد  املوجودين جنوبي  امل�سلحني  اأن  واأو�سح 

لت�سنيع ال�سلح، حتت غطاء حموالت من امل�ساعدات االإن�سانية.
وقتل 11 مدنياً، ام�س ال�سبت، يف غارة تركية ا�ستهدفت مدينة عفرين ذات 
خ�سية  �سخمة  ن��زوح  حركة  ت�سهد  التي  �سوريا،  �سمال  يف  الكردية  الغالبية 

هجوم و�سيك للقوات الرتكية والف�سائل ال�سورية املوالية لها.
"الق�سف  اأن  بر�س،  لوكالة، فران�س  الرحمن  رامي عبد  املر�سد  وقال مدير 
اجلوي ا�ستهدف هوؤالء املدنيني اأثناء حماولتهم الهرب من املدينة يف �سيارة 

وجرار زراعي"، م�سرياً اإىل اإ�سابة اآخرين بجروح.
واجلمعة، قتل 43 مدنيا على االأقل بق�سف للقوات الرتكية على عفرين.

ومن بني القتلى نازحون، اإ�سافة اإىل 16 مدنيا قتلوا جراء ق�سف االأتراك 

امل�ست�سفى  يف  ح��دث  ما  املر�سد  مدير  وو�سف  عفرين.  يف  الوحيد  للم�سفى 
من  اأك��رث  اإن  املر�سد  وق��ال  تركيا.  ب�نفاق  املتحدة  االأمم  متهما  ب�"املجزرة"، 
نزحوا من مدينة عفرين، منذ م�ساء االأربعاء، خ�سية من  األف مدين   200

الهجوم الرتكي �سد هذه املنطقة، ذات الغالبية الكردية.
اإن  ال�سبت،  ام�س  االإن�سان،  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  قال  الغوطة،  جبهة  ويف 
 30 قتلت  ال�سرقية  الغوطة  منطقة  يف  زملكا  مدينة  على  جوية  �سربات 

�سخ�سا على االأقل جتمعوا للخروج.
اأو  اإذا كان الطريان تابع للنظام ال�سوري  ومل يتمكن املر�سد من حتديد ما 

للطريان الرو�سي نفذ هذه الغارات.
العا�سمة  ق��رب  ال�سرقية  الغوطة  منطقة  �سخ�س  اآالف   7 من  اأك��رث  وغ��ادر 
امل�ساحلة يف �سوريا الذي  ال�سبت، ح�سبما قال مركز  ال�سورية دم�سق، �سباح 

تديره وزارة الدفاع الرو�سية.
اإثر  املا�سية،  القليلة  االأي��ام  خلل  املحا�سرة  املنطقة  �سكان  من  االآالف  وفر 

حملة ع�سكرية كبرية ت�سنها قوات النظام ال�سوري على الغوطة ال�سرقية.
اإىل  املنطقة  وق�سمت  ال�سرقية  الغوطة  ال�سورية يف  قوات احلكومة  وتوغلت 

منف�سلة. جيوب   3
وتعتقد االأمم املتحدة اأن هناك نحو 400 األف �سخ�س حما�سرون يف املنطقة 
ذات الكثافة ال�سكانية العالية، التي ت�سم مزارع وبلدات دون اإمكانية للح�سول 

على الغذاء اأو الدواء.
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لندن تبحث خطوتها التالية مع حلفائها   

رو�سيا ترد باملثل وتطرد 23 دبلوما�سيًا بريطانيًا
اأ�سبوع.  واأ�سافت  يف مو�سكو �سيطردون خلل 
اإنها �ستغلق املركز الثقايف الربيطاين يف رو�سيا، 
والقن�سلية الربيطانية يف �سانت بطر�س برغ. 

وجاءت هذه اخلطوة عقب قرار بريطانيا طرد 
رو�سيا.  دبلوما�سيا   23

و�سدرت االأوامر بطردهم ب�سبب التوتر ب�ساأن 
احلادث الذي وقع يف 4 مار�س. 

االتهام  اأ�سابع  الربيطانية  احلكومة  وتوجه 
اإىل مو�سكو يف حماولة اغتيال �سكريبال، ولكن 

مو�سكو تنفي اأي علقة لها باحلادث. 
اإنها كانت  الربيطانية  وقالت وزارة اخلارجية 
تتوقع "مثل هذا الرد" من رو�سيا، واإن جمل�س 
املقبل  االأ�سبوع  بداية  �سيجتمع  القومي  االأمن 

للنظر يف اخلطوة املقبلة. 
وال ي����زال ���س��ك��ري��ب��ال، ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 66 
م�ست�سفى  داخ��ل  حرجة  حالة  يف  وابنته  عاما، 

بريطاين.

•• عوا�صم-وكاالت:

الربيطانية ترييزا ماي  ال��وزراء  رئي�سة  قالت 
التالية  خطواتها  �ستبحث  بريطانيا  اإن  ام�س 
بعد  وذل���ك  املقبلة  االأي����ام  خ��لل  حلفائها  م��ع 
بريطانيا.  دبلوما�سيا   23 طرد  رو�سيا  اإع��لن 
واأ�سافت ماي خلل منتدى حلزب املحافظني 
يف لندن "لن نت�سامح على االإطلق مع تهديد 
على  واالآخ��ري��ن  الربيطانيني  املواطنني  حياة 
ق��ب��ل احلكومة  م���ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  االأرا������س�����ي 
الرو�سية. ميكن اأن نطمئن للدعم القوي الذي 

تلقيناه من اأ�سدقائنا وحلفائنا حول العامل.
هذا وقررت رو�سيا طرد 23 دبلوما�سيا بريطانيا 
مع ا�ستمرار التوتر بني البلدين ب�سبب ت�سميم 
�سكريبال  �سريغي  ال�سابق  الرو�سي  اجلا�سو�س 
اخلارجية  وزارة  وقالت  بريطانيا.   يف  وابنته 
الربيطانية  ال�سفارة  يف  موظفني  اإن  الرو�سية 

رو�سية  ن��ووي��ة  غ��وا���س��ات 
اأمريكية  قواعد  اإىل  تت�سلل 

•• مو�صكو-وكاالت:

رو�سية، عن جناح اجلي�س  اإع��لم  و�سائل  ك�سفت 
بت�سلل غوا�ساته النووية واالقرتاب من القواعد 
الع�سكرية االأمريكية، ومن ثم العودة من دون اأن 
يتم ر�سدها. ويزعم م�سوؤول يف البحرية الرو�سية 
للقناة الر�سمية التلفزيونية يف رو�سيا باأن عملية 
الغوا�سات  واأن  بنجاح،  مت��ت  ال��غ��وا���س��ات  ت�سلل 
عادت �ساملة اإىل قواعدها، الفتاً اإىل اأن الغوا�سات 
واأنها  االأم��ري��ك��ي��ة،  البحرية  احل���دود  ت��خ��رق  مل 
اقرتبت جداً من القواعد الع�سكرية االأمريكية.

االإلكرتوين  ان�����س��اي��در  بيزني�س  م��وق��ع  وي�����س��ف 
على  بجديد  لي�س  م�سدر  باأنها  الرو�سية  القناة 
الربوباغاندا الرو�سية، تعمل على تبجيل رئي�س 

البلد فلدميري بوتني والقوات امل�سلحة.
على  ي��رد  مل  البنتاغون  اأن  اإىل  التقرير  وي�سري 

هذه املزاعم حتى ال�ساعة.



األحد   18   مارس    2018  م   -   العـدد  12277  
Sunday   18   March   2018  -  Issue No   12277

02

اأخبـار الإمـارات
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�ش اأيرلندا باليوم الوطني لبلده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأيرلندا..  الرئي�س مايكل دي هيغينز رئي�س  اإىل فخامة  اهلل برقية تهنئة 

وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبلده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س االأيرلندي.

�سرطة اأبوظبي بالعني حتتفي ب� »يوم الطفل الإماراتي«

اإقامة دبي تنظم معر�ش زايد والد الأمة احلاكم وال�سديق 19 مار�ش

•• اأبوظبي -وام:

احتفل مركز الدعم االجتماعي يف العني باإدارة مراكز 
باإدارة  املجتمعية  ال�سرطة  وق�سم  االجتماعي  ال��دع��م 
ب�سرطة  امل��ج��ت��م��ع  اأم���ن  ق��ط��اع  يف  املجتمعية  ال�����س��رط��ة 
اأبوظبي ب� “ يوم الطفل االإماراتي “ يف منطقة مبزرة 
ال�سياحية مب�ساركة اإدارة املرور يف العني مبديرية املرور 

والدوريات بقطاع العمليات املركزية .
 “ ال�سغري  ال��ق��ارئ   “ عمل  ور���س��ة  الفعالية  وت�سمنت 
ومر�سم حر  ال��ق��راءة  الطفل يف جم��ال  لتنمية مهارات 
عرب االأطفال من خلله عن كيفية حمايتهم الأنف�سهم 
ف�سل عن الفحو�س الطبية املجانية واإر�سادات ون�سائح 
متنوعة  ترفيهية  واأن�سطة  ل��لأط��ف��ال  وغ��ذائ��ي��ة  طبية 
املرورية  االأط���ف���ال  دوري�����ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإىل  اإ���س��اف��ة 

والتقطوا ال�سور بداخلها . ومتحورت اأهداف الفعالية 
ح���ول مت��ك��ني ال��ط��ف��ل االإم����ارات����ي وزي�����ادة وع��ي��ه اأمنيا 
وثقافيا واجتماعيا وفهم حقوقه داخل االأ�سرة واملجتمع 
العني  يف  االجتماعي  ال��دع��م  مركز  احتفال  ويعك�س   .
اأبوظبي  �سرطة  توليه  ال��ذي  االه��ت��م��ام  املنا�سبة  بهذه 
وت�سجيعهم  ل��لأط��ف��ال  احل��م��اي��ة  �سبل  اأف�����س��ل  لتوفري 
ال��ع��ام��ة وتن�سئتهم  وال�����س��لم��ة  االأم����ن  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
التن�سئة ال�ساحلة وتعزيز الهوية الوطنية يف نفو�سهم . 
من جهة اأخرى زار وفد من فرع نادي �سباط ال�سرطة 
يف العني برئا�سة الرائد عبداهلل الطوير العامري مدير 
الفرع ق�سم اأورام االأطفال يف م�ست�سفى توام بالعني ومت 
لهم  التمنيات  االأطفال مع  توزيع هدايا على عدد من 
ال�سكر  ب��ال��غ  ع��ن  االأم���ور  اأول��ي��اء  ع��رب  فيما   .. بال�سفاء 

ل�سرطة اأبوظبي على اهتمامها بالطفولة.

•• دبي -وام:

تنظم االإدارة العامة للإقامة و�سوؤون االأجانب بدبي يوم 
19 مار�س اجلاري وبالتعاون مع غالريي الربع اخلايل 
معر�س زايد والد االأمة احلاكم وال�سديق الذي يتناول 
امل�سور  ت�سوير  م��ن  زاي��د  لل�سيخ  ال��ن��ادرة  ال�سور  اأب���رز 
جتميع  م��ن  خم��ت��ارة  وجمموعة  باربيه  ب��رون��و  العاملي 
معايل  املعر�س  يفتتح  ان  ويتوقع  اآخ��ري��ن.  م�سورين 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح يرافقه 
���س��ع��ادة ال��ل��واء حم��م��د اأح��م��د امل���ري م��دي��ر ع���ام االإدارة 
العامة للإقامة و�سوؤون االأجانب املعر�س الذي ي�ستمر 
حتى منت�سف مايو املقبل بغالريي الربع اخلايل يف حي 
دبي املايل ذا فيليج وذلك لر�سد التحوالت الكربى التي 
زايد  عهد  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �سهدتها 

بالتوازي مع �سرية حياته كقائد ملهم.
وقال اللواء حممد املري اأن رجل عظيما مثل املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
�ستظل ماآثره تروى وحري بنا يف هذا العام الذي �سمي 

�سنة  مائة  م��رور  ذك��رى  املوؤ�س�س مبنا�سبة  الوالد  با�سم 
على ميلده اإبراز دوره يف تاأ�سي�س وبناء دولة االإمارات 
ن�ستذكر  واأن  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  اإجن���ازات���ه  ج��ان��ب  اإىل 
الكرمية  دول��ت��ن��ا  اإل��ي��ه��ا  و�سلت  ال��ت��ي  النه�سة  م��راح��ل 
بحكمة القائد اخلالد الذي بقيت جهوده نربا�ساً ينري 
دروب االأجيال . واأكد اللواء املري على حر�س اإقامة دبي 
عام  ا�سرتاتيجية  مع  تن�سجم  التي  املبادرات  تبني  على 
املوؤ�س�سات  التعاون مع خمتلف  اإىل موا�سلة  زايد الفتا 
اأكدت  جانبها  م��ن   . املجتمعية  امل�سوؤولية  دور  لتعزيز 
�سفا احلامد موؤ�س�سة غالريي الربع اخلايل على اأهمية 
املعر�س الذي اإىل جانب كونه ياأتي يف عام زايد ومو�سم 
دبي الفني فاإنه ي�سيء على جوانب موؤثرة وخمتلفة قد 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الراحل  نعرفها الأول مرة عن 
حاكم  جم��رد  يكن  مل  فهو  ث���راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل 
موؤ�س�س حللم عظيم هو دولة االإمارات العربية املتحدة 
ب��ل ه��و اأي�����س��ا االأب وال�����س��دي��ق ال��ع��ط��وف ج���دا واملحب 
ومنا�سبات  ت��ف��ا���س��ي��ل  ج��م��ي��ع  يف  وامل��ت��ج��ذر  وال�����س��غ��وف 

املجتمع االإماراتي وحتوالته الكربى.

انطلق ملتقى حقوق الإن�سان يف وزارة الداخلية

حقوق االإن�سان اإ�سافة اإىل املعر�س 
امل�ساحب الذي يتم خلله عر�س 
حققتها  ال���ت���ي  االإجن��������ازات  اأب������رز 
حقوق  جم��ال  يف  الداخلية  وزارة 

االإن�سان.
واأكد العميد اأحمد حممد نخريه 
التنظيمية  ال�������س���وؤون  ع���ام  م��دي��ر 
االإم����ارات  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
�ساملة  روؤي����ة  ن�����س��اأت��ه��ا  م��ن��ذ  تبنت 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  �سمو  الفريق  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����������وزراء وزي����ر 
االأحد  ال��ي��وم  تنطلق   .. الداخلية 
فعاليات ملتقى حقوق االإن�سان يف 
حتت  يقام  ال��ذي  الداخلية  وزارة 
“ وتنظمه  “جهود وحماية  �سعار 
يف  ب��ال��وزارة  االإن�سان  حقوق  اإدارة 
“ف�ستيفال  انرتكونتيننتال  فندق 

�سيتي” بدبي.
ممثلون  امل���ل���ت���ق���ى  يف  وي���������س����ارك 
املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ع���ن 
بحقوق  امل���ع���ن���ي���ة  واالحت��������ادي��������ة 
املجتمع  وم���ن���ظ���م���ات  االإن���������س����ان 
لل�سرطة  العامة  والقيادات  املدين 

بالدولة.
اإب�����راز جهود  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  ي��ه��دف 

وال����ق����ي����ادات  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة 
حقوق  جم��ال  يف  لل�سرطة  العامة 
االإن�سان وتعزيز القدرات الب�سرية 
واملوؤ�س�سية يف جمال حماية حقوق 
االإن�����س��ان وت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات مع 
اجلهات املعنية يف هذا املجال على 

م�ستوى الدولة.
طرح  اإىل  امل���ل���ت���ق���ى  ي���ه���دف  ك���م���ا 
تطوير  يف  ت�سهم  وم��ب��ادرات  اأفكار 
املتعلقة  اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ط 
وت�سافر  االإن�سان  حقوق  بحماية 
على  واالأمنية  ال�سرطية  اجلهود 
لتحقيق  الداخلية  وزارة  م�ستوى 
املرتبطة  اال�سرتاتيجية  االأهداف 

بحقوق االإن�سان.
من  العديد  على  امللتقى  وي�ستمل 
واحللقات  والفعاليات  االأن�سطة 
اجلوانب  تتناول  ال��ت��ي  النقا�سية 
املتعلقة يف جمال حماية  املختلفة 

ل��لت��ق��اء ب��االإن�����س��ان اإمي���ان���ا منها 
وهدفها  ال��ت��ن��م��ي��ة  حم�����ور  ب����اأن����ه 
الدولة  د���س��ت��ور  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ..
للإن�سان  وال��ع��دال��ة  امل�����س��اواة  كفل 
اإن  امل����ج����االت. وق�����ال  يف خم��ت��ل��ف 
وحتديث  �سن  على  تعمل  ال��دول��ة 
ت�سريعاتها وقوانينها مبا يتما�سى 
وقيمها  ال����ث����ق����ايف  ت����راث����ه����ا  م�����ع 
ال��ت��ي تكر�س  ال�����س��م��ح��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
كما  والعدالة  وامل�����س��اواة  الت�سامح 
التزامها  خ���لل  م��ن  ت�سعى  اأن��ه��ا 
مب��ب��ادئ االإع����لن ال��ع��امل��ي حلقوق 
اإىل  الدولية  االإن�سان واالتفاقيات 
الدولية  ل��لت��ف��اق��ي��ات  االن�����س��م��ام 
االإن�سان  حقوق  مفهوم  تعزز  التي 
جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  منها 
اأ�سكال التمييز العن�سري واتفاقية 
الق�ساء  واتفاقية  الطفل  حقوق 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأ���س��ك��ال ال��ع��ن��ف �سد 

االأ�سخا�س  واتفاقية حماية  امل��راأة 
ذلك  ان��ع��ك�����س  االإع���اق���ة مم���ا  ذوي 
ع��ل��ى ال����دول����ة م���ن خ����لل وج���ود 
وتتعد  الت�سامح  ي�����س��وده  جمتمع 
فيه الثقافات وتعي�س فيه خمتلف 

اجلن�سيات بوئام وجتان�س.
واأو�سح نخريه اأن وزارة الداخلية 
هذا  تنظيمها  خ���لل  م��ن  ت�سعى 
امل��ل��ت��ق��ى اإىل ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة مع 
القطاعات كافة من خلل تقدير 
ج��ه��وده��م وت��ع��اون��ه��م ال��ب��ن��اء معها 
اأنها  .. م��وؤك��دا  امل��ج��االت  يف جميع 
بخدماتها  االرت���ق���اء  اإىل  ت�����س��ع��ى 
فيها  مب��ا  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ملختلف 
املراأة الطفل وكبار ال�سن واأ�سحاب 
العقابية  املوؤ�س�سات  ون��زالء  الهمم 
واالإ�����س����لح����ي����ة وت����ط����وي����ر ه���ذه 
اخل��دم��ات مب��ا ي��ع��زز م��ن مكانتها 

على امل�ستويني املحلي والدويل.

مرور اأبوظبي وموا�سلت الإمارات تعززان �سلمة الأطفال
•• اأبوظبي-وام:

والدوريات  امل����رور  م��دي��ري��ة  وزع���ت 
بقطاع العمليات املركزية يف �سرطة 
موؤ�س�سة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأب��وظ��ب��ي 
م��وا���س��لت االإم�����ارات ع��ل��ى قائدي 
امل��رك��ب��ات ���س��ن��دوق ال��ت��وع��ي��ة “ قف 
من اأجل �سلمتهم” لتعزيز الوعي 

التوعية  اإن  ال�����ط�����رق  و�����س����لم����ة 
�سرطة  م��ن  فريق  نفذها  امليدانية 
اأب����وظ����ب����ي و����س���ائ���ق���ي م���وا����س���لت 
االإم��ارات مب�ساركة دوري��ة االأطفال 
املرورية الإبراز االهتمام الذي توليه 
املرورية  ال�سلمة  لتوفري  ال�سرطة 
توزيع  خللها  م��ن  ومت  ل��لأط��ف��ال 
يف  ال�سائقني  على  توعوية  ن�سرات 

ب�����س��رورة االل���ت���زام ب��ال��ت��وق��ف عند 
“ قف” اجلانبية يف  اإ���س��ارة  ظ��ه��ور 
�سعود  خ��لل  املدر�سية  احل��اف��لت 
يف  ي�سهم  مب��ا  منها  الطلبة  ون���زول 
توفري النقل االآمن لهم وحمايتهم 

من حوادث الده�س.
وقال املقدم الدكتور اأحمد الزيدي 
امل���رور  ه��ن��د���س��ة  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 

حمطات البرتول.
ال�سائقني  يلزم  القانون  اأن  واأو�سح 
يف حالة فتح اإ�سارة “ قف “ اجلانبية 
.. يف  ال��ت��ايل  النحو  ب��ال��وق��وف على 
الكامل  التوقف  املفردة يتم  الطرق 
جل��م��ي��ع امل��رك��ب��ات ال�����س��ائ��رة يف كل 
االجت����اه����ني مب�����س��اف��ة ال ت��ق��ل عن 
املزدوجة  الطرق  ويف  اأم��ت��ار  خم�سة 

يتم التوقف الكامل جلميع املركبات 
املركبة  ���س��ري  اجت�����اه  يف  ال�������س���ائ���رة 
اأمتار.  خم�سة  عن  تقل  ال  مب�سافة 
�سائقي  خمالفة  يتم  اأنه  اإىل  واأ�سار 
األف درهم و10  بالغرامة  املركبات 
نقاط مرورية يف حال عدم توقفهم 
“ اخلا�سة  “ ق��ف  اإ���س��ارة  عند فتح 

باحلافلت املدر�سية.

 اأدنوك  حتتفي بالأوملبياد 
اخلا�ش يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

احتفت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” بدورة االألعاب االإقليمية 
للأوملبياد اخلا�س “ اأبوظبي 2018 “ التي تفتتح ر�سمياً ام�س وت�ستمر 

حتى 23 مار�س اجلاري.
ال�سعار  ت�سمن  مرئي  بعر�س  لل�سركة  الرئي�سي  املبنى  واج��ه��ة  وازدان����ت 

الر�سمي للأوملبياد و�سورا للعبي فريق االإمارات امل�سارك.
اخلا�س  للأوملبياد  العاملية  االألعاب  ل��دورة  الرئي�سي  الراعي  اأدن��وك  وتعد 
من 7 اآالف ريا�سي ميثلون اأكرث  اأكرث  �سيحل  2019” حيث  “اأبوظبي 
املناف�سات  اأ�سبوعني من  الأك��رث من  اأبوظبي  على  دول��ة �سيوفاً   170 من 

الريا�سية.
و���س��ي��ربز ال��ري��ا���س��ي��ون ال��ذي��ن ي��ن��ح��درون م��ن ث��ق��اف��ات وخ��ل��ف��ي��ات متعددة 
قدراتهم الريا�سية من خلل التناف�س يف 24 لعبة. وتاأتي هذه امل�ساركة 
برنامج  مع  ومتا�سياً  اخلا�س  االأوملبياد  بقيم  “اأدنوك”  التزام  اإط��ار  يف 
ال�سركة للم�سوؤولية املجتمعية الذي يعتمد على ركائز اأ�سا�سية هي الثقافة 
واملجتمع والتعليم واالبتكار وال�سلمة والبيئة وال�سعادة وال�سحة ويهدف 

اإىل اإحداث تاأثري اإيجابي ودائم يف املجتمع االإماراتي.

اليوني�سيف ت�سيد باحتفال الدولة 
ب�  »يوم الطفل الإماراتي«

•• اأبوظبي-وام:

“ لدول اخلليج  “ يوني�سيف  املتحدة للطفولة  اأ�ساد مكتب منظمة االأمم 
االإماراتي” ال��ذي جاء  الطفل  “ ي��وم  ب�  االإم���ارات  دول��ة  باحتفال  العربية 
بتوجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 

االأ�سرية الراعية الدائمة للطفل وجلميع م�ساحله يف االإمارات. 
وقال املكتب - يف بيان له لتهنئة الدولة بهذه املنا�سبة - اإن اعتماد املجل�س 
“ يوم الطفل االإماراتي “ يف ال� 15 من مار�س من كل  ال��وزاري للتنمية 
عام واإقرار قانون حقوق الطفل “ ودمية” يوؤكدان حر�س القيادة الر�سيدة 
يف الدولة على االلتزام باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واالرتقاء برفاه 

جميع االأطفال اإىل اأعلى امل�ستويات يف االإمارات.
وثمن البيان االحتفال الذي نظمه املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة - 
ال�سريك اال�سرتاتيجي ملكتب منظمة “ يوني�سيف “ لدول اخلليج العربية 
- والدور الهام للم�سوؤولني والعاملني يف جمال الطفولة من اجل حتقيق 

الطموحات امل�ستقبلية لدولة االإمارات جتاه االأطفال.

حممد بن را�سد يح�سر 
اأفراح الفل�سي

•• دبي-وام:

رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ح�سر �ساحب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل حفل اال�ستقبال الذي اأقيم م�ساء ام�س يف قلعة املال على طريق 
دبي- العني مبنا�سبة زفاف حممد جنل مطر عيد جمعة بالكو�س الفل�سي اإىل كرمية حميد 
عيد جمعة بالكو�س الفل�سي. وقد هناأ �سموه عائلة العرو�سني بزفاف جنليهما امليمون متمنيا 
للعرو�سني حياة رغيدة مظللة بال�سعادة واالإ�ستقرار. و ح�سر احلفل عدد من اأعيان البلد و 

اأبناء القبائل واأقارب العرو�سني.

حاكم عجمان يح�سر اأفراح اآل النعيمي واآل القا�سمي
•• عجمان-وام:

ح�����س��ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را�سد 
النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان م�ساء 
�سقر  ال�سيخ  اأق��ام��ه  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل  ام�س 
بن را�سد بن حميد النعيمي مبنا�سبة زفاف جنله 
ال�سيخ حممد بن �سقر النعيمي اإىل كرمية ال�سيخ 
االإمارات  بقاعة  وذل��ك  القا�سمي  را�سد  بن  �سقر 

لل�سيافة مبنطقة اجلرف يف مدينة عجمان.
�سمو  ���س��م��وه  اإىل ج��ان��ب  اال���س��ت��ق��ب��ال  ح�سر ح��ف��ل 
ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
رئي�س املجل�س التنفيذي وال�سيخ اأحمد بن حميد 
واالإدارية  املالية  لل�سوؤون  احلاكم  ممثل  النعيمي 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وال�����س��ي��خ 

وال�سيخ  ع��ج��م��ان  ال�����س��ي��اح��ي��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة 
البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د 
والتخطيط يف عجمان وال�سيخ الدكتور ماجد بن 

�سعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم عجمان.
كما ح�سر احلفل ال�سيخ �سعيد بن را�سد النعيمي 
وال�سيخ حمدان بن را�سد النعيمي وال�سيخ �سلطان 
بن را�سد النعيمي وال�سيخ احمد بن را�سد النعيمي 
قائد  النعيمي  بن عبداهلل  �سلطان  ال�سيخ  واللواء 
عبداهلل  ب��ن  حممد  وال�سيخ  عجمان  �سرطة  ع��ام 
وال�سيخ  واجل��م��ارك  امليناء  دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
حميد بن عمار النعيمي وال�سيخ �سلطان بن علي 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  في�سل  وال�����س��ي��خ  النعيمي 
امل�ست�سار يف ديوان  اأمني ال�سرفاء  و�سعادة عبداهلل 
حاكم عجمان وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني 

واأع�����ي�����ان ال����ب����لد وروؤ������س�����اء وم����دي����ري ال����دوائ����ر 
امل�����س��وؤول��ني وامل��دع��وي��ن واأق���ارب  احلكومية وك��ب��ار 

واأهل العرو�سني.
ويل  و�سمو  عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  وق���دم 
والتربيكات  التهاين  واحل�����س��ور  وال�سيوخ  عهده 
اإىل اآل النعيمي واآل القا�سمي والعرو�سني وذويهم 
ال�سعبية  الفنون  فرق  قدمت  فيما  املنا�سبة  بهذه 

االأهازيج والرق�سات املتنوعة.
واأعرب اأهل العرو�سني واحل�سور عن بالغ �سكرهم 
وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سموه 
اأفراحهم  م�ساركتهم  على  واملهنئني  ع��ه��ده  ويل 
االلتقاء  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��م��ا  ل�����س��م��وه��م��ا  م��ق��دري��ن 
املواطنني  من  واإخوانهما  اأبنائهما  مع  والتوا�سل 

داعني لهما بدوام ال�سحة وطول العمر.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سلم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ال�سيخة فاطمة توجه بو�سع ا�سرتاتيجية وطنية جتعل من الإمارات �سديقة للأم والطفل واليافع

ال�سحة حتذر من ا�ستخدام مكملت غذائية وت�سحب منتجا لعلج �سغط الدم 

•• اأبوظبي -وام:

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وجهت 
الن�سائي  االحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���لأم���وم���ة 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
وطنية  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ب���و����س���ع 
جتعل من دولة االإم��ارات �سديقة 
.وقالت  وال��ي��اف��ع  وال��ط��ف��ل  ل����لأم 
االأمني  الفل�سي  ع��ب��داهلل  ال���رمي 
للأمومة  االأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام 
اال�سرتاتيجية  هذه  اإن  والطفولة 
نهج  م��ن  ان��ط��لق��ا  ت��اأت��ي  الوطنية 
وم���ب���ادئ امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
اهلل  طيب   « نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
باالإن�سان وجعله  باالهتمام   « ثراه 
ال���رك���ي���زة وامل����ح����ور االأ����س���ا����س���ي يف 
الر�سيدة  القيادة  واهتمام  التنمية 

ال�سيخة  اأن �سمو  واأكدت الفل�سي 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م����ب����ارك ت������رى اأن 
اأن  اإىل  ت�سري  وال��ق��رائ��ن  ال��دالئ��ل 
ال���دول���ة حت��ت��ل ����س���دارة ال�����دول يف 
الذي  املبهر  التقدم  واأن  ال�سعادة 
كافة  ال�سعد  حتقق للإن�سان على 
ك��ف��ي��ل ب����اأن مي��ك��ن ال���دول���ة م��ن اأن 
ب�سكل  ل��لإن�����س��ان  ���س��دي��ق��ة  ت��ك��ون 
عام وللأم والطفل واليافع ب�سكل 

خا�س ب�سهولة وي�سر.
ت���وف���ر كل  اأن�����ه م���ع  اإىل  واأ�����س����ارت 
م��ق��وم��ات ل��دى ال��دول��ة الأن تكون 
���س��دي��ق��ة ل���لإن�������س���ان ل���ذل���ك فقد 
ل��ل��ب��دء يف و�سع  ���س��م��وه��ا  وج���ه���ت 
للدولة  وط���ن���ي���ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
واليافع  وال��ط��ف��ل  ل����لأم  ���س��دي��ق��ة 
الر�سيدة  القيادة  جلهود  ا�ستكماال 
م�ساهمة  ل��ت�����س��ج��ي��ع  امل�������س���ت���م���رة 
واليافعني يف  واالأط��ف��ال  االأم��ه��ات 

الطفل  »ب���ي���وم  ال����دول����ة  اح���ت���ف���ال 
االإماراتي االأول »الذي يهدف اىل 
توعية املجتمع بحقوق الطفل كما 
ين�س عليها قانون »ودمية« والذي 
حقوق  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  اإىل  ي���ه���دف 
العمرية  م��راح��ل��ه  ك��ل  يف  ال��ط��ف��ل 
واملجاالت  احل��ق��وق  ه��ذه  وتنظيم 
االآمنة  احل���ي���اة  ب��ت��وف��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وامل�ستقرة له.
اإن  ال����ف����ل�����س����ي  ال���������رمي  وق�����ال�����ت 
»ق����ان����ون ودمي������ة« ي�����س��ك��ل حمطة 
للدولة  ج���دي���دا  واإجن�������ازا  م��ه��م��ة 
الطفل  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  يف جم���ال 
و�سمان توفري بيئة �سحية واآمنة 
قدراتهم  تنمي  للأطفال  وداعمة 
متكني  اإىل  اإ����س���اف���ة  وم���ه���ارات���ه���م 
وزي�����ادة وع���ي االأط���ف���ال ع��ل��ى فهم 
داخل  وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��م  ح��ق��وق��ه��م 
امل�ستويات  وعلى  واملجتمع  االأ�سرة 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��رئ��ا���س��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
من  احلثيثة  واملتابعة  اهلل«  »رع��اه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
للحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء 
ح���ك���ام االإم��������ارات ب��اال���س��ت��ث��م��ار يف 
ال��ع��ن�����س��ر ال��ب�����س��ري وال���ت���ي جعلت 
من االإمارات منوذجا عامليا فريدا 
االإن�سان  ق��درات  تطوير  يف جم��ال 
امل�����س��ت��وي��ات كافة  ومت��ك��ي��ن��ه ع��ل��ى 
على  واملقيمني  املواطنني  واإ�سعاد 

حد �سواء.

االأع���ل���ى ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة اأن 
اال�سرتاتيجية الوطنية تهدف اإىل 
�سرائح  يف  االأط��ف��ال  على  الرتكيز 
و�سموال  ات�������س���اع���ا  اأك������رث  ع���م���ري���ة 
و���س��ت��ع��م��ل ع���ل���ى اع���ت���م���اد م���ب���ادرة 
واملبادرة  العاملية  ال�سحة  منظمة 
مل��ن��ظ��م��ة االأمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
»اليوني�سف«  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل��ت��ح��دة 
حول املدن وامل�ست�سفيات ال�سديقة 

للأطفال واليافعني.
اال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
منظومة  اإط��ار  اإيجاد  يف  �ست�ساهم 
الوزارات  خمتلف  ت�سمل  متكاملة 
احلكومية  وال����دوائ����ر  وال��ه��ي��ئ��ات 
ومنظمات  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت����ادي����ة 
تعمل  ال�����ت�����ي  امل���������دين  امل���ج���ت���م���ع 
ل�������س���ال���ح االأم������ه������ات واالأط������ف������ال 
وال���ي���اف���ع���ني.  وي��ت��زام��ن االإع����لن 
مع  اجل��دي��دة  اال�سرتاتيجية  ع��ن 

جميع  يف  ومتكينهم  املجتمع  بناء 
واملعرفية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
وال�������س���ح���ي���ة واأوج������������ه ال����رع����اي����ة 
والبيئية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واحل����م����اي����ة 

والبنية التحتية واخلدماتية. 
واأ�سافت اأن اال�سرتاتيجية �ستعمل 
والطفل  االأم  حقوق  ت�سمني  على 
واليافع كمكون اأ�سا�سي يف توجهات 
واأهدافها  التنمية  وا�سرتاتيجيات 
و�سيا�ساتها ومبادراتها وم�ساريعها 
وع����ل����ى ت����ق����دمي ال����دع����م وف���ر����س 
ال����رع����اي����ة ال�������س���ح���ي���ة ل���لأم���ه���ات 
يف  لهن  املنا�سبة  البيئات  وت��وف��ري 
االأم����اك����ن ال���ع���ام���ة وم����واق����ع عمل 
وحت�سني  وال��ط��ف��ل  ل���لأم  �سديقة 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  م�������س���ت���وي���ات 
فر�س  وتوفري  للأطفال  واالأم���ان 

النمو لهم.
للمجل�س  العام  االأم��ني  واأو�سحت 

الوطنية وغر�س احرتام التعددية 
والت�سامح وتقبل االآخر والت�سامن 
ب��ني االأط��ف��ال واإع���داد جيل �سعيد 

وفاعل اجتماعيا واقت�ساديا.
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأن  واأك����دت 
العديد  اأ���س��ه��م��ت يف  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
النوعية  امل���ب���ادرات وامل�����س��اري��ع  م��ن 
�سموها  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ع���دي���دة 
دعما  املا�سية  االأع����وام  م���دار  على 
واليافعني  واالأط����ف����ال  ل��لأم��ه��ات 
ول��ك��ن على  ال��دول��ة  لي�س فقط يف 
ال���ع���رب���ي ككل  ال����ع����امل  م�������س���ت���وى 
ت��ل��ك االإ���س��ه��ام��ات اجلليلة  ل��ت��ك��ون 
بني  التوازن  فر�س  لتعزيز  اأ�سا�سا 
اأكرب  جم���االت  ب��اإف�����س��اح  اجلن�سني 
اأمامهم للم�ساركة اإىل جوار الرجل 
وا�ستحقاقهم  ج��دارت��ه��م  واإث���ب���ات 
بنيل �سرف خدمة وطنهم وتر�سيخ 

ركائز نه�سته.

•• دبي-وام: 

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأ�����س����درت 
اإىل  ت���ع���ام���ي���م  امل���ج���ت���م���ع خ���م�������س���ة 
للتحذير  بالدولة  املعنية  الهيئات 
غذائية  م��ك��م��لت  ا���س��ت��خ��دام  م���ن 
الدم  �سغط  ل��ع��لج  منتج  و�سحب 
م�ساد  م���ن  حت����ذي����رات  واإ����س���اف���ة 
الن�سرة  ال��ق��ل��ب يف  مل��ر���س��ى  ح��ي��وي 
من  �سحبه  بدون  للدواء  الداخلية 
االأ����س���واق وت��ع��دي��ل ط��ري��ق��ة �سرف 
ملعاجلة  ي�����س��ت��ع��م��ل  دوائ������ي  ���س��ن��ف 
ا�سطراب نق�س االنتباه مع َفرط 
لي�سبح  االأط���ف���ال  ل���دى  ال��ن�����س��اط 

�سمن االأدوية �سبه املراقبة.
وطلبت الوزارة من اجلهات املعنية 
ات��خ��اذ االإج�����راءات ال��لزم��ة حيال 
����س���ح���ب امل���ن���ت���ج���ات امل�����ذك�����ورة من 
الغذائية  امل��ك��م��لت  م��ن  االأ����س���واق 
ومنع تداولها وا�ستريادها يف حال 
توفرها علما باأن هذه املنتجات من 
ال��غ��ذائ��ي��ة غ��ري م�سجلة  امل��ك��م��لت 
لدى اإدارة الدواء يف وزارة ال�سحة 

للقطاع  متميزة  ورقابية  تنظيمية 
ال�����س��ح��ي وب���ن���اء اأن���ظ���م���ة اجل����ودة 
وال�سلمة ال�سحية والدوائية وفق 

املعايري العاملية.
خمترب  اأن  اإىل  االأم������ريي  واأ����س���ار 
واالأبحاث  النوعية  اجل��ودة  �سبط 
وال�سحية  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
بوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع قام 
 SHEDFAT ”املنتج بتحليل 
 MAXX CAPSULE
امل�سنعة”  “لل�سركة 
 SHEDFAT LLC،
ي�ستخدم  وال����������ذي   “  USA
جن�سي  ومقو  ع�سبي  كم�ستح�سر 
وتبني احتوائه على مادة كيميائية 
ت�سبب  قد  والتي  عنها  معلن  غري 
انخفا�سا ح��ادا يف �سغط ال��دم اإىل 
ت�سكل  اأن  وميكن  خطري  م�ستوى 
خطرا كبريا على املر�سى امل�سابني 
اأو  ال�����س��ك��ري  اأو  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����س 

ارتفاع يف ن�سبة الدهون.
ال��غ��ذاء وال���دواء  اأن هيئة  واأ���س��اف 
االأم��ري��ك��ي��ة اأ����س���درت حت��ذي��را من 

املر�سى  ل���دى  ال��ق��ل��ب  مب�����س��اك��ل يف 
القلب  اأمرا�س  من  يعانون  الذين 
الرعاية  مم���ار����س���ي  ح���ث���ت  ح���ي���ث 
اأن ياأخذوا بعني االعتبار  ال�سحية 
ف��وائ��د وخم��اط��ر ه��ذا ال����دواء قبل 
و���س��ف��ه الأي م��ري�����س وخ��ا���س��ة يف 
املر�سى الذين يعانون من اأمرا�س 
ق�سرية  ل����ف����رتات  وح���ت���ى  ال���ق���ل���ب 
وكذلك النظر يف ا�ستخدام امل�سادات 

احليوية املتاحة االأخرى.
ك����م����ا ق����������ررت ال���������������وزارة ت���ع���دي���ل 
الدوائي”  ال���������س����ن����ف  �������س������رف 
�سبه  اإىل   Atomoxetine
ملعاجلة  ي�ستعمل  وال����ذي  م��راق��ب 
ا�سطراب نق�س االنتباه مع فرط 
لي�سبح  االأط���ف���ال  ل���دى  ال��ن�����س��اط 
����س���م���ن االأدوي�����������ة ����س���ب���ه امل���راق���ب���ة 
اللجنة  ت���و����س���ي���ات  اإىل  ا����س���ت���ن���ادا 
وللت�سعرية  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل  ال���ع���ل���ي���ا 
ا�ستهلك  ب��خ�����س��و���س  ال���دوائ���ي���ة 
وتوزيع و�سرف االأدوية والعقاقري 
املخدرة واملوؤثرات العقلية واالأدوية 
امل���راق���ب���ة بح�سب  و���س��ب��ه  امل���راق���ب���ة 

ووقاية املجتمع.
ح�سني  اأم��������ني  ال�����دك�����ت�����ور  واأك����������د 
ل�سيا�سة  امل�ساعد  الوكيل  االأم��ريي 
والرتاخي�س  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ح��ة 
لليقظة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
ال��دوائ��ي��ة م��واظ��ب��ة ال�����وزارة ر�سد 
الدوائية  امل��ن��ت��ج��ات  ك��ل  وم��راق��ب��ة 
الغذائية  واملكملت  وال�سيدالنية 
والو�سائل  ال��ط��ب��ي  االدع�������اء  ذات 
وتنبيه  حتذير  وا�ستمرار  الطبية 
ا�ستخدام  ب���ع���دم  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد 
احلذر  وتوخي  املغ�سو�سة  املنتجات 
الدوائية  االأ�سناف  ا�ستعمال  عند 
ال��ت��ي تقدمها  االإر�����س����ادات  وات���ب���اع 

الوزارة حلماية �سحة املجتمع.
و���س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى ج��ه��ود فرق 
تتوا�سل  ال��ت��ي  املتخ�س�سة  العمل 
وال�سركات  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ع 
الدوائية وامل�سانع ل�سمان الو�سول 
ال����وزارة مظلة  ل��ل��دواء االآم���ن الأن 
ال�سحية  ال�سلمة  ل�سمان  رقابية 
والدوائية للمجتمع وذلك يف اإطار 
خدمات  تقدمي  يف  ا�سرتاتيجيتها 

 .Hospira، Inc �سركة  اإنتاج 
يف  ارت����ف����اع  ل���ع���لج  “وامل�ستخدم 
وجود  ب�سبب  وذل����ك  ال����دم  ���س��غ��ط 
���س��ق��وق ع��ل��ى ���س��ط��ح ح��اف��ة عبوات 
احلقن واملغطى ب�سدادة وختم مما 
تعقيم  ع��دم �سمان  اىل  ي���وؤدي  ق��د 
املذكور  املنتج  باأن  العلم  املنتج. مع 
غري م�سجل يف اإدارة الدواء بوزارة 
ال�����س��ح��ة ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع حيث 
بعدم  التو�سية  ذل��ك  على  بناء  مت 
ا�ستخدام الت�سغيلة املتاأثرة واتخاذ 
االإج������راءات ال��لزم��ة اإن وج���دت . 
اآث��ار جانبية  اأي��ة  ويف حالة ح��دوث 
يرجى  املنتج  ا�ستخدام  عن  ناجمة 

التوا�سل مع الوزارة.
حتذيرا  ال����������وزارة  ا������س�����درت  ك���م���ا 
الدوائي”  ب��امل�����س��ت��ح�����س��ر  ي��ت��ع��ل��ق 
“وذلك   Clarithromycin
بناء على التحذير الوارد من ادارة 
ال�����دواء وال���غ���ذاء االأم��ري��ك��ي��ة قبل 
و�سف هذا ال�سنف الدوائي والذي 
ك��م�����س��اد ح��ي��وي ب�سبب  ي�����س��ت��خ��دم 
االإ�سابة  خ��ط��ر  زي�����ادة  اح��ت��م��ال��ي��ة 

 Bella Diet ”املنتج ا�ستخدام 
امل�سنعة “لل�سركة   Capsules

 “  Bella All Natural
والذي ي�ستخدم كم�ستح�سر ع�سبي 
لتخفيف الوزن حيث اأظهرت نتائج 
التحاليل احتوائه على مادة دوائية 
غ����ري م��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا وه�����ي م������ادة “ 
قد  والتي   “  sibutramine
اأو  ال��دم  �سغط  يف  بارتفاع  تت�سبب 
ال��ق��ل��ب يف بع�س  ن��ب�����س��ات  م���ع���دل 
خطرا  ت�سكل  اأن  ومي��ك��ن  امل��ر���س��ى 
كبريا للمر�سى امل�سابني باأمرا�س 
�سربات  ان��ت��ظ��ام  ع����دم  اأو  ال��ق��ل��ب 

القلب اأو ال�سكتة الدماغية.
ال�سلمة  ت��ق��اري��ر  �سل�سلة  و�سمن 
ل����ل����م���������س����ت����ح���������س����رات ال����ط����ب����ي����ة 
اأ������س�����درت ال����������وزارة ت��ع��م��ي��م��ا عن 
امل�����س��ن��ع��ة - طوعا  ال�����س��رك��ة  ق��ي��ام 
الت�سغيلت  م���ن  ع����دد  ب�����س��ح��ب   -
 Labetalol للمنتج” 
 H y d r o c h l o r i d e
 Injection، USP، 100
من   ،mg/20 mL Vial

ال��ق��وان��ني وال���ق���رارات امل��ع��م��ول بها 
العامة  ال�����س��ح��ة  م�����س��ت��وى  ل���رف���ع 
ان��ه يف  واأك����دت  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة 
حال حدوث اأية اآثار جانبية ناجمة 
اأعله  املذكور  املنتج  ا�ستخدام  عن 
ال�سحة  وزارة  مع  التوا�سل  يجب 
اال�ستمارة  اأو ملء  املجتمع  ووقاية 
للدواء  اجلانبية  ب��االآث��ار  اخلا�سة 
على  وامل�����ت�����وف�����رة   ”ADR  “
http:// االل����ك����رتوين  امل���وق���ع 
www .cpd-pharma .
هاتف:  ع��ل��ى  االت�������س���ال  اأو   ae
2301448 04- اأو اأو التوا�سل 
pv @ ع��رب ال��ربي��د االل��ك��رتوين

الهاتف  moh.gov.aeاأو 
املجاين 80011111 

عربي« مربمج  »مليون  ملبادرة  متقدم  مليون   1.1
•• دبي -وام:

اأطلقها �ساحب  ال��ت��ي  ع��رب��ي«  م��ربم��ج  »م��ل��ي��ون  م��ب��ادرة  تلقت 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
 1.1 اأك��رث من  رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل«، 

مليون طلب م�ساركة من جميع الدول العربية.
وتهدف مبادرة »مليون مربمج عربي« التي اأطلقت يف اأكتوبر 
التطور  م��واك��ب��ة  اإىل  ي�سعى  ب��رجم��ة  م�����س��روع  ك��اأك��رب  امل��ا���س��ي 
املت�سارع يف علوم احلا�سوب وبرجمياته، اإىل تدريب مليون �ساب 
املربجمني  من  جيل  لتمكني  وتقنياتها  الربجمة  على  عربي 
العرب وتطوير كفاءاتهم وتزويدهم باالأدوات اللزمة ملواكبة 

عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  ق��درات��ه��م  وب��ن��اء  امل�ستقبلية،  املتطلبات 
متكنهم من توظيف مهاراتهم وتوجيهها ما يخدم االحتياجات 

امل�ستقبلية وي�سهم يف تطوير اقت�ساد امل�ستقبل.
القيادة  روؤي���ة  ع��رب��ي« م��ع  »م��ل��ي��ون م��ربم��ج  م��ب��ادرة  وتن�سجم 
باملهارات  وتزويدهم  ال�سباب  متكني  على  وحر�سها  الر�سيدة 
التي متكنهم من امل�ساهمة بفاعلية يف �سناعة م�ستقبل اأف�سل 
املنطقة  ال�سباب يف  االرتقاء بخربات  ملجتمعاتهم، وتركز على 
االأمل  وغ��ر���س  االإي��ج��اب��ي  التغيري  و�سناعة  االب��ت��ك��ار  وحتفيز 
ا�ستقرار  ع��دم  م��ن  املنطقة  تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  و���س��ط 
وتكنولوجيا  بعلوم  املعرفة  ن�سبة  وت���دين  البطالة  تفاقم  اأو 

امل�ستقبل.

وي��ع��ك�����س االق���ب���ال ال��ك��ب��ري وع���ي ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي يف املنطقة 
على  وحر�سهم  باملعرفة  ال��ت��زود  يف  رغبتهم  ويظهر  وال��ع��امل 
ت��ط��وي��ر خ��ربات��ه��م ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه ال��ف��ر���س��ة للرتقاء 
مع  للتعامل  م�ستعدين  ليكونوا  مهاراتهم  و�سقل  بقدراتهم 
امل�ستقبل وتقنياته واأدواته والقيام بدور رئي�سي يف القطاعات 
وتكنولوجيا  االإلكرتونية  التجارة  واأبرزها  املهمة  االقت�سادية 

املعلومات والربجميات.
وي��ت��م تنفيذ »م���ب���ادرة م��ل��ي��ون م��ربم��ج ع��رب��ي« ب��ال��ت��ع��اون مع 
ثلث  وت�سمل  اخل��ريي��ة«،  -دام��اك  �سجواين  ح�سني  »موؤ�س�سة 
www. مراحل، ويتم الت�سجيل فيها عرب املوقع االإلكرتوين

.arabcoders.ae

الفجرية للثقافة والإعلم واذاعة وتلفزيون 
اخلليج يتفقان على دعم فر�ش التعاون بينهما

•• الريا�س-وام:

اخلليج  وتلفزيون  اإذاع��ة  جهاز  مع  وتعاون  �سراكة  اتفاقية  واالإع��لم  للثقافة  الفجرية  هيئة  وقعت 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية لدعم فر�س التعاون بني الطرفني يف كافة املجاالت االإعلمية 
وامللتقيات  املهرجانات  اإقامة  جماالت  يف  وتوظيفها  املتوفرة  واالإمكانيات  اخل��ربات  من  واال�ستفادة 
ذلك  جاء  املتخ�س�سة.  ال��دورات  واإقامة  االإعلمية  اخل��ربات  تبادل  وكذلك  والتلفزيونية  االإذاعية 
خلل زيارة وفد الهيئة اىل مقر اجلهاز بالريا�س حيث اطلع الوفد خلل الزيارة على اأق�سام اجلهاز 
واال�ستوديوهات وغرف االأخبار واإدارات املونتاج والت�سوير. وقع االتفاقية كل من �سعادة حمدان كرم 
الكعبي مدير عام هيئة الفجرية للثقافة واالإعلم و�سعادة جمري بن مبارك القحطاين مدير عام 

جهاز اإذاعة وتلفزيون اخلليج .

املوارد الب�سرية باأبوظبي تختتم امللتقى التطويري لفئة الإدارة التنفيذية
•• اأبوظبي -وام:

 “ فعاليات  ام�س  اأبوظبي  الإم��ارة  الب�سرية  امل��وارد  هيئة  اختتمت 
“ الذي نظمته  التنفيذية  الرابع لفئة االإدارة  امللتقى التطويري 

الهيئة وا�ستمر اأربعة اأيام يف فندق ق�سر ال�سراب.
ح�سر االختتام .. معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س 
دائرة ال�سحة ومعايل املهند�س عوي�سة مر�سد املرر رئي�س دائرة 
التخطيط  دائ��رة  رئي�س  االأحبابي  حممد  ف��لح  ومعايل  الطاقة 

العمراين والبلديات.
اأف�سل  ع��ل��ى  واالط����لع  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  اإىل  امللتقى  ه���دف 
املمار�سات احلكومية الكفيلة باإيجاد احللول املبتكرة واال�ستباقية 
يف  احلكومية  القيادات  من  نخبة  مب�ساركة  املوؤ�س�سية  للتحديات 
للإدارة  كينيدي  ه��ارف��ارد  كلية  م��ن  اخل���رباء  م��ن  وع��دد  اأبوظبي 

احلكومية.
رك��زت على  املختلفة  التفاعلية  ع��ددا من اجلل�سات  امللتقى  و�سهد 
اأطر  وت��ق��دمي  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  التوا�سل  وتفعيل  تعزيز 
وو�سائل مبتكرة للم�ساهمة يف �سقل الكفاءات القيادية للم�ساركني 

ودعم جهودهم يف حتقيق املهام وامل�سوؤوليات املنوطة بهم.
وتطرق اإىل حمور الذكاء اال�سطناعي للرتقاء باالأداء احلكومي 
متا�سيا مع متطلبات ا�سرتاتيجية حكومة دولة االمارات يف جمال 
الذكاء اال�سطناعي لتحقيق التكاملية يف الروؤية امل�ستقبلية التي 
العمل  منظومة  من  يتجزاأ  ال  ج��زءا  ولي�سبح  الدولة  ت�ست�سرفها 
احلكومي مبا ي�سهم يف مواكبة املتغريات املت�سارعة وحتقيق تقدم 

ملمو�س يف االأداء العام على امليادين وامل�ستويات كافة.
وقال علي را�سد قنا�س الكتبي رئي�س هيئة املوارد الب�سرية الإمارة 
اأبوظبي باالإنابة - يف كلمته الرتحيبية خلل امللتقى - اإنه يف ظل 
الهائلة  والرقمية  التكنولوجية  والتطورات  املت�سارعة  املتغريات 
على م�ستوى العامل ي�ستوجب على اجلهات احلكومية بذل اأق�سى 
اجلهود املمكنة للتكيف مع هذه املتغريات احلديثة وتطبيق اأحدث 
يف  اإيجابي  ب�سكل  ت�ساهم  والتي  القيادية  االأمن���اط  يف  املمار�سات 
االأداء  كفاءة  مب�ستوى  والنهو�س  احلكومي  العمل  بيئة  حت�سني 

وحتقيق منو م�ستدام ال�ست�سراف امل�ستقبل.
يتطلب  احلكومية  اخل��دم��ات  اأداء  يف  التميز  اأن  الكتبي  واأ���س��اف 
اإعداد وبناء وتطوير قدرات القيادات احلكومية بامل�ستويات كافة 
وتطلعات  واأه��داف  روؤية  وحتقيق  امل�ستقبل  ال�ست�سراف  وتاأهيلهم 
املت�سارعة م��ن خ��لل االط���لع على  ال��ت��ط��ورات  االإم���ارة ومواكبة 
التجارب واال�ستفادة من اأحدث املمار�سات العاملية يف جمال القيادة 
امل�ستويات  مبختلف  الب�سرية  امل���وارد  ومتكني  املبتكرة  املوؤ�س�سية 

التطور  ظل  يف  وا�ستدامتها  االأع��م��ال  بيئة  تطوير  يف  للم�ساركة 
الكبري الذي ي�سهده العامل.

هيئة  ع���ام  م��دي��ر  اجل��اب��ري  �سعيد  �سريفة  اأو���س��ح��ت  جهتها  م��ن 
اإطار  ياأتي يف  امللتقى  اأن  باالإنابة  اأبوظبي  الب�سرية الإم��ارة  امل��وارد 
يف  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  وتطلعات  روؤي���ة  حتقيق  على  الهيئة  حر�س 
التحليلية  مهاراتهم  وتطوير  الوطنية  احلكومية  القيادات  بناء 
للو�سول  واالبتكار  الريادة  وتعزيز  االأه��داف  لتحقيق  والقيادية 
اإىل  .. م�سرية  العمل احلكومي  امل�ستويات يف منظومة  اأرق��ى  اإىل 
اأن القيادة املرنة ت�سعى دائما اإىل التغلب على التحديات وت�سخري 
بروح  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  واالب��ت��ك��ار  ب��االإب��داع  ال��ف��ك��ري  ال��ت��ن��وع 

الفريق الواحد.
االأفكار  توليد  اأهمية كبرية يف  امللتقى ميثل  اأن  اجلابري  واأك��دت 
وال���ربام���ج اخللقة  اخل��ط��ط  و���س��ع  ت�سهم يف  ال��ت��ي  االإب���داع���ي���ة 
وجودة  متميزة  بكفاءة  تدار  طريق  وخطة  عمل  كمنهج  واملتميزة 
عالية الإيجاد حلول للم�سكلت امللحة يف العمل املوؤ�س�سي وتعزيز 
التميز  ومنظومة  العمل  مب�ستوى  ل��لرت��ق��اء  القيادية  امل��ه��ارات 
الر�سيدة  القيادة  روؤي���ة  ي��واك��ب  مب��ا  املتعاملني  واإ���س��ع��اد  املوؤ�س�سي 

وخطة اأبوظبي.
وحول انعكا�سات امللتقى .. اأكد اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير 
اخلربات  تبادل  يف  ت�سهم  اللقاءات  ه��ذه  اأن  اأبوظبي  �سرطة  ع��ام 
واملعرفة بني امل�ساركني وتر�سخ منهجيات حديثة واأ�ساليب مبتكرة 
الثاين  ال�سف  قيادات  اإىل  املخرجات  ونقل  احلكومية  القيادة  يف 

عزز  امللتقى  ه��ذا  اأن  اإىل  الفتا   .. احلكومية  اجل��ه��ات  يف  والثالث 
النظريات املوؤ�س�سية التي طرحت فيه من خلل اجلل�سات والور�س 
املختلفة التي اأقيمت باإ�سراف خرباء كلية هارفارد كينيدي للإدارة 

احلكومية.
ونوه ال�سريفي اإىل اأهمية التوا�سل بني امل�ساركني وانعكا�سه على 
كفريق  يعملون  امل�ساركني  جميع  واأن  خ�سو�سا  م�ستقبل  العمل 
عمل واحد حتت مظلة حكومة اأبوظبي مما يعزز الريادة والتكامل 

يف االأداء احلكومي.
وتوجه �سعادته بال�سكر واالمتنان لهيئة املوارد الب�سرية على اإتاحة 
وح�سن  امللتقى  يف  للم�ساركة  احلكومية  للقيادات  الفر�سة  ه��ذه 
الق�سوى  لل�ستفادة  امللئمة  البيئة  وجتهيز  واحلفاوة  التنظيم 

من جل�سات وبرامج امللتقى.
التخطيط  دائ���رة  ال��ظ��اه��ري وكيل  م��ب��ارك عبيد  ق��ال  م��ن جانبه 
الكت�ساب  مم��ي��زة  ف��ر���س��ة  ي��ع��د  امللتقى  اإن  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
املختلفة يف اجلهات  العمل  اإىل فرق  املعارف  اخل��ربات ونقل هذه 
اأبوظبي  حكومة  جهات  بني  التوا�سل  تعزيز  واأهمية  احلكومية 
لتح�سني جودة اخلدمات املقدمة للأفراد واملتعاملني واالإ�سهام يف 

حتقيق التكامل املن�سود للرتقاء بالعمل احلكومي.
واأ����س���اف ال��ظ��اه��ري اأن م�����س��ارك��ة ال��ق��ي��ادات احل��ك��وم��ي��ة وامل����دراء 
ويعزز  للجميع  ك��ب��رية  ف��ائ��دة  ي�سكل  امللتقى  يف  معا  التنفيذيني 

اجلهود يف الريادة واالبتكار والتطوير.
دائرة  وكيل  ال�سرياين  ال�سيبة  يو�سف  الدكتور  اأثنى  ناحيته  من 

يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  هيئة  دور  ع��ل��ى  ب��االإن��اب��ة  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
تنظيم امللتقى الذي يخدم اخلطة اال�سرتاتيجية الإمارة اأبوظبي 
امل�ستقبلية  القدرات  وتطوير  بناء  يف  الر�سيدة  القيادة  وتوجهات 
ويعترب هذا  املعرفة  القائم على  االقت�ساد  اإىل  باالإمارة  للو�سول 
التجمع بحد ذاته فر�سة كبرية لرفد اجلهات احلكومية بالقيادات 
والكفاءات الب�سرية القادرة على تعزيز م�سرية النمو والتطور يف 

االإمارة.
اأف�����س��ل املمار�سات  اأه��م��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة م��ن  اإىل  ال�����س��ري��اين  واأ���س��ار 
واخل�����ربات ال��ع��امل��ي��ة ل��و���س��ع احل���ل���ول ال��ن��اج��ح��ة يف ال��ت��غ��ل��ب على 
املوؤ�س�سات  خطط  تنفيذ  تواجه  قد  التي  واال�سكاليات  التحديات 

لتحقيق اأهداف خطة االإمارة.
رك��زت على مفاهيم  للملتقى  ال�سابقة  ال��دورات  اأن  بالذكر  جدير 
واملتغرية  االأ�سيلة  وال��ق��ي��ادة  االأف����راد  ومتكني  املعرفية  امل�ساركة 
املوؤ�س�سي  واالب��ت��ك��ار  اال�سرتاتيجي  التخطيط  وت��ن��اول��ت  وامل��رن��ة 
جمال  يف  ناجحة  عاملية  جت���ارب  على  واالط����لع  امل��خ��اط��ر  واإدارة 

العمل املوؤ�س�سي.
خ�سبا  ومناخا  �سانحة  فر�سة  دورات���ه  جميع  يف  امللتقى  ويعترب 
االأعمال  ري���ادة  ي��دع��م  مب��ا  احلكومية  ال��ق��ي��ادات  وجتهيز  الإع����داد 
املوؤ�س�سية وا�ستدامتها بالتعاون مع موؤ�س�سات تعليمية دولية رائدة 
بناء  ل��لإدارة احلكومية والتي تعمل على  ككلية هارفارد كينيدي 
�سمن  اأبوظبي  حكومة  يف  وال��واع��دة  املتميزة  ال��ق��ي��ادات  وتطوير 

اأف�سل املعايري العاملية.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�سباب و«اقت�سادية عجمان« تنظمان حلقة �سبابية

•• عجمان-وام:

اأو�سى امل�ساركون يف حلقة »ال�سباب واال�ستثمار« - التي 
نظمتها دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان اأم�س االول 
ياأخذ  اأن  على  بالتاأكيد   - ال�سباب  وزارة  م��ع  بالتعاون 
والبحوث  الدرا�سات  يف  وامل��ب��ادرة  القيادة  مهام  ال�سباب 
والتوا�سل مع االأطراف املعنية واإطلق خارطة االأعمال 
االأعمال  وال���رتوي���ج خل���دم���ات ح��ا���س��ن��ات  واال���س��ت��ث��م��ار 
وتقدمي  ال�سباب  مل�ساريع  للت�سويق  الرقمية  واملن�سة 
التي   - ال�سبتبية  احل��ل��ق��ة  ح�سر  متخ�س�سة.  دورات 

عقدت يف مقر الدائرة - عدد من مدراء العموم واملدراء 
وجمل�س  احلكومية  اجلهات  عن  وممثلني  التنفيذيني 
واأ�سحاب  االأع���م���ال  رواد  م��ن  وع���دد  لل�سباب  ع��ج��م��ان 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف االإمارة.
اأبرزها  حم���اور  ع���دة  اإىل  ال�سبابية  احل��ل��ق��ة  وت��ط��رق��ت 
التحديات التي تواجه ال�سباب خلو�س جتربة اال�ستثمار 
املعوقات  ه��ذه  على  للتغلب  االأم��ث��ل  احل��ل��ول  ومناق�سة 
خمتلف  يف  اال�ستثمار  نحو  وجذبهم  ت�سجيعهم  واآل��ي��ة 

القطاعات واأ�ساليب الت�سويق الأعمالهم وم�ساريعهم.
وق����ال ���س��ع��ادة ع��ل��ي عي�سى ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

ولذلك  امل�ستقبل  ال�سباب ميثل  اإن  االقت�سادية  التنمية 
وال��ل��ق��اءات معهم  احللقات  ه��ذه  مثل  اأهمية عقد  ن��رى 
ب�سكل دوري ل�سرورة اال�ستماع ل�سوتهم والتعرف على 
وتعزيز  خلدمتهم  وتوظيفها  واق��رتاح��ات��ه��م  اأف��ك��اره��م 
التطور  ل��ي�����س��ارك��وا يف حت��ق��ي��ق  م��ه��ارات��ه��م وم��ع��ارف��ه��م 

املن�سود.
ا�ستكمااًل  ت��اأت��ي  احل��ل��ق��ات  ه��ذه  مثل  اأن  النعيمي  واأك���د 
اإمارة  كل  لل�سباب يف  بت�سكيل جمل�س  الوطنية  للجهود 
من  ومتكينها  ال�سابة  الوطنية  القدرات  وتعزيز  لدعم 
اأخذ زمام املبادرة وامل�ساركة الفاعلة يف �سناعة امل�ستقبل.

�سرطة عجمان حتتفي ب� »يوم الطفل الإماراتي«

القيادة العليا ل�سرطة راأ�ش اخليمة تناق�ش املعايري واملوؤ�سرات الأمنية 

» ت�سهيل «.. متيز �سهل يف اخلدمات ومتوا�سل مع املتعاملني 

املنتدى الدويل للت�سال احلكومي ينظم جل�سة حوارية بعنوان »�سباب امل�ستقبل: بناء مهارات �سابة للألفية الرقمية«

•• عجمان-وام:

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اح��ت��ف��ت 
عجمان ب� » يوم الطفل االإماراتي« 
واأولياء  للأطفال  برنامج  بتنظيم 
بعجمان  م��دار���س  �سبع  يف  االأم���ور 

ومدر�سة يف م�سفوت.
ت�������س���م���ن ال�����ربن�����ام�����ج ف���ع���ال���ي���ات 
�سملت  ه��ادف��ة  وت��وع��وي��ة  ترفيهية 
االإيجابي  التفكري  على  التحفيز 
ع�����س��ف ذهني  ج��ل�����س��ات  ب���اإق���ام���ة 
باأ�سلوب  االبتكار  اأدوات  وا�ستخدام 
حول  بتو�سيات  اأثمر  ما  ترفيهي 
حقوق الطفل واأمنه وحمايته من 
اإىل جانب ور�س تدريبية  املخاطر 
وتوزيع كرا�سي جلو�س االأطفال يف 

ال�سيارة.

النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  را����س���د  ب��ن��ت 
النموذجية  م�سريف  مدر�سة  ويف 
ورو�سة احلنان ومدار�س م�سفوت 

و4 مدار�س اأخرى.
الفعاليات  اأن  اإىل  واأ��������س�������ارت 
ت�������س���م���ن���ت م�������س���اب���ق���ات وج����وائ����ز 
اإ�سافة  االبتكار  اأدوات  با�ستخدام 
الفارهة  ال����دوري����ات  ف��ع��ال��ي��ة  اإىل 
للأطفال  وع�����رو������س  ل��ل�����س��رط��ة 
ومقدمة  فيديو  مب�ساهد  مدعمة 
الطفل  لتوعيته  تفاعلي  باأ�سلوب 
تعر�س  حال  يف  االأمثل  بالت�سرف 
ال�سام�سي  واأ�سافت  خماطر  الأي��ة 
تدريبية  ور����س���ه  ت��ن��ظ��ي��م  مت  اأن�����ه 
حول التعامل مع االأطفال وتعزيز 
وحقوق  ودمي���ة  ب��ق��ان��ون  ثقافتهم 
الطفل بجانب اإعداد ر�سائل لدعم 

االإمارات وتطلعات » اأم االإمارات » 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة االحت�����اد 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية االأ�سرية من خلل مبادرة 
الكفاءة  ج�������س���دت  ال���ت���ي  ���س��م��وه��ا 
الطفل  رع��اي��ة  يف  للدولة  العالية 

واالأ�سرة واملجتمع.
االأط����ف����ال هم  اإن  ���س��ع��ادت��ه  وق�����ال 
وم�ستقبله  ال��وط��ن  ث����روات  اأغ��ل��ى 
على  عجمان  �سرطة  حر�ست  ل��ذا 
اإداراتها للحتفال  م�ساركة جميع 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. املنا�سبة  ب��ه��ذه 
التنمية  و���س��ع��ت  ع��ج��م��ان  ���س��رط��ة 
�سمن  امل�����س��ت��دام��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اأولوياتها وتبنت املبادرات الرامية 

عزة  ال�سيخة   .. الفعاليات  ح�سر 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  را����س���د  ب��ن��ت 
رئ��ي�����س��ة م��وؤ���س�����س��ة ح��م��اي��ة للطفل 
وامل�������������راأة وع��������دد م�����ن ال�������س���رك���اء 
دور  لهم  ال��ذي��ن  اال�سرتاتيجيني 
ف���اع���ل يف ب���ن���اء وت���ن���م���ي���ة ق�����درات 
خمتلفة  جم������االت  يف  االأط�����ف�����ال 
مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري م��ن �سباط 

واأفراد وموظفي القيادة.
�سلطان  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  وهناأ 
ب���ن ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
االإم����ارات  اأط��ف��ال  عجمان  �سرطة 
ب��ي��وم��ه��م ال���ذي ي�����س��ادف 15 من 
م��ار���س م��ن ك��ل ع����ام.. م���وؤك���دا اأن 
ن��ف��ذت خططها  ع��ج��م��ان  ���س��رط��ة 
لهذه  امل���ج���ت���م���ع���ي  وب����رن����اجم����ه����ا 
حكومة  ل���ن���ه���ج  ط���ب���ق���ا  امل���ن���ا����س���ب���ة 

اإىل اإخراج جيل قادر على مواجهة 
وامل�ساريع  امل�����س��ت��ق��ب��ل  حت����دي����ات 
واإ�سعادهم  حمايتهم  يف  امل�ساهمة 
وتقدير  حقوقهم  على  واملحافظة 
طاقاتهم  واإب�����������راز  م���ن���ج���زات���ه���م 
والتميز  االإب���داع  على  وت�سجيعهم 
من اأجل جيل مثقف مبدع ومبتكر 
وجمتمع  واع���ي���ة  اأ�����س����رة  ���س��ل  يف 

متما�سك وبيئة اآمنة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال��ن��ق��ي��ب نورة 
���س��ل��ط��ان ال�����س��ام�����س��ي رئ��ي�����س ق�سم 
العامة وجلنة  والعلقات  االإعلم 
�سرطة  اإن  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
ع��ج��م��ان ن��ظ��م��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ليوم 
ال���ط���ف���ل االإم������ارات������ي يف م���دار����س 
م���در����س���ة عجمان  م��ن��ه��ا  ع��ج��م��ان 
اخل��ا���س��ة ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ��ة عزة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اجتماع جلنة القيادة العليا للعام 
علي  ال���ل���واء  ب��رئ��ا���س��ة  2018م 
العام  القائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن 
ل�سرطة راأ�س اخليمة والذي عقد 
بقاعة االجتماعات الكربى مببنى 
العميد  بح�سور   ، العامة  القيادة 
نائب  احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد 
 ، راأ���س اخليمة   قائد ع��ام �سرطة 
العليا  ال��ق��ي��ادة  للجنة  واأع�����س��اء 
ب�سرطة راأ�س اخليمة نتائج معيار 
يف  واال�ستدامة  الذكية  احلكومة 

ع��ن ع���ام 2017 وامل�����س��ت��ه��دف يف 
عام 2018 . ويف ختام االجتماع 
ل�سرطة  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  وج�����ه   ،
للح�سور  ال�����س��ك��ر  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
كافة  الإجن���از  امل��ب��ذول��ة  جلهودهم 
امل��وك��ل��ة غليهم  االأع���م���ال وامل���ه���ام 
يتوافق  مب��ا  املطلوب  النحو  على 
الداخلية  وزارة  ا�سرتاتيجية  مع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���ع���اي���ري وامل����وؤ�����س����رات 
االأم���ن���ي���ة يف ك���اف���ة امل����ج����االت مبا 
ي����ع����زز ال����ع����م����ل وال����ت����ك����ام����ل بني 
اجلميع لتعزيز االأمن واال�ستقرار 

واالرتقاء باخلدمات .

الداخلية  وزارة  ق��ي��م  م���ن  ق��ي��م��ة 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ت��م��ي��ز واالب��ت��ك��ار ، 
املوؤ�سرات  نتائج  ومناق�سة  عر�س 
الوطنية واال�سرتاتيجية اخلا�سة 
امل�ساندة  واخل�����دم�����ات  ب�����امل�����وارد 
وامل�ستهدف   2017 ع�����ام  ع����ن 
ب���االإ����س���اف���ة   ،  2018 ع������ام  يف 
نتائج  وم���ن���اق�������س���ة  ع����ر�����س  اإىل 
للموارد  اال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرات 
واخلدمات امل�ساندة بنف�س الفرتة 
،ع����ر�����س وم���ن���اق�������س���ة امل����وؤ�����س����رات 
الإدارة  اال�سرتاتيجية  وامل��ب��ادرات 
ال���دف���اع امل����دين ع��ن ع���ام 2017 

املجاالت االقت�سادية واالجتماعية 
 2017 ع�������ام  ع������ن  وال����ب����ي����ئ����ي����ة 

وامل�ستهدف يف عام 2018.
م�ستهل  يف  االجتماع  وا�ستعر�س 
ال��ت��و���س��ي��ات التي  اأب������رز  اأع���م���ال���ه 
اجتماعات  خ����لل  م���ن  حت��ق��ق��ت 
متخ�ست  التي  والنتائج  القيادة 
والتو�سيات  وال����ق����رارات   ، ع��ن��ه��ا 
التي مت اإجنازها ، وبحث االجتماع 
عدد من املو�سوعات املدرجة على 
عر�س  م��ن��ه��ا   ، اأع���م���ال���ه  ج������دول 
ال�سري  املت�سوق  نتائج  ومناق�سة 
ا�ستعرا�س   ،  2017 ع����ام  ع���ن 

 ،  2018 ع�����ام  يف  وامل�������س���ت���ه���دف 
ن��ت��ائ��ج معيار  وم��ن��اق�����س��ة  ع���ر����س 
عن  ال���ق���ي���ادة  يف  االب���ت���ك���ار  اإدارة 
عام  وامل�����س��ت��ه��دف يف   2017 ع���ام 
معيار  نتائج  مناق�سة   ،  2018
احلكومة الذكية عن عام 2017 
 ،  2018 ع�����ام  يف  وامل�������س���ت���ه���دف 
ن��ت��ائ��ج معيار  وم��ن��اق�����س��ة  ع���ر����س 
اال�ستدامة يف املجاالت االقت�سادية 
عام  ع��ن  والبيئية  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ع���ام  يف  وامل�������س���ت���ه���دف   2017
نتائج  ومناق�سة  عر�س   ،  2018
)هوبا�س(  الوظيفي  االأداء  تقييم 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

 « ال�ساهرة  العني   « برنامج  �سمن 
االإذاعي الذي يبث عرب اأثري اإذاعة 
االإعلم  اإدارة  وتعده  راأ�س اخليمة 
بالقيادة  ال����ع����ام����ة  وال����ع����لق����ات 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ، 
 ، ال��ث��ال��ث  للمو�سم   28 حلقته  يف 
حت���دث ���س��ي��وف احل��ل��ق��ة، ع��ن دور 
املقدمة  خ��دم��ات��ه  واأب�����رز  ت�سهيل 

مع جميع اجلهات ذات االخت�سا�س 
امل�سرتك . واأو�سحت احللقة خلل 
التقرير دور ومهام »ت�سهيل« واأبرز 
املجتمع  الأف���راد  املقدمة  خدماته 
العمل داخله  اإج��راءات �سري  واآلية 
و�سعيه  م��ي��دان��ي��اً  اأو  اإداري������اً  ���س��واء 
يف  وال��ت��ح��دي��ث  للتطوير  امل�ستمر 
املجتمع  تطلعات  ملواكبة  خدماته 
والو�سول بها اإىل م�ستويات عالية 

ذات جودة.

خدماته  واأب����رز  »ت�سهيل«  مفهوم 
م�ستعر�سني  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل��ق��دم��ة 
اخلدمات اخلا�سة بال�سرطة ، وما 
تتناوله ت�سهيل من اإجراءات واأدوار 
املتعلقة  املتطلبات  الإجناز  تقدمها 
واملوؤ�س�سات  االأفراد  بال�سرطة عرب 
اخلا�سة  االأه���داف  تناولوا  كذلك 
باملركز ور�سالته واالإجراءات املتبعة 
واحل�سول  امل��ع��ام��لت  لتخلي�س 
ع��ل��ى خ��دم��ات��ه  . وت���ن���اول �سيوف 

وخطوات  عليها  احل�سول  وكيفية 
م��ن خللها  يتم  التي  االإج����راءات 
جلمهور  امل����ع����ام����لت  ت��خ��ل��ي�����س 

املتعاملني . 
االأ�ستوديو  يف  الربنامج  ا�ست�ساف 
ك���ل م���ن ط���ال���ب ع���ب���داهلل ك���رديل 
رئي�س جمل�س ادارة مركز الطالب 
ملح  وعبداهلل  ت�سهيل  للخدمات 
�سعادة  ا�ست�ساري  ال�سحي  عبداهلل 
امل���ت���ع���ام���ل���ني.     ت���ن���اول ال�سيوف 

احللقة االذاعية عن اأبرز مبادرات 
املركز يف »عام زاي��د« وما ت�سمنته 
متعلقة  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�����س��ط��ة  م���ن 
عدة  م��ن  املنبثقة  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 
له  املغفور  �سخ�سية  ت��ربز  حم��اور 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
اال�ستثنائية  نهيان طيب اهلل ثراه 
واملتميزة ، و�سلط ال�سيوف ال�سوء 
ع��ل��ى اجن������ازات امل���رك���ز خ���لل عام 
، وعن براجمه و�سراكاته   2017

•• ال�صارقة-الفجر:

للت�سال  ال���دويل  امل��ن��ت��دى  ينظم 
املركز  ي��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  احل��ك��وم��ي، 
احلكومي،  ل���لت�������س���ال  ال��������دويل 
تقام  ال���ت���ي  ال�����س��اب��ع��ة  ن�����س��خ��ت��ه  يف 
اجلاري  م��ار���س  و29   28 ي��وم��ي 
جل�سة  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز  يف 
ال���ث���اين، حول  ال���ي���وم  ح���واري���ة يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل: بناء  »����س���ب���اب  ك��ي��ف��ي��ة 
 ،« الرقمية  للألفية  �سابة  مهارات 
لتمكني ال�سباب وبناء �سخ�سياتهم 

القيادية.  
وت����ن����اق���������س اجل���ل�������س���ة احل�����واري�����ة 
ال�سباب وما يجب عليهم  مو�سوع 
م��ه��ارات للنجاح يف  اك��ت�����س��اب��ه م��ن 
الذكاء  زم��ن  يف  خا�سة  امل�ستقبل، 
ال�سناعية  وال��ث��ورة  اال�سطناعي 
ال��راب��ع��ة، ح��ي��ث ق��د ي��ج��د ال�سباب 
نف�سه يف عامل جديد بدون مرجع 
مع  للتاأقلم  فعله  عليهم  يجب  مل��ا 

هذه التغيريات.
وي�سارك يف اجلل�سة احلوارية التي 
للمنتدى  ال���ث���اين  ال���ي���وم  يف  ت��ق��ام 
ال����دويل ل��لت�����س��ال احل��ك��وم��ي كل 
اآن���دي���ر����س���ون، مدير  م���ن غ���اف���ني 
امل���ج���ل�������س ال���ث���ق���ايف ال���ربي���ط���اين، 
ال�سيا�سات  م���دي���ر  اإدي،  و���س��ل��ي��م 
يف  احلكومية  وال��ع��لق��ات  ال��ع��ام��ة 
»غوغل« ال�سرق االأو�سط، و ق�سورة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  اخل���ط���ي���ب، 
اجلل�سة  ويدير  »يوترين«،  ل�سركة 
اآدريان ويلز، املدير االإداري ل�سركة 

اإينيك�س االإعلمية.
علي،  �سعيد  ط���ارق  �سعادة  وق���ال 
حلكومة  االإع��لم��ي  املكتب  م��دي��ر 
العمود  ال�سباب  »ي�سكل  ال�سارقة: 
ال���ف���ق���ري ل���ن���ج���اح احل���ك���وم���ات يف 

املجتمع،  ع��ل��ى  امل���ه���ارات اجل��دي��دة 
وخا�سة  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع  ودور 
�سركات التقنية يف دعم احلكومات 
جديد،  ع��امل  اإىل  ال�سباب  لتاأهيل 
امل��ط��ل��وب من  ال�����دور  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ال�سباب لدعم االأجندات الوطنية، 
وت����اأث����ري االت�������س���ال احل���ك���وم���ي يف 
حت��ف��ي��ز وت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ب��اب على 

القيام بهذه اجلهود. 
ال����دويل للت�سال  امل��ن��ت��دى  وب���ات 
املركز  ي��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  احل��ك��وم��ي، 
احلكومي  ل���لت�������س���ال  ال���������دويل 
ال�����ت�����اب�����ع ل���ل���م���ك���ت���ب االإع������لم������ي 
عاملياً  ح��دث��اً  ال�����س��ارق��ة،  حل��ك��وم��ة 
ج���اذب���اً ل�����س��ن��اع ال���ق���رار واخل����رباء 
واملهتمني  ال���ع���لق���ة  واأ�����س����ح����اب 
مب��ج��ال االت�����س��ال احل��ك��وم��ي من 
جانب  اإىل  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
كونه من�سة لطرح الق�سايا املهمة 
ال�سريعة  ال���ت���ط���ورات  وم��ن��اق�����س��ة 
للخروج بتو�سيات وقرارات ت�ساعد 
االت�سال  يف  والعاملني  احلكومات 
احل���ك���وم���ي ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اأدائ���ه���م 
باالرتقاء  ي�����س��ه��م  مب����ا  وع��م��ل��ه��م 
ب����االأداء احل��ك��وم��ي ورف���ع م�ستوى 

ر�سا اجلمهور.

احلياتية املختلفة«.
واأك����د ع���لي اأن امل��ن��ت��دى ال���دويل 
من  يتطلع  احل��ك��وم��ي  ل��لت�����س��ال 
احلوارية  اجلل�سات  تنظيم  خ��لل 
من  امل���ط���ل���وب  ال�������دور  اإب��������راز  اإىل 
احلكومات يف تبني تغيريات جذرية 
احلكومية  ال���ق���ي���ادات  ه��ي��ك��ل��ة  يف 
لتتنا�سب  احل��ك��وم��ي  واالت�������س���ال 
اإىل  اإ�سافة  الرقمية،  االألفية  مع 

احل����ا�����س����ر وامل�������س���ت���ق���ب���ل، وي�������زداد 
ظل  يف  اأه������م������ي������ة  ح�����������س�����وره�����م 
الذكاء  لع�سر  املتلحقة  املتغريات 
ال�سناعية  وال��ث��ورة  اال�سطناعي 
ال���راب���ع���ة، ون���ظ���راً ل��ق��درت��ه��م على 
التعامل مع هذه التطورات ب�سكل 
فر�ساً  مي��ت��ل��ك��ون  ف��اإن��ه��م  اأ�����س����رع، 
م�ستقبل  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ري  يف  اأك����رب 
القطاعات  وع���ل���ى  جم��ت��م��ع��ات��ه��م 

ا�ستثمار االهتمام املتزايد من قبل 
اأفرزته  م��ا  م��ع  بالتفاعل  ال�سباب 
ات�سالية  و�سائل  من  االألفية  هذه 
االأمثل  ب��ال�����س��ك��ل  ت��ق��ن��ي��ة  واأدوات 

لتلبية تطلعات املجتمع. 
و���س��ت��ب��ح��ث اجل��ل�����س��ة يف ع����دد من 
بينها  م���ن  امل���ح���وري���ة،  ال��ق�����س��اي��ا 
على  يجب  التي  امل�ستقبل  مهارات 
ال�������س���ب���اب ت��ع��ل��م��ه��ا، وت����اأث����ري هذه 

العامة ل�سرطة عجمان.
فيما قدم مركز �سرطة احلميدية 
���س��ب��اب �سرطة  ال�����س��ام��ل وجم��ل�����س 
عجمان مبادرة » اأطفالكم اأمانتنا« 
جللو�س  ك��را���س��ي  ت��وزي��ع  ت�سمنت 

للن�سر  وح��م��اي��ت��ه  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق 
ع��رب االإن��رتن��ت وق��ن��وات التوا�سل 
التوا�سل  وجمموعات  االجتماعي 
اأخرى نظمت  اإىل فعاليات  اإ�سافة 
اإدارات القيادة  بالتعاون مع جميع 

االأط���ف���ال يف امل��رك��ب��ة وزي�����ارة اإىل 
باالأطفال  رو�سة احلنان لللتقاء 
وامل�ساركة يف الفعاليات وم�ساركات 
اأخرى من مركزي �سرطة م�سفوت 

واملنامة.

مالية عجمان توقع اتفاقية �سراكة مع املوارد الب�سرية املركزية
•• عجمان ـ الفجر 

ب�����س��ع��ادة مروان  امل��ال��ي��ة يف ع��ج��م��ان ممثلة  وق��ع��ت دائ����رة 
اآل علي م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة م��ع امل���وارد الب�سرية  اأح��م��د 
الرحمن بن  ب�سعادة را�سد عبد  املركزية بعجمان ممثلة 
جربان ال�سويدي اتفاقية �سراكة ب�ساأن اإدارة التطبيقات 

االإلكرتونية لعمليات املوارد الب�سرية يف »نظام موارد«.
و اأكد مروان اأحمد اآل علي اأن دائرة املالية حتر�س على 
احلكومي بني خمتلف  املوؤ�س�سي  بالعمل  االرتقاء  تعزيز 
ال�سراكة  تفعيل  خلل  من  بعجمان  احلكومية  اجلهات 
ان�سجاما  ي��اأت��ي  االتفاقية  ه��ذه  توقيع  اأن  مبينا  معها، 
النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  لتوجيهات  وتنفيذا 
رئي�س دائرة املالية بجعل الدائرة �سريكا اأ�سا�سيا لتحقيق 
اأهداف روؤية عجمان 2021. واأ�ساف �سعادته اأن الهدف 
ال��رئ��ي�����س��ي م��ن االت��ف��اق��ي��ة ه��و ت��ع��زي��ز ال��ت��ح��ول الرقمي 
وتبادل  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  يف  الب�سرية  امل����وارد  لعمليات 
االإلكرتونية  التطبيقات  جم��ال  يف  وال��ت��ع��اون  اخل���ربات 
بغر�س اأمتتة االإجراءات املالية واإجراءات املوارد الب�سرية 
يف »نظام موارد« يف اجلهات املحلية الإمارة عجمان، اإ�سافة 
احلكومية.  اجل��ه��ات  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اىل 
ال�سراكات  دعم  على  املالية حتر�س  دائ��رة  اأن  اىل  واأ�سار 
توحيد  ع��رب  وال��دوائ��ر احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع خمتلف 
واال�ستفادة  امل�سرتك  االهتمام  ذات  والن�ساطات  اجلهود 

الب�سرية  ال��ك��وادر  يف  واملتمثلة  املتوفرة  االإمكانيات  من 
العلمية والعملية،  الفنية والتقنية واخلربات  واالأجهزة 
مبا ينعك�س اإيجابياً على املخرج النهائي مل�ستوى اخلدمات 
جربان  بن  عبدالرحمن  را�سد  اأك��د  جانبه  من  املقدمة. 
ال�سويدي-مدير عام املوارد الب�سرية املركزية على اأهمية 
ت�ساهم يف دعم وتطوير وتعزيز  اأنها  االإتفاقية مو�سحاً 
اإطار  وفق  العام  ال�سالح  خدمة  بهدف  التعاون  علقات 
الطرفني،  واإخت�سا�سات  اإل��ت��زام��ات  م��ع  يتفق  موؤ�س�سي 
ومب��ا ي��ت��وائ��م م��ع اخل��ط��ط االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل���لإم���ارة، و 
كافة  املوؤ�س�سية على  والتجارب  املعرفة واخل��ربات  تبادل 
امل�ستويات امل�سرتكة. و اأ�سار  اإىل حر�س املوارد الب�سرية 
املعنية، يف  امل�ساركة مع اجلهات احلكومية  املركزية على 
اإع��داد نظم  و  التقنية،  النظم  واإ�ستخدام  اإختيار   جمال 
وبرامج لتطبيق التحول الرقمي لعمليات املوارد الب�سرية  
التطبيق  ل�سمان  عجمان  اإم���ارة  يف  احلكومية  للجهات 
االإلكرتونية   الب�سرية   امل���وارد  وب��رام��ج  الأنظمة  االأم��ث��ل 
يتوافق مع توجهات حكومة عجمان  واإدارتها على نحو 
لتنمية املهارات وزيادة كفاءة املوارد الب�سرية يف االإمارة، 
باالإ�سافة اإىل مد ج�سور التعاون الفني والتقني واالداري 
واال�ست�ساري يف كافة املجاالت ودعم عملية التن�سيق من 
خلل   من  امل�سرتك  االإهتمام  ذات  ال��ربام��ج  تنفيذ  اأج��ل 
ت��ب��ادل اخل����ربات وامل��ع��ل��وم��ات واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات لدى 

الطرفني .
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اأخبـار الإمـارات
افتتاح من�سات ال�سعادة يف اليوم العاملي للأندية الطلبية

•• دبي-وام:

الأن�سطة  عر�سا  ت�سمن  العاملي  ال��ي��وم  فعاليات  دب��ي  جامعة  نظمت 
والثقافية  الفنية  العرو�س  اإىل عدد من  اإ�سافة  الطلبية..  االأندية 

وعر�س فني من فرقة القرية العاملية.
وقال الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س جامعة دبي الذى افتتح ام�س اىل 
ان هذه الفعالية تتزامن مع احتفاالت الدولة بعام زايد وذكرى مرور 
املوؤ�س�س زايد اخلرب والت�سامح والعطاء  القائد  مائة عام على ميلد 
االن�سان  يخدم  �سيء  بكل  واهتم  املليني  قلوب  امتلك  ال��ذي  القائد 
من تعليم و�سحة وتوفري كل �سبل احلياة املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه.
كاملة  �سفافية  ت��وف��ر  افتتاحها  مت  ال��ت��ي  ال�سعادة  من�سات  اأن  واأك���د 
لكل  روؤي��ت��ه  ع��ن  ي��ع��رب  اأن  فيها  بالت�سويت  م�����س��ارك  اأي  وي�ستطيع 
اخلطط  وو�سع  وال�سعف  القوة  نقاط  وبيان  باجلامعة  علقة  ماله 
لل�ستفادة من نقاط القوة والعمل على معاجلة نقاط ال�سعف بهدف 

ا�سعاد اجلميع .
روؤي����ة �ساحب  امل��ج��ال م��ن  ان��ن��ا ن�ستلهم خ��ط��وات��ن��ا يف ه���ذا  واأ����س���اف 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف ال�سعادة واالإيجابية �ساكرا 
الفعاليات  افتتاح  ح�سروا  وال����ذين  دب��ي  يف  الع������امة  القن������سليات 

العلمي  ال��ت��ع��اون  زي����ادة  امل�����س��ارك��ة  ال����دول  قن�سليات  ممثلي  مطالبا 
ومراكز  اجلامعات  بني  الطلبة  لتبادل  اإ�سافة  والبحثي  والتعليمي 

البحوث.
العاملي يتما�سى مع روؤية القيادة الر�سيدة جلعل  اليوم  اأن  اإىل  وا�سار 
و  امل��ت��ب��ادل  واالح����رتام  بالت�سامح  تت�سم  عاملية  دول���ة  االم����ارات  دول���ة 
واالإيجابية  ال�سعادة  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  البعيني  حكمت  قدم 
ور�سا  �سعادة  تقي�س  والتي  املن�سات  هذه  الأهمية  عر�سا  اجلامعة  يف 
ال��ي��وم هو  احل���دث  ه��ذا  م��ا يف  “اأهم  اأن  اإىل  وال����زوار م�سريا  الطلبة 
الت�سويت على كفاءة رئي�س اجلامعة ومدى الر�سا عنه والذي بدوره 
قبل التحدي بثقة” و�سيتم كل ا�سبوع طرح مو�سوع يتعلق باجلامعة 

والعملية التعليمية للت�سويت.
وقال احمد الكيتوب رئي�س جمل�س احتاد طلبة اجلامعة اإن اجلامعة 
بها طلبة من 42 جن�سية واأن االندية الطلبية امل�ساركة يف الفعاليات 
اأتاحت للطلبة التلقي بني الثقافات والتنقل بني الدول بدون تاأ�سرية 
اأو حدود وتر�سل اجلامعة من خللها ر�سالة للعامل اأن دولة االإمارات 

اأ�سبحت عا�سمة وملتقى لثقافات ال�سعوب واالأعراق واالأديان.
اليوم  اأن  اإىل  الطلبة واخلريجني  �سئون  امل��رزاق مديرة  اآمنة  ولفتت 
العاملي يوفر للطلبة الفر�سة لعر�س ثقافة وح�سارة وتقاليد وعادات 
بلدهم ويك�سر احلواجز بني ال�سعوب اإ�سافة الأنه يحقق التفاعل بني 

الطلبة من خلل اأن�سطة متعددة باعتبارهم قادة امل�ستقبل.

مدر�سة الظفرة املجتمعية يف مدينة زايد  جتذب الطالب بفعالياتها املتميزة 

الطلب : مدر�سة  تقدم برامج متكاملة ريا�سية وثقافية وعلمية ترفع املهارات الذاتية

واملهارات املطلوبة، �سمن اأطر املتعة، 
ي،  والتحِدّ وال���ف���ائ���دة،  وال��ت�����س��ل��ي��ة، 
ريا�سَيّة،  اأن�سطة  منها  واحلما�س، 
وثقافية،  ���ة،  اج���ت���م���اع���َيّ واأن�������س���ط���ة 
االأن�سطة  اإىل  باالإ�سافة  وت��راث��ي��ة، 
ال�سعر،  ت��ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  ال���ف���ن���ي���ة 
والتمثيل،  وال��ر���س��م،  وامل��و���س��ي��ق��ى، 
الهائل  التنوع  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سرياً 
املدار�س  ن�ساطات  اأن��واع  يف  والكبري 
املجتمعية ي�ساعد على ك�سف رغبات 
فهذه  ��زه��م؛  مت��ُيّ وم��واط��ن  الطلبة 
االن�����س��ط��ة ت�����س��ه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
ومهارات  مواهب  وتنمية  اكت�ساف 
ع���دة جم����االت تقدمها  ال��ط��ل��ب��ة يف 
املدار�س املجتمعية مما ي�سهل االأمر 
االأم��ور على متابعة  اأولياء  وي�سجع 
واأ�ساف  وتنميتها.   ذويهم  مواهب 
دوراً  تلعب  املجتمعية  امل��دار���س  اأن 
الرتابط  زي����ادة  م�ستوى  يف  ك��ب��رياً 
االأ�سري بني االأطفال وذويهم، حيث 
االأ�سرة لنحو  اأف��راد  ي�ساعد ح�سور 
8 �ساعات ا�سبوعياً وق�ساء كل هذا 
�سخ�سَيّة  ي  ُت��ق��ِوّ على  �سوياً  الوقت 
ع���ق���د اخلجل  وت���ف���ُك���ك  ال���ط���لَّ���ب���ة، 
لديهم، وزيادة التفاعل املبا�سر بني 
اأف���راد االأ���س��رة ال��واح��دة، مم��ا يعود 
املجتمع  وعلى  الطلبة  على  بالنفع 
الفعاليات  وت�����س��م��ل  ع�����ام.  ب�����س��ك��ٍل 
املدار�س  تقدمها  ال��ت��ي  واالن�����س��ط��ة 
املجتمعية ب�سكل يومي للم�ساركني، 

واأ�ساف �سعادته: »�ست�ساعد التغذية 
الراجعة من اللقاءات وور�س العمل 
للطلبة  ال�����دائ�����رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
واأول����ي����اء االأم�����ور ع��ل��ى االب��ت��ك��ار يف 
ال���ف���ع���ال���ي���ات واخل������دم������ات جل���ذب 
للمدر�سة،  وال����������زوار  امل�������س���ارك���ني 
ومتكينهم من ق�ساء وقت فراغهم 
يف حميط بناء ومثمر، علوة على 
ال��ل��ق��اءات م��ن فتح  م��ا ت�سكله ه��ذه 
الفئات  خمتلف  بني  احل��وار  قنوات 
امل��دار���س من  مم��ا ي�سهم يف حتويل 

ي��و���س��ف ال�������س���ري���اين، وك���ي���ل دائ����رة 
التعليم واملعرفة باالإنابة : »التو�سع 
املجتمعية،  امل����دار�����س  م�������س���روع  يف 
املدار�س  ت��ل��ك  مت��ك��ني  اإىل  ي��ه��دف 
املحيطة  امل��ج��ت��م��ع��ات  خ���دم���ة  م���ن 
ب���ه���ا م�����ن خ������لل ت���ن���ظ���ي���م ب���رام���ج 
تتنا�سب  وتربوية  ثقافية  وفعاليات 
م��ع اح��ت��ي��اج��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات جميع 
الدوام  �ساعات  بعد  املجتمع،  فئات 
يجعل  مما  املدار�س  لتلك  الر�سمي 
ثقافياً  اجتماعياً  حم���وراً  امل��در���س��ة 

يف الوقت ذاته نظمت دائرة التعليم 
واملعرفة لقاءات وور�س عمل للطلبة 
املجتمع  واأف������راد  االأم������ور  واأول����ي����اء 
املجتمعية،  امل�����دار������س  رواد  م����ن 
االأن�سطة  يف  اآرائ��ه��م  اإىل  لل�ستماع 
تطويرها  يف  وروؤي���ت���ه���م  امل���ق���دم���ة 
اأن�����س��ط��ة ج���دي���دة، وذلك  واإ����س���اف���ة 
الروؤية  يف  منها  اال���س��ت��ف��ادة  ب��ه��دف 
به  والو�سول  للم�سروع  امل�ستقبلية 

اإىل اأفق اأو�سع واأكرب. 
الدكتور  �سعادة  ق��ال  ال�سدد  وبهذا 

بيئة اأكادميية بحتة اإىل بيئة جاذبة 
واأ�سرته، ومن�سة  للطالب  وحمفزة 
على  واالط�����لع  وامل�����س��ارك��ة  للتعلم 

خمتلف نواحي احلياة«.
من جانبه قال ال�سيد نا�سر خمي�س 
الل�سفية  االن�����س��ط��ة  ق�سم  م��دي��ر 
اإن  ال���ت���ع���ل���ي���م وامل����ع����رف����ة  ب�����دائ�����رة 
ي�سهم  املجتمعية  امل��دار���س  م�سروع 
االأن�سطة  م��ن  جمموعة  ت��وف��ري  يف 
واأولياء  الطلبة  بها  ي�سرتك  التي 
اخلربات  تعطيهم  وال��ت��ي  اأم��وره��م 

يف  وي�سهم  املجتمع   ف��ئ��ات  جلميع 
تخريج جيل قادر على اإنتاج املعرفة 
وم����زود ب��امل��ه��ارات مل��وا���س��ل��ة م�سرية 
الفتاً  واالزده����ار،  والتقدم  التنمية 
واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ������رة  اأن  اإىل 
للتو�سع  واملوؤ�سرات  املعايري  و�سعت 
اأك��رب من  ع���دداً  لي�سمل  امل�سروع  يف 
املدار�س، وذلك بعد االأقبال الكبري 
يف  امل�ساركة  امل��دار���س  �سهدته  ال��ذي 
امل�سروع والبالغ عددها 15 مدر�سة 

حتى االأن«.

 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

 جنحت مدر�سة الظفرة املجتمعية  
باقة  ت����ق����دمي  يف  زاي�������د   مب���دي���ن���ة 
والربامج  االأن�����س��ط��ة  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
ال��ط��لب مع  ال��ت��ي ج��ذب��ت  املتميزة 
تناف�سية  اأج����واء  االأم����ور يف  اأول��ي��اء 
ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة م��ت��م��ي��زة ���س��اه��م��ت يف 
الريا�سي  ب���امل�������س���ت���وى  االرت�����ق�����اء 

والثقايف والعلمي .
نائب  املن�سوري  عبدالعزيز  واأك���د 
التعليم  ل���دائ���رة  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر 
واملعرفة اأن هناك خطة للتو�سع يف 
ال�سنوات  خلل  املجتمعية  املدار�س 
اإط�������ار خطط  وذل������ك يف  ال���ق���ادم���ة 
الدائرة للتو�سع يف م�سروع املدار�س 
حيث  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  املجتمعية 
 5 اف��ت��ت��اح  اجل����اري  ال��ع��ام  �سي�سهد 
م��دار���س ج��دي��دة، ك��م��ا م��ن املتوقع 
يف  كبرياً  تو�سعاً  امل�سروع  ي�سهد  اأن 
واالأن�سطة  املجتمعية  املدار�س  عدد 
وال�����ربام�����ج ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا خلل 
ال���ق���ادم���ة، وذلك  ���س��ن��وات  ال���ث���لث 
التعليم  دائ��������رة  خ���ط���ط  مل����واك����ب����ة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  وتوجهاتها  وامل��ع��رف��ة 
خدمة املجتمعات ال�سكانية املحيطة 

باملدار�س.
احل�����م�����ادي مدير  ع����ب����داهلل  وق������ال 
م���در����س���ة ال���ظ���ف���رة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
مدينة زايد ان الهدف  من م�سروع 
املدار�س  جعل  املجتمعية   امل��دار���س 
م��ل��ت��ق��ى اج��ت��م��اع��ي وث���ق���ايف جلميع 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي م���ن جميع 
والتخ�س�سات،  وال��ف��ئ��ات  االأع���م���ار 
واال����س���ت���ف���ادة م���ن م��راف��ق��ه��ا عقب 
االأن�سطة  يف  الدرا�سي  اليوم  اإنتهاء 
التي  والثقافية  والفنية  الريا�سية 
اأمره  جتمع كًل من الطالب وويل 
واملعلمني، لرت�سيخ  املجتمع  واأفراد 
ث���ق���اف���ة امل�������س���ارك���ة ب����ني االأب����وي����ن 
التوا�سل  مهارات  واأبنائهموتعزبز 
اأظ���ه���رت نتائج  االج��ت��م��اع��ي��ة، وق���د 
امل�سروع  م���ن  ال�����س��اب��ق��ة  ال��������دورات 
الطلبة  ِق���ب���ل  م���ن  ك���ب���رياً  ت��ف��اع��ًل 
االأحياء  و���س��ك��ان  االأم������ور  واأول����ي����اء 

ال�سكنية.

وتعليم  ال�����س��ب��اح��ة،  تعلم  ت��دري��ب��ات 
ال���ل���غ���ة االإجن����ل����ي����زي����ة، وم�����ه�����ارات 
احل��ا���س��وب، وم��ه��ارات وور����س فنية، 
وم�ساعدة الطلب يف حل الواجبات 
املدر�سية، وتدريبات كرة قدم، وكرة 
���س��ل��ة، وت��دري��ب��ات م��ائ��ي��ة، ومتارين 
واألعاب  ع��ل��م��ي��ة،  وور������س  ه���وائ���ي���ة، 
على  وال��ت��دري��ب  النف�س،  ع��ن  دف���اع 
وم�سرحيات،  ال�سعر،  واإل��ق��اء  كتابة 
واجل��م��ب��از ح��رك��ي، وحم��ا���س��رات يف 
التثقيف ال�سحي، وحلقات للإر�ساد 
باالإ�سافة  واالج��ت��م��اع��ي،  االأ����س���ري 

اإىل برامج اأخرى متنوعة.
املجتمعية«  »امل������دار�������س  وحت���ظ���ى 
دائرة  من  وقيادي  تربوي  باإ�سراف 
توفري  خلل  من  واملعرفة  التعليم 
املتخ�س�سة  ال���رتب���وي���ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 
الطلبة  على  للإ�سراف  واإع��داده��م 
واأف�����������راد امل���ج���ت���م���ع امل�������س���ارك���ني يف 
االأن�سطة  املقدمة، وقيادة  االأن�سطة 
املدر�سة  داخ��ل  املُقدمة  والفعاليات 
ك������وادر  ان���ت���ق���اء  ومت  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
الإدارة  وم��وؤه��ل��ة  ُمتمكنة  اإ���س��راف��ي��ة 
املن�ساآت واملرافق، متتلك املهارات يف 
جمال عملها، باالإ�سافة اإىل مهارات 

التوا�سل والتفاعل مع املجتمع. 
التعليم  دائ�����رة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
وامل���ع���رف���ة ت���ق���وم ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال������دورة 
اجل����دي����دة م����ن م�������س���روع امل����دار�����س 
املجتمعية للعام الدرا�سي 2017-

باأبوظبي  مدر�سة   15 يف   ،2018
وال��ع��ني وم��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة، بواقع 
منطقة،  ك����ل  يف  م����دار�����س  خ��م�����س 
بهدف اال�ستفادة من البنية التحتية 
امل��دار���س وم��ا بها من من�ساآت  لهذه 
ري��ا���س��ي��ة وق��اع��ات جم��ه��زة باأحدث 
والرتفيهية،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ع���دات 
خلدمة املجتمعات املحيطة بها من 
خلل تنظيم برامج وفعاليات بعد 
�ساعات الدوام املدر�سي تتنا�سب مع 
فئات  جميع  ومتطلبات  احتياجات 
اإط����ار م�ساعي  وذل����ك يف  امل��ج��ت��م��ع، 
اإطلق قدرات  اإىل  الدائرة الهادفة 
االإن�������س���ان ومت��ك��ي��ن��ه ل��ب��ن��اء جمتمع 
امل��ع��رف��ة ب��ه��وي��ت��ه وق��ي��م��ه وج����ذوره 

احل�سارية.

اأولياء الأمور : مدر�سة الظفرة جنحت يف جمع الطالب واأولياء الأمور يف اأن�سطة واحدة 

عبد العزيز املن�سوري : خطة للتو�سع يف املدار�ش املجتمعية خالل الفرتة القادمة 
عبد اهلل احلمادي : الأن�سطة املقدمة للطالب تندرج �سمن مبادرات دائرة التعليم واملعرفة 

برعاية م�سلم بن حم

»مرحبا زايد بن حمدان « ب�سوق هيلي ال�سعبي
•• العني - الفجر

حتت رعاية وح�سور ال�سيخ م�سلم 
ب��ن �سامل ب��ن ح��م ال��ع��ام��ري ع�سو 
الوطني  اال����س���ت�������س���اري  امل��ج��ل�����س 
اب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س  الإم������ارة 
اأول  اأق��ي��م  ح��م  ب��ن  ادارة جمموعة 
ام�����س ف��اع��ل��ي��ة ) م��رح��ب��ا زاي���د بن 
ال�سعبي  ه��ي��ل��ي  ب�����س��وق  ح���م���دان( 
مب��ن��ا���س��ب��ة ع����ودة ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
اآل نهيان ورفاقه  زايد  حمدان بن 
االأبطال اإىل اأر�س الوطن. ، ح�سر 
ب��ن م�سلم  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  احل��ف��ل 
ب��ن ح��م وخ��ل��ف��ان ع��ب��داهلل الكعبي 
ال�سعبي  ه��ي��ل��ي  ���س��وق  ع���ام  م��دي��ر 
ابوظبي  من مديري هيئة  وع��دداً 
كبري  وج��م��ع  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�سياحة 

من اأهايل مدينة العني .
تخلل احلفل فرق حربية و�سلت 
و ك���ل���م���ات وق�������س���ائ���د ����س���ع���ري���ة يف 
الر�سيدة  وق���ي���ادت���ه  ال���وط���ن  ح���ب 
والقوات امل�سلحة البا�سلة ، وكذلك 
فقرات البناء مدار�س العني حتث 

ل����روؤي����ة ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة ب����اأن 
لل�سقيق  ع���ون���ا  االإم���������ارات  ت���ك���ون 
الوطن،  �سهداء  وحيا  وال�سديق. 
معترباً اأن بطوالتهم وت�سحياتهم 
وقدوة  وفخر  ع��زة  م�سدر  �ستظل 
ل��لأج��ي��ال، ون��ربا���س��اً ي�����س��يء لهم 
ط��ري��ق احل��ا���س��ر وامل�����س��ت��ق��ب��ل، من 
اأج��ل رف��ع �ساأن ال��وط��ن، واحلفاظ 
ع��ل��ي��ه، وح��م��اي��ت��ه يف م��واج��ه��ة اأي 

تهديدات اأو خماطر.
»اإن  ح��م  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  وا���س��ار 
واإخوانه  ح��م��دان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
اأثبتوا  امل�سلحة  قواتنا  اأبطال  من 
بت�سحياتهم الكبرية للعامل اأجمع 
ال�سياج  ه��ي  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأن 
االإمارات  اأب��ن��اء  واأن  للوطن  املنيع 
ي��ب��ذل��ون ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س الأجل 
مكت�سباته،  و�سون  واأمنه  كرامته 
لتبقى رايته عالية خفاقة، ولتبقى 
دولة االإم��ارات كما اأراد لها الوالد 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
و�ساحب  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان، 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

والقيادة  ال���وط���ن  ح���م  ب���ن  وه���ن���اأ 
مب��ن��ا���س��ب��ة ع����ودة ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
حمدان بن زايد اإىل اأر�س الوطن 
���س��امل��اً م��ع��اف��ى، ب��ع��دم��ا ���س��رب مع 
البوا�سل  ج���ن���ودن���ا  م����ن  اإخ�����وان�����ه 
عندما  الت�سحية  م��ع��اين  اأ���س��م��ى 
لبى النداء وكان يف طليعة القوات 

ع��ل��ى االن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه ، 
ملوا�سلة  واح�����داً  ���س��ف��اً  وال���وق���وف 
ال��ت��ق��دم وال��ب��ن��اء، وامل��ح��اف��ظ��ة على 
التي  العظيمة  واملكت�سبات  االأ�س�س 
املغفور  املوؤ�س�س والقائد  تركها لنا 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 

نهيان .

املدافعة عن كرامة واأمن الوطن.
كما وجه ع�سو املجل�س اال�ست�ساري 
ال��وط��ن��ي الإم����ارة اب��وظ��ب��ي التحية 
لرجال القوات امل�سلحة وبطوالتهم 
ال���ع���ز وال�������س���رف، اإىل  يف م��ي��ادي��ن 
املهام  العديد من  تنفيذهم  جانب 
جت�سيداً  واالإغ���اث���ي���ة،  االإن�����س��ان��ي��ة 

واأعيانها  املدينة  �سكان  من  كبرية 
للم�ساركة يف االحتفال. 

واو�سح الكعبي اأن ما قدمه ال�سيخ 
زايد بن حمدان، �سليل العز واملجد، 
وت�سحية  و���س��ج��اع��ة  ب��ط��ول��ة  م���ن 
ال��وط��ن، جنباً  ودف��اع عن  بالنف�س 
االإم��������ارات  م����ع ج���ن���ود  اإىل ج���ن���ب 
نا�سعة  ����س���ورة  مي��ث��ل  ال���ب���وا����س���ل، 
.كما  االإم��ارات��ي  الوطني  للم�سهد 
والفخر وميادين  العز  اأن ميادين 
الأبناء  ت�سهد  والبطولة،  الرجولة 
زايد واأحفاده، باأنهم كانوا دائماً يف 
يف  امللحمة  ت�ستد  عندما  املقدمة، 
التاريخ  و�سيذكر  الوغى.  �ساحات 

نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
وعنواناً  واال�ستقرار  للأمن  واحة 
ل��ل��ت�����س��ام��ح وال�������س���لم م��ن��ي��ع��ة على 
قيادتها  كل معتد وطامع، بحكمة 
وعزم اأبنائها واإخل�سهم ووفائهم 

لوطنهم وقيادتهم.«
ومن جانبه قال خلفان الكعبي اأن 
وفاء  ر���س��ال��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  الفاعلية 
لعظمة  وت���اأك���ي���د  ال���ع���ط���اء،  الأه�����ل 
االحتفاء، وابتهاجاً و�سعادة بعودت 
ب��ن زايد  ب��ن ح��م��دان  ال�سيخ زاي���د 
�ساملاً معافى الأر�س الوطن، موؤكداً 
اأق����ل م��ا ميكن  اأن ه���ذا االح��ت��ف��ال 
اأعداد  ت��واف��دت  حيث  ب��ه،  التعبري 

اأن جنود االإم��ارات البوا�سل لي�سوا 
من ال�سعب فح�سب.. بل من اأبناء 
وطنهم  عن  دافعوا  الذين  احلكام 

وتقدموا ال�سفوف.
هيلي  ���س��وق  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  وا����س���اف 
ال�سعبي يهدف اإىل حتقيق العديد 
ال�����س��ام��ي��ة، ومنها  االأه�������داف  م���ن 
االإماراتي،  امل��وروث  على  املحافظة 
وال���رتاث  التقاليد  ث���راء  وع��ر���س 
وال���ث���ق���اف���ة االإم�����ارات�����ي�����ة وم����دى 
ت��ع��زي��ز دور  اإىل  اإ���س��اف��ة  ت��ن��وع��ه��ا، 
ث��ق��اف��ي��ة يف غر�س  ال�����س��وق ك��ج��ه��ة 
نفو�س  والعادات يف  القيم  مفاهيم 

االأجيال. 
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اأخبـار الإمـارات
�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح بن 

�سهوان الظاهري
دور الإعلم الإماراتي يف مواجهة 

التطرف حما�سرة ملركز �سلطان بن زايد
•• اأبوظبي -وام:

ينظم مركز �سلطان بن زايد يوم الثلثاء املقبل حما�سرة “دور االإعلم االإماراتي 
يف مواجهة االأفكار املتطرفة والهدامة “ تقدمها الدكتور هبة الديب رئي�س ق�سم 
باأبوظبي وذلك يف  االإذاع��ة والتلفزيون يف كلية االإم��ارات للتكنولوجيا يف مقره 
تت�سل  حم���اور  ع��دة  املحا�سرة  وت��ت��ن��اول   .2018 للعام  ال��ث��ق��ايف  مو�سمه  اإط���ار 
للأفكار  الت�سدي  يف  ودوره  االإم��ارات��ي  االإع���لم  اإىل  و�سوال  ور�سالته  ب��االإع��لم 

املتطرفة والهدامة بجانب تعريف التطرف واأنواعه واأ�سبابه و�سبل مواجهته.

•• العني-وام:

اآل نهيان  ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
اأقامه  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل  االأول  اأم�س  م�ساء 
���س��ه��وان الظاهري  ب���ن  ب���ن ع�����رار  اأح���م���د ه����لل 
مبنا�سبة زفاف جنله عرار اإىل كرمية علي هلل 

بن عرار بن �سهوان الظاهري.
كما ح�سر احلفل الذي اأقيم يف �سالة اخلبي�سي 

مبدينة العني ال�سيخ عي�سى بن �سعيد بن طحنون 
اآل نهيان وال�سيخ نهيان بن �سعيد بن طحنون اآل 
اآل  طحنون  بن  �سعيد  بن  حممد  وال�سيخ  نهيان 
نهيان وعدد من وجهاء القبائل وكبار ال�سخ�سيات 
وال�سرطة  امل�سلحة  ال��ق��وات  و�سباط  وامل�سوؤولني 

وجمع من املدعوين واملهنئني.
وحي  م��ن  �سعبية  فنية  عرو�ساً  احلفل  وت�سمن 

الرتاث االإماراتي.

•• دبي-وام:

اأكدت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأن امل�سح ال�سحي الوطني املعتمد من منظمة 
اأهدافه بنجاح بالتعاون مع اجلهات احلكومية  العاملية م�ستمر يف حتقيق  ال�سحة 
املعنية منذ انطلقه يف 29 اأكتوبر من العام املا�سي يف جميع اإمارات الدولة حتت 
جمع  خ��لل  من  ال�سحية  البيانات  قاعدة  تعزيز  اأولوية” بهدف  “�سحتي  �سعار 
االإمارات  دولة  ال�سحي يف  الواقع  اعتمادية منهجية حول  ذات  معلومات ميدانية 
لتطوير ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وحت�سني جودة خدمات الرعاية ال�سحية مبا 
ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات االأجندة الوطنية2021 واأهداف التنمية امل�ستدامة 
كما اكدت الوزارة حر�سها على تعزيز وعي املجتمع باأهمية امل�سح ال�سحي   .2030
الوطني والتفاعل مع جميع اال�ستف�سارات التي ت�سل اإىل اللجنة العليا للم�سح اأو 
تتداولها و�سائل التوا�سل االجتماعي م�سرية اإىل اأنها قامت وبالتن�سيق مع الهيئة 
�سحة  وت��اأك��ي��د  ال��ع��ائ��لت  بع�س  م��ع  بالتوا�سل  واالإح�����س��اء  للتناف�سية  االحت��ادي��ة 
امل�سح ال�سحي الذين يحملون بطاق�ات تعريفية ال ميكن تزويرها  هوية موظفي 
وحتمل �سريحة الكرتونية ذكية وفق اأعلى املعايري االأمنية العاملية وحتمل البطاقة 
واالإح�ساء  للتناف�سية  االحتادية  الهيئة  بطاقة  مع  ال�سحي  وامل�سح  ال��وزارة  �سعار 
اأو مركز االإح�ساء بدبي حتى ي�سهل التعرف عليهم. وقامت ال��وزارة قبل انطلق 
االلكرتوين  وامل��وق��ع  االإع���لم  و�سائل  ع��رب  توعية  بحملة  الوطني  ال�سحي  امل�سح 
info.nhs@ بريدالكرتوين  وتوفري  ل��ل��وزارة  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 

للرد على اال�ستف�سارات 80011111 لتو�سيح  موحد  ورقم   moh.gov.ae
اإىل  ن�سية  ر�سائل  واإر���س��ال  امليدانية  الفرق  عمل  واآلية  ال�سحي  امل�سح  مراحل  كل 
العائلت املواطنة واملقيمة التي حددتها العينة االإح�سائية ومت اختيارها بناء على 
معايري دقيقة بهدف جمع بيانات اإح�سائية دقيقة ت�سمن حتديث نتائج املوؤ�سرات 
ال�سحية الوطنية للم�ساهمة يف ر�سم ال�سيا�سات ال�سحية وتقدمي اأف�سل اخلدمات 
ال�سحية للمجتمع لتحقيق اأف�سل النتائج وتعزيز جودة خدمات الرعاية ال�سحية 

من خلل اال�ستناد اإىل احلقائق االإح�سائية واأدوات التحليل الذكية.
الزي  خ��لل  م��ن  ال�سحي  امل�سح  موظفي  ه��وي��ة  م��ن  ال��ت��اأك��د  اإمكانية  اإىل  ولفتت 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  �سعار  و�سم  مع  املوظفون  يرتديه  ال��ذي  املخ�س�س  الر�سمي 
يف  للجمهور  ميكن  اأن��ه  اخل�سو�س  بهذا  مو�سحة  ال�سحي  امل�سح  و�سعار  املجتمع 
اإمارة اأبوظبي واملناطق ال�سمالية التاأكد من حمل املوظف بطاقة من وزارة ال�سحة 
ووقاية املجتمع وبطاقة اأخرى �سادرة من الهيئة االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء 
وميكن مطابقة ال�سورة واملعلومات الواردة يف البطاقتني مع بطاقة الهوية التي 
التاأكد  ميكن  دب��ي  اإم���ارة  يف  للجمهور  وبالن�سبة  ال�سحي.  امل�سح  موظف  يحملها 
من موظفي امل�سح ال�سحي من خلل حملهم لبطاقتني االأوىل �سادرة من وزارة 
ال�سحة ووقاية املجتمع واالأخرى من مركزاالإح�ساء بدبي ومطابقتهما مع بطاقة 

الهوية التي يحملها موظفو امل�سح ال�سحي وعليها ال�سورة ال�سخ�سية.
مت  التي  واملقيمة  املواطنة  العائلت  جميع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  ودع��ت 
عمل  ت�سهيل  يف  وامل�ساهمة  التعاون  اإىل  ال�سحي  امل�سح  عينة  يف  بعناية  اختيارها 
150 باحثا واإح�سائيا مرخ�ساً ومعتمدا من اجلهات  الفريق امليداين املكون من 
املعنية الإجناح  كل اجلهات  ت�سم ممثلي  عليا  اإ�سراف جلنة  ويعمل حتت  املخت�سة 
واالإح�ساء  للتناف�سية  االإحتادية  الهيئة  املدعوم من  الوطني  ال�سحي  امل�سح  حملة 
اأن  علما  االلكرتونية  اال�ستبيانات  تعبئة  خ��لل  م��ن  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات 
ال�سحة  وزارة  م��ن  و�ست�ستخدم  للغاية  �سرية  تبقى  ال�سخ�سية  املعلومات  جميع 
�سحة  ع��ن  دقيقة  اإح�سائية  بيانات  اإىل  الو�سول  ل�سمان  فقط  املجتمع  ووق��اي��ة 
املجتمع ال�سيما االأمرا�س املزمنة حتى ت�ستطيع الوزارة حتديث املوؤ�سرات ال�سحية 
ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات  اأ�س�س علمية مبا  الوطنية و�سع خطط �سحية على 
وزارة  اأو�سحت  كما  عاملية.  مبعايري  �سحي  نظام  لبناء  الوطنية2021  االأجندة 
اأمتوا  البالغني ممن  الوطني ي�ستهدف  ال�سحي  امل�سح  اأن  املجتمع  ال�سحة ووقاية 
�سن الثامنة ع�سرة والن�ساء املتزوجات واالأطفال ممن هم حتت �سن خم�س �سنوات 
واإج����راءات  ال��ب��ي��ان��ات  ي�سمل جمع  ع��ام��ا حيث   60 �سن  اأمت���وا  ال�سن مم��ن  وك��ب��ار 
 HbA1c ون�سبة   FBG ال�سيام  اأثناء  ال��دم  يف  اجللوكوز  مثل  للدم  فحو�سات 
وم�ستويات   HDL و  والكول�سرتول  الثلثية  والدهون  الدم  الدهون يف  وقيا�س 
العينات  اختيار  فيما مت  واخل�سر..  وال��وزن  والطول  الدم  و�سغط  الهيموجلوبني 
واالإح�ساء  للتناف�سية  االحتادية  الهيئة  من  خ��رباء  قبل  من  ع�سوائيا  وت�سميمها 
بن�سبة 40 باملائة مواطنني و 60 باملائة مقيمني من خلل 10000 ع�سرة اآالف 

اأ�سرة يف كافة اإمارات الدولة.

»ال�سحة« توا�سل عمليات 
امل�سح ال�سحي الوطني

نظمت ثالث ور�ش عمل لتعزيز التن�سيق مع املقاولني امليدانيني

بلدية مدينة اأبوظبي حتّدث خريطة امل�سح امليداين لأ�سول التجميل الطبيعي وال�سناعي يف اأبوظبي و�سواحيها

مدير عام حماكم دبي يجتمع مع الفريق الربتقايل خلدمة »تنفيذ �سندات املحاكم«

اعتماد نتائج انتخابات فرع جمعية ال�سحفيني يف اأبوظبي

الدماء اجلديدة تك�سف عن طموحات لنقلة موثوقة يف الأداء للمرحلة املقبلة

•• اأبوظبي –الفجر:

اإع��ادة ر�سم خريطة  اأبوظبي م�سروع  بلدية مدينة  اأجنزت 
وال�سناعي  الطبيعي  التجميل  الأ�سول  االأ�سا�سية  البيانات 
ملدينة اأبوظبي و�سواحيها، بهدف تب�سيط اإجراءات وطرق 
الو�سول اإىل هذه االأ�سول والتعامل معها �سواء على �سعيد 

التنفيذ اأو ال�سيانة والرعاية.

واأ�سول  التحتية  البنية  ق��ط��اع  عقد  االإط���ار  ه��ذا  و�سمن 
لتعزيز  املقاولني  مع  بالتعاون  عمل  ور���س  ث��لث  البلدية 
ال��ت��ن�����س��ي��ق وت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات وال���ت���ع���رف ع��ل��ى خريطة 
وال�سناعي  الطبيعي  التجميل  ملواقع  اجلديدة  التوزيعات 
الور�س  ه��ذه  وا�ستهدفت  اأبوظبي.  مدينة  لبلدية  التابعة 
امل���ي���داين الأ�سول  امل�����س��ح  ا���س��ت��خ��دام تطبيق  ���س��رح ط��ري��ق��ة 
التجميل الطبيعي، حيث مت تو�سيح طريقة جمع البيانات، 

التطبيق مت ت�سميمه بطريق مب�سطة ودقيقة  اأن  م�سرية 
وعملية متكن املقاولني من حتديد مواقع اأ�سول التجميل 
ت��غ��ذي��ة الربنامج  ���س��م��ات��ه، ح��ي��ث مت  ال��ط��ب��ي��ع��ي وحت���دي���د 
ال�سيانة  م��ق��اويل  ق��ب��ل  م��ن  جمعها  امل��ط��ل��وب  ب��ال��ب��ي��ان��ات 
مت  التي  البيانات  على  االإ���س��راف  ويتم  للبلدية،  التابعني 
اإدخالها من قبل ا�ست�ساريي عقود الت�سغيل وال�سيانة، كما 
تتم مراجعة البيانات التي مت جمعها من قبل فريق عمل 

اإدارة االأ�سول يف البلدية واإ�سافتها اإىل خمططات البيانات 
يف  وموؤثرة  اأ�سا�سية  تعد  اخلطوة  هذه  اأن  موؤكدة  املكانية، 
اأنها  البلدية  واأو�سحت  الطبيعي.  التجميل  اأ���س��ول  اإدارة 
تعمل حاليا على ا�ستخدام التطبيق ب�سكل جتريبي، وجمع 
بيانات اأ�سول التجميل الطبيعي من قبل مقاويل الت�سغيل 
التجربة،  لهذه  النهائية  النتائج  اإىل  و���س��وال  وال�سيانة، 

ومعرفة مدى جدواها بهدف تطبيقها على نطاق وا�سع.

•• دبي-وام:

املن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة  اجتمع 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي م��ع الفريق 
ال�����ربت�����ق�����ايل ل���ت���ح�������س���ني اخل����دم����ات 
مبادرة  �سمن  امل�����س��رتك��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
�سباق “ بناة املدينة” خلدمة “ تنفيذ 
�سندات املحاكم “ لعام 2018 والذي 
ي��ه��دف ل��ت��ق��دمي من����وذج ي��ح��ت��ذى يف 
التكامل احلكومي وال�سراكة الفاعلة 
بني اجلهات احلكومية لتحقيق التميز 
وتر�سيخ االبتكار باعتبارهما من اأبرز 
اخلدمات  لتح�سني  املتينة  ال��دع��ائ��م 
اإىل  وتطويرها  امل�سرتكة  احلكومية 
خدمات ذكية ت�سهل على حياة النا�س 

من مواطنني ومقيمني وزوار.
االجتماع  خ����لل   - ���س��ع��ادت��ه  ووج�����ه 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   -
“تنفيذ  خدمة  لتح�سني  ال�سلة  ذات 
تنفيذ  خ���لل  املحاكم” م��ن  ���س��ن��دات 
“بناة  قبل  من  لها  املخطط  امل��راح��ل 
م�ستقبلي  من���وذج  لتحقيق  املدينة” 
بتح�سني  املن�سود  الهدف  اإىل  و�سوال 

واإ�سعاد  احلكومية  اخل��دم��ات  جميع 
يعترب  الفريق  اأن  واأك���د   . املتعاملني 
االإبداعية  االأف���ك���ار  رف���ع  ع��ل��ى  ن��اف��ذة 
ا�سرتاتيجية  م��ب��ادرات  �سيثمر  ال��ذي 
الطريق  متهيد  �ساأنها  م��ن  مبتكرة 

االرتقاء  يف  ال���ري���ادة  م�����س��رية  ل��دف��ع 
بجودة اخلدمات وكفاءتها ومتيزها.

واأ�ساف �سعادته اليوم ي�سعنا ال�سباق 
اأمام  واالبتكار  وال��ري��ادة  التميز  نحو 
م�����س��وؤول��ي��ة ع��ظ��ي��م��ة حت��ت��م ع��ل��ي��ن��ا يف 

بجودة  االرت���ق���اء  دبي”  حم��اك��م   “
تر�سخ  ال���ت���ي  االإب����داع����ي����ة  االأف�����ك�����ار 
اأ���س�����س��ا م��ت��ي��ن��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ر���س��ال��ت��ن��ا يف 
بالدقة  تت�سم  نافذة  “ عدالة  �سمان 
ق�سائية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  وال�سرعة 

“ وتدفعنا  للجميع  الو�سول  مي�سرة 
ال��ت��ي تقودها  امل��ت��لح��ق��ة  االإجن������ازات 
االبتكار  نهج  تبني  اإىل  دب��ي  حكومة 

�سمن املنظومة القانونية.
م����ن ج��ه��ت��ه اأو�����س����ح ي���ع���ق���وب حممد 

ع��ب��داهلل ق��ائ��د الفريق ال��ربت��ق��ايل يف 
اأن مهمة  دب���ي  مل��ح��اك��م  امل��دي��ن��ة  ب��ن��اة 
مبادرة  ت��ط��وي��ر  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال��ف��ري��ق 
املحاكم”  ���س��ن��دات  ت��ن��ف��ي��ذ  “خدمة 
التالية  احلكومية  اجلهات  بالتعاون 
ووزارة  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
وامل�سرف  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد 
ي�������س���ارك���ون �سمن  ال����ذي����ن  امل����رك����زي 

الفريق الربتقايل.
واأث���ن���ى ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م وع��ل��ى جهود 
القائمني من “ بناة املدينة “ لتطوير 
اخلدمة  ت��ل��ك  اإج���������راءات  وحت�����س��ني 
جلميع ق�سايا �سندات التنفيذ وذلك 
ح�سول  وت�������س���ري���ع  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ���س��ع��ي��ا 
راقية  متميزة  خ��دم��ة  على  املتعامل 
واأ�ساف  ال��ع��امل��ي��ة.  دب��ي  مبكانة  تليق 
يعقوب اأن اجلهاز الق�سائي واالإداري 
تطوير  اإىل  ي�����س��ع��ى  دب���ي  حم��اك��م  يف 
تنفيذ  خ���دم���ة  اإج���������راءات  وحت�����س��ني 
ال�سيغة  ���س��دور  م��ن  املحاكم  �سندات 
على  املتعامل  ح�سول  اإىل  التنفيذية 
قيا�سي من  له يف زمن  املحكوم  املبلغ 

خلل رحلة املتعامل.

••دبي -الفجر:

 اعتمدت جمعية ال�سحفيني بالدولة نتائج انتخاب اأع�ساء الهيئة 
نقي  عبدالرحمن  بح�سور  اأبوظبي،  يف  لفرعها  اجلديدة  االإداري��ة 
الب�ستكي، اأمني ال�سر العام للجمعية، وعبداهلل احمد ر�سيد وحممد 
االأع�ساء  م��ن  وع���دد  االإدارة،  جمل�س  ع�����س��وي  الطنيجي،  �سعيد 

العاملني يف اجلمعية، واالأع�ساء املنت�سبني.
واأعتمدت جمعية ال�سحفيني نتائج االنتخابات بفوز ح�سني ر�سيد 
فيما   ، ع��م��ران  يو�سف  وح�سن   ، املناعي  وح�سني  علي   ، احل��م��ادي 
تلقت اجلمعية 5 تر�سيحات النتخابات ع�سوية الهيئة االإدارية يف 
اأبوظبي خلل فرتة تلقي الطلبات ما بني الثالثة والثامنة م�ساء 
االربعاء املا�سي، ليتم بعدها بدء عملية االقرتاع ال�سري الختيار 3 
اأع�ساء للهيئة ليكون يف االحتياط الع�سوين العاملني رائد النجار 

العام  ال�سر  ام�سن  نقي  عبدالرحمن  بذلك  �سرح  كرامة.  و�سالح 
للجمعية. وقال : �سارك يف االنتخابات، اأع�ساء اجلمعية العاملون 
التي  العمومية االأخ��رية بدبي،  اأبوظبي ممن ح�سروا اجلمعية  يف 
برئا�سة حممد  االإدارة اجلديد للجمعية،  انتخاب جمل�س  مت فيها 

احلمادي ، وت�سكيل جمل�س االإدارة خلل االجتماع االأول.
باأبوظبي،  ال�سحفيني  جمعية  ف��رع  انتخابات  يف  ال��ف��ائ��زون  واأك���د 
ال�سحفي،  العمل  بيئة  تعزيز  يف  ت�ساهم  م��ب��ادرات  اإط��لق  عزمهم 
وطرح اأفكار تلبي احتياجات ال�سحفيني يف فرع اأبوظبي، وتتواكب 
مع متطلبات االإعلم املعا�سر، م�سريين اإىل اأهمية ت�سافر اجلهود 
و�سواًل  اجلمعية  اأع�ساء  وجميع  اجل��دي��د،  االإدارة  جمل�س  بني  ما 
ال��ف��ائ��زون ج��م��ي��ع االأع�ساء  االأه������داف. ودع����ا  اإجن����از خم��ت��ل��ف  اإىل 
بفرع  املقامة  الفعاليات  التواجد يف  دوره��م، من خلل  تفعيل  اإىل 
مبا  البناءة،  واملناق�سات  املقرتحات،  وتقدمي  اأبوظبي،  يف  اجلمعية 

املقامة  اأن�سطتها  وخمتلف  اجلمعية،  عمل  تطور  يف  اإيجاباً  ي�سهم 
يف االإم��ارة. واأكد ح�سني ر�سيد الفائز بالع�سوية اأنه توجد العديد 
املا�سية،  امل��راح��ل  ال��ت��ي مت و�سعها خ���لل  وال�����روؤى  م��ن اخل��ط��ط، 
و�سيتم تنفيذها �سمن ا�سرتاتيجية اجلمعية، وتوجهها مبا يخدم 
كاإحدى  ال��ري��ادي  دوره��ا  تر�سيخ  وي�ساهم يف  لها،  العامة  االأه���داف 
اليوم  »الظروف مواتية  اأن:  واأ�ساف  الفاعلة جمتمعياً.  اجلمعيات 
ال�سحفي،  املجتمع  ل��ه��ا  يطمح  ال��ت��ي  االأه�����داف  خمتلف  لتحقيق 
بوجود الكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ كافة امل�ساريع، والتي 
من �ساأنها اأن تعزز دور جمعية ال�سحفيني، وتخدم اأع�ساءها �سمن 
اإىل  برامج �سيتم االإعلن عنها خلل االجتماعات املقبلة«، م�سرياً 
اأنه �سيتم االتفاق مع اجلهات املعنية من خمتلف القطاعات لبحث 
امل�سرتك ما بني اجلمعية وه��ذه اجلهات يف املجاالت  التعاون  اأط��ر 
على  اأبوظبي  يف  االإداري���ة  الهيئة  �ستعمل  كما  والعلمية،  اخلدمية 

تر�سيخ دور اجلمعية يف خمتلف املنا�سبات الوطنية واالإعلمية.
اأي�ساً،  بالع�سوية  ال��ف��ائ��ز  ع��م��ران  يو�سف  ح�سن  اأ���س��اد  جهته،  م��ن 
بالزملء الذين حر�سوا على امل�ساركة يف انتخابات الهيئة االإدارية 
املرحلة  الفاعلة �سمن  امل�ساركة  اجلديدة، ما يعك�س حر�سهم على 
املقبلة يف عمل اجلمعية، م�سرياً اإىل اأهمية اإمارة اأبوظبي ملا حتتويه 
ي�سكلون  ال�سحفيني  من  كبري  وع��دد  عريقة،  اإعلمية  منابر  من 
»�سنحر�س  وق���ال:  االإج��م��ايل.  اجلمعية  اأع�����س��اء  م��ن  كبرية  ن�سبة 
على تنظيم الفعاليات، والندوات التي ت�ستقطب ال�سحفي للتواجد 
الدائم يف مقر اجلمعية، اإ�سافة اإىل تفعيل دور فرع اأبوظبي يف تنظيم 
املجال  يف  ال�سابة  املواهب  ودع��م  والثقافية،  االجتماعية  املناق�سات 
والتجارب«،  اخل��ربات،  لتناقل  من�سة  اجلمعية  لت�سبح  االإعلمي، 
للأع�ساء،  ملمو�ساً  تغرياً  �ست�سهد  املقبلة  املرحلة  اأن  على  م�سدداً 
التدريبية  ال���دورات  ت�سمل  التي  الطموحة  ال��ربام��ج  خمتلف  عرب 

ودعم االأعمال التطويرية لفرع اأبوظبي، فيما اعرب الع�سو الفائز 
املناعي عن تقديره لثقة اجلمعية العمومية وحر�سه  ح�سني علي 
على اثراء جتربة الهيئة االداري��ة لفرع ابوظبي خلرباته ال�سابقة 
، واكد املناعي اهمية  يف امانة �سندوق جمل�س االدارة لعدة دورات 
يف  ال�ساحة  ت�سهد  ال��ذي  للتطور  �سيحدث  وه��و  اجلمعية  مواكبة 
االع����لم االج��ت��م��اع��ي » ال�����س��و���س��ل م��ي��دي��ا » واك���د ان ف���رع ابوظبي 
االع�ساء  جلميع  تتيح  اجل��دي��دة  ب����االدارة  ج��دي��دة  جت��رب��ة  �سيمثل 
العاملني واملنت�سبني تقدمي اراءهم وافكارهم ومقرتحاتهم للمزيد 
ان�سطة  العنان القامة  واط��لق  الداعمة  والفعاليات  االن�سطة  من 
اعلمية يف االيام الدولية وخا�سة ايام االعلم وال�سحافة الدولية 
واالقليمية والعربية ، واكد ان الدماء اجلديدة التي يحملها جمل�س 
االدارة اجلديد للجمعية يك�سف عن طموحات كربى �ستجري نقلة 

موثوقة يف اداء اجلمعية يف املرحلة املقبل.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تبقى م�سرية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
الثمينة  كاالأ�سياء  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
براقة  ب��ل تظل  ال��زم��ان  اأغ���ربة  ال��ت��ي ال تطالها 
بتفا�سيلها النفي�سة ومتر ذكرى رحيله عاما تلو 
اآخر و�سريته العطرة ال تزال تعبق بها االأمكنة 
والتواريخ .. مل ين�س �سعبه طيلة حياته فح�سد 
ح��ب��ا ج��م��ا ي����زداد ر���س��وخ��ا يف ذاك����رة ب�سر واأر����س 

ووطن.
اإن ما كر�سه املغفور له ال�سيخ زايد “ رحمه اهلل 
مل تزل تر�سع جبني الوطن  وروؤى  نهج  “ من 
وج��ع��ل��ت االإم������ارات م�����س��رب��ا بهيا ل��لأم��ث��ال بني 
النظرة  ال�����س��ح��راء  علمته  رج���ل  ع��رب  ال�����س��ع��وب 
وال�سدائد..  املحن  ملواجهة  والثاقبة  ال�سافية 
لبناء  ال�سحري  امل��ف��ت��اح  ه��و  االإن�����س��ان  اأن  علمته 

الوطن واالأ�سالة هي بوابة التقدم والنه�سة.
واأ����س���ال���ة ال�����س��ي��خ زاي����د ال��ق��ائ��د ت��ت��ج��ل��ى يف حبه 
اجلميع  زال  وال  به  النهو�س  وت�سجيع  للرتاث 
يذكر زياراته العفوية الأ�سحاب املهن التقليدية 

ولقاءاته املتكررة مع املزارعني وال�سيادين ومن 
م�ساركته  يذكرها  اجلميع  م���ازال  التي  ع��ادات��ه 
اب���ن���اء ال�����س��ع��ب يف اأف���راح���ه���م واح��ت��ف��االت��ه��م ويف 

معظم املنا�سبات يتو�سطهم م�ساركا.
وقد ارتبط ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان منذ 
البيئية  وامل��ك��ون��ات  البادية  بحياة  الباكر  �سباه 
املكونات  ه����ذه  ���س��ك��ل��ت  ف��ي��ه��ا ح��ي��ث  وال���رتاث���ي���ة 
“ لقد ترك  اأك��د  كما  ب��ال��رتاث  الوثيق  ارتباطه 
اأج��دادن��ا الكثري م��ن الرتاث  االأ���س��لف م��ن  لنا 
ونحافظ  ب��ه  نفخر  اأن  لنا  يحق  ال��ذي  ال�سعبي 
عليه ونطوره ليكون ذخرا لهذا الوطن واالأجيال 

القادمة«.
البناء  ن�سيج  “ اأن  دائما  يوؤكد  له  املغفور  وك��ان 
التقاليد  ف��ي��ه  ت��رتاب��ط  االإم������ارات  ال��ع�����س��ري يف 
“.. فحر�س فقيد  ووف��اق  التحديث مبتانة  مع 
االأمة على اإحياء تراث االآب��اء واالأج��داد واإبرازه 

الأبناء  ج��م��ي��ل��ة  ح��ل��ة  يف  وت���ق���دمي���ه  وت���ط���وي���ره 
االإمارات والن�سء بهدف غر�س مفاهيم االأ�سالة 
وال��رتاث يف نفو�س ال�سباب فك�سبت االإم��ارات يف 
واحلداثة  االأ�سالة  “التوازن” بني  رهان  عهده 
الرتاث  اإح��ي��اء  جمعيات  اإن�ساء  مت  وبتوجيهاته 
تراث  ن���ادي  اإ���س��ه��ار  ع��ن  االإع����لن  ومت  ال�سعبي 
االإمارات عام 1997 واهتم باإن�ساء فرق الفنون 

ال�سعبية.
اأبناء  “ يف  ث��راه  اهلل  “ طيب  زاي��د  ال�سيخ  وزرع 
ال���رتاث وال��ع��ادات والتقاليد حيث  ال��وط��ن ح��ب 
الكبار  ي�ستمها  عبقة  طيبة  رائحة  للما�سي  اأن 
فيح�سون باحلنني له وي�ستمها ال�سغار في�سعرون 
ال�سعور بالفخر  اأروع من  بالفخر واالعتزاز وال 
وعاداتهم  العريق  مبا�سيهم  خا�سة  العرب  عند 

االأ�سيلة.
ال�سباب  اأبنائه  زاي��د يف لقاءاته مع  ال�سيخ  ورك��ز 

تراثهم  على  التعرف  ���س��رورة  على  وامل��واط��ن��ني 
التم�سك  وع���ل���ى  ي��ن�����س��وه  ال  ح��ت��ى  احل�������س���اري 
واالق���ت���داء ب��ه ق��ائ��ل “ ي��ج��ب ع��ل��ى ال�����س��ب��اب اأن 
�سواء  وي��راج��ع��وه  التاريخ  ع��ن  وي�ساألوا  يتتبعوا 
اأكان التاريخ القريب اأم املتو�سط اأم البعيد حتى 
وك��ي��ف عا�سرته  ال��وط��ن  ب��ه��ذا  م��ر  م���اذا  يعلموا 
ب��اأن من ال  اأوؤم���ن  التي م�ست.. الأنني  االأج��ي��ال 
اأما  حا�سره  يعرف  ال  حتما  فهو  ما�سيه  يعرف 
اإذا عرف املرء ما�سيه فل بد اأن يعرف حا�سره 
ح�ساب  م��ن  يح�سبه  اأن  عليه  يجب  م��ا  وي��ع��رف 
اأي  “ اإن  ذلك موؤكدا  اإىل  واأ�ساف   ..“ امل�ستقبل 

اأمة لي�س لها تراث لي�س لها اأول اأو اآخر.« 
ويف عهده انت�سرت نتيجة هذا االهتمام بالرتاث 
ال�سعبي و�سرورة احلفاظ عليه وجمعه وتوثيقه 
ال��ع��دي��د م���ن املراكز  ال���دول���ة  يف خم��ت��ل��ف م���دن 
واجل��م��ع��ي��ات واالأن���دي���ة ال��ت��ي اه��ت��م��ت مبختلف 

الريا�سات  تاأ�سلت  كما  ال�سعبي  ال��رتاث  روائ��ع 
البحرية  وال�سباقات  الهجن  ك�سباقات  الرتاثية 

والفرو�سية.
الوطنية  ال�سعبية  االأل��ع��اب  زاي��د  ال�سيخ  و�سجع 
وعاداته  ووج��دان��ه  ال�سعب  روح  ع��ن  تعرب  الأن��ه��ا 
وت��ق��ال��ي��ده ومن���ط ح��ي��ات��ه وه���و يف ه���ذا امل�سعى 
من  ال�سعبية  وال���ع���ادات  التقاليد  اأع���رق  يتبنى 
االن���دث���ار رغ���م ال��ت��ب��دل ال��ه��ائ��ل ال����ذي ت�سهده 
تاأخذ  التي  احلياة  اأمن��اط  تغري  ب�سبب  املنطقة 
اجلديد  اجليل  ومر�سدا  نا�سحا  ع�سريا  طابعا 
العربية  الريا�سات  على  باملحافظة  االأب��ن��اء  من 
وم�سجعا  اخليل  ورك��وب  الرماية  مثل  القدمية 
ع��ل��ى مم��ار���س��ة ري��ا���س��ة ���س��ب��اق��ات ال��ه��ج��ن نظرا 
الرتباطها الوثيق باملا�سي املجيد الأهل االإمارات 
وح�سورها  ال�سباقات  تلك  تنظيم  على  وحر�س 
ال�سعبية  االأل���ع���اب  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  وت�سجيعها 

املت�سلة بالفرو�سية.
والأن تقدم االأمم وال�سعوب ال يقا�س من خلل 
نه�ستها يف املجاالت االقت�سادية والبنى التحتية 
تاريخها  على  حفاظها  مب��دى  وكذلك  بل  فقط 
اإمنا  وح��ده  الوطن  يف  لي�س  وتراثها  واأ�سالتها 
جزءا  واعتباره  دوليا  به  والتعريف  االع��ت��زاز  يف 
و�سائل  حر�ست  والقومية  الوطنية  ال��رثوة  من 
عهده  يف  وامل��ق��روءة  وامل�سموعة  املرئية  االإع���لم 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ب��راجم��ه��ا ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت بالرتاث 
ملجال�س  برامج  بينها  من  جماالته  بكل  املحلي 
وانت�سرت  ال���رتاث���ي���ة  ول��ل��م�����س��اب��ق��ات  ال�����س��ع��راء 
ت��ع��ن��ى بالرتاث  ال��ت��ي  وال����دوري����ات  امل��ط��ب��وع��ات 
بكل  ترتبط  وتفا�سيل  وفنون  اآداب  ال�سعبي من 

ما له علقة بتاريخ املنطقة واالأجداد.
والندوات  ال��رتاث��ي��ة  االح��ت��ف��االت  ن�سطت  ك��م��ا 
و�سماته  اأه���م���ي���ت���ه  ت���و����س���ح  ال���ت���ي  وامل������وؤمت������رات 
لتوثيق  ال��درا���س��ات  وم��راك��ز  جمعيات  وانت�سرت 
الرتاث ون�سره بني االأجيال بحيث بدا االأمر كما 
ثورة تراثية �سعارها حب االأر�س واحرتام االآباء 

واالأجداد الذين كونوا �سخ�سية الوطن.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ������س�����اد امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي االحت������ادي 
مبوافقة جمل�س الوزراء على تو�سياته 
التي تبناها خلل مناق�سة مو�سوعني 
عامني خلل الف�سل الت�سريعي ال� 16 
اخت�سا�ساته  مم��ار���س��ة  �سمن  احل���ايل 
والرقابية  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال��د���س��ت��وري��ة 
هذ  اأن  املجل�س  واأو����س���ح  وال�سيا�سية. 
املوافقة تعك�س مدى التعاون وال�سراكة 
والتكامل بني خمتلف ال�سلطات يف ظل 
القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

“ حفظه اهلل ».
وك�������ان امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي ط����ال����ب يف 
ت��و���س��ي��ات��ه ال��ت��ي ت��ب��ن��اه��ا وواف����ق عليها 
جم��ل�����س ال���������وزراء ب�����اإع�����ادة ال���ن���ظ���ر يف 
الأع�ساء  واحلوافز  والبدالت  الرواتب 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال��ع��ام��ل��ني يف قطاع 
التعليم العايل وتعديل نظام الرتقيات 
ي�سمن  مب�����ا  وامل����ال����ي����ة  االأك�����ادمي�����ي�����ة 
ا�ستقطاب املزيد من الكوادر االأكادميية 

املواطنة وو�سع خطة الإع��داد وتطوير 
لتغطية  امل��واط��ن��ني  امل��ع��ي��دي��ن  ب���رام���ج 
نظام  وتطبيق  الوظيفية  االحتياجات 
الدوام اجلزئي للأكادمييني املواطنني 
التعليم العايل احلكومية  يف موؤ�س�سات 
وعادات  ثقافة  اح���رتام  على  والتاأكيد 
اجلدد  للأكادمييني  ال��دول��ة  وتقاليد 
م��ن غ��ري امل��واط��ن��ني م��ن خ��لل برامج 
التو�سيات  ت�����س��م��ن��ت  ك��م��ا  اإر����س���ادي���ة. 
باالهتمام  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  م��ط��ال��ب��ة 
ب��امل��ب��ادرات ال��ت��ي ت��دع��م غ��ر���س الهوية 
بو�سطية  والتم�سك  للوطن  واالنتماء 
اآلية  وا���س��ت��ح��داث  ال��ف��ك��ر واالع����ت����دال 
خريجي  ال���ط���ل���ب���ة  ك���اف���ة  ال����س���ت���ي���ع���اب 
الثانوية الراغبني يف ا�ستكمال درا�ستهم 
التعليم العايل احلكومية  يف موؤ�س�سات 
ومل ي�ستوفوا �سروط القبول وهي ن�سبة 
واجتياز  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ال��ن��ج��اح يف 
املعتمدة  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  اخ��ت��ب��ارات 
 TOFEL – IELTS - SAT
بديل  وطني  نظام  وا�ستحداث  ودرا�سة 
والتخرج/ القبول  الخ��ت��ب��ارات  م��وح��د 

TOFEL – IELTS - SAT
وزي����ادة ف���رتة ال��ت��دري��ب االخ��ت��ي��اري يف 
اخلربة  الكت�ساب  معتمدة  عمل  اأماكن 
ب�����س��ك��ل مبا�سر  ال��ع��م��ل  ����س���وق  ودخ�����ول 
واإن�ساء قاعدة بيانات حكومية مركزية 
حا�سرا  ال���ع���م���ل  ����س���وق  الح���ت���ي���اج���ات 
بكل  ال��ق��اع��دة  ه���ذه  ورب���ط  وم�ستقبل 
موؤ�س�سات التعليم العام والعايل وجهات 
اأولوية  ل��ت��ح��دي��د  ب���ال���دول���ة  االب���ت���ع���اث 

التخ�س�سات املطلوبة.
املطالبة  ال���ت���و����س���ي���ات  ت�����س��م��ن��ت  ك���م���ا 
اللغة  مب���ي���ث���اق  االل������ت������زام  ب���������س����رورة 
يف  اأ�سا�سيا  مطلبا  باعتبارها  العربية 
والكتابية  ال��ل��غ��وي��ة  ال����ق����درات  ت��ن��م��ي��ة 
معتمدة  م���ع���اي���ري  وو�����س����ع  ل���ل���ط���ال���ب 
ل�سمان  اخلا�سة  اجلامعات  لت�سنيف 
ج��ودة التعليم يف ال��دول��ة وزي���ادة ن�سب 
موؤ�س�سات  بحوث  وربط  فيها  التوطني 
االإمارات  با�سرتاتيجية  العايل  التعليم 
ال�ست�سراف امل�ستقبل واخلطة الوطنية 
الوطنية  الهيئة  مظلة  حتت  للبتكار 
التعليم  ف��ر���س  وم��ن��ح  العلمي  للبحث 

للجامعات  كليات  بفتح  ال��دول��ة  الأب��ن��اء 
الدولة  م��ن��اط��ق  ب��ع�����س  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
وا�����س����ت����ح����داث ت���خ�������س�������س���ات ت����واك����ب 
ال��ع��م��ل مم��ا �سي�سهم  ���س��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات 
للطالب  االإجمالية  التكلفة  تقليل  يف 
واإعداد درا�سة ال�ستحداث نظام التاأهيل 
ا�ستحداث  م��ن خ���لل  وال��ف��ن��ي  امل��ه��ن��ي 
الطلبة  ال���س��ت��ي��ع��اب  وم���ع���اه���د  ك��ل��ي��ات 
طالب  كما  ب��ه��ا.  لللتحاق  ال��راغ��ب��ني 
التي  ت��و���س��ي��ات��ه  ال��وط��ن��ي يف  امل��ج��ل�����س 
ال����وزراء  جمل�س  عليها  وواف����ق  تبناها 
“ �سيا�سة  م���و����س���وع  م��ن��اق�����س��ة  خ����لل 
وزارة الرتبية والتعليم” باإعادة النظر 
ب�ساأن  ال��وزارة  والدرا�سة الآليات خطط 
ا�ستقطاب الكوادر الوطنية ورفع ن�سبة 
التوطني خا�سة للذكور واإع��ادة النظر 
على  وال��ع��م��ل  للمعلمني  امل���ايل  ل��ل��ك��ادر 
مالية  ح��واف��ز  ال��ك��ادر  ه��ذا  يت�سمن  اأن 
االأعباء  مع  تتنا�سب  متميزة  ومعنوية 
وا�ستحداث  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
التعليم  ملهنة  الوظيفي  للتدرج  نظام 
وزي���ادة  ل��ل��رتق��ي��ات  وا���س��ح  �سلم  �سمن 

مرحلة  يف  املعلمني  م�����س��اع��دي  تعيني 
املطلوبة  امل��ه��ام  الأداء  االأط��ف��ال  ري��ا���س 
واإ�سراك  امل��رح��ل��ة  خل�����س��و���س��ي��ة  ن��ظ��را 
امليدان الرتبوي “ اإداري��ني ومعلمني” 
يف ال�����س��ي��ا���س��ات واخل���ط���ط وال���ربام���ج 
التعليمية  العملية  لتطوير  املقرتحة 
وو������س�����ع ب�����رام�����ج ت����دري����ب����ي����ة ت����راع����ي 
االحتياجات الفعلية لكل معلم واإداري 
�سرف  من  االنتهاء  و���س��رورة  وتربوي 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  مكرمة 
للنظام  ط��ب��ق��ا  امل�����س��ت��ح��ق��ني  جل��م��ي��ع 
القانوين للمنحة واإع��داد درا�سة لبيئة 
للمعلم  املمنوحة  واالم��ت��ي��ازات  العمل 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  ب��اأف�����س��ل  م��ق��ارن��ة 
وبحث  املعلم  رفاهية  لتحقيق  املطبقة 
االأ���س��ب��اب احل��ق��ي��ق��ي��ة واجل���ذري���ة التي 
الكفاءات  من  العديد  خ�سارة  اإىل  اأدت 
الرتبوي  امليدان  يف  الوطنية  وال��ك��وادر 
واملوؤ�سرات  امل��ع��اي��ري  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 
اأ�سحاب  ب��دم��ج  ال��دول��ي��ة  وامل��م��ار���س��ات 
جميع  يف  االأ�سوياء  اقرانهم  مع  الهمم 
املعلمني  وت��اأه��ي��ل  التعليمية  امل���راح���ل 

متخ�س�سة  تدريبية  دورات  خلل  من 
اأ�سحاب  م��ع  ونف�سيا  مهينا  للتعامل 
تو�سياته  يف  امل��ج��ل�����س  و����س���دد  ال��ه��م��م. 
على اأهمية اإعداد درا�سة لتقييم املناهج 
اأبرز  على  والوقوف  احلالية  الدرا�سية 
التحديات التي تواجه امليدان الرتبوي 
لتتنا�سب  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج  واخ��ت��ي��ار 
الوطنية  والهوية  الدينية  الثقافة  مع 
واإعطاء  االإماراتية  والعادات والتقاليد 

االإ�سلمية  وال��رتب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
وال����درا�����س����ات االج��ت��م��اع��ي��ة مب���ا فيها 
االأخلقية  والرتبية  الوطنية  الرتبية 
اأ�ساليبها  وت���ط���وي���ر  ق�����س��وى  اأه���م���ي���ة 
ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع الهوية  وم��ه��ارات��ه��ا مب���ا 
الوطنية والدينية للدولة، ومنح االإدارة 
العملية  لت�سيري  �سلحيات  املدر�سية 
لرفع  و���س��ري��ع  م���رن  ب�سكل  التعليمية 
اأ�سباب  ودرا�سة  الرتبوي  امليدان  كفاءة 

التعليم اخلا�س وو�سع  تكاليف  ارتفاع 
خطة للحد من زيادة الر�سوم املدر�سية 
الإيجاد فر�س تعليمية منا�سبة ملختلف 
املر�سدين  عدد  وزي��ادة  املجتمع  �سرائح 
النف�سيني  واالأخ�سائيني  االأكادمييني 
الطلبة  اأع����داد  زي���ادة  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
بال�سلم  ورب��ط��ه  املعا�سرة  والتحديات 
احلوافز  وتوفري  للرتقيات  الوظيفي 

املادية واملعنوية.

»الوطني الحتادي« وبرملان اإ�ستونيا يبحثان تعزيز العلقات الربملانية
•• ابوظبي-وام:

بحث املجل�س الوطني االحتادي وبرملان جمهورية اإ�ستونيا �سبل 
تعزيز علقات التعاون الربملانية بني اجلانبني.

جاء ذلك خلل لقاء �سعادة حممد بن كردو�س العامري ع�سو 
املجل�س الوطني االحتادي رئي�س جلنة �سوؤون الدفاع والداخلية 
واخلارجية، يف مقر املجل�س باأبوظبي �سعادة ماركو ميهكيل�سون 
اإ�ستونيا  جمهورية  برملان  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س 

والوفد املرافق له.

واك���د ���س��ع��ادة ال��ع��ام��ري اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل ال��زي��ارات وال��ت�����س��اور بني 
والتن�سيق  اخل��ربات  تبادل  بهدف  الربملانية  املوؤ�س�سات  ممثلي 
خلل  خا�سة  امل�سرتك  االهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  حيال 
بالعلقات  م�سيداً  الدولية،  الربملانية  الفعاليات  يف  امل�ساركة 
الثنائية التي تربط البلدين يف جميع املجاالت وخا�سة املجاالت 

ال�سيا�سية واالقت�سادية والربملانية.
من جهته اأكد �سعادة ماركو ميهكيل�سون على العلقات الوثيقة 
لهم  االأوىل  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  اىل  م�سريا  البلدين  تربط  التي 
زيارات  هناك  تكون  اأن  متمنيا  االحت����ادي،  الوطني  للمجل�س 

املتحدة، وتعاون يف  العربية  االم��ارات  للمجل�س ولدولة  قادمة 
خمتلف املجاالت. 

دولة  ت�سهده  ال��ذي  بالتطور  ميهكيل�سون  ماركو  �سعادة  واأ�ساد 
تطلع  موؤكدا  القطاعات،  وخمتلف  املجاالت  �ستى  يف  االإم���ارات 
بلده للم�ساركة يف معر�س اك�سبو لدوره يف تعزيز خمتلف اوجه 
التعاون بني اجلانبني م�سيدا بدور دولة االإمارات على ال�سعيد 
ملختلف  تقدمه  ال���ذي  والتنموي  االإن�����س��اين  وب��ال��دع��م  ال���دويل 
ال�سعوب والدول دون متييز، منوها باأن دولة االإمارات م�سهود 

لها مبواقفها االيجابية جتاه خمتلف الق�سايا يف العامل.

زاي��د.. رم���ز الأ�س��ال���ة وح��ام����ي الت���راث

»الوطني الحتادي« ي�سيد مبوافقة جمل�ش الوزراء على تو�سياته

» الرتبية « : 100 مبادرة يف خمتلف مدن الدولة لرت�سيخ ثقافة القراءة
•• دبي-وام:

بالتن�سيق  و�سعت وزارة الرتبية والتعليم - 
العامة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
- خطة  ال���ث���ق���اف���ة  ق���ط���اع���ات  امل��خ��ت�����س��ة يف 
ل���لح���ت���ف���اء ب�����س��ه��ر ال�����ق�����راءة ع����رب اإط�����لق 
وامل����ب����ادرات اجلديدة  احل���م���لت  جم��م��وع��ة 
وعقد  وال���ق���راءة  امل��ع��رف��ة  بتنمية  اخل��ا���س��ة 

امللتقيات واملهرجانات واملعار�س.
الفعاليات  ع���دد  و���س��ل   .. االإط�����ار  ه���ذا  ويف 
املخ�س�سة ل�سهر القراءة نحو 100 مبادرة 
ت�ستهدف الطلبة وامليدان الرتبوي وخمتلف 

�سرائح املجتمع على م�ستوى الدولة.
وت��وا���س��ل ال����وزارة ج���دول اأع��م��ال��ه��ا اخلا�س 
االأن�سطة  م��ن  العديد  يف  واملتمثل  بال�سهر 
ت�سليط  ت�ستهدف  التي  النوعية  والفعاليات 
واتخاذها  ال����ق����راءة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
م��ن مردود  لها  مل��ا  ح��ي��اة  واأ���س��ل��وب  منهجية 
كبري يف تعزيز املعرفة وفتح مدارك الطلبة 
�سمات  واإك�سابهم  العقلية  مهاراتهم  وتنمية 
اإيجابية وغر�س قيم مثلى يف ذواتهم وحت�سن 

يف حت�سيلهم الدرا�سي.
الوزارة  وكيل  ال�سوالح  م��روان  �سعادة  واأك��د 
القيادة  اه��ت��م��ام  اأن  االأك���ادمي���ي���ة  ل��ل�����س��وؤون 
ال��ر���س��ي��دة ب��ت��ع��زي��ز اأمن�����اط ال����ق����راءة وحث 
را�سخة  ي��وم��ي��ة  ع���ادة  جعلها  ع��ل��ى  املجتمع 
اال�ستثنائية  امل���ب���ادرات  اإط����لق  خ���لل  م��ن 
ومنها تخ�سي�س �سهر القراءة كان له االأثر 
الكبري يف تدعيم هذا النهج ور�سم م�سارات 
اأ�سبحت  امل��ج��ت��م��ع.. ح��ي��ث  ل��ع��ادات  ج��دي��دة 
ال��ق��راءة ت��اأخ��ذ ح��ي��زا ك��ب��ريا م��ن اهتمامات 
املفاهيم  وب��داأت  وا�سعة..  جمتمعية  �سرائح 
الثقافة  ه��ذه  اإح��ي��اء  ���س��رورة  ل�سالح  تتغري 

االيجابية املتمثلة يف القراءة.
وقال اإن �سهر القراءة اأ�سحى علمة مميزة 
م��ن ح��ي��ث ق���وة احل����راك ال��ق��رائ��ي احلا�سل 
اأفراد املجتمع  فيه والدافعية املكت�سبة لدى 

وت��وج��ه��ه��م ل���ل���ق���راءة م���ن خ����لل م���ب���ادرات 
املحلية  املوؤ�س�سات  خمتلف  اأطلقتها  عديدة 
واالحتادية وتلك التي تعنى مبجال الثقافة 
والعلم وال��ق��راءة وه��و ب��دوره ما �سي�سهم يف 
املطالعة  م��ن  وتتخذ  ت��ق��راأ  اأج��ي��ال  ماأ�س�سة 

والكتاب منهجية يومية.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  �سعادته  واأك���د 
الق�سوى  اأول��وي��ات��ه��ا  �سمن  ال���ق���راءة  ت�سع 
وذلك من خلل االهتمام باملكتبة املدر�سية 
املبادرات  واإط����لق  التعلم  م�����س��ادر  وغ���رف 
امل�ستمرة التي تعنى باأهمية القراءة بجانب 
الدرا�سي  ال��ي��وم  خ���لل  اأوق�����ات  تخ�سي�س 

للقراءة واملطالعة.
�سهر  خ���لل  ع��م��ل��ت  ال������وزارة  اأن  اإىل  ون����وه 
ك��ب��رية من  اإط���لق جمموعة  ال��ق��راءة على 
التي تعزز  املبادرات والفعاليات اال�ستثنائية 
 100 م��ن  اأك��رث  اإىل  ال��ق��راءة ت�سل  مفهوم 
املدار�س  طلبة  م�ستهدفة  وفعالية..  مبادرة 
واأول��ي��اء االأم��ور وموظفي ال��وزارة وخمتلف 
فكرة  اأن  اإىل  م�سريا  املجتمعية..  ال�سرائح 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  ت�ستند  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
ب��ن��اء احل�سارات  ودوره�����ا يف  ال���ق���راءة  ع��ل��ى 
ومن  �سيقة  بقوالب  املتما�سكة  واملجتمعات 
خ���لل ت��ع��اون وث��ي��ق م��ع م��وؤ���س�����س��ات الدولة 
و���س��خ�����س��ي��ات م���رم���وق���ة م���ن ك���ت���اب واأدب������اء 

و�سعراء.
املبادرات  م��ع  احل��ا���س��ل  ال��ت��ف��اع��ل  اأن  وراأى 
وعلى م�ستوى الدولة مرده اإىل وعي متنام 
موؤ�س�سات  جهود  وت�سافر  ال��ق��راءة  باأهمية 
ت��ع��م��ل وف���ق روؤي�����ة موحدة..  ال��ت��ي  ال���دول���ة 
ال��ق��راءة مطلب مهم  ع��ادة  اأن غر�س  موؤكدا 
واالأ�سر  وامل��دار���س  اجل��ام��ع��ات  فيه  تت�سارك 
مبزيد  توثيقه  ينبغي  ال��دول��ة  وم��وؤ���س�����س��ات 
ملا له  الفاعلة  من العمل احلثيث وال�سراكة 
من دور يف اإثراء املعارف والتح�سيل العلمي 

والدرا�سي للطلبة.
تدخر  ل��ن  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل  وخ��ل�����س 

يف  ت�سب  التي  االإمكانات  توظيف  يف  جهدا 
التوجهات  م��ع  واالأدوار  اجل��ه��ود  تكاملية 
واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  الإر�ساء  الوطنية 
واالأطر الداعمة للقراءة باعتبارها اأ�سبحت 
م�ستهدفا وطنيا تنظر اإليه القيادة الر�سيدة 
ب��ع��ني االه��ت��م��ام مل���ا ل���ه م���ن اأث����ر يف حت�سني 
بذائقتهم  واالرت����ق����اء  ط��ل��ب��ت��ن��ا  م�����س��ت��وي��ات 
وتطوير  وع��ل��وم��ه��م  وم��ع��ارف��ه��م  ال��ل��غ��وي��ة 
ومبادر  واث��ق  متعلم  جيل  وب��ن��اء  مهاراتهم 

يتطلع للم�ستقبل باإيجابية.
القراءة  �سهر  ا�ستهلت  ق��د  ال����وزارة  وك��ان��ت 
بتنظيم مهرجان للقراءة يف مواقع خمتلفة 
يف الدولة مب�ساركة املوؤ�س�سات الثقافية يف كل 
اإمارة يت�سمن تنظيم م�سرية كرنفالية على 
ومعر�س  قرائية  وجل�سات  املهرجان  هام�س 
ودورات  ور�س  وتنفيذ  قراء  ومبادرة  للكتاب 
وعرو�س م�سرحية مب�ساركة طلب املدار�س 
الق�س�س  ابطال  اأدوار  تتقم�س  و�سخ�سيات 
املوؤ�س�سات  م��ن  وممثلني  والعلماء  العاملية 
الثقافية يف املجتمع وقيادات وزارة الرتبية 
املجتمع  يف  ال��ب��ارزة  وال�سخ�سيات  والتعليم 

وجمموعة من الكتاب واالأدباء.
على  الطلبة  ت�سجيع  اإىل  املهرجان  ويهدف 
امل��ط��ال��ع��ة وغ��ر���س ع���ادة ال���ق���راءة واالط���لع 
ولفت  الكتب  من  احلديثة  اال�سدارات  على 
جانب  اإىل  ال��ق��راءة  الأهمية  املجتمع  اأن��ظ��ار 
�سهر  لدعم  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  تكاتف 

القراءة.
تاأتي تلك الفعاليات واملبادرات التي اأطلقتها 
العديد من  والتعاون مع  بالتن�سيق  ال��وزارة 
اجلهات الثقافية والداعمة للقراءة بالدولة 
حدود  بل  وثقافة  الوطني  االأر�سيف  منها 
االإم����ارات  وموؤ�س�سة  الثقافية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سعبي  لل�سعر  ال�����س��ارق��ة  وم��رك��ز  ل����لآداب 
وه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة وم��وؤ���س�����س��ة فن 
واحت����اد امل�����س��وري��ن ال��ع��رب وجم��ل�����س بلدي 
كلباء ومعر�س اأبوظبي للكتاب وغريهم من 

والدوائر  اجلهات  بجانب  الداعمة  اجلهات 
املحلية.

القرائي  اأبوظبي  مهرجان  املبادرات..  ومن 
الوزارة  واأي���ام  للقراءة  ال�سارقة  ومهرجان 
مببادرة  وامل�ساركة  وح��وار  وكاتب  القرائية 
الثانية وكرنفال  100 حكاية املرحلة  زايد 
م���وظ���ف���ي وزارة  را�������س اخل���ي���م���ة وج���ل�������س���ات 
الرتبية والتعليم ومبادرة زايد 100 حكاية 
“ واأي���ام الوزارة  ور���س وجل�سات ح��واري��ة   “
الثقافية باأبوظبي وجل�سة قرائية وكرنفال 
وحوار  كاتب  الثقافية  ال���وزارة  واأي���ام  العني 
ال�سعرية  واالأ���س��ب��وح��ة  م�ست�سفى  وزي�����ارة 
وكرنفال الظفرة وكرنفال دبي واأيام الوزارة 
“ ومهرجان  ي����ق����راأون  “ م�����اذا  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الفجرية وكرنفال كلباء هذا ما يحبه زايد 
ال�سغري”  “امل�سور  زاي���د  يحبه  م���اال  ه���ذا 
وماذا  ال��ق��رائ��ي  ال����وزارة  حت��دي  وامل�سابقات 
الور�س  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم  ب��ج��ان��ب  ت��ق��راأ 
بالتعاون  الطلبة  ت�ستهدف  التي  القرائية 
ل��لآداب كما ت�سمنت  االإم���ارات  مع موؤ�س�سة 
الربامج  م��ن  جمموعة  اإط���لق  الفعاليات 
التحفيزية  وامل�سابقات  القرائية  وامل��ب��ادرات 
الكتاب  مع  قرائية  وتنظيم جل�سات  للطلبة 
واملكتبات  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  وزي�����ارات 
عن  القرائية  احل�س�س  وتخ�سي�س  العامة 
“ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
اهلل ثراه “ وتفعيل اأندية القراءة يف املدار�س 
ودعم الطلبة املبدعني وتكرمي طلبة حتدي 
اب��راز الطلبة يف  القراءة العربي ف�سل عن 

االإذاعة املدر�سية.
جدول  وف��ق  ال��ق��رائ��ي��ة  الفعاليات  وت�ستمر 
الدولة  مدار�س  خمتلف  ي�ستهدف  مو�سوع 
يف مواقع عديدة ومميزة ال�ستقطاب خمتلف 
عنا�سر املجتمع املحلي وت�سليط ال�سوء على 
ال���ق���راءة ودوره�����ا يف وع���ي وتثقيف  اأه��م��ي��ة 
املجتمع وبناء اأ�س�س جمتمع ح�ساري متفهم 

ترت�سخ لديه القيم االيجابية. 

•• اأبوظبي-وام: 

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يف مقره الرئي�سي 
مبدينة اأبوظبي موؤخراً فعالية ثقافية بعنوان “ روؤية 
زايد “ �سمن مبادراته واأن�سطته اخلا�سة ب�”عام زايد” 
وا�ستذكارا لل�سرية العطرة والذكرى اخلالدة للراحل 
واإجنازاته  حياته  حم��ط��ات  اأه���م  وا�ستعرا�س  الكبري 
التي �ساهمت بتحقيق التنمية والنه�سة التي تعي�سها 

االإمارات.
ح�سر الفعالية .. �سعادة �سعيد البحري العامري مدير 
عام اجلهاز و�سعادة ال�سيخ حممد بن ركا�س العامري 
اأبوظبي  الإم���ارة  الوطني  اال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو 

وعدد من قيادات وموظفي اجلهاز. 
لقطاع  التنفيذي  املدير  النعيمي  �سعيد  حممد  واأك��د 
منا�سبة  زايد”  “عام  اأن  باجلهاز  املوؤ�س�سية  اخلدمات 
يحيي فيها االإماراتيون واملقيمون على اأر�س االإمارات 
ذكرى خالدة ال تغيب الإن�سان ا�ستثنائي عا�س يف قلوب 
اجلميع ووحدها على حمبة االأوطان وغر�س فيها حب 
فريدة  �سمة  اخلري  بات  حتى  والعطاء  والبذل  اخلري 
يزدان بها كل مواطن اإمارتي واأ�سبحت دولة االإمارات 

حمل تقدير واعتزاز املجتمع الدويل ومنوذجاً يحتذى 
يف النه�سة والريادة واالزدهار وقبلة للإبداع والتميز 
االإن�ساين  والتعاي�س  الت�سامح  يف  للأمثال  وم�سرباً 

واالأمن واالأمان.
ينه�س  اأن  بحكمته  ا�ستطاع  زاي��د  ال�سيخ  اأن  واأ���س��اف 
بهذا الوطن ليكون يف م�ساف الدول املتقدمة.. منوها 
اإىل اأن ما نراه اليوم من مكانة رفيعة حققتها االإمارات 
الذي  االإجن���از  حجم  على  دليل  خ��ري  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً 

حققه الوالد املوؤ�س�س.
املغفور  م��اآث��ر  ح��ول  ح��واري��ة  جل�سة  الفعالية  و�سهدت 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 
الدولة  ببناء  ال�سديد  و�سغفه  و�سفاته  ومناقبه   “
وتطوير جودة احلياة فيها اإىل جانب دوره الكبري يف 
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف املجاالت كافة كما تخلل 

الفعالية فقرات ثقافية وفنية.
العامري  ال��ب��ح��ري  �سعيد  ���س��ع��ادة  ك���رم  اخل���ت���ام..  ويف 
ال�سرية  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا  وامل�������س���ارك���ني..  ال�����س��ي��وف 
للجميع  دافعاً  تكون  اأن  املوؤ�س�س يجب  للوالد  العطرة 
للم�ساهمة يف دعم م�سرية النه�سة والتنمية ال�ساملة 

التي ت�سهدها االإمارات. 

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« ينظم 
فعالية »روؤية زايد«
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

“موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  االول  اأم�����س  ب����داأت 
���س��ح��ة ال���ث���اين ل��������لأوردة ال���دم���وي���ة “ 
اأحد   - ال��ع��ني  م�ست�سفى  م��ن  بتنظيم 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  م�ست�سفيات 
 “ ���س��ع��ار  حت���ت  “�سحة”-  ال�����س��ح��ي��ة 
للحياة  اإن��ق��اذا  االأرج����ل  على  املحافظة 
حمليني  خ��رباء  وح�سور  مب�ساركة   “
م�����س��ارك من  و400  واأل�����ف  وع��امل��ي��ني 
فندق  يف  وذل����ك  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 

هيلتون- العني.
وق����ال ح��م��ي��د ع��م��ه��ي امل��ن�����س��وري ملدير 
املوؤمتر  اإن  ال��ع��ني  مل�ست�سفى  التنفيذي 
الهامة  االأح��داث الطبية  اأهم  اأحد  يعد 
امل�ست�سفى  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���ت���م���ي���زة 
اللزمة  واخل��ربات  املعرفة  يقدم  حيث 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة يف هذا 
املجال للعاملني يف احلقل الطبي داخل 
للتوا�سل  الفر�سة  ومينحهم  ال��دول��ة 
مع زملئهم يف املهنة من جميع اأنحاء 
العامل ملعرفة اأحدث االإجراءات الطبية 
جمال  يف  امل�ستخدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

جراحة االأوردة وال�سرايني.
- على مدى يومني -  املوؤمتر  ويناق�س 
اأبرزها  واملوا�سيع  امل��ح��اور  م��ن  العديد 
القدم  ف��ي��ه��ا  ب����اجل����روح مب����ا  ال���ع���ن���اي���ة 
ال�سكرية واإ�سابات االأوعية الدموية مبا 
فيها ال�سريان االأبهر وت�سخي�س وعلج 
الدموية  ب�������االأوردة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  احل�����االت 
وا�ستخدام تقنيات الت�سوير احلديثة يف 
ت�سخي�س وعلج االأوعية الدموية. من 
جهته قال الدكتور غامن احل�ساين نائب 
اإن  ال��ع��ني  م�ست�سفى  يف  ال��ط��ب��ي  امل��دي��ر 
جراحة االأوردة وال�سرايني ت�سكل اهمية 
ق�سوى يف اإنقاذ حياة املر�سى ومن هذا 

املنطلق جاء تنظيم هذا املوؤمتر العاملي 
املتقدمة  التكنولوجيا  على  ل��لط��لع 
هذا  يف  امل�ستخدمة  التقنيات  واأف�����س��ل 
امل��ج��ال وه���و م��ا ي�����س��اع��د االأط���ب���اء على 
اإىل  الف��ت��ا   .. وال��ع��لج  الت�سخي�س  دق��ة 
املوؤمتر يعد من�سة لتبادل اخلربات  اأن 
من  احلديثة.  التكنولوجيا  وا�ستخدام 
الدرعي  ���س��امل  حم��م��د  اأ���س��اف  ناحيته 
الت�سغيلية  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر 
جناحه  ي��وا���س��ل  ال��ع��ني  م�ست�سفى  اأن 
اأن  ب��اع��ت��ب��ار  امل����وؤمت����ر  يف ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا 
والتطوير  امل�����س��ت��م��ر  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املهني م�سلحة ملحة جلميع موؤ�س�سات 
جميع  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي 
تنبثق  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  العامل  اأن��ح��اء 
اأفق  تو�سيع  يف  امل��وؤمت��ر  تنظيم  اأه��م��ي��ة 
عرب  واملهنيني  للمتخ�س�سني  امل��ع��رف��ة 
ت�ساعدهم  التى  والفعاليات  املناق�سات 

وتطوير  العلمية  مهاراتهم  �سقل  على 
اجل����ودة  اإىل  و����س���وال  االأداء  م�����س��ت��وى 

ال�ساملة يف اخلدمات الطبية املقدمة.
من جانبه اأ�سار الدكتور حممد باجنييد 
ا�ست�ساري جراحة االأوردة وال�سرايني يف 
يتيح  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  ال��ع��ني  م�ست�سفى 
عددا من �ساعات التعليم الطبي امل�ستمر 
املعتمدة للم�ساركني حيث �سيتم احت�ساب 
ال�سحة  دائرة  من  معتمدة  �ساعة   12
باأبوظبي .. الفتا اإىل اأنه �سهد م�ساركة 
واملتخ�س�سني  املتحدثني  م��ن  ال��ع��دي��د 
الدولة  ال�سحية من  الرعاية  يف جمال 
وخمتلف دول العامل حيث زخرت قاعات 

املوؤمتر بالعرو�س واملناق�سات.
الكوادر  ي�����س��اع��د  امل���وؤمت���ر  اأن  واأ����س���اف 
التطورات  اأح��دث  مواكبة  على  الطبية 
الطبية  وال����درا�����س����ات  ال���ط���ب  ع����امل  يف 
امل��ت��وا���س��ل��ة م��ه��م��ة م���ن امل��ن��ظ��ور املهني 

اإكمال  من  الطبية  الكوادر  متكن  الأنها 
م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا م����ن ت���ل���ك ال����درا�����س����ات يف 

غ�سون الفرتة الزمنية املنا�سبة.
من جهته قال هلل املنهايل مدير اإدارة 
املوارد الب�سرية يف م�ست�سفى العني ياأتي 
انعقاد املوؤمتر يف اإطار االهتمام املتزايد 
ال�سريعة  وال��ت��ط��ورات  التخ�س�س  بهذا 
االط��لع على  بهدف  وذل��ك  به  املتعلقة 
مع  اخل��ربات  وت��ب��ادل  الطبية  التجارب 
امل�ساركني والتعرف على اآخر ما تو�سل 

اإليه العلم يف هذا اجلانب الطبي.
يحظى  امل���وؤمت���ر  اأن  امل��ن��ه��ايل  واأو�����س����ح 
مب�ساركة وا�سعة من خمتلف دول العامل 
العلمية  امل�ستجدات  اآخر  على  للطلع 
والعملية وزيادة التفاعل بني امل�ساركني 
ينعك�س  مم��ا  ا���س��ت��ف��ادة  اأق�����س��ى  لتحقيق 
يف  العاملني  من  امل�ساركني  على  اإيجابا 

احلقل الطبي.

•• ال�صارقة -وام:

اأك�����د ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن احمد 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي، 
ل�����لإع�����لم، ب������اأن دول������ة االإم��������ارات 
ع��ام��ة وال�����س��ارق��ة خ��ا���س��ة ه��ي بلد 
اإليه وبلد  االآخ��ري��ن  حمب جل��ذب 
اجلميع  ع��ل��ى  م��ن��ف��ت��ح  م��ت�����س��ام��ح 
ال�سمو  راعية �ساحب  وذل��ك حتت 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
رئ��ي�����س اجلامعة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 

االأمريكية يف ال�سارقة. 
ملهرجان  اف���ت���ت���اح���ه  ع���ق���ب  وق������ال 
االأمريكية  للجامعة  العاملي  اليوم 
ان  ق��ب��ل االول  ام�����س  ال�����س��ارق��ة  يف 
امل���ه���رج���ان ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
ثقافات طلبة هذه اجلامعة الذين 
خمتلفة،  جن�سية   95 م��ن  ي��اأت��ون 
ي���ج���ت���م���ع���ون حت����ت ق��ب��ت��ه��ا ب���اأم���ن 

وت�سامح و�سلم.
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وجت��ول 
املقامة  االج��ن��ح��ة  يف  واحل�������س���ور 
للجامعة،  الرئي�سية  ال�����س��اح��ة  يف 
والتي متثل عادات وتقاليد الدول 
فكرة  للح�سور  ق��دم��ت  امل�����س��ارك��ة 

ع��ن ت��ق��ال��ي��ده��ا، مم��ا ي��ع��زز طبيعة 
اأ�سرة  التنوع الثقايف واالإن�ساين يف 

اجلامعة.
و ي���ن���ظ���م ط���ل���ب���ة اجل����ام����ع����ة ه���ذا 
العام  ال��ذي ينعقد ه��ذا  امل��ه��رج��ان 
وا�ستمر  ال��ع�����س��ري��ن  ن�����س��خ��ت��ه  يف 
ليومني، بالتعاون مع مكتب �سوؤون 
ابراز  بهدف  وذل��ك  فيها،  الطلبة 
ال��ث��ق��ايف يف اجلامعة،  ال��ت��ن��وع  ه��ذا 

ولتمكني من جانبه قال الدكتورة 
ان  الطلبة  عميد  ال�����س��ح��ي،  م���وزة 
ي�ستمر  خ���ا����س  ح����دث  امل���ه���رج���ان 
والت�سامح  الثقايف  التنوع  بتعزيز 
ال�سارقة  اأم����ريك����ي����ة  ط��ل��ب��ة  ب����ني 
لطلبتنا  املهم  من  ان��ه  اىل  م�سريا 
االكادميية  معرفتهم  يطبقوا  ان 
ال���درا����س���ي���ة واأن  ال��ف�����س��ول  خ�����ارج 
لت�سهم  العملية  امل��ه��ارات  يتعلموا 

ال�سخ�سي  وت��ط��وره��م  من��وه��م  يف 
�سلطان  الطالب  واأع���رب  واملهني. 
الثقايف  ال��ن��ادي  رئي�س  الطريفي، 
االإماراتي عن فخره واعتزازه بهذا 

التنوع الثقايف لطلبة اجلامعة.
وق����ال ب����اأن ه���ذا ه��و ال��وق��ت الذي 
اأنف�سهم  ع���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ف��ي��ه  ي��ع��رب 
بعاداتهم  زملئهم  بقية  ويعرفوا 

وتقاليدهم وتراثهم الغني.

•• باري�س -وام:

د�سن �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الليلة  ال�سارقة،  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو 
ق��ب��ل امل��ا���س��ي��ة ع���ددا م��ن االإ�����س����دارات ال��ت��اري��خ��ي��ة من 

موؤلفات �سموه واملرتجمة حديثا اإىل اللغة الفرن�سية.
ح�����س��ر االح��ت��ف��ال ال����ذي ن��ظ��م ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة قرينة 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  القا�سمي  حممد  بنت 
االأ�سرة، وال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي موؤ�س�س 
ورئي�س جمعية النا�سرين االإماراتيني، موؤ�س�س ورئي�س 
م��وؤ���س�����س��ة ك��ل��م��ات ون��خ��ب��ة م��ن ك��ب��ار املثقفني واالأدب����اء 

االإماراتيني والعرب والفرن�سيني.
غاية  يف  عناوين  على  املرتجمة  االإ���س��دارات  وا�ستملت 
ب�سكل عام  القوا�سم  تاريخ  والتي تتحدث عن  االأهمية 

وهي:  وج��ه اخل�سو�س  على  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  وت��اري��خ 
العربية  القر�سنة  ا�سطورة  وكتاب  مدينة  �سرية  كتاب 
اخلليج  يف  والتجارة  القوى  �سراع  وكتاب  اخلليج،  يف 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأل��ق��ى   .1820  –  1620
“اأ�سكركم  امل��ن��ا���س��ب��ة ك��ل��م��ة ق���ال ف��ي��ه��ا  ب��ه��ذه  ال�����س��ارق��ة 
ع��ل��ى تلبية دع��وت��ن��ا، يف ح��ف��ل ت��وق��ي��ع ك��ت��ب��ي، ال��ت��ي لها 
ت���دور ح���ول ال�سراع  ان��ه��ا كلها  م��ك��ان��ة خ��ا���س��ة، ح��ي��ث 
�سكره  �سموه  وق��دم  االأخ���رى«.  وال��ق��وى  بريطانيا  بني 
اإميانويل  ورئي�سها  و�سعبها  الفرن�سية  للجمهورية 
الذي  واالهتمام  �ساهده من احلفاوة  ما  ماكرون على 
االإمارات  دول��ة  جتمع  التي  املميزة  العلقة  على  ي��دل 

العربية املتحدة بجمهورية فرن�سا.
واأ�سار �سموه اإىل اأن دولة االإمارات تقدر ذلك وت�سكرهم 
ع��ل��ى االه��ت��م��ام ال����ذي ي��ول��ون��ه ل��ن��ا واإع��ط��ائ��ن��ا فر�سة 
التي متر  االأزم��ات  ال�سادقة يف ظل  بالكلمة  بامل�ساركة 

اإىل دار االأوبرا  العامل. وكان �سموه قد و�سل  بها دول 
ا�ستقبل  حيث  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  يف  الوطنية 
باحلفاوة والرتحيب، و�ساحب و�سوله تقدمي عرو�س 
ال�سارقة  ف��رق��ة  ق��ب��ل  م��ن  ال�سعبية  وال��ف��ن��ون  ال��ع��ي��ال��ة 
ال�سمو  �ساحب  األتقى  وق��د  الفني.  ل��ل��رتاث  الوطنية 
اإ�سداراته  تد�سني  حفل  انطلق  قبيل  ال�سارقة  حاكم 
وناق�س  وال��ن�����س��ر،  واالإب�����داع  ال��ث��ق��اف��ة  رواد  م��ن  بنخبة 
�سموه معهم يف جو ثقايف واأدبي ق�سايا الثقافة واالأدب 
والفن يف الوطن العربي والعامل، وما اآلت اإليه الثقافة 
النهو�س  و�سبل  وال�سراعات،  االأزم��ات  العربية يف ظل 
بالثقافة واملثقفني العرب. واأقيم حفل التد�سني يف دار 
اأوبرا باري�س التي تعد حتفة من حتف الفن املعماري، 
البديعة  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ع��م��اري��ة  بتفا�سيلها  ت��زخ��ر  ح��ي��ث 
واملتعددة، وهي عبارة عن ق�سر يعود تاريخ اإن�سائه اإىل 
�سنة 1669م، يف عهد امللك لوي�س الرابع، وبني بطلب 

اقيمت الإعادة  التي  الثالث �سمن احلملة  نابليون  من 
اإعمار باري�س. من جانبه ا�ساد جان بيري رافاران رئي�س 
العالية  باملكانة  الفرن�سي االأ�سبق فى كلمة له  ال��وزراء 
التي و�سلت اإليها اإمارة ال�سارقة واإن�سائها للعديد من 
املتاحف وامل�سارح، واهتمامها الكبري بالفنون والثقافة 
بها من �ساحب  التي حتظى  الرعاية  واالآداب، يف ظل 
ال�سمو حاكم ال�سارقة. وتطرق رافاران اإىل االجنازات 
تفوز  التي جعلتها  ال�سارقة،  الإم��ارة  واالأدبية  الثقافية 
بعا�سمة الثقافة العربية يف 1998، وعا�سمة الثقافة 
اىل  م�سريا  اليون�سكو  قبل  م��ن   ،2014 االإ���س��لم��ي��ة 
والفنون  التعليم  ن�سر  يف  فعال  دورا  لعبت  االإم���ارة  اأن 
اإن�����س��اء ال��ع��دي��د م��ن اجلامعات،  وال��ث��ق��اف��ة م��ن خ���لل 
وتقديرا  وا�سهاماتها،  ومبادراتها  الفنون،  ومتاحف 
الدورة  ال�����س��ارق��ة �سيفا مم��ي��زا على  ب��ه حلت  ت��ق��وم  مل��ا 
احل��ال��ي��ة يف م��ع��ر���س ب��اري�����س ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب. واأثنى 

ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  �سخ�سية  على  راف��اران 
التي جمعت بني كونه رج��ل دول��ة وم��وؤرخ��ا حيث قدم 
االأدبية،  واالأعمال  التاريخية  االإ���س��دارات  من  العديد 
مقدما �سرحا تف�سيليا حول االإ�سدارات احلديثة التي 
ترجمت اإىل اللغة الفرن�سية موؤكدا اأن �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة �سحح العديد من املعلومات املغلوطة يف 
كتابه “ا�سطورة القر�سنة العربية يف اخلليج”، كما اأرخ 
ملرحلة االحتلل الربيطاين وما �ساحبه من ا�ستغلل 
القوى  “�سراع  ك��ت��اب  يف  وذل���ك  قبلهم  م��ن  ل��ل��رثوات 

والتجارة يف اخلليج 1620 – 1820«.
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  احلفل  ح�سر 
و�سعادة  امل��ر،  حممد  وم��ع��ايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ع��م��ر ���س��ي��ف غ��ب��ا���س ���س��ف��ري ال���دول���ة ل���دى اجلمهورية 
الدولة  �سفري  االأحمد  و�سعادة علي عبداهلل  الفرن�سية 
الدكتور  االإحتادية. كما ح�سره  اأملانيا  لدى جمهورية 

لدى  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفري  العنقري  خالد 
دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  عبداهلل  و�سعادة  فرن�سا، 
الثقافة، و�سعادة اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة 
امل�سلم  عبدالعزيز  الدكتور  و�سعادة  للكتاب،  ال�سارقة 
ابراهيم  علي  و�سعادة  للكتاب،  ال�سارقة  معهد  رئي�س 
املري رئي�س دارة الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ل�سمو  التنفيذي  املكتب  رئي�س  النومان  ن��ورة  و�سعادة 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، و�سعادة حممد 
للإعلم،  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  ع���ام  م��دي��ر  خ��ل��ف  ح�سن 
و�سعادة را�سد حممد الكو�س املدير التنفيذي جلمعية 
ترمي  ال��ع��زي��ز  عبد  ���س��ع��ادة  و  االإم��ارات��ي��ني،  النا�سرين 
»ات�ساالت«  ع��ام  م��دي��ر  التنفيذي،  الرئي�س  م�ست�سار 
باملوؤ�س�سات  التحرير  وروؤ����س���اء  ال�سمالية،  امل��ن��اط��ق  يف 
واملوؤ�س�سات  الدوائر  يف  وامل�سوؤولون  املحلية،  ال�سحفية 

االحتادية واملحلية، ونخبة من رواد الفكر والن�سر.

•• باري�س-الفجر:

اأكدت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، املوؤ�س�س 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة كلمات، اأن ال�سراكات 
كتب  جم��ال  يف  وخ�سو�ساً  العاملية  اال�سرتاتيجية 
اأي وقت م�سى،  اأكرث من  اليوم  االأطفال �سرورية 
وتفتح نوافذ فكرية للتفاهم والت�سامح مع االآخر، 
اأف��ق احل��وار مع  اأهمية االأدب يف فتح  و�سددت على 
املتخ�س�سني  ال��ن��ا���س��ري��ن  ودور  ال���ع���امل،  ث��ق��اف��ات 
اأج��ي��ال ق���ادرة على  ب��ن��اء  يف ن�سر كتب االأط��ف��ال يف 
االآخ��ر، واالنفتاح على جت��ارب جديدة يف  ا�ستيعاب 
العامل. جاء ذلك خلل م�ساركة ال�سيخة بدور بنت 
حتت  اأقيمت  نقا�سية  جل�سة  يف  القا�سمي  �سلطان 
عنوان “اأهمية ال�سراكات مع النا�سرين الدوليني، 
اأو����س���ع، وتعزيز  اإىل ج��م��ه��ور  ال��و���س��ول  ودوره����ا يف 
با�سكيه،  اإي���دوي���ج  مب�����س��ارك��ة  التجارية”  ال��ف��ر���س 
واأدارتها  جوني�س،  لغاليمار  التنفيذي  الرئي�س 
االإعلمية اأوليفيا �سنيجي، �سمن فعاليات معر�س 

الفرتة  خ��لل  يقام  ال��ذي  للكتاب،  ال��دويل  باري�س 
16-19 مار�س اجل��اري، مب�ساركة وفد كبري  من 
بال�سارقة �سيفاً مميزاً يف  االإم��ارات للحتفاء  من 

الدورة ال� 38 للمعر�س.
قادر  االأدب  “اإن   : القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  وقالت 
على جتاوز امل�سافات، وعلى م�ساعدتنا يف الو�سول 
مل���ا ه���و ج���دي���د وخم���ت���ل���ف، وم��ه��م��ة ن���ا����س���ري كتب 
االأطفال االأوىل هي ن�سر املوؤلفات التي تعزز القيم 
االأخ��لق��ي��ة يف نفو�س االأج��ي��ال اجل��دي��دة، وترتك 
املعرفة  اأف���ق  اأم��ام��ه��م  وتفتح  اإي��ج��اب��ي��اً،  اأث����راً  فيهم 
جتاه  وواجبهم  دوره��م  وتوؤكد  مداركهم،  لتو�سيع 

االإن�سانية«.
وت���وق���ف���ت ال�����س��ي��خ��ة ب������دور خ�����لل اجل��ل�����س��ة عند 
“جمموعة  حققتها  التي  اال�سرتاتيجية  النتائج 
تعاونها مع نخبة من  كلمات” موؤخراً، من خلل 
)غاليمار  دار  اأب��رزه��ا  وك���ان   ، العاملية  الن�سر  دور 
جوني�س( الفرن�سية للن�سر، موؤكدة على تاأثري هذا 
الكتاب  �سوق  على  وانعكا�سه  ال�سراكات  من  النوع 

كتبنا  “ُت�سهم ترجمة  بالقول:  والعاملي  االإماراتي، 
للو�سول  اأمامنا  االأب��واب  فتح  �سراكاتنا يف  وتعزيز 
اإىل اأ�سواق جديدة يف جميع اأنحاء العامل، ومُتكننا 
من الو�سول اإىل �سرائح اأو�سع من القراء، ما يوفر 
مبادراتنا  دور  وي��ع��زز  ل��ل��ت��ع��اون،  اأك���رب  ف��ر���س��اً  ل��ن��ا 
وتبادلها  اجلديدة،  املعارف  بناء  يف  اال�سرتاتيجية 
اإذ يتمثل هدفنا  مع نظرائنا على امل�ستوى العاملي، 
يف ت�سجيع حركة الرتجمة، والتعاون مع ال�سركاء 
ن�سعه  ملا  مماثلة  روؤًى  ميتلكون  الذين  الدوليني، 
م��ن ت��ط��ل��ع��ات، وي��رغ��ب��ون يف ال��ت��و���س��ع ع��ل��ى نطاق 

عاملي«.
الرتجمة  اأن  القا�سمي،  ب���دور  ال�سيخة  واع��ت��ربت 
تاريخياً  فاعليتها  اثبتت  التي  االآليات  من  واح��دة 
من  الثقافات  واق���رتاب  اللغة،  حاجز  جت��اوز  على 
العامل  يطرحه  م��ا  جملة  اإىل  وال��و���س��ول  بع�سها، 
م�سرية  الو�سيطة،  اللغات  عرب  واآداب  معارف،  من 
االآلية  ه��ذه  على  ت�ستند  كلمات  جمموعة  اأن  اإىل 
الن�سر  دور  تقوده من جهود عمل مع  يف جملة ما 

العاملي، �سواء من اأو اإىل العربية.
من جهتها، قالت اإيدوج با�سكيه، الرئي�س التنفيذي 
نوعية  اإىل  بحاجة  االأطفال  اأن  جوني�س،  لغاليمار 
���س��راك��ت��ن��ا مع  خ����لل  وم����ن  االأدب،  م���ن  م��ت��م��ي��زة 
ال�سحيح  امل�����س��ار  يف  اأن��ن��ا  �سعرنا  كلمات  جمموعة 
العربية  م��ن  ل��لأط��ف��ال  االإ����س���دارات  اأف�����س��ل  لنقل 
نقدم  اأن  ال�سروري  من  اأن��ه  حيث  الفرن�سية،  اإىل 
املختلفة م��ن خلل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ات  الأط��ف��ال��ن��ا 
الكتاب، الأننا اإذا ما اأردنا اأن نوؤ�س�س اأجيااًل منفتحة 
التوا�سل  على  وق��ادرة  االأخرين  وعلى  نف�سها  على 
يحدث  اأن  بد  فل  والثقافة  اللغة  اختلفات  رغ��م 

ذلك من خلل الكتاب.«
واأ����س���اف���ت: “يف غ��ال��ي��م��ار ن��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����س��ر كتب 
االأطفال من �سن الوالدة وحتى اليافعني، ونحر�س 
جتربة  ع��ل��ى  ت�ساعدهم  اإ����س���دارات  ن��ق��دم  اأن  ع��ل��ى 
ال�سعادة واملتعة يف القراءة، هذه ق�سية هامة جداً، 
اأن توفر حمتوى يجعل القراءة عند االأطفال متعة 

ي�سعى اإليها، وهذا ما نعمل الأجله.«

حاكم ال�سارقة يد�سن يف باري�ش عددا من اإ�سداراته التاريخية بالن�سخة الفرن�سية

خالل جل�سة نقا�سية �ساركت فيها �سمن فعاليات “باري�ش الدويل للكتاب«

بدور القا�سمي: الأدب قادر على جتاوز امل�سافات ومهمة النا�سر فتح اأفق املعرفة اأمام الأجيال اجلديدة

مهرجان اليوم العاملي للجامعة الأمريكية يف بدء اأعمال » موؤمتر �سحة الثاين للأوردة الدموية« يف العني
ال�سارقة يعر�ش ثقافة 95 جن�سية م�ساركة

•• الفجرية-وام:

اجتماعه  خ��لل  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ناق�س 
اخلطة اال�سرتاتيجية للعام 2018، كما اطلع على منجزات 2017 .

تراأ�س االجتماع �سعادة املهند�س حممد �سيف االفخم رئي�س جمل�س االإدارة 
�سامل  �سعادة  و  للموؤ�س�سة  العام  املدير  قا�سم  علي  املهند�س  �سعادة  بح�سور 

حمدان الزيودي و �سعادة �سريف حممد رفيع و �سعادة �سامل عبده خليل .
الطبيعية  للموارد  الفجرية  الذي عقد مبقر موؤ�س�سة  ومت خلل االجتماع 
املوارد  مبوؤ�س�سة  اخل��ا���س   2017 ل��ع��ام  ال�سنوي  التقرير  على  االط���لع   ،
الطبيعية و ا�ستعرا�س اأهم ما حققته من اإجنازات فاقت ما مت التخطيط له. 
وتطرق االجتماع اإىل التو�سيات اخلا�سة مبلتقى الفجرية الدويل لل�سخور 
ال�سناعية والتعدين 2018 و النتائج التي حققها يف دورته ال�ساد�سة ، كما 

 IMS اأعرب االأع�ساء عن �سعادتهم مبا حققته املوؤ�س�سة بح�سولها على ال
و التي جاءت تتويجا للعمل الدوؤوب كاأول جهة حكومية على م�ستوى امارة 

الفجرية حت�سد IMS وفق املعايري الدولية.
التميز  نحو  نهجها  تر�سيخ  يف  موظفيها  و  املوؤ�س�سة  ب��دور  االف��خ��م  واأ���س��اد 
املجتمع،  �سعادة  حتقيق  يف  واالإ�سهام  اخلدمات،  وتقدمي  االأداء،  يف  امل�ستدام 

وتعزيز مقومات االأمن و ال�سلمة فيها.
ومن جانبه اأكد علي قا�سم م�سي املوؤ�س�سة يف م�سوارها نحو االإبداع واالبتكار 
للقيادة  الثاقبة  اال�ست�سرافية  ال��روؤي��ة  على  ذل��ك  يف  معتمدة   ، خدماتها  يف 

الر�سيدة نحو متكني اقت�ساد الدولة.
تقوم  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  و  املبذولة  باجلهود  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  واأ�ساد 
املعار�س  ال��ف��ج��رية م��ن خ��لل  اال���س��ت��ث��م��ارات الإم����ارة  املوؤ�س�سة يف ج��ذب  ب��ه 

واملوؤمترات .

•• اأبوظبي-وام:

للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  وتنظمها  نظمتها  التي  الفعاليات  ع��دد  بلغ 
فعالية   40 احل��ايل  مار�س  �سهر  يف  اخلا�سة  االحتياجات  وذوي  االإن�سانّية 
ومنطقة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  يف  لها  التابعة  وال��ت��اأه��ي��ل  م��راك��ز  م�ستوى  على 

الظفرة حتت �سعار “ اأنامل تقراأ يف عام زايد 2018 ».
واأكد �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان االأمني العام للموؤ�س�سة ال�سعي 
حب  على  والت�سجيع  االأ���س��ا���س��ّي��ة  قيمها  وغ��ر���س  ال��ق��راءة  ثقافة  ن�سر  اإىل 
املطالعة وممار�ستها بني طلبها وكوادرها .. م�سرياً اإىل اأن تر�سيخ القراءة 
غاية �سامية واإحدى القيم االإيجابية التي تهدف “ زايد العليا “ لرت�سيخها 
يف ن�سيج منت�سبيها من فئات اأ�سحاب الهمم التي ت�سمح حاالتهم بذلك واأن 

ذلك االأمر يتطلب اإ�سراكهم يف جميع الفعاليات التي تدعو وتعزز القراءة.
واأ�ساف اأن املوؤ�ّس�سة تنظم 40 فعالية على م�ستوى مراكز الرعاية والتاأهيل 
التابعة لها ا�ستجابة للجهود الرامية لرت�سيخ القراءة على م�ستوى الدولة 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  واعتماد  للقراءة  الوطنية  ال�سيا�سة  مع  وتوافقاً 
للقراءة. وقال االأمني العام اإننا نهدف من تلك االأن�سطة اإىل تعزيز مفهوم 
ال��ق��راءة يف جم��ال رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ف��ئ��ات اأ���س��ح��اب الهمم مب��ا يتما�سى مع 
اال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة 2026 واإيجاد جيل قارئ وجمتمع مثقف 
وواٍع وغر�س حب القراءة يف نفو�س املنت�سبني.. م�سرياً اإىل اأن موؤ�س�سة زايد 
التي ت�سمنتها  واملبادرات  الربامج  الفئة �سمن  �ستعمل جاهدة لدمج هذه 
ال�سيا�سة الوطنية للقراءة لن�سر املعرفة بني االأ�سخا�س من اأ�سحاب الهمم 

ومتكينهم من االطلع على املعارف املعا�سرة.

القراءة»املوارد الطبيعية« بالفجرية يناق�ش اإجنازات 2017  �سهر  يف  العليا«  »زايد  ل�  فعالية   40
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اتفاق تبادل معلومات 
املخابرات بني اأ�سرتاليا واآ�سيان 

•• �صيدين-رويرتز:

اآ���س��ي��ا، وم��ن بينها  وق��ع��ت ا���س��رتال��ي��ا ام�����س اتفاقية م��ع دول ج��ن��وب ���س��رق 
اإندوني�سيا وماليزيا وبروناي والفلبني، لتبادل معلومات املخابرات بهدف 

مكافحة االإرهاب.
التفاهم  ال��وزراء االأ�سرتايل توقيع مذكرة  واأعلن مالكومل ترنبول رئي�س 
تبادل  على  )اآ�سيان(  اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  رابطة  مبوجبها  اتفقت  التي 
معلومات املخابرات والتعاون ب�ساأن �سن القوانني ومكافحة التطرف على 
و�سائل التوا�سل االجتماعي. وت�ست�سيف ا�سرتاليا اجتماعات اآ�سيان مطلع 

هذا االأ�سبوع رغم اأنها لي�ست ع�سوا يف 
الرابطة املوؤلفة من ع�سر دول وذلك 
العلقات  ل��ت��ع��زي��ز  م��ن��ه��ا  م�����س��ع��ى  يف 
ال�سيا�سية والتجارية باملنطقة و�سط 

تنامي نفوذ ال�سني.
اآ�سيان  اأم���ام  كلمة  يف  ت��رن��ب��ول  وق���ال 
تنظيم  ن��ف��وذ  اإن  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ن��ق��ل��ه��ا 
ال��دول��ة االإ���س��لم��ي��ة ي��زي��د يف جنوب 
ب��ع��دم��ا ف��ق��د مكا�سبه يف  اآ���س��ي��ا  ���س��رق 
“�سيعودون  وق��ال  االأو���س��ط.  ال�سرق 
املعارك  على  وتدريبا  ا�ستعدادا  اأكرث 
ل������ذا ف�����اإن�����ه م�����ن ال�����������س�����روري على 
ا�سرتاليا و�سركائها يف اآ�سيان التعاون 

عرب احلدود«. واأ�ساف ترنبول اأنه �سار من ال�سعب ك�سف متويل االإرهاب 
ب�سبب اأدوات غري تقليدية مثل العملت الرقمية وبطاقات القيمة املخزنة 
ومن�سات التمويل اجلماعي االإلكرتوين. وقال “ك�سركاء اإقليميني �سنلعب 
بيرت  وق��ال  واخل��ط��رية«.  املزعجة  الظواهر  تلك  مكافحة  يف  حا�سما  دورا 
مب�سروع  �ستتقدم  احلكومة  اإن  اال�سرتايل  الداخلية  ال�سوؤون  وزي��ر  دات��ون 
قانون جديد لفك رموز الت�سفري على االإنرتنت. وقال جنيب عبد الرزاق 
رئي�س وزراء ماليزيا اإن االآلة الدعائية لتنظيم داع�س رمبا ت�سل اإىل اأكرث 

من 300 مليون م�سلم يف جنوب �سرق اآ�سيا.

بداأت ال�سني وكمبوديا ام�س تدريبات ع�سكرية تركز على مكافحة 
االإره��اب وعمليات االإنقاذ مما ي�سلط ال�سوء على العلقات القوية 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن و���س��ط ف��ت��ور يف ال��ع��لق��ات ب��ني ك��م��ب��ودي��ا والواليات 
القيادة اجلنوبية  قائد  ت�سانغ جيان  امليجر جرنال  وافتتح  املتحدة. 
اجلي�س  قائد  �سارويون  وب��ول  ال�سيني  ال�سعبي  التحرير  جي�س  يف 
العا�سمة  غ��رب��ي   )2018 ج��ول��د  )دراج������ون  م���ن���اورة  ال��ك��م��ب��ودي 
التي  التدريبات  هذه  اإن  �سارويون  بول  وقال  فنومبينه.  الكمبودية 
ت�سم 280 جنديا كمبوديا و216 جنديا �سينيا تهدف اإىل اإحياء 
البلدين  ب��ني  الدبلوما�سية  العلقات  على  �سنة   60 م��رور  ذك��رى 
وتعزيز “العلقة التقليدية والثقة �سيا�سيا بني البلدين«. وال�سني 
ال��دوالرات يف  اأجنبي يف كمبوديا وت�سخ مليارات  اأكرب م�ستثمر  هي 
م�سروعات البنية االأ�سا�سية فيها. واأجرت ال�سني اأول مناورة بحرية 
التدريبات  فنومبينه  وعلقت   2016 ع��ام  كمبوديا  م��ع  م�سرتكة 
بعد  م�سمى  غ��ري  الأج��ل  املتحدة  ال��والي��ات  م��ع  امل�سرتكة  الع�سكرية 
وتاأتي هذه  االنتخابات.  باإجراء  اإنها م�سغولة جدا  قائلة  بعام  ذلك 
التدريبات قبل انتخابات عامة ت�سهدها كمبوديا يف يوليو متوز ومن 
املتوقع على ما يبدو اأن يفوز فيها رئي�س الوزراء هون �سني ب�سهولة 
وبدعم من ال�سني بعد اأن حلت املحكمة العليا حزب االإنقاذ الوطني 
لكمبوديا، وهو حزب املعار�سة الرئي�سي يف البلد، يف نوفمرب ت�سرين 

الثاين بناء على طلب احلكومة.
 

الباي  �ساهني  ال�سحايف  امل�سروط عن  باالإفراج  تركية  اأمرت حمكمة 
بعدما اعتربت املحكمة الد�ستورية ان توقيفه منذ اأكرث من �سنة ون�سف 
�سنة، ي�سكل “انتهاكا حلقوقه«. وذكرت وكالة اأنباء االأنا�سول الر�سمية 
الرتكية ان املحكمة منحت الباي االفراج امل�سروط بالتلزم مع تدبري 
االقامة اجلربية حتت االإ�سراف الق�سائي، مو�سحة ان ال�سحايف غادر 
القرار  هذا  �سدر  وقد  اجلمعة.  االأول  ام�س  متاأخر  وقت  يف  ال�سجن 
يوم  من  �سابق  وق��ت  يف  الرتكية  الد�ستورية  املحكمة  اعتربت  بعدما 
اجلمعة ان اعتقال هذا ال�سحايف الذي اأوقف بعد ايام على االنقلب 
الفا�سل يف 15 متوز يوليو 2016، ي�سكل “انتهاكا حلقوقه«. وكانت 
الثاين  كانون  قرارا مماثل يف  اأ�سدرت  الرتكية  الد�ستورية  املحكمة 
يناير حول الباي وزميله امل�سجون حممد التان، لكن حمكمة للدرجة 
االأوىل جتاهلت هذا القرار بطريقة غري م�سبوقة. واأيدت احلكومة 
الغ�سب  ف��اأث��ارت  الد�ستورية،  املحكمة  وانتقدت  املحكمة  ه��ذه  اآن��ذاك 
يف تركيا حيث دائما ما تنتقد املنظمات غري احلكومية تراجع حرية 
ال�سحافة وا�ستقلل الق�ساء. وكان �ساهني الباي �سحافيا يف جريدة 
“الزمان” التي اغلقت ب�سبب ارتباطاتها مع الداعية فتح اهلل غولن، 
الذي تتهمه اأنقرة باأنه العقل املدبر للنقلب الفا�سل. وينفي غولن 

املقيم يف الواليات املتحدة اي تورط.

 
ق�سى ما ال يقل عن 14 �سخ�سا بينهم اأربعة اأطفال ام�س يف غرق مركب 
كان يقل اأكرث من ع�سرين مهاجرا يف جنوب �سرق بحر اإيجه بعد ابحاره 
من ال�سواحل الرتكية، على ما اأفادت �سرطة املرافئ اليونانية. وبعد العثور 
على جثث اأربعة اأطفال وامراأة ورجل، ارتفعت احل�سيلة مع عمليات البحث 
بعد انت�سال ثمانية جثث اأخرى، بح�سب ال�سرطة. وتتوا�سل عمليات البحث 
قبالة جزيرة اأغاثوني�سي اإذ ال يزال عدد من الركاب مفقودين ا�ستنادا اإىل 
اإفادات الناجني الذين اأكدوا اأنه كان هناك 21 راكبا يف املركب. ومل تورد 
�سرطة املرافئ يف الوقت احلا�سر املزيد من التفا�سيل حول هوية ال�سحايا 
اأبلغوا  اأن ثلثة ناجني هم امراأتان ورجل  و�سبب غرق املركب. واأو�سحت 
وي�سارك  �سباحة.  اجلزيرة  �سواحل  بلوغ  من  متكنوا  بعدما  الغرق  بحادث 
العمليات زورق دوريات ومروحية ع�سكرية وثلثة مراكب �سيد، فيما  يف 
“فرونتيك�س”  لوكالة  تابعة  �سفينة  بينها  املنطقة  اإىل  تعزيزات  توجهت 
املوقع  للتفاق  الثانية  الذكرى  ع�سية  املاأ�ساة  ووقعت  للحدود.  االأوروبية 
بني االحتاد االأوروب��ي وتركيا للحد من حركة الهجرة بني تركيا واجلزر 
اأوروبا  اإىل  االأوىل  ال��دخ��ول  ب��واب��ة   2015 ع��ام  اأ�سبحت  التي  اليونانية 

للمهاجرين الفارين من احلروب والبوؤ�س وال �سيما يف �سوريا.

عوا�صم

فنومبينه

اثينا

انقرة

جلنة نيابية ت�ستجوب رئي�ش البريو يف ق�سية ف�ساد 
•• ليما-اأ ف ب:

املهدد  كوت�سين�سكي،  بابلو  ب��ي��درو  ال��ب��ريو  رئي�س  نيابية  جلنة  ا�ستجوبت 
باإجراءات اإقالة حول �سلته مبجموعة اوديربي�ست الربازيلية العملقة 

للإ�سغال العامة املتورطة يف ف�سيحة ف�ساد كبرية.
الذي  اليميني على ح�سابه يف تويرت بعد اال�ستجواب  البريو  وقال رئي�س 
ا�ستمر �سبع �ساعات “اأجبت على كل االأ�سئلة التي طرحتها اللجنة بانفتاح 
دميوقراطي و�سفافية«. واعلنت رئي�سة جلنة التحقيق النيابية روزا بارترا 
هنا  يتعاون.  الرئي�س  ان  ه��و  ال��ي��وم  االأهمية  البالغ  “االأمر  لل�سحافيني 
امل�سريف  الرئي�س،  و�سيتحدد م�سري  نف�سه«.  الدفاع عن  �سُيحرتم حقه يف 
ال�سابق يف وول �سرتيت ويبلغ ال79 من العمر، يف 22 اذار مار�س يف املجل�س 

النيابي الذي �سيبحث يف طلب اقالة ثان ب�سبب �سلته باأوديرب�ست.
االأ�سوات  ثلثي  جمع  من  املعار�سة  تتمكن  مل  دي�سمرب،  االأول  كانون  ويف 
امل�ساألة جمع  املرة حول هذه  النقا�س هذه  ال�سرورية الإ�سقاطه، لكن فتح 
على  ذل��ك  بعد  للت�سويت  املطلوب  االأدن���ى  احل��د  اي  �سوتا،   87 اخلمي�س 

االقالة.
واعربت روزا بارترا عن االمل يف ان ي�ساعد الرئي�س يف “تو�سيح” ملفات 
ور�س �سق طريقني يربطان بني املحيطني ايام حكومة األيخاندرو توليدو 
)2002-2006(، عندما كان كوت�سين�سكي وزيرا وم�سوؤوال عن املناق�سات 
باأنها دفعت ر�سوة بلغت ع�سرين مليون دوالر  العامة. واأقرت اوديربي�ست 

اىل الرئي�س توليدو للح�سول على هذه العقود، اإال اأن توليدو نفى ذلك.
وتوجه اىل كوت�سين�سكي تهمة الكذب حول �سلته باأوديربي�ست. فقد كان 
اأنه مل يقم اي علقة مع ال�سركة، لكن اوديربي�ست ك�سفت يف كانون  اكد 
االأول دي�سمرب انها دفعت خم�سة مليني دوالر اىل �سركات ا�ست�سارية على 
للجنة  ال�ستة  االع�ساء  وتوجه  وزي���را.  ك��ان  اي��ام  اليميني  بالرئي�س  �سلة 

النيابية اىل الق�سر احلكومي ال�ستجواب رئي�س الدولة.

اعتقال اأقرباء منفذ عملية الده�ش يف جنني

حتذير فل�سطيني من تدهور اأو�ساع الأ�سرى القدامى

طالبان تتبنى تفجري ال�سيارة يف كابول 

تقرير: اأين اأخطاأ تيلر�سون؟

كندا تن�سر قوات ومروحيات يف مايل 

احلكومي. 
وك���������������ان خ�����ط�����اأ 
االأول  تيلر�سون 
مطلب  قبول  يف 
االأبي�س  ال��ب��ي��ت 
ب���������خ���������ف�������������������س 
خم���������س���������س����ات 
اخلارجية  وزارة 
 30% ب��ن�����س��ب��ة 
امليزانية.  م����ن 
وق��د �سجل ذلك 
رغم  التخفي�س 
نق�س يف متويل 
وزارة اخلارجية، منذ �سنوات. وقد 
ف��ق��د ب�����س��ب��ب ت��ل��ك اخل���ط���وة ق���دراً 
ك���ب���رياً م���ن م��ك��ان��ت��ه وم��ل��ف��ه لدى 

وزارة اخلارجية.
وب����راأي غ��ول��دن��ربغ، مت��ث��ل اخلطاأ 
تيلر�سون  فيه  وق��ع  ال���ذي  ال��ث��اين 
بقراره تطبيق خطة غري مدرو�سة 
اخلارجية.  وزارة  تنظيم  الإع����ادة 
تعيني موظفني  بتجميد  بداأ  وقد 
اأن��ه جمد حركة نقل  ج��دد، وحتى 
اأ�سخا�س بقوا يف مواقعهم احلالية 
امل�ستحيل  ما جعل من  اأ�سهر،  ملدة 
على الوزارة تطبيق نظامها املعتاد 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا. وقد  ت���ن���اوب  يف 
ت�سبب قراره بتجميد تعيني اأزواج 
لدى  باإحباط  العاملني  وزوج���ات 
الديبلوما�سيني  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 
عند  واأ�������س������ره������م  االأم�����ري�����ك�����ي�����ني 
انتقالهم للعمل يف �سفارات جديدة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الإبلغ  ترامب  الرئي�س  ق��رار  ج��اء 
عرب  اإق��ال��ت��ه  ع��ن  تيلر�سون  ريك�س 
من�سجماً  ت���وي���رت،  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة 
متاماً مع واليته كوزير للخارجية 
بال�سعف  ات�سمت  التي  االأمريكية 
وع������دم ال���ف���اع���ل���ي���ة، ب�������راأي اإي�����لن 
ب�����ارز ومدير  زم���ي���ل  غ���ول���دن���ربغ، 
برنامج االأمن يف ال�سرق االأو�سط، 
ل�����دى م���رك���ز االأم�������ن االأم���ري���ك���ي 

اجلديد.
فقد �سهد عهد تيلر�سون م�سكلتني 
م��رك��زي��ت��ني، اأواله���م���ا، ع��ج��زه عن 
متثيل  اأو  ب���ف���ع���ال���ي���ة،  ال���ت���ح���دث 
وجهات نظر ترامب، وثانياً، اإدارته 
وزارة  ل���ب���ريوق���راط���ي���ة  ال���ك���ارث���ي���ة 

اخلارجية. 
االأوىل  امل�سكلة  اإن  الكاتب  ويقول 
تيلر�سون  خطاأ  من  ناجمة  لي�ست 
الوظيفة  ه���ذه  فطبيعة  ل��وح��ده. 
اخلارجية  وزي����ر  ي��ك��ون  اأن  حت��ت��م 
مب�سداقية  ال��ت��ح��دث  ع��ل��ى  ق�����ادراً 
نيابة عن رئي�س الواليات املتحدة، 
خارج  الرئي�سي  ممثله  يكون  واأن 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة. وذل�������ك مل 
ما  الذي كثرياً  لتيلر�سون  يتحقق 

قال اأ�سياء تراجع عنها ترامب. 
وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ع��ن��دم��ا كان 
ت���ي���ل���ر����س���ون ي���ع���م���ل ع����ل����ى ات����ب����اع 
كوريا  م���ع  ن��اع��م��ة  دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
اأ�سلوبه  ت��رام��ب  انتقد  ال�سمالية، 

ل��ب��لده��م. ك��م��ا اأث����ار ذل���ك م�سكلة 
بهذه  مت��لأ،  دوم���اً  كانت  ل�سفارات 
الطريقة، �سواغر عدة ال ي�ستطيع 

عاملون حمليون �سغلها. 
الكاتب،  ح�����س��ب  اإل�����ي�����ه،  ي�������س���اف 
اإخفاق تيلر�سون يف �سد �سواغر يف 
نائب  م�ستوى  على  ه��ام��ة  م��واق��ع 
هوؤالء  ويعمل  وم�ساعده.  ال��وزي��ر 
عادة  امل�ستوى  الرفيعي  امل�سوؤولني 
وزارة  خ��رباء يف  ب��ني  و�سل  ك�سلة 
اخل���ارج���ي���ة وال�����وزي�����ر. وه�����م من 
ال�سيا�سات  تطبيق  ع��ل��ى  يعملون 
اعتمد  ه���وؤالء،  وب��دون  اخلارجية. 
ت��ي��ل��ر���س��ون ع��ل��ى ك����ادر ���س��غ��ري من 
تخطيط  ق�������س���م  م�����ن  اخل����������رباء 

ال�سيا�سات لنقل توجيهاته.
وب�����راأي ك��ات��ب امل���ق���ال، ق����ادت تلك 
لهجرة  واالإج��������راءات  ال�����س��ي��ا���س��ات 
حيث  اخلارجية،  وزارة  من  اأدمغة 
ال�سفراء  م��ن   60% ق��راب��ة  غ��ادر 
مواقعهم خلل ال�سنة االأوىل من 
نف�سه،  الوقت  تيلر�سون. ويف  عهد 
ت��راج��ع ع���دد ال��ع��ام��ل��ني اجل����دد يف 
جم�����ال اخل����دم����ة اخل���ارج���ي���ة من 
336 اإىل 100 �سنوياً. ومن قمة 
العري�سة،  ق��اع��دت��ه��ا  اإىل  ه��رم��ه��ا 
�سهدت وزارة اخلارجية االأمريكية 
الكفاءات  اأ���س��ح��اب  ن��زف يف  ح��ال��ة 
هوؤالء  يعود  ول��ن  الديبلوما�سية. 
اإىل وظائفهم، و�سوف يرتك ذلك 
اأث��ره على ال��وزارة ل�سنوات عديدة 

قادمة. 

ع������ل������ن������اً. وق����ب����ل 
ي�����وم�����ني، اأ�����س����ار 
ترامب الختلفه 
مع  ال��������������راأي  يف 
ت�������ي�������ل�������ر��������س�������ون 
م�ستقبل  ب�����س��اأن 
النووية  ال�سفقة 

مع اإيران.
وح���������������������������س�������������ب 
غ��������ول��������دن��������ربغ، 
ك����������������ان ل������ذل������ك 
اأث�������������ره ال���ك���ب���ري 
م�سداقية  ع��ل��ى 

ت��ي��ل��ر���س��ون خ����لل حم����ادث����ات مع 
اأدرك  ح���ي���ث  خ���ارج���ي���ة،  اأط��������راف 
با�سم  يتحدث  يكن  اأن��ه مل  ه���وؤالء 
الرئي�س، واأن ما يتم االتفاق عليه 

قد ال ينفذ.
تقارير  ت�����س��رب��ت  ع��ن��دم��ا  وه���ك���ذا 
و�سف فيها وزير اخلارجية رئي�سه 
كان من �ساأن ذلك  “اأخرق”،  باأنه 
اأن  ي��ث��ري م�����س��ك��ل��ة، وخ�����س��و���س��اً  اأن 

تيلر�سون مل ينف علناً ما قاله. 
ول����ك����ن، وف�����ق ك���ات���ب امل����ق����ال، كان 
ل�سوء  يعود  اإحباطاً  االأك��رث  االأم��ر 
اخلارجية  ل���وزارة  تيلر�سون  اإدارة 
االأم����ري����ك����ي����ة، وه�����و ت���ط���ور الفت 
كرئي�س  الطويلة  خلربته  بالنظر 
تنفيذي ل�سركة “اإك�سون موبيل”، 
من  لكل  حتذيرية  حكاية  وميثل 
يعتقد اأن خربة يف القطاع اخلا�س 
القطاع  اإىل  م���ب���ا����س���رة  ت���ن���ت���ق���ل 

للأمم املتحدة وجرح اربعة اآخرون يف انفجار لغم حتت �سيارتهم يف 
و�سط مايل يف نهاية �سباط فرباير.

وتتاألف بعثة االمم املتحدة حلفظ ال�سلم يف مايل )مينو�سما( حاليا 
13 الف ع�سكري و1900 �سرطي. وقد ن�سرت يف مايل منذ1  من 

.2013
االمم  “اخطرت”  كندا  ان  بر�س  لفران�س  احلكومي  امل�سدر  وق��ال 
يف  ال�سلم  حفظ  مهمة  يف  بامل�ساركة  “باهتمامها”  اجلمعة  املتحدة 
مايل و�سرت�سل قوات ومروحيات اىل البلد بحلول اخلريف، مو�سحا 
لتحقيق  امل��ت��ح��دة  االمم  بعثة  ام���رة  حت��ت  �ستو�سع  ال��ق��وات  ه��ذه  ان 

اال�ستقرار يف مايل.
املتحدة  االمم  ق��وة  يف  الكندية  الكتيبة  ان  ال��ك��ن��دي  امل�����س��وؤول  وق���ال 

�ست�سمل رجال �سرطة و�ستقدم “”دعما لوج�ستيا وم�ساعدة” خلل 
مهمة من املقرر ان ت�ستمر 12 �سهرا.

حول  اجلمع��������ة  ت���رودو  جا�س��������نت  الكن��دي  ال����وزراء  رئي�س  حت��ادث 
الوزراء  ورئي�س  مريكل  انغيل��������ا  االملانية  امل�ست�سارة  مع  املو�سوع  هذا 
بلديهم��������ا  ق��������وات  ت�س���������ارك  اللذين  روت���������ي  م��ارك  الهولن����������دي 
يف  ان�سئت  ال��ت��ي  م��ايل  يف  ال�سلم  حلف����������ظ  املتحدة  االأمم  بعثة  يف 

.2013
وقال امل�سوؤول نف�سه ان هناك حلفاء اخرين �ستتم ا�ست�سارتهم يف االيام 

املقبلة. 
وا�ساف ان “مايل مكان مهم نتعاون فيه منذ وقت طويل”، موؤكدا ان 

“كل العامل مهتم بتعزيز االمن يف منطقة ال�ساحل«.

•• اوتاوا-اأ ف ب:

ار���س��ال ج��ن��ود كنديني  ب��ق��راره��ا  امل��ت��ح��دة  االأمم  ر�سميا  ك��ن��دا  اأب��ل��غ��ت 
يف  ال�سلم  حلفظ  املتحدة  االأمم  بعثة  ل��دع��م  م��روح��ي��ات  ت�ساندهم 
مايل يف اخلريف يف اول مهمة تقوم بها قوات كندية يف افريقيا منذ 

انت�سارها يف رواندا يف 1994.
و�سيعلن وزير الدفاع الهندي هارجيت �ساجان تفا�سيل هذا االنت�سار 
غدا االثنني، كما قال م�سدر حكومي لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم 

الك�سف عن هويته.
ومروحيات  و�سرطيني  جنودا  �سرت�سل  كندا  ان  نف�سه  امل�سوؤول  وقال 

حتت قيادة بعثة االمم املتحدة “�سيف او خريف” 2018.
االأخرية  االأ���س��ه��ر  يف  م��ايل  و���س��ط  يف  ن�ساطاتهم  امل��ت��ط��رف��ون  و�سعد 
م�ستهدفني القوات املحلية واالجنبية يف اعمال عنف كانت تقت�سر من 
قبل على �سمال مايل. وقتل اربعة من جنود حفظ ال�سلم التابعني 

كبري  ح��د  اإىل  وط��رده��ا  بالقاعدة  املرتبطة  اجلماعات  ت�ستيت  رغ��م 
ال  البلد  باأكملها من  مناطق  اأن  اإال   ،2013 منذ  �سمال مايل  من 
االمم  وقوة  والفرن�سية  املالية  القوات  �س���������يطرة  نط������اق  تزال خارج 

املتحدة.
�سباط فرباير  اواخ��ر  م��ايل  اآخ��ر يف  وقتل جنديان فرن�سيان وج��رح 
بانفجار لغم عند مرور عربتهم املدرعة ما رفع اىل 22 عدد اجلنود 
“�سريفال”  الفرن�سيني الذين قتلوا يف منطقة ال�ساحل منذ عملية 
اب��دال��ه��ا اىل  2013 ومت  ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين  ان��ط��ل��ق��ت يف ك���ان���ون  ال��ت��ي 

“برخان” �سيف عام 2014.
وا�سار امل�سوؤول الكندي اىل ان هذه اخلطوة تاأتي لل�سرتاتيجية التي 
اعلنها رئي�س الوزراء الكندي اخلريف املا�سي. وكانت كندا اعلنت يف 
حفظ  لبعثات  دعمها  تعزيز  نيتها   2017 الثاين/نوفمرب  ت�سرين 
ه��وؤالء اجلنود  الن�ساء بني  ال�سلم مبئتي جندي، مع ت�سجيع وجود 

وتقدمي معدات وتدريب ع�سكري.

ارجاء  تظاهرات يف خمتلف  اث��ار  ال��ذي  ترامب  اإع��لن 
العاملني العربي واالإ�سلمي.

ال�سيا�سي حلركة حما�س،  املكتب  اأكد ع�سو   من جهته 
اأ�سبحت  باإيران  اأن علقة حركته  م��رزوق،  اأب��و  مو�سى 
التي  ال�سورية،  االأزم��ة  قبل  ملا  وتقرتب  ج��داً،  متقدمة 

اأثرت على علقة الطرفني ببع�سهما البع�س.
وق��ال اأب��و م���رزوق، اإن��ه “بل �سك اإي���ران علقتنا معها 
نفتقده عند كثري  الكثري مما  للحركة  وتقدم  ممتازة، 
اإىل ما  العودة  العلقة تقرتب من  واإن  االآخ��ري��ن،  من 

قبل االأحداث يف �سوريا«.
واأ�ساف اأبو مرزوق، اأن “حما�س ت�سعى اإىل فتح علقات 
اإعادة  م�ساألة  بعد،  تدر�س  مل  حركته  واأن  اجلميع،  مع 

•• كابول-اأ ف ب:

قتل مدنيان على االأقل يف تفجري انتحاري اأعلنت حركة 
يوا�سل  فيما  ال�سبت،  ام�س  عنه  م�سوؤوليتها  طالبان 
تزايد  و���س��ط  ك��اب��ول  ع��ل��ى  �سغوطهم  احل��رك��ة  مقاتلو 
الدعوات اىل اجراء حمادثات �سلم. وجرح العديد يف 
التفجري االنتحاري الذي وقع يف �ساعة الذروة �سباحاً 
يف املنطقة ال�سناعية يف املدينة، وقالت وزارة الداخلية 
االفغانية انه كان ي�ستهدف �سركة االمن العاملية “جي 
ا���س«. وه��ذا راب��ع تفجري انتحاري ت�سهده كابول يف   4
ت��اأك��ي��د اجلرنال  اأي���ام على  ث��لث��ة ا���س��اب��ي��ع، وي��اأت��ي بعد 
حلف  وق��وات  االمريكية  القوات  قائد  نيكول�سون  جون 
�سمال االأطل�سي يف افغان�ستان ان حماية العا�سمة ت�سكل 
ياأتي  كما  حاليا.  القوات  هذه  جلهود  الرئي�سي  املحور 
العر�س  لقبول  متزايدة  �سغوطا  طالبان  تواجه  فيما 
الذي قدمه الرئي�س ا�سرف غني ال�سهر املا�سي باجراء 
حمادثات �سلم النهاء احلرب امل�ستمرة منذ 16 عاما. 

جنيب  االأفغانية  الداخلية  وزارة  با�سم  الناطق  وق��ال 
مفخخة  �سيارة  انفجرت  بر�س  فران�س  لوكالة  داني�س 
ال��ت��ا���س��ع��ة م��ن كابول«.  امل��ن��ط��ق��ة  ان��ت��ح��اري يف  ي��ق��وده��ا 
وحيد  االأفغانية  ال�سحة  وزارة  با�سم  الناطق  وحت��دث 
جمروح عن �سقوط اربعة جرحى على االقل يف الهجوم. 
و�سرح م�ساعد الناطق با�سم وزارة الداخلية االفغانية 
ن�سرت رحيمي ان ال�سرطة االأمنية “جي4ا�س” كانت 
قبل  نف�سه  “فجر  االنتحاري  لكن  بالهجوم  م�ستهدفة 
الو�سول اىل الهدف«. واو�سح ان مدنيني قتل وجرح 
ثلثة اآخرون يف الهجوم الذي وقع بينما كان موظفون 
يف  اال�سبوع  اي��ام  اول  �سباح  يف  اعمالهم  اىل  متوجهني 

افغان�ستان.
جمروح  وح��ي��د  ال�سحة  وزارة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  و���س��رح 
االأقل  على  ا�سخا�س  ارب��ع��ة  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
كان  االنتحاري  ان  رحيمي  وق��ال  االنفجار.  يف  اأ�سيبوا 
يقود ال�سيارة باجتاه مقر �سركة “جي 4 ا�س” اال انه 

“فجر نف�سه قبل الو�سول اىل هدفه«.

•• ال�صفة-غزة-وكاالت:

ح������ذر رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ������س�����وؤون االأ�������س������رى وامل���ح���رري���ن 
االأو�ساع  ت��ده��ور  م��ن  ق���راق���ع،  عي�سى  الفل�سطينيني 
القدامى،  االأ���س��رى  يعي�سها  التي  والنف�سية،  ال�سحية 
�سجون  20 عاماً يف  تزيد على  ف��رتات  الذين يق�سون 

االحتلل اال�سرائيلي.
ام�س ال�سبت  “وفا”  ونقلت وكالة االأنباء الفل�سطينية 
عن قراقع قوله اإن “غالبية االأ�سرى القدامى، يعانون 
من اأمرا�س �سحية، عديدة ب�سبب طول فرتة االعتقال 

وعدم وجود اأي اأفق �سيا�سي للإفراج عنهم«.
واأ�ساف قراقع ، خلل تكرمي عائلت االأ�سرى القدامى، 
اإن”   ، والبرية  اهلل،  رام  اجل��ل��زون، مبحافظة  يف خميم 
20 ع��ام��اً يف �سجون  اأك����رث م��ن  ي��ق�����س��ون  اأ����س���رياً   48
االحتلل، بينهم 25 اأ�سرياً م�سى على اعتقالهم اأكرث 
اأكرث  اأ�سرياً م�سى على اعتقالهم  25 عاماً، و12  من 

من 30 عاماً«.
واأكد قراقع اأهمية ت�سليط ال�سوء على قدامى االأ�سرى، 
االأولوية،  واإعطائهم  عنهم  االإف���راج  اأج��ل  من  والعمل 
يف  اأو  دول��ي��ة،  وحت��رك��ات  �سيا�سية،  مفاو�سات  يف  ���س��واء 
���س��ف��ق��ات ت���ب���ادل االأ�����س����رى، ح��ي��ث اإن ط���ول امل����دة التي 
اجل�سدية  �سحتهم  على  خطرية  اآث��ار  تركت  يق�سونها 

والنف�سية.
ال�سجون،  يف  عاماً   30 منذ  اأ�سرى  “وجود  اأن  واأعترب 
�سابقة مل حت�سل يف اأي �سجن يف العامل، وهذا يدل على 
القمع  ع��ن��وان  اأ�سبحت  اح��ت��لل،  ك�سلطة  ا�سرائيل  اأن 
ال�سرق  منطقة  م��ن  االأط���ول  واال�ستعمار  واال�سطهاد 

االأو�سط«.
واأ�ساف اأن احتجاز االآالف من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، 
وا�ستمرار االعتقاالت اليومية، دون متييز بحق ال�سكان 
امل��دن��ي��ني، ه��و ح���رب وع�����دوان ع��ل��ى ال�����س��لم ال���ع���ادل يف 

ال�����س��رائ��ع واملواثيق  ب��ك��ل  ف��ا���س��ح  امل��ن��ط��ق��ة، وا���س��ت��ه��ت��ار 
الدولية واالإن�سانية.

تلتزم  ال  اح��ت��لل،  ك��دول��ة  “اإ�سرائيل  اأن  ق��راق��ع  واأك���د 
ب��امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع االأ����س���رى، وتطبق 
االإن�سانية  احلياة  ح��ّول  ما  الع�سكرية،  اأنظمتها  عليهم 
اإىل جحيم  ال�سجون،  واملعي�سية وال�سحية للأ�سرى يف 

ال يطاق«.
اىل ذلك، اعلن اجلي�س اال�سرائيلي ام�س اعتقال اثنني 
الده�س  عملية  ن��ف��ذ  ال����ذي  الفل�سطيني  اق���رب���اء  م��ن 
ال�سفة  ا�سرائيليان اجلمعة يف  التي قتل فيها جنديان 

الغربية املحتلة، هما احد اخوته وعم له.
وجرح ع�سكريان اآخران يف هذا الهجوم، احدهما ا�سابته 
من  بالقرب  بده�سهما  فل�سطيني  ق��ام  بعدما  خطرية، 

حاجز ع�سكري يف غرب جنني ب�سمال ال�سفة الغربية.
اليه  دع���ا  غ�سب”  “يوم  يف  ال��ده�����س  عملية  ووق��ع��ت 
الفل�سطينيون بعد مئة يوم على اعلن الرئي�س دونالد 

ترامب اعرتافه بالقد�س عا�سمة الإ�سرائيل.
وق����ال اجل��ي�����س اال���س��رائ��ي��ل��ي ان ���س��ائ��ق ال�����س��ي��ارة التي 
امل�ست�سفى حيث  اىل  ونقل  العملية جرح  ا�ستخدمت يف 

يتم ا�ستجوابه.
وكان جهاز االمن الداخلي اال�سرائيلي )�سني بت( ذكر 
يف  وم��ول��ود  قبها  ع��لء  يدعى  الفل�سطيني  ان  اجلمعة 
جنني.  مدينة  غرب  جنوب  برطعة  بلدة  ومن   1991
وكان اعتقل يف �سجن ا�سرائيلي “لدواع امنية” وافرج 

عنه يف ني�سان ابريل 2017.
وت�����س��اع��د ال��ت��وت��ر اجل��م��ع��ة م��ع دع����وة ح��رك��ة املقاومة 
مرور  بعد  غ�سب”  “يوم  لتنظيم  حما�س  االإ�سلمية 
م��ئ��ة ي���وم ع��ل��ى اإع����لن ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي االع���رتاف 
حما�س  ح��رك��ة  واأ���س��ادت  الإ���س��رائ��ي��ل.  عا�سمة  بالقد�س 

بالهجوم، لكنها مل تعلن م�سوؤوليتها عنه.
وقتل 32 فل�سطينيا على االأقل واأربعة اإ�سرائيليني منذ 

العلقات مع النظام ال�سوري، بعد قطعها ل�سنوات«.
وفيما يخ�س حماولة اغتيال رئي�س الوزراء الفل�سطيني 
“التحقيقات  اإن  م����رزوق،  اأب���و  ق��ال  اهلل،  احل��م��د  رام���ي 
يقف  وم��ن  املت�سببني  ح��ول  ملمو�سة  نتائج  اإىل  و�سلت 
اأن��ه من املفيد عدم احلديث عن  اإال  وراء هذا احل��ادث، 

هذا اجلانب، ما دام هناك حتقيق ننتظر نتائجه«.
“هذا احلادث جاء يف ظروف غريبة جداً،  اأن  واأ�ساف، 
اأواًل ما علقة رئي�س جهاز املخابرات وامل�سوؤول االأمني 
االأول بال�سلطة يف الذهاب الفتتاح حمطة لتنقية املياه 
هو  املحطة  من  االأول  امل�ستفيد  اأن  العلم  مع  العادمة، 
اأوىل  م�ساريع  هناك  كان  حيث  االإ�سرائيلي،  االإحتلل 

بح�سب قوله.  األف مرة لتقوم ال�سلطة عليها”، 
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جينبينغ رئي�سا لل�سني
 بالإجماع لولية جديدة 

•• بكني-اأ ف ب:

الربملان  اع���اد  عندما  ام�����س  ق��وت��ه  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س  اظ��ه��ر 
انتخابه باالإجماع رئي�سا لل�سني لوالية ثانية ت�ستمر خم�س �سنوات، وعني 

يف الوقت نف�سه اىل جانبه حليفا قريبا يف من�سب نائب الرئي�س.
وقد اأق�سم �سي جينبينغ )64 عاما( الذي رفع قب�سته اليمنى، اليمني على 
احرتام الد�ستور، خلل حفل غري م�سبوق اقيم و�سط اأبهة كبرية يف ق�سر 
ال�سعب ببكني. وقال امام النواب وا�سعا ي�سراه على الد�ستور الذي حر�س 
على تعديله قبل اقل من ا�سبوع حتى يتمكن من جتديد والياته اىل ما ال 
نهاية، “اأق�سم... على ان اعمل يف �سبيل اقامة بلد ا�سرتاكي كبري وحديث«. 
ومل يجروؤ اي من النواب ال 2970 احلا�سرين على الت�سويت �سد الرئي�س 
املنتهية واليته وال حتى االمتناع عن الت�سويت. وحقق �سي جينبينغ الذي 
كان املر�سح الوحيد، نتيجة اأف�سل من النتيجة امل�سجلة لدى انتخابه للمرة 
االأوىل يف 2013، عندما �سوت نائب واحد �سده وامتنع ثلثة اآخرون عن 

الت�سويت، اي ان ن�سبة التاأييد بلغت “%99،86 فقط«.
وانتخب نائب الرئي�س اجلديد وانغ كي�سان )69 عاما( باأ�سوات اأقل من 
�سي... فقد �سوت نائب واحد �سده. وهذا �سبه اجماع مل يح�سل عليه وانغ 
يف ال�سابق، الأنه اجتذب بع�س االأعداء يف اطار النظام ال�سيوعي عندما مت 

تكليفه قيادة اجهزة الت�سدي للف�ساد.
وعاقب  للر�سوة،  احلاد  بالت�سدي  جينبينغ  ل�سي  االأوىل  الوالية  وات�سمت 
وُي�ستبه  ال�سيني.  ال�سيوعي  احل��زب  يف  االق��ل  على  �سخ�س  مليون   1،5
املعار�سني  على  للق�ساء  احلملة  ه��ذه  اي�سا  ا�ستخدم  جينبينغ  �سي  ان  يف 
بات  ا�سا�سية،  مراكز  يف  رجاله  عني  وبعدما  �سلطته.   وتثبيت  الداخليني 
ي�ستاأثر بال�سلطة كما مل يفعل اي رئي�س منذ ربع قرن على االقل... على 

ح�ساب رئي�س الوزراء يل كيقيانغ الذي �سيعاد انتخابه اليوم االحد.
باال�سافة اىل من�سبه الفخري ب�سفته نائبا للرئي�س، ميكن ان يكون وانغ 
كي�سان الذي يتقن اللغة االنكليزية، 
م�سوؤوال عن ملف العلقات ال�سعبة 

مع امريكا يف زمن دونالد ترامب.
وب�سفته خبريا اقت�ساديا “ممتازا”، 
ال�����������س�����وؤون  ق�������ال اخل�����ب�����ري يف  ك����م����ا 
“كينغز  م��ن  ب���راون  ك��ريي  ال�سينية 
وانغ  �سي�سكل  ل���ن���دن،  يف  كوليدج” 
يف  �ساعد  جن��م  م��ع  متكامل  فريقا 
احل�����زب ال�����س��ي��وع��ي ال�����س��ي��ن��ي، وان���غ 
يانغ، للتحكم ب”العا�سفة ال�سخمة 
الر�سوم  ب��ع��واق��ب ح���ول  ت��ن��ذر  ال��ت��ي 
بفر�سها  ي��ه��دد  ال��ت��ي  اجلمركية” 

الرئي�س االمريكي.

ترامب ي�سمح بزيارات ر�سمية اإىل تايوان 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

وق���ع ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دون���ال���د ترامب 
امل�سوؤولني  ل��ك��ب��ار  ي�����س��م��ح  ج���دي���دا  ق��ان��ون��ا 
للقاء  ت����اي����وان  اىل  ب��ال�����س��ف��ر  االم���ريك���ي���ني 
نظرائهم يف تايبيه، يف خطوة �ستثري غ�سب 

ال�سني.
وقال البيت االأبي�س ان ترامب وقع “قانون 
على  “ي�سجع  ال���ذي  تايوان”  اىل  ال�سفر 
الواليات  م�����س��وؤويل  ب���ني  ال����زي����ارات  ت���ب���ادل 

املتحدة وتايوان على كل امل�ستويات«.

االم���ريك���ي���ني حاليا  ل��ل��م�����س��وؤول��ني  ومي��ك��ن 
م�سوؤولون  ي���زور  بينما  ت��اي��وان  اىل  ال�سفر 
االبي�س،  البيت  الآخ��ر  حني  من  تايوانيون 
لتجنب  بتحفظ  جت��ري  االج��ت��م��اع��ات  لكن 

اثارة غ�سب ال�سني.
علقاتها  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  وق���ط���ع���ت 
ار�ساء   1979 يف  تايون  مع  الدبلوما�سية 
لبكني. لكنها اأبقت على علقات جتارية مع 
ا�ستياء  يثري  مما  ا�سلحة  وتبيعها  اجلزيرة 

ال�سني.
وتعترب ال�سني تايوان اإقليما متمردا ي�سكل 

جزءا ال يتجزاأ من ارا�سيها.
تايوان  اجلديد  االأمريكي  القانون  وو�سف 
موؤكدا  للدميوقراطية”  “منارة  ب��ان��ه��ا 
الدميوقراطية  ت����اي����وان  “اجنازات  ان 
و�سعوب  دول  من  لعدد  وح��ي  م�سدر  ت�سكل 

املنطقة«.
ورحب ال�سناتور جيم اينهوف بهذه اخلطوة 
عال  م�ستوى  على  االج��ت��م��اع��ات  ان  م��وؤك��دا 
مع  وخ�����س��و���س��ا  ج���������دا  ثمين�����ة  “تبقى 
ال�سني  بحر  يف  مطالبها  ال�سني  موا�سلة 

اجلنوبي«.

اأجنول تبحث تعيني خلف لدو�ش �سانتو�ش 
•• لواندا-رويرتز:

اأعلن احلزب احلاكم يف اأجنوال اإنه �سيبحث ال�سهر املقبل موعد تعيني زعيم جديد للحزب ليقو�س بذلك موقف 
زعيم احلزب ورئي�س البلد ال�سابق خو�سيه اإدواردو دو�س �سانتو�س الذي قال قبل �ساعات اإنه قد يبقى رئي�سا للحزب 
حتى العام املقبل. واختار دو�س �سانتو�س رئي�س اأجنوال اجلديد جواو لورينكو خللفته عندما تقاعد يف �سبتمرب 
اأيلول املا�سي بعد اأن حكم البلد 30 عاما ولكنه ا�ستمر يف من�سبه رئي�سا حلزب احلركة ال�سعبية لتحرير اأجنوال 
مما اأدى اإىل وجود مركزين لل�سلطة يف اأجنوال املنتجة للنفط. ومنذ ذلك الوقت يواجه دو�س �سانتو�س �سغوطا 
متزايدة للتخلي عن زعامة احلزب الذي يحكم اأجنوال ب�سكل متوا�سل منذ ا�ستقللها عن الربتغال عام 1975. 
وذكرت االإذاعة الر�سمية اأن كثريين من قيادات حزب احلركة ال�سعبية لتحرير اأجنوال اختلفوا مع دو�س �سانتو�س 
خلل اجتماع للجنة املركزية للحزب يوم اجلمعة عندما اأبلغ احلزب �سرورة االنتظار اإىل ما بعد دي�سمرب كانون 
االأول اأو ابريل ني�سان 2019 الإيجاد خلف له. وقالت االإذاعة اإن اإجماعا بداأ يظهر داخل الدوائر الداخلية للحزب 

ب�سرورة تعيني زعيم جديد للحزب يف يونيو حزيران.

•• عوا�صم-وكاالت:

نزوحهم  امل��دن��ي��ني  اآالف  ي��وا���س��ل 
الق�سري هربا من املوت يف �سوريا 
بق�سف  ال���ن���ظ���ام  ي�����س��ت��م��ر  ح���ي���ث 
ق���رب دم�سق  ال�����س��رق��ي��ة  ال��غ��وط��ة 
عليها،  ال�سيطرة  اىل  �سعيا  بعنف 
وت�����س��ع��د ت���رك���ي���ا ه��ج��وم��ه��ا على 
لطرد  احلدودية  عفرين  منطقة 

االكراد منها.
وب��ل��غ ع���دد ال��ف��اري��ن م��ن عفرين 
اأكرث  املا�سي  االأرب��ع��اء  م�ساء  منذ 
�سوهدوا  م���دين  ال���ف  م��ئ��ت��ي  م���ن 
ال�سيارات  من  طويلة  طوابري  يف 
امل��ح��م��ل��ة ب��االأم��ت��ع��ة وال��ن��ا���س على 

الطريق املوؤدي اىل خارج املدينة.
30 م���دن���ي���ا ع���ل���ى االأق�����ل  وُق����ت����ل 
�سباح ال�سبت يف ق�سف جّوي على 
مدينة زملكا يف الغوطة ال�سرقية 
التي فّر منها اأكرث من 10 اآالف 
اإىل  ال�سبت  مبكر  وق��ت  م��دين يف 
مناطق �سيطرة النظام عرب معرب 
حمورية، بح�سب املر�سد ال�سوري 

حلقوق االن�سان.
ال��ن��ظ��ام الغوطة  وحت��ا���س��ر ق���وات 
ح������واىل خم�س  م���ن���ذ  ال�������س���رق���ي���ة 
����س���ن���وات. وت����راف����ق احل�������س���ار مع 
وم���دف���ع���ي منتظم  ج����وي  ق�����س��ف 
�ساركت فيه خلل الفرتة االخرية 
وت�سبب  ال���رو����س���ي���ة.  ال���ط���ائ���رات 
اال�سخا�س،  اآالف  الق�سف مبقتل 
بنق�س  احل�������س���ار  ت�����س��ب��ب  ف��ي��م��ا 
والطبية،  الغذائية  امل��واد  ف��ادح يف 

ووفيات ناجتة عن اجلوع.
من  بدعم  النظام  ق��وات  ومتكنت 
فرباير  �سباط   18 منذ  رو���س��ي��ا، 
باملئة   70 ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  م���ن 
ثلثة  اىل  وف�سلها  الغوطة  م��ن 
اجلنوبي  اجليب  وي�سهد  جيوب. 
ل�����س��ي��ط��رة فيلق  ي��خ�����س��ع  ال������ذي 
الرحمن ق�سفا عنيفا غري م�سبوق 
بعد  ال��ه��روب،  اىل  املدنيني  يدفع 
ان فتحت قوات النظام ممرا لهم 
مناطق  اىل  ل��لن��ت��ق��ال  ي�سلكونه 

النظام.
“الطائرات  ان  امل���ر����س���د  وق�����ال 
املواطنني  ا���س��ت��ه��دف��ت  احل��رب��ي��ة 
خ���لل ت��وج��ه��ه��م ن��ح��و ب��ل��دة حزة 
حمورية  م���ع���رب  م�����ن  ل����ل����خ����روج 
اليوم نحو  الذي خرج منه �سباح 

ال�سورية املوالية لها، وفق ما اأفاد 
املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان.

عبد  رام��ي  املر�سد  واأو�سح مدير 
اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  الرحمن 
“الق�سف اجلوي ا�ستهدف هوؤالء 
الهرب  حماولتهم  اأثناء  املدنيني 
م����ن امل���دي���ن���ة يف ����س���ي���ارة وج�����رار 
اإ�سابة  اإىل  م�������س���رياً  زراعي”، 

اآخرين بجروح.
ومت�����ك�����ن�����ت ال��������ق��������وات ال����رتك����ي����ة 
لها  املوالية  ال�سورية  والف�سائل 
ت���ط���وي���ق مدينة  م����ن  اأي�������ام  ق���ب���ل 
اإطار  عفرين ب�سكل �سبه كامل يف 
عملية ع�سكرية م�ستمرة منذ 20 
اأنقرة  تقول  الثاين/يناير،  كانون 
ت�����س��ت��ه��دف وح�����دات حماية  اإن���ه���ا 
ت�سنفها  ال��ت��ي  ال��ك��ردي��ة  ال�����س��ع��ب 

جمموعة “اإرهابية«.
اجلمعة  الرتكي  الق�سف  واأ�سفر 
عفرين  يف  مدنياً   43 مقتل  ع��ن 
ب��ي��ن��ه��م 16 م���دن���ي���اً ج�����راء غ���ارة 
ا���س��ت��ه��دف��ت امل�����س��ف��ى ال��رئ��ي�����س��ي يف 
االأمر  امل��ر���س��د،  بح�سب  امل��دي��ن��ة، 

الذي نفاه اجلي�س الرتكي.
املر�سد  وف������ق  ح����ال����ي����اً،  وت��������دور 
عنيفة  “ا�ستباكات  ال���������س����وري، 
ال�سمالية،  امل��دي��ن��ة  اأط����راف  ع��ن��د 
يف حم����اول����ة م����ن ق���ب���ل ال����ق����وات 
لها  امل��وال��ي��ة  والف�سائل  الرتكية 

القتحامها«.
على  ال��رتك��ي��ة  ال��ق��وات  و�سيطرت 
املنطقة  م���ن  وا����س���ع���ة  م�����س��اح��ات 
ت��ط��وي��ق مدينة  ق��ب��ل  احل���دودي���ة 
ع����ف����ري����ن وع��������دد م�����ن ال����ب����ل����دات 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن��ه��ا، ومل ي��ب��ق اأم����ام 
امل��دن��ي��ني ال��ذي��ن ي��ف��رون باالآالف 
جنوب  اإىل  وح���ي���د  مم����ر  ����س���وى 
اأخرى  مناطق  اإىل  ي��وؤدي  املدينة 
االأكراد  املقاتلون  عليها  ي�سيطر 
�سيطرة  واأخ������رى جم�����اورة حت���ت 

قوات النظام ال�سوري.
اأكرث  ن��زح  االأرب���ع���اء،  وم��ن��ذ م�ساء 
األف مدين من مدينة   200 من 
تركي  ه��ج��وم  م��ن  خ�سية  عفرين 

و�سيك.
وقال عبد الرحمن حتى اللحظة 
امل��دن��ي��ون ال ي��زال��وا ي��ن��زح��ون من 
مدينة عفرين”، م�سيفاً “امل�سهد 
م�����رع�����ب وخم������ي������ف، وال����و�����س����ع 

االن�ساين كارثي«.

مئات  بينهم  م��واط��ن  اآالف   10
واالأط��ف��ال منذ �سباح  امل��واط��ن��ات 
اإىل  ل��ريت��ف��ع  االآن،  وح��ت��ى  ال��ي��وم 
اأكرث من 40 األفا عدد اخلارجني 

منذ اخلمي�س«.
وُقتل يف الق�سف اجلوي منذ نحو 
���س��ه��ر، ت���اري���خ ب���دء ال��ه��ج��وم على 
بينهم  م��دن��ي��اً   1394 ال��غ��وط��ة، 

271 طفًل، بح�سب املر�سد.
الر�سمي  ال�سوري  التلفزيون  وبث 
م�ساهد  امل��ا���س��ي  ال�����س��ب��ت  ���س��ب��اح 
ي�سلون اىل  الذين  املدنيني  نزوح 
النظام  ل�سيطرة  ت��اب��ع��ة  م��ن��اط��ق 

قرب دم�سق. 
ن�����س��اء م�سنات  ال�����س��ور  واأظ���ه���رت 
يحملن  و�سابات  االأ���س��ود  يرتدين 
ب��ط��ان��ي��ات واأم���ه���ات ي��ح��اول��ن جّر 
عربات اأطفالهّن على طريق وعرة 
ورج������اال ي��ح��م��ل��ون ح��ق��ائ��ب على 
اأكتافهم، فيما كان اأب ي�ساعد ابنه 
الذي يرتدي كنزة برتقالية اللون 
يف  ك��ب��ريا،  قما�سيا  كي�سا  ويحمل 

قيادة دراجة.
وتنقل اجلهات احلكومية ال�سكان 
مراكز  اىل  الغوطة  م��ن  الفارين 

م�������س���وؤول���ي���ة ال�������س���ك���وت ع����ن هذه 
االجراءات  اتخاذ  وع��دم  اجلرائم 

التي متنع من حدوثها«.
ان  ن��ن�����س��ى  “ال  اأ������س�����اف  ان�����ه  اال 
امل�سوؤول املبا�سر عن هذه اجلرائم 
هو النظام والدول التي تقف اىل 

جانب النظام«.
و�سباح ال�سبت، ُقتل اأكرث من 30 
مدنيا يف ق�سف جّوي على مدينة 
التي  ال�سرقية  الغوطة  يف  زملكا 
ال�سوري  النظام  قوات  ت�ستهدفها 
بهجوم عنيف يهدف اىل ا�ستعادة 
املعار�سة قرب  ملقاتلي  اآخر معقل 
العا�سمة، بح�سب املر�سد ال�سوري 

حلقوق االن�سان.
حتديد  م��ن  امل��ر���س��د  يتمكن  ومل 
للنظام  ت��اب��ع  ك���ان ط���ريان  اذا  م��ا 
ال�سوري اأو للطريان الرو�سي نفذ 

هذه الغارات.
ام�����س يف غارة  11 م��دن��ي��اً  وُق��ت��ل 
عفرين  مدينة  ا�ستهدفت  تركية 
�سمال  يف  ال��ك��ردي��ة  الغالبية  ذات 
نزوح  حركة  ت�سهد  وال��ت��ي  �سوريا 
جماعية خ�سية من هجوم و�سيك 
والف�سائل  ال���رتك���ي���ة  ل���ل���ق���وات 

اأكرث من ن�سف االأرا�سي ال�سورية 
بدعم ع�سكري رو�سي.

ال��دام��ي يف �سوريا  ال��ن��زاع  ودخ���ل 
اخلمي�س عامه الثامن مع ح�سيلة 
قتلى تخطت 350 األف �سخ�س. 
وتعترب الغوطة ال�سرقية يف ريف 
اجلبهات  اأق������دم  اإح������دى  دم�����س��ق 

واأكرثها عنفا.
يف ���س��م��ال ال���ب���لد، ن���زح اأك���رث من 
م����ن مدينة  م�����دين  األ������ف  م��ئ��ت��ي 
هربا  االأربعاء  م�ساء  منذ  عفرين 
للقوات  امل���دف���ع���ي  ال��ق�����س��ف  م����ن 
ت��وا���س��ل هجومها  ال��ت��ي  ال��رتك��ي��ة 
منذ 20 كانون الثاين يناير على 

املنطقة.
ال�سوري  امل���ر����س���د  م���دي���ر  وق�����ال 
فران�س  لوكالة  االن�����س��ان  حل��ق��وق 
بر�س “نزح ما ال يقل عن خم�سني 
الليل  منت�سف  بعد  �سخ�س  ال��ف 
ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة م���ن ع��ف��ري��ن، ما 
ال��ن��ازح��ني منذ م�ساء  ي��رف��ع ع��دد 

االربعاء اىل مئتي الف«.
وا�ساف “النزوح م�ستمر والو�سع 
اللحظة  حتى  ك��ارث��ي.  االن�����س��اين 
امل��دن��ي��ون ال ي��زال��وا ي��ن��زح��ون من 

املنطقة، يف وق��ت ت�سيق  اإي���واء يف 
املنطقة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  امل����دار�����س 

املنكوبة مبئات العائلت.
البالغ  ع���م���ري  خ���ال���د  اأب�����و  وق�����ال 
ال��ذي جل��اأ اىل مدر�سة  35 عاما 
مركز  اىل  حت��وي��ل��ه��ا  مت  ع����درا  يف 
فران�س  ل���وك���ال���ة  م���وق���ت  اإي��������واء 
ب���ر����س، “ال م���ك���ان ن���ن���ام ف���ي���ه. ال 
مياه. ال بطانيات كافية... الن�ساء 
واالأطفال جال�سون على االأر�س«.

ق�سفه  النظام  يوا�سل  وق��ت  ويف 
وت�����ق�����دم�����ه م�����ي�����دان�����ي�����ا، اأع����ل����ن����ت 
وفيلق  اال�سلم  جي�س  جمموعات 
التي  ال�������س���ام  ال���رح���م���ن واح�������رار 
جزء  يف  م��ن��ه��ا  تنظيم  ك��ل  ي��وج��د 
للغوطة  ال���ث���لث���ة  االج�������زاء  م���ن 
م�ستعدة  انها  اجلمعة  ال�سرقية، 
الإج����راء م��ف��او���س��ات م��ب��ا���س��رة مع 
رو���س��ي��ا يف ج��ن��ي��ف ب��رع��اي��ة االمم 

املتحدة.
وي�����س��ع��ى ال���ن���ظ���ام ال�������س���وري اىل 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى كامل  ا���س��ت��ع��ادة 
ال���ب���لد ال���ت���ي ك����ان خ�����س��ر اأج�����زاء 
���س��ن��وات احلرب  وا���س��ع��ة م��ن��ه��ا يف 
ا�ستعادة  م���ن  مت��ك��ن  ث���م  االوىل، 

املا�سية  االي������ام  خ����لل  وجن���ح���ت 
وعدد  عفرين  مدينة  تطويق  يف 
ب�سكل  حميطها  يف  ال��ب��ل��دات  م��ن 
وحيد  مم��ر  با�ستثناء  ك��ام��ل  �سبه 
اىل  ل��ل��ف��رار  امل��دن��ي��ون  ي�ستخدمه 
كردية  اأرا���س  نحو  املدينة  جنوب 
عليها  ي�سيطر  جم���اورة  ومناطق 

النظام.
اإن  ال�������رح�������م�������ن  ع������ب������د  وق�������������ال 
طوال  دارت  عنيفة  “ا�ستباكات 
ال����ل����ي����ل ع����ل����ى اأط�����������راف امل���دي���ن���ة 
للقوات  حم���اول���ة  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
لها  امل��وال��ي��ة  والف�سائل  الرتكية 

القتحامها«.
ال�سورية  امل��ع��ار���س��ة  وحملت  ه��ذا 
ام�س جمل�س االمن التابع للأمم 
منع  يف  الف�سل  م�سوؤولية  املتحدة 
���س��وري��ا مب��ا يف ذلك  اجل���رائ���م يف 

الهجوم على الغوطة ال�سرقية.
التفاو�س  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  وق������ال 
يف امل��ع��ار���س��ة ن�����س��ر احل���ري���ري يف 
م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف يف ال��ري��ا���س ردا 
ال�سرقية  الغوطة  عن  �سوؤال  على 
املتحدة،  االمم  ان  دم�����س��ق،  ق���رب 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  ي��ت��ح��م��ل��ون  “هم 

م��دي��ن��ة ع��ف��ري��ن. امل�����س��ه��د مرعب 
وخميف«.

جديد  ت�سعيد  ب��ع��د  ذل���ك  وج����اء 
والف�سائل  ال��رتك��ي��ة  ال��ق��وات  م��ن 
ال�����س��وري��ة امل��ق��ات��ل��ة امل���وال���ي���ة لها 

اجلمعة.
وق��ت��ل 16 م��دن��ي��ا اجل��م��ع��ة جراء 
امل�ست�سفى  ا�ستهدفت  تركية  غ��ارة 
وفق  عفرين،  مدينة  يف  الرئي�سي 
حلقوق  ال�سوري  املر�سد  اأف��اد  ما 

االن�سان.
وقال مدير امل�سفى الدكتور جوان 
ال�سورية  االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  حممد 
“الق�سف  ان  )���س��ان��ا(  ال��ر���س��م��ي��ة 
اىل  ادى  امل�����س��ف��ى  ع��ل��ى  ال���رتك���ي 
اإحلاق دمار كبري به”، م�سريا اىل 

“خروجه عن اخلدمة حاليا«.
كما قتل 27 مدنيا اآخرين بينهم 
اأطفال اجلمعة يف ق�سف مدفعي 

للقوات الرتكية على املدينة.
وتقول تركيا اإن هجومها ي�ستهدف 
الكردية  ال�سعب  حماية  وح���دات 
وقد  “ارهابية”.  تعتربها  ال��ت��ي 
متكنت من ال�سيطرة على م�ساحة 
عفرين.  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  وا����س���ع���ة 

كما  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 
الدعم  الإي�سال  و�سيلة  ميثل  اأن��ه 
حيث  �سوريا  �سرق  اإىل  االأمريكي 
داع�س  ���س��د  ال��ت��ح��ال��ف  ي���وا����س���ل 
عملياته هناك. ومع اقرتاب موعد 
ي�سبح  ال����ع����راق،  يف  االن���ت���خ���اب���ات 
كبرية.  اأهمية  ب��غ��داد  م��ع  للحوار 
ف��ق��د اأث�����ار اجل���ف���اء وال��ف��رق��ة بني 
ب��غ��داد واأرب��ي��ل جولة م��ن عمليات 
 .2003 منذ  ال��ع��راق  ال��ت��م��رد يف 
على  يتوجب  ال�سبب  ذلك  والأج��ل 
لتحقيق  ت�سعيا  اأن  واأرب��ي��ل  ب��غ��داد 
االإقليم  حاجات  وتلبية  م�ساحلة 
االق��ت�����س��ادي��ة، وم��ن��ه��ا اإع�����ادة فتح 

مطاري كرد�ستان. 

•• بغداد-وكاالت:

يف ظ���ل م��واج��ه��ت��ه��ا ���س��ل�����س��ل��ة من 
ت�سعى  ال�����س��ن��ة،  ه����ذه  ال��ت��ح��دي��ات 
لتعزيز  العراق  كرد�ستان  حكومة 
الثقة داخلياً، واحل�سول على دعم 

خارجي. 
�سحفي  فرانتزمان،  �سيث  وكتب 
وب��اح��ث يف ال�����س��وؤون ال��دول��ي��ة، يف 
اأن  اإنرتي�ست”،  “نا�سونال  جملة 
بعد  م��ا  مل�ستقبل  ي�ستعد  ال��ع��راق 
ان��ت��ه��اء احل���رب �سد داع�����س، فيما 
واأربيل،  بغداد  بني  هناك  ي��زال  ال 
قائمة  ك��رد���س��ت��ان،  اإق��ل��ي��م  عا�سمة 
م�����ن اخل������لف������ات ال���ن���اج���م���ة عن 
االإقليم،  ا�ستقلل  على  ا�ستفتاء 

اأجري يف �سبتمرب 2017.
ويرى كاتب املقال اأن ت�سوية تلك 
لتدعيم  اأ�سا�سي  �سرط  اخللفات 
اال�ستقرار يف العراق، و�سمان عدم 
داع�س  م��ث��ل  تنظيمات  ا���س��ت��غ��لل 
االن��ق�����س��ام��ات يف ذل��ك ال��ب��ل��د، لكي 
تعود وتن�سر االإرهاب جمدداً. فقد 
االأخرية،  االأ�سابيع  خلل  تنامت، 
داع�س يف مدينتي  نفذها  هجمات 
تقعان  اللتني  وكركوك،  احلويجة 
اأربيل.  جنوب  قريبة  م�سافة  على 
19 فرباير،  داع�س، يف  زع��م  فقد 
اإىل  اأدى  ه��ج��وم  ع��ن  م�����س��وؤول��ي��ت��ه 
ميلي�سيا  م��ن  عن�سراً   27 مقتل 
�سيعية عراقية يف احلويجة. واإىل 
�سد  حملتها  بغداد  توا�سل  ذل��ك، 
االإقليم الكردي، فمددت، يف اأواخر 
فرباير ف��رتة حظر ط��ريان دويل 
دوليني  مطارين  الإغ��لق  اأدى  ما 

�سبتمرب2017.  منذ  االإقليم  يف 
ويف 3 مار�س اجلاري، اأقر الربملان 
 2018 ع����ام  ب���غ���داد م��ي��زان��ي��ة  يف 
بقيمة 88 مليار دوالر، وخف�ست 
لن�سبة  ك��رد���س��ت��ان  ح��ك��وم��ة  ح�سة 

12٪ فقط. 
وق��اط��ع ع��دد م��ن ال��ن��واب االأك���راد 

تلك اجلل�سة. 
وع��ر���س م�����س��وؤول��ون م��ن حكومة 
التحديات  م���ن  �سل�سلة  االإق��ل��ي��م 
ال��ت��ي ي�����س��ع��ون ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا يف 
جانبها،  وم����ن  امل��ق��ب��ل��ة.  االأ����س���ه���ر 
اأهمية  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ت����ويل 
كرد�ستان  اإقليم  ال�ستقرار  ك��ربى 
العراق. فقد قال ريك�س تيلر�سون، 
وزير اخلارجية االأمريكي ال�سابق: 
ال����ع����راق مب��ن��ع��ط��ف هام  مي����ر   “
ن��دع��م عراقاً  ت��اري��خ��ه. ون��ح��ن  يف 
ودميوقراطياً  ف��ي��درال��ي��اً  م��ت��ح��داً 
كرد�ستان  اإقليم  وميثل  ومزدهراً. 
امل�������س���ت���ق���ر وال���ن�������س���ط ج��������زءاً من 

العراق«. 
باكري،  م�����س��ط��ف��ى  ف�����لح  وك���ت���ب 
رئي�س ق�سم العلقات اخلارجية يف 
اإقليم كرد�ستان، يف ر�سالة بريدية 
رداً على �سل�سلة من االأ�سئلة” االأن 
االنتخابات  اإج���راء  تقرر  اأن  وبعد 
اأن  اآم����ل  ال��ع��راق��ي��ة يف م���وع���ده���ا، 

ت�سلك البلد م�ساراً جديداً«.
اأن  اإىل  امل�����ق�����ال  ك����ات����ب  وي�������س���ري 
العراق  يف  الفيدرالية  االنتخابات 
م����اي����و،   12 يف  جت�������رى  ������س�����وف 
مثل  اأ����س���وات  وت��ط��ال��ب   .2018
االأح����زاب  ت�����س��ارك  ب���اأن  م�سطفى 
الكردية يف تلك االنتخابات �سمن 

قائمة واحدة، اأو ائتلف كما جرى 
يف انتخابات 2010، ال اأن يتكرر 

ما ح�سل يف انتخابات 2014. 
كبري  النق�سام  فرانتزمان  ويلفت 
ي�����س��ود ح��ال��ي��اً ب��ني اأك���رب االأح����زاب 
الكردية يف العراق، وخا�سة بعدما 
تبادلوا االتهامات فيما بينهم اإثر 
الكردية،  الب�سمركة  ق��وات  تخلي 
عن  االأول(،  اأك��ت��وب��ر)ت�����س��ري��ن  يف 
كركوك  يف  عليها  متنازع  مناطق 
اأمنية  ق�����وات  ل�����س��ال��ح  و���س��ن��ج��ار 

عراقية. 
مظاهرات  ع��م��ت  دي�����س��م��رب،  ويف 
اأنحاء  جميع  احتجاج  وم�����س��ريات 
اإقليم كرد�ستان، تعبرياً عن �سائقة 

ب��غ��داد ع���زل االإق��ل��ي��م ع��رب فر�س 
عقوبات، وتفكيك االإقليم ككيان«.

اأن  اإىل  م�����س��ط��ف��ى  ف����لح  وي��ل��ف��ت 
ك��رد���س��ت��ان جزء  اإن  ت��ق��ول  ب���غ���داد 
نعامل  اأن  يجب  اإذن  ال��ع��راق،  م��ن 
االإقليم  وي����ود  ع���ادل���ة.  ب��ط��ري��ق��ة 
ب��غ��داد حول  م��ع  الت��ف��اق  التو�سل 
ي�سدر  نفط  ع��ائ��دات  يف  امل�ساركة 
م���ن ك���رك���وك، وح�����س��ب م���ا حدده 
 ،2005 لعام  العراقي  الد�ستور 
بني  عليها  املتنازع  املنطقة  ب�ساأن 

اأربيل وبغداد«. 
ل��ك��ون موقع  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�سري 
اإقليم كرد�ستان بني بغداد وتركيا 
مفتاحاً  م���ن���ه  ي��ج��ع��ل  واإي�����������ران، 

املتظاهرون  وات���ه���م  اق��ت�����س��ادي��ة. 
االأحزاب الرئي�سية بالف�ساد وعدم 
م�سطفى  ويقول  بوعود.  االإي��ف��اء 
االنتخابات،  موعد  اق���رتاب  “مع 
من ال�سروري اأن ي�ستعد كرد�ستان 
حقوق  حماية  على  للعمل  العراق 

االإقليم و�سعبه«. 
ملنا�سدة  امل����ق����ال  ك����ات����ب  وي�������س���ري 
م�سوؤويل كرد�ستان العراق املجتمع 
ال������دويل ل��دع��م��ه ب��و���س��ائ��ل ع���دة. 
البارزاين،  ن�����س��روان  ���س��ارك  ف��ق��د 
املنتدى  يف  االإق��ل��ي��م  وزراء  رئي�س 
يف  دافو�س،  يف  العاملي  االقت�سادي 
م�سطفى  وي��ق��ول  امل��ا���س��ي.  يناير 
حاولت  اال�ستفتاء،  “بعد  ب��اك��ري: 

مزيد من القتلى يف عفرين واملعار�سة حتمل الأمم املتحدة م�سوؤولية عدم وقف اجلرائم

ا�ستمرار النزوح اجلماعي يف �سوريا والهجمات على جبهتني

ثمة انق�سام كبري ي�سود حاليًا بني اأكرب الأحزاب الكردية

ت�سوية اخللفات بني بغداد واأربيل �سرط ل�ستقرار العراق
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عربي ودويل

امل����رة االأوىل    - ف��ع��ل ه���ذه ه���ي 
التي يغو�س فيها �سحفي رو�سي 
العامل.  ذاك  العمق يف  هذا  مبثل 
حت���دث م��ع��ي االأ���س��خ��ا���س الذين 
الأ�سباب  ح����وارات  معهم  اأج��ري��ت 
منذ  يعرفني  بع�سهم  متنوعة: 
�سنوات ويثقون بي، اآخرون دفعهم 
الف�سول لروؤية اأحد مرا�سلي قناة 
دوج����د، يف ح��ني رغ���ب اآخ����رون يف 
اأن هذا  التاريخ، معتقدين  دخول 
الكتاب �سيقراأ بعد �سنوات اأو حتى 
قرن. واأراد هوؤالء اأن يقولوا اإنهم 
ا�سحاب  واأن���ه���م  اأوغ������ادا،  ل��ي�����س��وا 

مبادئ عظيمة.
  * يف كتابك، نكت�سف بوتني �سبه 
وال��ذي مل يخرت م�سريه  �سلبي، 

حًقا...
لي�سبح  اأب��������دا  ي��خ��ط��ط  مل   -   
�سيا�سًيا.  ي��وًم��ا  يكن  ومل  رئي�سا. 
ف��ي��ه��ا هي  ���س��ارك  ان��ت��خ��اب��ات  اأول 
االنتخابات الرئا�سية! يف الواقع، 
وبال�سدفة.  ع��ر���س��ي  رئ��ي�����س  ه��و 
الوحيد  اأن��ه  حقاً  يعتقد  وال��ي��وم، 
البلد،  اإن����ق����اذ  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ال�����ذي 
وان����ه ال��ن��ب��ي امل���خ���ت���ار. ان����ه يقول 
ميكنه  غ���ريي  اآخ���ر  م��ن  لنف�سه: 
ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه امل��ه��م��ة؟ اأن���ا االأكرث 
خربة واالأك��رث ق��درة.. من دوين، 
را�سخة  قناعته  اخل��راب.  �سيكون 

باأنه يج�سد رو�سيا.
  * األي�ست جمرد اأ�سطورة خلقها 

الكرملني للمواطنني الرو�س؟
الفكرة  ه������ذه  اأن  ���س��ح��ي��ح   -   
غري  املجتمع،  يف  اأي�����س��اً  انت�سرت 
الذين رّوجوها  ال�سذج  الدعاة  اأن 
ال ي�سدقونها. لكن بوتني مقتنع 
الذين  ال���ك���ث���ريي���ن  م���ث���ل  ب���ذل���ك 
وكان  احلكومة.  ل�سالح  يعملون 
هوؤالء قبل خم�س اأو ع�سر �سنوات، 
من  وي�سخرون  براغماتية  اأك��رث 
ثورة  منذ  انهم  اال  امل��ق��ول��ة،  تلك 
2014، و�سم  ف��رباي��ر  اأوك��ران��ي��ا 
�سبه جزيرة القرم اإىل رو�سيا بعد 
انتهوا يف االأخري  ذل��ك،  �سهر من 
عندما  ال��ف��ك��رة.  ه���ذه  ت��ب��ّن��ي  اإىل 
نف�سها،  اجلملة  تكرار  يف  ت�ستمر 
ت�سديقها  اىل  االأم���ر  ب��ك  ينتهي 
مهدد  بانك  ت�سعر  عندما  خا�سة 
اأن حتمي نف�سك،  ومكروه. يجب 
وت��ق��ن��ع��ه��ا ب����اأن����ك حُم�������ّق، واأن�����ك 
�سحية. ال ميكن الأحد اأن يعي�س 
وهو يعرتف بانه �سيء.. يجب اأن 

جند تف�سريات.
ب���داي���ات  اإىل  ن���ع���ود  دع����ون����ا   *    
فلدميري بوتني. قبل اأن ينتخب 
متّيز  اأي  ل����ه  ي���ك���ن  مل  رئ���ي�������س���اً 
النظام  اخ����ت����اره  مل�����اذا  وح�������س���ور، 

ليكون رئي�س الدولة؟
  - ك���ان ُي��ع��ت��ق��د اأن����ه ل��ي�����س طرفا 
يف م��راك��ز ال��ن��ف��وذ ال��ك��ب��رية التي 
ك���ان���ت ت��ه��ي��م��ن ع���ل���ى رو����س���ي���ا يف 
ال��وق��ت. وك���ان يعترب رجًل  ذل��ك 
ب��ل اأي��دي��ول��وج��ي��ة، ب����دون ما�س 
احلقبة،  ت���ل���ك  يف  ����س���وف���ي���ات���ي. 
�سد  تقاتل  يلت�سني  عائلة  ك��ان��ت 
وكان  ال�سوفيات اجلدد،  انتفا�سة 
اأنه الرجل  اإىل بوتني على  ُينظر 
كانت  حماربتهم.  ي�ستطيع  الذي 
دميقراطي،  ب��اأن��ه  ت��ق��ول  �سمعته 
جراء عمله يف �سانت بطر�سربغ مع 
فريق امل�سلح اناتويل �سوبت�ساك. 
املثايل  ال��ن��م��وذج  وك��ان  �سابا،  ك��ان 
ال�����س��اع��د.. ميكن  ال��ب��وب   لنجم 
و�سيوؤدي  عليه،  مكياج  اأي  و�سع 

الدور الذي �سيعر�س عليه.
  * هل كان ُيعترب دمية؟

اأنه  لكنهم ظنوا  دم��ي��ة،  لي�س   -   
مي��ك��ن ال���ت���اأث���ري ع��ل��ي��ه، وان����ه بل 
ا�سرتاتيجية،  مي��ل��ك  وال  روؤي�����ة، 

وهذا �سحيح.

اأك����رث ���س��ه��رة م��ن ن��اف��ال��ن��ي، وبل 
�سك، من ميدفيديف اي�سا.

تهديدا  ت�سكل  اأن  ميكن  ه��ل   *   
لبوتني؟

   - يجب اأن يكون معلوًما اأنه ما 
امل�ساركة  املرت�سحني  جلميع  كان 
مبوافقة  اال  ال��رئ��ا���س��ة  ���س��ب��اق  يف 
الكرملني. لكن هذا ال يعني اأنهم 
ب�سيء  ق��ام��وا  اإذا  متحركة.  دم��ى 
���س��ي��ت��ل��ق��ون مكاملة  م��ق��ب��ول،  غ���ري 
الرئا�سية  االإدارة  م���ن  ه��ات��ف��ي��ة 
تاأمرهم بالتوقف. واإذا حدث هذا 
�ستع�سي  ف��اإن��ه��ا  ���س��وب��ت�����س��اك،  م��ع 
اأ�سدقائها،  م���ن  اأن�����ا  االوام��������ر. 
و�سلت  ك��ي��ف  اأ����س���األ���ه���ا  مل  ل��ك��ن��ي 
كل  يف  للنتخابات.  الرت�سح  اإىل 
وكاأنها  ت��ت�����س��رف  ه���ي  االح������وال، 

�سيا�سية حقيقية.
املثال، هي الوحيدة   وعلى �سبيل 
جزيرة  �سبه  �سم  اإن  ت��ق��ول  ال��ت��ي 
ال���ق���رم خ���ط���اأ. ح��ت��ى ن��اف��ال��ن��ي ال 
النا�س  الأن��ه يفكر يف  ذل��ك،  يفعل 
النوع  ه��ذا  ق��د ال يحبون  ال��ذي��ن 
اإنها اأكرث ميًل اإىل  من التقييم. 

املغامرة منه. 
ومع ذلك، فهي ال ت�سكل تهديدا. 
�ست�سعر  االن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  رمب����ا 
ع��ن ممار�سة  وت��ت��وق��ف  ب��ال��ق��رف 

ال�سيا�سة.
�سيفعله  ما  بوتني  يعرف  * هل    

خلل واليته القادمة؟
  ال.. املهمة الوحيدة التي حددها 
العامل  ك��اأ���س  ه��ي  االآن  الكرملني 
ل��ك��رة ال���ق���دم. ان��ه��ا حل��ظ��ة مهمة 
العيون  ف��ك��ل  ل���ه،  بالن�سبة  ج���دا 
اإنه  �ستكون م�سلطة على رو�سيا.. 

حتد حقيقي لبوتني.
* ثم؟

اأنها    - ثم، ال نعرف.. دون �سك 
���س��ت��ك��ون اآخ������ر والي������ة ل�����ه. ومن 
املرحلة  يف  �سيفكر  االأول،  ال��ي��وم 
الأنه  خائف  اجلميع  االنتقالية.. 

�سيبداأ باإعادة توزيع االوراق.
  * من ميكن اأن يكون خليفته؟

�سيتم  وم����ن  ي��ع��ل��م،  اأح�����د  ال   -   
اأي�سا. رمبا  اختياره قد ال يعرف 
الدائرة  اأع�ساء  جميع  �سيحاول 
املقربة من بوتني التاأثري عليه.. 
لكن يف النهاية، هو الذي �سيقرر.

عن لو جورنال دو دميان�ش 

اإقامة نظام بوتني
  * يف وقت الحق اأظهر �سيئا اآخر.. 
كيف قام برتكيز �سلطته؟ ما هي 

املراحل الرئي�سية للبوتينية؟
ال�سيطرة  عملية  ك��ان��ت  اأواًل،   -   
على القنوات التلفزيونية الكبرية 
التي ميلكها كبار رجال االعمال، 
ق�سية  ك��ان��ت  ث��م  م��ه��م��ة.  عملية 
يوكو�س وحلظة اعتقاله مليخائيل 
خ��ودورك��وف�����س��ك��ي، اأغ��ن��ى رج���ل يف 
البلد الذي كان يغذي طموحات 
�سيا�سية. ثم قرر الرت�سح لوالية 
�سلمة  ي�سك يف  ك��ان  ثانية، فقد 
االأوىل  دائ���رت���ه  ان  اال  اخل���ط���وة 
اأق��ن��ع��ت��ه ب���ذل���ك. ث���م ح��دث��ت اأول 
 ،2004 اأوك��ران��ي��ا ع���ام  ث���ورة يف 
بوجود  م��رة  والأول  اقتنع  عندها 

موؤامرة �سد رو�سيا.
  * ايعتقد حقا يف ذلك؟

  - نعم، ولكن بعد ثلث �سنوات، 

مب�سداقية.
  * هل يخاف بوتني منه؟

نافالني  ل���ك���ن  ي������خ������اف..  ال   -
وتعتربه  ب���دي���ل.  م��زع��ج ومي��ث��ل 
انهم  ا�ستفزازيا..  بوتني  حا�سية 

يكرهونه.
  * على عك�س ك�سينيا �سوبت�ساك، 

التي �سمح لها بالرت�سح؟
جنمة  اأوال  ه����ي  ���س��وب��ت�����س��اك     
خلل  ل��ك��ن  ���س��ه��رية.  تلفزيونية 
الكرملني  ك�����ان  احل���م���ل���ة،  ه�����ذه 
حمرتمني،  اأ�سخا�س  اإىل  يحتاج 
واأ�سحاب  ج��ي��دي��ن،  وم��ت��ح��دث��ني 
م��ظ��ه��ر ج��ي��د، ومي��ك��ن��ه��م جت�سيد 
واحدة  و�سوبت�ساك هي  املعار�سة، 
م����ن ه������ذه ال�����وج�����وه اجل����دي����دة. 
الليربالية،  النخبة  جت�سد  اإن��ه��ا 
وتتمّتع باإمكانات حقيقية: ورغم 
فاإنها  يحبونها،  ال  الكثريين  اأن 
تظل اأ�سهر امراأة يف رو�سيا. وهي 

لي�ست  امل�����وؤام�����رة  ه����ذه  اأن  راأى 
ب��ت��ل��ك اخل���ط���ورة. واأ���س��ب��ح اأكرث 
ل��ي��رتك مكانه  ه���دوء، مب��ا يكفي 
رئي�س  ميدفيديف  دمي��رتي  اىل 

الوزراء احلايل.
 ث��م ك��ان ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي، فعادت 
فكرة املوؤامرة لت�سكنه من جديد. 
�سديدة  ال���ل���ح���ظ���ة  اأن  واع����ت����رب 
واأنه  لرو�سيا،  بالن�سبة  اخلطورة 
يجب ان يعود اإىل الرئا�سة حلماية 
ال��ب��لد. الح��ق��ا، ك��ان ه��ن��اك �ستاء 
2011-2012 عندما اجتاحت 
للمعار�سة  ال��ك��ب��رية  امل��ظ��اه��رات 
له  �سدمة  كانت  مو�سكو،  ���س��وارع 
حمبوًبا  يكن  مل  اأن���ه  اأدرك  الأن���ه 
غرّي  اجلماهري.  جميع  قبل  م��ن 
ومقاربته  اي��دي��ول��وج��ي��ت��ه  ذل����ك 

للأمور.
امل��ظ��اه��رات كانت    * م��ع ان تلك 

حقيقة من �سنع اأقلية ...

ل�سوء حظه، يجب على ال�سيا�سي 
اأن يعرف اأ�سياء اخرى.

  * لكن يبدو اأن الرو�س معجبون 
ب���ه ع��ل��ى االأق������ل ه����ذا م���ا تقوله 

اال�ستطلعات....
  - ال توجد ا�ستطلعات راي ذات 

م�سداقية يف رو�سيا.
نافالني املعار�س الوحيد؟

بوتني  ���س��ُي��ن��ت��خ��ب  ذل����ك  م���ع   *   
رئي�سا ب�سكل مريح ...

  - ولكن الأنه ال مناف�س امامه! يف 
رو�سيا، اإذا مار�ست ال�سيا�سة، فاأنت 
عر�سة مل�ساكل كبرية. م�ساكل مع 
 ... وعائلتك  وال��ع��دال��ة  ال�سرطة 
اجلن�سية  ح���ي���ات���ك  ع����ن  ف���ي���دي���و 
ال  االإن��رتن��ت.  �سبكة  على  �سيكون 
اأحد يجروؤ على ممار�سة ال�سيا�سة 
با�ستثناء نافالني. لقد كان  فعًل 
يفعل ذلك منذ �سنوات، وهو زعيم 
ال����ذي يتمتع  امل��ع��ار���س��ة ال��وح��ي��د 

اأقلية  م���ن  ول��ك��ن  ب��ال��ت��اأك��ي��د،   -   
نوعية ولها ح�سور وتاأثري: فقد 
البلد  يف  املثقفة  النخبة  ك��ان��ت 
والطبقات الو�سطى هي من نزل 

اىل ال�سارع. 
االأوىل،  والي�����ت�����ه  ف������رتة  خ������لل 
ح�����اول االإغ��������واء، و���س��ع��ى اىل ان 
يكون حمبوًبا من هذه ال�سريحة 
واأك���رث تعليماً من  ث���راًء،  االأك���رث 

بقية رو�سيا، لكنه ف�سل. 
ال���ف���ري���ق اجلديد  اخ���ت���ار  ل���ذل���ك 
بوتني  ي����ت����وىل  ان  ح����ول����ه  م�����ن 
اجلماهري  من  �سريحة  خماطبة 
وب���داأوا يف خلق هذه  اأق��ل تعليماً، 
ال��ف��ك��رة اجل���دي���دة ال��ق��ائ��م��ة على 

النخوة القومية.
  * ثورة ميدان يف اأوكرانيا و�سم 
اأي�سا  ه���ي  ال���ق���رم  ج���زي���رة  ���س��ب��ه 

حلظات مهمة...
نظريات  ت�����س��اع��ف��ت  ن����ع����م،   -   
امل����وؤام����رة واخل�����وف امل��رت��ب��ط بها 
م��رة اأخ����رى. خ��ا���س��ة، م��ع حتطم 
طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية  
يف يوليو عام 2014، مت اإ�سقاط 
�سماء  يف  لل�سركة  ب��وي��ن��غ  ط��ائ��رة 

كانت   . اأوك���ران���ي���ا  يف  دون��ي��ت�����س��ك 
الكرملني  الأن  ال��لع��ودة،  نقطة 
كان يت�سور قبل ذلك اأنه لن تكون 

ل�سم القرم عواقب وخيمة.
 * ث��م ك��ان��ت ه��ن��اك ���س��وري��ا.. الأي 

هدف تدّخل بوتني؟
  - كانت رو�سيا معزولة، و�سمحت 
يلتف  ال��ذي  احلبل  بقطع  �سوريا 
حول البلد، ومن اأجل االعرتاف 
حقيقي.  دويل  ك��زع��ي��م  ب��ب��وت��ني 
امل��ع��ن��ى، ك����ان ذل����ك جناًحا  ب���ه���ذا 
حيث توقف اجلميع عن احلديث 
اأوك��ران��ي��ا. ان �سوريا مل تكن  ع��ن 

�سوى اأداة.
اإن ال�سيا�سي    * يف كتابك، تقول 
هو  رو���س��ي��ا  ال��وح��ي��د يف  احلقيقي 
األك�سي نافالني.. هل ان  املعار�س 

بوتني لي�س �سيا�سيا؟
  - يت�سرف بوتني كما لو اأنه على 
اإنه  ان��ت��خ��اب��ي��ة.  حملة  يف  ال�����دوام 
�سديد احلر�س على �سورته، فهو 
كرئي�س  م���روره  ب��ذل��ك.  مهوو�س 
للوزراء بني 2008 و2012 مل 
يكن �سوى حملة انتخابية طويلة. 
ولكن  �سيا�سي  ه��و  املعنى،  وب��ه��ذا 

نافالني التهديد الوحيد خارج املناف�سة

ك�سينيا �سوبت�ساك  ال ت�سكل تهديدا للقي�سر

�سباق العداء الوحيد بوتني الدولة نحن

ميخائيل زيغار

من اليوم الأول، �سيفكر يف املرحلة النتقالية واجلميع خائف لأنه �سيبداأ باإعادة توزيع الأوراق

ل توجد ا�ستطالعات راأي 
ذات م�سداقية يف رو�سيا

املهمة الوحيدة التي حددها 
الكرملني يف الوقت احلا�سر

 هي كاأ�ش العامل لكرة القدم

مل يخطط بوتني اأبدا لي�سبح 
رئي�سا ومل يكن يوًما �سيا�سًيا واأول 
انتخابات �سارك فيها هي الرئا�سية

بوتني حري�ش جدا على 
�سورته، بل ومهوو�ش بها

اليوم جتديد البيعة له:

موؤلف »رجال الكرملني«: بوتني رئي�ش بال�سدفة...! 
•• الفجر - خرية ال�صيباين

    تطلب الأمر من ميخائيل زيغار �سبع �سنوات حتى 
ي�سع مولوده “رجال الكرملني”.  �سبع �سنوات من 
التحقيق، واحلوارات ال�سرية مع البريوقراطيني، 

تدور  التي  الرو�سية  الرئا�سية  النتخابات  قبل   
ال�سابق  احلــربــي  املــرا�ــســل  يعود  الحـــد،  الــيــوم 
التلفزيونية  ل�سحيفة كومري�سانت، وقناة دوجد 
ل�سحيفة  حـــوار  يف  يــعــود  امل�ستقلة،  الرقمية 
تاريخ  اىل  الفرن�سية،  دميان�ش  دو  جــورنــال  لو 

وت�سريبات من ال�سيا�سيني والأوليغار�ش. والنتيجة 
هي رحلة غري م�سبوقة ومثرية يف عامل فالدميري 
بوتني وال�سخ�سيات التي حتيط به. عامل غام�ش 
ومبهم، توؤثثه �سراعات مراكز النفوذ والجنحة، 

واملوؤامرات، واملنعرجات الأيديولوجية.

ان  روؤيــة  بال  رجل  ا�ستطاع  كيف  اأو  البوتينية، 
يحكم بالده. 

هكذا و�سل بوتني اإىل ال�سلطة ..
بوتني..  نظام  عمل  طريقة  نكت�سف  كتابك،  يف 

كيف متكنت من اخرتاقه؟ 

غلف كتاب رجال الكرملني

م�����س��ك��ون 
رو�سيا  ب��اأن 
ت��ت��ع��ر���ش 
ملوؤامرة وانه 
ال���وح���ي���د 
على  القادر 
ح��م��اي��ت��ه��ا
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•• دبي -وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن را���س��د ال م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ال�سباق  ام�س  رع��اه اهلل  دبي  حاكم 
عهد  ويل  �سمو  ملهرجان  الرئي�سي 
العا�سرة  دورت�����ه  يف  ل��ل��ق��درة  دب����ي 
والذي يقام يف مدينة دبي الدولية 
للقدرة ب�سيح ال�سلم وينظمه نادي 
دبي للفرو�سية بالتعاون مع احتاد 
اإ�سراف  حتت  للفرو�سية  االإم���ارات 

االحتاد الدويل للفرو�سية.
 وتابع �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي واإيل جانبه �سمو ال�سيخ 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د ال 
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم  ال  را�سد  بن  حمدان 
امل���ال���ي���ة و�سمو  دب����ي وزي�����ر  ح���اك���م 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
ال مكتوم ، خمتلف مراحل ال�سباق 

الذي بلغت م�سافته 120كم ويعد 
املهرجان،  ���س��ب��اق��ات  واأك������رب  اأه�����م 
كبرية  دولية  مب�ساركة  حظى  وقد 
ريا�سة  وجن�����وم  اأب����ط����ال  ب��ج��ان��ب 
من  املحلي  امل�ستوى  على  ال��ق��درة 
فر�سان وفار�سات الذين مثلوا اأهم 
امل�ستويني  االإ�سطبلت على  واأكرب 

املحلي وال���دويل.  واأن��ت��زع الفار�س 
�سباق  لقب  اخلياري  حمود  �سعيد 
ال120 كيلومرتا ممتطيا �سهوة 
الإ�سطبلت  »�����س����اح����ي«،  اجل�������واد 
اإم ���س��ف��ن وم�����س��ج��ل زم��ن��ا وق����دره 
يف  وج���اء   ، ���س��اع��ة   04:20:28
علي  اأحمد  الفار�س  الثاين  املركز 

اجلواد  �سهوة  ممتطيا  االن�ساري 
�سيح  الإ�سطبلت  ب��ارث��ه  دو  في�ستا 
ال�����س��ل��م وم�����س��ج��ل زم���ن���ا وق�����دره 
واح���ت���ل  ����س���اع���ة   04:22:42
ال���ف���ار����س عبداهلل  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز 
ثري  اف  الإ�سطبلت  امل���ري  غ��امن 
�ساهلل  “اإن  اجل��واد  ممتطيا �سهوة 

وقدره  زم��ن��ا  م�سجل  �سلجر”  
�ساعة.  04:23:20

اإىل  اإ�سافة  املهرجان   ويعترب هذا 
ج��ان��ب ك��اأ���س حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم للقدرة ، من اأبرز الفعاليات 
ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا م���دي���ن���ة دبي 
للقدرة وقد نظم احلدث  الدولية 

للفر�سان  تناف�سياً  م��ن��رباً  ليكون 
الإظهار   ، امل�ستويات  خمتلف  على 
وتبادل اخلربات يف �سباقات القدرة 

والتحمل.
 وق����د ���س��م��ل م��ه��رج��ان ���س��م��و ويل 
ع��ه��د دب���ي ل��ل��ق��درة ارب��ع��ة �سباقات 
ال�سيدات  ���س��ب��اق  وه����ي  خم��ت��ل��ف��ة 

مل�سافة 100 كيلومرت عقبه �سباق 
االإ�سطبلت اخلا�سة مل�سافة 100 
كيلومرت، ثم �سباق اليمامة مل�سافة 
خ�س�س  قد  وهو  كيلومرت   120
للأفرا�س فقط ، واأختتم املهرجان 
دبي  عهد  ويل  ب�سباق  ال��ي��وم  ظهر 
دويل  ك���ي���ل���وم���رت   120 مل�������س���اف���ة 

جنمتني.
�سباقات  ري���ا����س���ة  وت�����س��ه��د  ه�����ذا   
ال��ق��درة ت��ط��وراً ك��ب��رياً خا�سة على 
م�����س��ت��وى ع���دد ال��ف��ر���س��ان وامل���لك 
تعزيز  يف  ي�سهم  مم��ا   ، امل�����س��ارك��ني 
م�ستوى ريا�سة القدرة والتحمل يف 
الدولة ، خا�سة مع تطبيق اأف�سل 
م�ستوى  على  واملعايري  املمار�سات 
بف�سل  وذل��ك  والقوانني  االأنظمة 
ال��ر���س��ي��دة ودعمهم  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
ال������لحم������دود وال���������ذي ي�������س���ب يف 
م�سلحة ريا�سة الفرو�سية وي�سجع 
وب��ذل اجلهد  التميز  على  اجلميع 
اأج���ل مم��ار���س��ة ه��ذه الريا�سة  م��ن 
بها  النتائج  اأف�سل  املهمة وحتقيق 
زي��ادة قاعدة ممار�سيها  وي�سهم يف 
بالدولة �سواء على �سعيد الرجال 

اأو ال�سيدات .
ويف اخلتام مت تكرمي الفائزين يف 
للقدرة  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  �سباق 
اأج��واء احتفالية بنجاح هذا  و�سط 

املهرجان. 

من  ب��ريي��را  دي���لن  ال�سائق  متكن 
ل��وك�����س��م��ب��ورغ م���ن حت��ق��ي��ق ف���وزه 
ال����ث����اين ه�����ذا امل���و����س���م ب���ع���د ف����وزه 
اخلام�سة  للجولة  االأول  بال�سباق 
من حتدي كاأ�س بور�سه جي تي 3 
ال�سرق االأو���س��ط، وج��اء هذا الفوز 
بزمن  لل�سباق  تاأهل  بعدما  املريح 
العماين  حل  فيما   2:02:690
الثاين  امل��رك��ز  يف  ال��زب��ري  الفي�سل 
وجاء االأ�سكتلندي جلني جيدي يف 

املركز الثالث.
االأخرية  قبل  اجلولة  افتتاح  وم��ع 
البحرين  حلبة  على  املو�سم  لهذا 
الدولية، توىل برييرا زمام املبادرة 
ل��ه��ذا ال�����س��ب��اق، واأظ���ه���ر ن���واي���اه يف 
ال�������س���غ���ط ع���ل���ى م�����ط�����اردي لقب 
الزبري  الفي�سل  العماين  البطولة 
ال����ذي ان��ط��ل��ق م���ن امل���رك���ز الثاين 
وال��ربي��ط��اين ت���وم اأول��ي��ف��ان��ت من 
املركز الثالث، ومع بدايته القوية، 
ت��اب��ع ب��ريي��را م��ع��رك��ة ال��ب��ط��ول��ة يف 
و�ساهد االحتكاك  مراآته اخللفية، 
ما بني اأوليفانت والزبري يف اللفة 
اأوليفانت  اأج���ربت  وال��ت��ي  الثالثة 

على االن�سحاب.
وب����ذل ال��زب��ري جم���ه���وداً ك��ب��رياً يف 
م��ط��اردة ب��ريي��را ب�����س��ي��ارة االأم����ان، 
اأن وترية برييرا كانت حا�سمة  اإال 
تتوقف  العماين. ومل  ال�ساب  اأم��ام 
حدة ال�سباق عند هذا احلد، حيث 

ع��ل��ى نقاط  ال�����س��ائ��ق��ون  ت��ن��اف�����س 
منطقة  يف  احل���ي���وي���ة  ال���ب���ط���ول���ة 
العماين  ال�����س��اب  ال��و���س��ط، ودخ����ل 
�����س����راع منذ  ال���وه���ي���ب���ي يف  خ���ال���د 
اال�ستئناف  ب���ع���د  االأوىل  ال���ل���ف���ة 
م���ع ال�����س��وي��دي م��اغ��ن��و���س اأوم����ان 
خليفة،  اآل  ع��ي�����س��ى  وال��ب��ح��ري��ن��ي 
اآل  وعي�سى  الوهيبي  ا�سطر  حيث 
دفع  فيما  االن�سحاب،  اإىل  خليفة 
اأفريقيا  ج��ن��وب  م���ن  ه���اك  ����س���اول 
اأعقاب ذلك،  ثمن ا�سطدامهما يف 

واأجرب على االن�سحاب اأي�ساً.

للجولة  االأول  ال�������س���ب���اق  اأق����ي����م 
F1 يف حلبة  اخلام�سة على م�سار 
ال��ب��ح��ري��ن ال��دول��ي��ة يف ن��ه��اي��ة هذا 
املكثف  ال�سباق  واأ���س��اف  االأ���س��ب��وع، 
البطولة  ق�����س��ة  يف  اأخ������رى  مل�����س��ة 
واأج���رب اأول��ي��ف��ان��ت م��ع ب��ذل املزيد 
غداً  الثاين  ال�سباق  يف  اجلهد  من 

ل�سمان بلوغ من�سة التتويج.
اأوليفانت  ا���س��ت��ك��م��ال  ع����دم  وم����ع 
ل�سغوط  الزبري  تعر�س  لل�سباق، 
م���ن االإ���س��ك��ت��ل��ن��دي ج��ل��ني جيدي 
الثالث،  امل��رك��ز  اإىل  ارت��ق��ى  ال����ذي 

وتوىل الوافد اجلديد دور ال�سغط 
بتحقيق  ياأمل  الذي  العماين  على 
على  حافظ  الفي�سل  لكن  اللقب، 
تركيزه وانتهى حيث بداأ يف املركز 

الثاين.
وف���وزه  ال�����س��ب��اق  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
الثاين يف املو�سم التا�سع، قال ديلن 
جيدة،  بداية  كانت  “لقد  برييرا: 
وهو ما اأردت الرتكيز عليه يف هذا 
و�ساهدت  بالدفع،  ب���داأت  ال�سباق. 
والزبري خلفي.  اأوليفانت  مطاردة 
قررت اأن اأ�سب تركيزي على امل�سار 

واأتقدم باأكرب قدر ممكن”.
بني  احل��������ادث  “وقع  واأ�������س������اف: 
اأول��ي��ف��ان��ت وال��زب��ري يف وق��ت مبكر 
���س��ي��ارة االأم������ان. كان  اإر����س���ال  ومت 
ذل���ك حم��ب��ط��اً يل الأن���ه ك���ان يعني 
اأنني فقدت ال�سدارة التي حققتها، 
من  متكنت  ال�سباق  ا�ستئناف  ومع 
االنطلق ب�سكل جيد ودفعت مرة 
اأخ���رى اأم���ام ال��زب��ري، وت�����س��درت يف 
خط  ع��ربت  حتى  املتبقية  ال��ل��ف��ات 
النهاية يف الركز االأول، واأنا �سعيد 

للغاية مبا حققته”.

الزبري  الفي�سل  العماين  وحافظ 
بلقب  ل����ل����ف����وز  ح����ظ����وظ����ه  ع����ل����ى 
اإىل  نقطة   23 م�سيفاً  البطولة، 
ر���س��ي��ده ومت��ك��ن م��ن ���س��د الفجوة 
ع��ل��ى اأول��ي��ف��ان��ت ال����ذي خ���رج دون 
ر�سيده،  اإىل  نقاط  اأي  ي�سيف  اأن 
رائعاً  زمناً  العماين  ال�ساب  و�سجل 
خلل التجارب واجلولة التاأهيلية، 
وياأمل اأن يقدم اأداء قوي يف ال�سباق 
الثاين لتخطي اأوليفانت يف �سعيهم 

امل�سرتك للح�سول على اللقب.
ال����ب����داي����ة  “يف  ال������زب������ري:  وق���������ال 

ا�سطررت اإىل الرتكيز على الدفاع 
عن مركزي اأما اأوليفانت يف اللفة 
خلفي  ال��ف��ج��وة  يغلق  ك���ان  االأول، 
م��ب��ا���س��رة وع��ن��د امل��ن��ع��ط��ف االأخ���ري 
انتقل اإىل الداخل. اأعطيته املجال، 
اإال اأن����ه وق���ع اح��ت��ك��اك وخ����رج عن 
ال�سباق حيث  تابعت  ولكني  امل�سار، 

مل اأكن مت�سرر ب�سكل كبري”.
غلني  ب���داأ  م��ا  “�سرعان  واأ����س���اف: 
جيدي مبطاردتي، وو�سعني حتت 

�سغوط كبرية.
�سعيد  واأن���ا  جيد  ب�سكل  ���س��ار  لقد   

على  الو�سول  من  متكن  حيث  له 
هذا  م����رة  الأول  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����س��ة 

املو�سم. 
من  متكنت  الأنني  اأي�ساً  �سعيد  اأن��ا 
اأن  حيث  ال��ي��وم،  ال�سيارة  ا�ستعادة 
بالن�سبة يل يف  ���س��روري��ة  ال��ن��ق��اط 
لتحقيق  املو�سم  م��ن  املرحلة  ه��ذه 

اآمايل بالفوز باللقب”.
التتويج،  م��ن�����س��ة  ع����ن  وب����ع����ي����داً 
اح��ت��ل ال��ه��ول��ن��دي ت�����س��اريل فرينز 
جان  الفرن�سي  اأم��ام  الرابع  املركز 
املركز  يف  اأور  ���س��ي��م��ني  ب��اب��ت��ي�����س��ت 
اخلام�س وال�سيني جونيور دانييل 
لو يف املركز ال�ساد�س، الذي ان�سم 

اإىل اجلولة ك�سيف.
اجلولة  م��ن  االأول  ال�����س��ب��اق  �سهد 
البحرين  ح��ل��ب��ة  ع��ل��ى  اخل��ام�����س��ة 
�سائقاً   18 م�������س���ارك���ة  ال���دول���ي���ة 
م�سار  على  لفة   12 يف  يتناف�سون 
يعود  و������س�����وف   .1 ال�����ف�����ورم�����وال 
ال�����س��ائ��ق��ون، ال���ذي���ن ي��ن��ت��م��ون اإىل 
العمل  اإىل  خم��ت��ل��ف��ة،  دول����ة   14
ال�سباق الثاين  اأخ��رى غداً يف  مرة 
العقلية  ل��ق��وت��ه��م  اآخ�����ر  واخ���ت���ب���ار 
واجل�سدية. قبل اأن ت�سل ال�سل�سلة 
اجل���ول���ة  يف  اإث����ارت����ه����ا  ذروة  اإىل 
ر�سمي  داع�����م  ك�����س��ب��اق  ال�����س��اد���س��ة 
جلائزة البحرين الكربى لطريان 
اخلليج 2018 خلل الفرتة من 

املقبل. اأبريل   8 اإىل   7

الزبري حل ثانيًا وجيدي يف املركز الثالث

ديلن برييرا يفوز بال�سباق الأول يف اجلولة اخلام�سة للمو�سم التا�سع من بطولة حتدي كاأ�ش بور�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط

حممد بن را�سد ي�سهد ال�سباق الرئي�سي ملهرجان ويل عهد دبي للقدرة
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�سيطر جن��وم واأب��ط��ال االإم����ارات يف 
ريا�سة الدراجات املائية على من�سة 
�سباق  مناف�سات  نهاية  مع  التتويج 
–اجلولة  امل��ائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات  دب����ي 
ال�ساد�سة وقبل اخلتامية من بطولة 
والذي   2018- الدولية  االإم���ارات 
اأول  ي��وم  ج��م��ريا  �ساطئ  ا�ست�سافه 
نادي  ونظمه  –اجلمعة-  اأم�س  من 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي 
البحرية  ال�سباقات  روزنامة  �سمن 
-2017 ال���ري���ا����س���ي  امل���و����س���م  يف 
2018. وحقق احلدث الذي ميثل 
عا�سر الفعاليات يف عام زايد 2018 
متثل  كبريا  وتنظيميا  فنيا  جناحا 
و�سل  وال��ت��ي  القيا�سية  امل�ساركة  يف 
77 مت�سابقا مثلوا  اإىل  العدد فيها 
12 دولة من خمتلف قارات العامل 
والنم�سا  وف��رن�����س��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ه���ي 
واليابان  وا�ستونيا  وامل��ج��ر  ورو�سيا 
وال���دمن���ارك واالأ���س��ق��اء م��ن اململكة 
الكويت  ودول���ة  ال�سعودية  العربية 
م�سر  وجمهورية  املغربية  واململكة 
العربية ف�سل عن جنومنا واأبطال 

االإمارات يف هذه الريا�سة.
بطلنا  ال�سباق  يف  االأ���س��واء  وخطف 
خليفة خالد بال�سلح بعدما تاألق يف 
باأف�سل  والتي جمعته  الفئات  اقوي 
يف  امل��ح��رتف��ني  م���ن  م��ت�����س��اب��ق   13
الكويت  م��ن   1 ب��ي  فئة جال�س ج��ي 
وا�ستونيا  وال���ي���اب���ان  وال�����س��ع��ودي��ة 
نقطة   41 جمع  حيث  وال��دمن��ارك 
م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ى ال��ك��وي��ت��ي��ني حممد 
بوربيع وحممد جا�سم الباز اللذين 
والثالث  ال���ث���اين  امل���رك���زي���ن  اح��ت��ل 
فيما عاد املركز الرابع اإىل ال�سعودي 
بطلنا  خام�سا  وح��ل  القثمي  ���س��امل 

قائد  علي  املخ�سرم حممد حم�سن 
الدراجة 444.

ووا�������س������ل ب���ط���ل���ن���ا ال����ع����امل����ي را����س���د 
ع��ل��ي ���س��ال��ح امل����ل  ت��األ��ق��ه امل��ل��ف��ت يف 
اال�ستعرا�سية  احل��رك��ات  مناف�سات 
االأول  املركز  �ستايل( حم��رزا  )ف��ري 
نقطة   29 جمع  بعدما  ال�سباق  يف 
مناف�سيه  اب���رز  على  يتفوق  جعلته 
الكويتي  الثاين  املركز  وهم �ساحب 
نقطة(   21( م��ط��ر  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د 
و�ساحب املركز الثالث بطلنا حممد 
علي الهام يل )17 نقطة( والرابع 
 13( العو�سي  اجلليل  عبد  بطلنا 
ن��ق��ط��ة( واخل��ام�����س امل��غ��رب��ي يا�سني 

ف�سلي )10 نقاط(.
البطل  اأي�����س��ا  دب��ي  �سباق  وت��األ��ق يف 
ع��ي�����س��ى احلمادي  ���س��ل��ط��ان  ال���واع���د 
الكاملة  ال���ع���لم���ة  ح�����س��د  وال������ذي 
يف م���ن���اف�������س���ات واق�������ف ج����ي ب����ي 2 
10 م��ن��اف�����س��ني من  م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ى 

واملجر  ورو���س��ي��ا  وبريطانيا  فرن�سا 
 25 بر�سيد  وال��ك��وي��ت  وال�سعودية 
الكويتي  ث���ان���ي���ا  ح����ل  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة 
نواف الفرحان )36 نقطة( والذي 
املركز  �ساحب  مع  بالنقاط  ت�ساوي 
الثالث مواطنه �سامل املطوع يف نف�س 
ال�سعودي  راب��ع��ا  ح��ل  فيما  الر�سيد 
والفرن�سية  راب����ع����ا  ع�������ادل  اأم�������ني 

فرجيني مورالي�س خام�سة.
ال�����س��اع��د �سلمان  ب��ط��ل��ن��ا  ا���س��م  ومل���ع 
مناف�سات  يف  ال���ع���و����س���ي  ي���ون�������س 
املركز  2 حم��ق��ق��ا  ب���ي  ج��ال�����س ج���ي 
نقطة   50 بر�سيد  ب��ج��دارة  االأول 
عبدالرحمن  الكويتي  على  متقدما 
 40 ثانيا بر�سيد  ال��ذي حل  العمر 
يو�سف  حممد  علي  وبطلنا  نقطة 
ل��ن��ج��اوي )ال���ث���ال���ث( ب��ر���س��ي��د 29 
نقطة و�سقيقه حمد حممد يو�سف 
ل���ن���ج���اوي )ال�����راب�����ع( ب��ر���س��ي��د 27 
العتيبي  خ��ال��د  وال�����س��ع��ودي  ن��ق��ط��ة 

)اخلام�س( بر�سيد 19 نقطة.
واأك������دت م��ن��اف�����س��ات واق�����ف ج���ي بي 
جنوم  م�����س��ارك��ة  ���س��ه��دت  وال��ت��ي   3
اأن دولة االإم��ارات العربية  امل�ستقبل 
الفذة  ب���امل���واه���ب  زاخ������رة  امل���ت���ح���دة 
فقد  واع��د  م�ستقبل  ينتظرها  التي 
ع��ب��داهلل عبد  امل��وه��وب  جن��ح بطلنا 
الرحمن احلمادي من انتزاع املركز 
الكاملة  وبالعلمة  وبجدارة  االأول 
ن��ق��ط��ة م��ت��ف��وق��ا على   50 ب��ر���س��ي��د 
رم�سان  اإب��راه��ي��م  �ساهني  الكويتي 
نقطة   36 ب���ر����س���ي���د  )ال������ث������اين( 
)الثالث(  فلمبان  ف���وؤاد  وال�سعودي 
احمد  وبطلنا  نقطة   30 بر�سيد 
بر�سيد  )ال��راب��ع(  احل��م��ادي  عي�سى 
خالد  حميد  بطلنا  ثم  نقطة   29
اخلام�س  امل����رك����ز  يف  امل���ط���رو����س���ي 

بر�سيد 21 نقطة.
للمت�سابقني  املخ�س�سة  الفئة  ويف 
امل��واط��ن��ني وه���ي ج��ال�����س ج��ي ب��ي 3 

جنح خالد �سليمان اإبراهيم املازمي 
بالعلمة  االأول  امل���رك���ز  ان���ت���زاع  يف 
املركز  ت���ارك���ا  ن��ق��ط��ة   50 ال��ك��ام��ل��ة 
م���ان���ع حبيب  ل��ل��م��ت�����س��اب��ق  ال����ث����اين 
والثالث  ن��ق��ط��ة(   40( امل����رزوق����ي 
ال��رزاق حوير  عبد  عامر  للمت�سابق 
البلو�سي  فهد  وال��راب��ع  نقطة   32
املري  ابوبكر  واخلام�س  نقطة   26
و���س��ط��ع جن��م بطلنا  ن��ق��ط��ة(.   22(
اآخري  م���رة  امل���رزوق���ي  م��ان��ع حبيب 
يف مناف�سات هايدرو فلي )االألواح 
الفوز  حم��ق��ق��ا  ال���ط���ائ���رة(  امل���ائ���ي���ة 
فيما  نقطة   29 بر�سيد  وب��ج��دارة 
ح���ل ���س��ق��ي��ق��ه ب��ط��ل��ن��ا م���اج���د حبيب 
امل��رزوق��ي يف امل��رك��ز ال��ث��اين بر�سيد 
العليلي  �سامل عبيد  ثم  نقطة   22
10 نقاط  الثاين بر�سيد  املركز  يف 
املركز  يف  البلو�سي  عبدالرحمن  ثم 
الرابع بر�سيد 7 نقاط وحل خام�سا 
 6 امل��رزوق��ي بر�سيد  م���روان حبيب 

جال�س  مناف�سات  و���س��ه��دت  ن��ق��اط. 
كويتية  �سيطرة  �سبارك   4 ب��ي  ج��ي 
املركز  يف  ال����دوا�����س  را����س���د  ب��ح��ل��ول 
50 نقطة واحمد اخل�ساري  االأول 
يف املركز الثاين 36 نقطة ويو�سف 
اخللفان يف املركز الثالث 31 نقطة 
 27 الرابع  املركز  اإبراهيم يف  وب��در 
اآل  ���س��ع��ود  بطلنا  جن��ح  فيما  نقطة 
اخلام�س  امل���رك���ز  اإح������راز  يف  خ����وري 
العاملي  املت�سابق  وجن��ح  نقطة   26
الفوز  ريتري من  كيفيان  النم�ساوي 
باملركز االأول يف مناف�سات واقف جي 
بي 1 بعدما ح�سد العلمة الكاملة 
نقطة   50 ب���ر����س���ي���د  ال�������س���ب���اق  يف 
الثاين  املركز  �ساحب  على  متفوقا 
�ستيفان  الفرن�سي  ال��ع��امل��ي  ال��ب��ط��ل 
ومواطنه  ن��ق��ط��ة(   40( دوال����ي����ك 
بر�سيد  ال��ث��ال��ث  راف��ئ��ي��ل  م���وراي���ن 
يون�س  �سلمان  وبطلنا  نقطة(   32(
بر�سيد  رابعا  حل  وال��ذي  العو�سي 

الفرن�سي  املخ�سرم  ثم  نقطة   24
اخلام�س  ل����ودوف����ي����ي����ك  ك����وم����ان����ت 

بر�سيد 21 نقطة.
التتويج

وج������رت ع���ل���ى م��ن�����س��ة االإب�����ط�����ال يف 
تتويج  م����را�����س����م  ج����م����ريا  ����س���اط���ئ 
امل���راك���ز اخل��م�����س��ة االأوىل  اأ���س��ح��اب 
التي  الت�سع  الفئات  م��ن  فئة  ك��ل  يف 
 45 ت���وزي���ع  ���س��ه��ده��ا احل�����دث ومت 
بح�سور  االإب��ط��ال  على  فاخرا  كاأ�سا 
ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة ن��ائ��ب رئي�س 
ال����دويل  دب����ي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
وحممد  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
عبداهلل حارب ع�سو جمل�س االإدارة 
الزعابي  وح�����س��ن  التنفيذي  امل��دي��ر 
ع�سو جمل�س اإدارة احتاد الريا�سات 
البحرية والرائد علي النقبي رئي�س 
ق�سم االإنقاذ البحري يف �سرطة دبي 

واحمد ال�سويدي.
باحلبالة ي�سيد مب�ستوي امل�ساركة

اأ����س���اد ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة نائب 
دبي  ن�����ادي  اإدارة   جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
البحرية  ل���ل���ري���ا����س���ي���ات  ال�������دويل 
والذي  للم�ساركة  املتميز  بامل�ستوي 
���س��ج��ل��ت��ه م���ن���اف�������س���ات ����س���ب���اق دب���ي 
للدراجات املائية يوم اأول من اأم�س 
اجلمعة حيث و�سل عدد امل�ساركني 
من  ومت�سابقة  مت�سابقا   77 اإىل 

دولة.  12
لل�سباق  املنظمة  اللجنة  اأن  وق���ال 
اجلميل  امل��ك��ان  اخ��ت��ي��ار  يف  اأح�سنت 
م��ق��اب��ل مركز  ج���م���ريا  ���س��اط��ئ  يف 
م�سطح  وه����و  ل��ل��ت�����س��وق  م���ريك���ات���و 
م��ائ��ي ي��لئ��م وي��ن��ا���س��ب ه���ذه الفئة 
م���ن ال�����س��ب��اق��ات م��ث��ن��ي��ا ع��ل��ى �سري 
و�سلت  والتي  وال�سباقات  الربامج 
اإىل حم��ط��ات اخل��ت��ام م��ع اق���رتاب 
القفال  ���س��ب��اق  ال�����س��ب��اق��ات  م���وع���د 
املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  ال�سنوي 

قدما.  60
بال�سالح: عودة موفقة

�ساحة  اإىل  ال���ع���ائ���د  ب��ط��ل��ن��ا  ق�����ال 
الريا�سات  ب��ط��والت  يف  ال��ت��ن��اف�����س 
ال��ب��ح��ري��ة وال����دراج����ات امل��ائ��ي��ة اأن 
الثانية يف مو�سم جوالت  م�ساركته 
بطولة االإمارات الدولية للدراجات 
اإىل حد كبري  املائية ج��اءت موفقة 
بعدما اعتلي من�سة التتويج معانقا 

املركز االأول بجدارة وا�ستحقاق.
يف  النخبة  على  ال��ف��وز  اأن  واأ���س��اف 
���س��ب��اق ج��ال�����س ج��ي ب��ي 1  مل يكن 
هنالك  وان  خا�سة  ال�سهل  ب��االأم��ر 
اأب���ط���ال ع��امل��ي��ني ن��اف�����س��وا ب��ق��وة من 
ا�ستطعت  لكني  اللقب  ان��ت��زاع  اج��ل 
وبف�سل دعم الفريق الفني املرافق 

من الفوز والتتويج.

علم الإمارات يرفرف على من�سات التتويج

جن��ومن��ا ي�سيط��رون عل��ى األق��اب �سب��اق دب��ي لل��دراج��ات املائي���ة 
بال�سالح واملال واحلمادي والعو�سي واملازمي واملرزوقي يخطفون الأ�سواء

ثمن دعم واهتمام �سعود بن �سقر وحممد بن �سعود

اخلاطري: راأ�ش اخليمة متلك مقومات التميز ل�ست�سافة الفعاليات الريا�سية
مدير  اخل������اط������ري،  را������س�����د  اأك�������د 
الت�سريفات بديوان �ساحب ال�سمو 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ 
راأ�س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
املحلية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  اخل��ي��م��ة، 
التابعة  امل�سيفة  امل��دن  برنامج  يف 
االأوملبياد  ال�ست�سافة  العليا  للجنة 
الدعم  اأن  اأب���وظ���ب���ي،  يف  اخل���ا����س 
وااله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة م��ن �ساحب 
ال�سمو احلاكم و�سمو ال�سيخ حممد 
بن �سعود القا�سمي، ويل عهد راأ�س 
القوية  التحتية  والبنية  اخليمة، 
االأ�سباب  من  الب�سرية،  وال��ق��درات 
فر�سة  االإم����ارة  متنح  ال��ت��ي  املهمة 
الريا�سية  االأح�������داث  ا���س��ت�����س��اف��ة 

املختلفة على غرار ما حدث اأخرياً 
با�ستقبال املرحلة الثانية من طواف 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  ال���دويل  دب��ي 
راأ�������س اخليمة  م����اراث����ون  ون�����س��ف 
اجلوجي�ستو  وب���ط���والت  ال������دويل 
املهرجانات  واجلولف وغريها من 
فر�سة  متنحها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
تعزيز ال�سياحة الريا�سية، م�سرياً 
االإمكانات  اأن  اإىل  نف�سه  الوقت  يف 
جي�س  جبل  ميثلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
ال�سياحية  امل���ع���امل  م���ن  ب��اع��ت��ب��اره 
ولي�س  الدولة  املهمة على م�ستوى 

اإمارة راأ�س اخليمة فقط.
النجاح  اأن  اخل����اط����ري  واأو������س�����ح 
الكبري الذي رافق ا�ست�سافة الوفد 

االإقليمية  االأل����ع����اب  يف  امل�������س���ارك 
النم�سا  م���ن  اخل���ا����س  ل��لأومل��ب��ي��اد 
برنامج  ���س��م��ن  ورو���س��ي��ا  وبلجيكا 
جلنة  تنفذه  ال���ذي  امل�سيفة  امل���دن 
العاملية  االأل����ع����اب  واإرث  امل��ج��ت��م��ع 
ال�ست�سافة  العليا  للجنة  التابعة 
اأبوظبي،  يف  اخل���ا����س  االأومل���ب���ي���اد 
املجتمع  تنمية  وزارة  اإ�سراف  حتت 
وبال�سراكة مع املجال�س التنفيذية 
وا�ستقبال  املحلية،  احل��ك��وم��ات  يف 
يف  للوفد  احل��اك��م  ال�سمو  �ساحب 
ق�سر �سموه، عك�س ال�سورة امل�سرفة 
عن االإمكانات الكبرية التي تتمتع 
اإمارة راأ�س اخليمة، اإىل جانب  بها 
به  خ��رج  ال��ذي  االإيجابي  االنطباع 

الوفد الزائر عن املناطق ال�سياحية 
والرتاث ال�سعبي.

واأ�ساف:” ن�سكر كل القائمني على 
اأمر برنامج املدن امل�سيفة يف راأ�س 
بذلت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  اخليمة 
وم�ساعفة  ال����وف����ود  ال���س��ت�����س��اف��ة 
وعك�س  ال���ن���ج���اح  ل���دع���م  اجل����ه����ود 
وهو  االإم���ارة  عن  امل�سرفة  ال�سورة 
ال��ت��ي بدت  م��ا ع��زز ح��ال��ة التقدير 
ع��ل��ى اأع�������س���اء ال���وف���د ال���زائ���ر من 
عن  االإيجابية  االنطباعات  خ��لل 
ك��ل امل��ك��ون��ات ال��ت��ي ك��ان��ت العلمة 
ال�سياحية  امل���ن���اط���ق  يف  امل���م���ي���زة 
طيلة  املمتازة  والفعاليات  املختلفة 

اأيام الزيارة«.

اإم���ارة راأ�س  واأو���س��ح اخل��اط��ري اأن 
اأ����س���ب���ح���ت ب��ف�����س��ل دعم  اخل���ي���م���ة 
احلاكم  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
درج���ة من  اأف�سل  ع��ه��ده، يف  وويل 
اجل���اه���زي���ة ال���س��ت��ق��ب��ال االأح������داث 
جت�سد  ال��ت��ي  املختلفة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
روؤي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف تعزيز 
االهتمام بالريا�سة ملا لها من دور 
اإي��ج��اب��ي يف امل��ج��ت��م��ع، م��و���س��ح��اً اأن 
االأب���رز يف كل  العنوان  ك��ان  النجاح 
ي�سع  م��ا  وه��و  ال�سابقة  الفعاليات 
كبرية  حالة  اأم��ام  العمل  منظومة 
م����ن االإ������س�����رار ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
التميز اللفتللإمارة يف ا�ست�سافة 

االأحداث الريا�سية املختلفة.
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لكرة  ال��دويل  االحت��اد  تاريخي من  بقرار  العراق  احتفى 
القدم )فيفا(، اأجاز فيه اإقامة املباريات الدولية الر�سمية، 
كرة  اأهلها  يع�سق  لبلد  املرير”  “االنتظار  عقود  منهيا 
االأمني  اال�ستقرار  ع��دم  من  وعانت  العظم،  حتى  القدم 

وال�سيا�سي.
وكان الفيفا قد فر�س منذ ت�سعينات القرن املا�سي، حظرا 
مع  قائما  بقي  ال��ع��راق،  يف  الدولية  املباريات  اإقامة  على 
توايل الظروف االمنية ال�سعبة، من اجتياح الكويت اىل 
اأمني،  2003 وما تله من انهيار  الغزو االأمريكي عام 

و�سوال اىل 2014 ومتدد تنظيم الدولة اال�سلمية.
اال ان ال�سلطات العراقية بذلت يف االأ�سهر املا�سية جهودا 
بعد  ال�سيما  ك��ام��ل،  رف��ع  اىل  التو�سل  �سبيل  يف  م�سنية 
قام  وبعدما  املتطرف.  التنظيم  على  “الن�سر”  اإع���لن 
وال�سماح  بتخفيف احلظر  املا�سي  العام  ال��دويل  االحت��اد 

وكربلء  الب�سرة  على ملعب يف  ودي��ة  مباريات  باإقامة 
جنوبا، واأربيل مركز اإقليم كرد�ستان ال�سمايل، اأكد الفيفا 
املباريات الر�سمية يف هذه املدن،  باإقامة  اجلمعة ال�سماح 

يف خطوة طال انتظارها عراقيا.
العراق،  �ستقام يف  التي  الر�سمية  املباريات  اأوىل  و�ستكون 
�سمن كاأ�س االحتاد االآ�سيوي ال�سهر املقبل. كما ان البلد 
الدولية”  ال�سداقة  “بطولة  ال�سهر  ه��ذا  �ست�ست�سيف 

مب�ساركة العراق وقطر و�سوريا.
واعترب االحتاد العراقي يف تعليقه على القرار ان “�ساعة 
النا�سع بعد عقود من  الوطن  احلق قد دقت فبان وجه 
االنتظار املرير لقرار يعيد ريا�ستنا اىل �سكة ال�سواب من 

جديد”، م�سريا اىل انه “بهذه املنا�سبة التاريخية نعاهد 
الوطن  وج��ه  ع��ن  نحيد  ل��ن  اننا  ال��ك��رمي  اهلل وجمهورنا 
و�سنعمل بكل قوة من اجل ادخال ملعبنا يف حمافظاتنا 

االخرى ال�سيما العا�سمة بغداد يف اخلدمة«.
ال��ع��راق��ي علي ج��ب��ار لوكالة  ن��ائ��ب رئي�س االحت���اد  وق���ال 
فران�س بر�س “انتظرنا طويل مثل هذا القرار التاريخي 
العراقيون اجن��ازا مهما بل وم�ستحقا بعد  الذي يعتربه 

معاناة طويلة”، م�سيفا “علينا ان نعزز هذا املنجز«.
الفيفا  رئي�س  ل�سان  على  اجلمعة  م�ساء  االع���لن  واأت���ى 
على  بوغوتا،  الكولومبية  العا�سمة  من  انفانتينو  جاين 

اثر اجتماع ملجل�س االحتاد الدويل.

وقال انفانتينو “ب�ساأن العراق، قررنا اليوم )اجلمعة( انه 
يف املدن الثلث التي اختربنا فيها اقامة املباريات الودية 
الدولية  املباريات  وك��رب��لء،  والب�سرة  اربيل  ع��ام،  لنحو 

الر�سمية �ستتاح اقامتها يف ما يتعلق بالفيفا«.
اأكد ان االحت��اد ال��دويل رف�س يف الوقت  اإال ان انفانتينو 
الراهن، طلبا عراقيا لل�سماح باإقامة مباريات دولية ودية 
اىل مزيد من  كهذه حتتاج  ان خطوة  ب��غ��داد، معتربا  يف 

الدر�س، وان الطلب العراقي اأتى متاأخرا.
العراقي  ال�سعب  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وه��ن��اأ 
االمني  لل�ستقرار  “نتيجة  انها  معتربا  اخلطوة،  بهذه 
امليادين  ج��م��ي��ع  يف  ال���ع���راق  يحققها  ال��ت��ي  ول��ل��ن��ج��اح��ات 

وجهود املخل�سني”، داعيا اىل موا�سلة جميع االجراءات 
حتى يتم رفع احلظر ب�سكل كلي.

وكان الفيفا عمد �سابقا اىل رفع احلظر، اإال اأنه اأعاد فر�سه 
�سريعا، ال�سيما يف العام 2012، اذ �سهدت اأول مباراة بعد 
امللعب.  اأر���س  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  احلظر  رفع 
اال ان ال�سلطات العراقية بذلت يف الفرتة املا�سية جهودا 
وتطوير  حديثة  ق��دم  ك��رة  ملعب  بناء  �سملت  ا�سافية، 

تلك القائمة، �سعيا الإثبات قدرتها التنظيمية.
املا�سي،  ال��ع��ام  احلظر  تخفيف  منذ  ال��ع��راق  وا�ست�ساف 
م��ب��اري��ات ودي����ة ب��ه��دف اظ��ه��ار حت�����س��ن ق���درات���ه االأمنية 
�سباط/  28 يف  اأقيمت  التي  تلك  اأب��رزه��ا  والتنظيمية، 

فرباير يف الب�سرة، وجمعت املنتخبني العراقي وال�سعودي، 
وكانت االأوىل للمنتخب االأخ�سر يف بلد الرافدين منذ 

العام 1979.

الع���راق يحتف����ي بع�����ودة »ت���اريخي����ة« للم�ب����اري����ات 

ي���واج���ه ك���ل م���ن ال�����س��ي��خ خ��ال��د ال��ق��ا���س��م��ي و�سام 
عن  الدفاع  رحلة  يف  �سارية  مناف�سة  �سندرالند 
ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  بطولة  يف  لقبيهما 
املدعوم من ني�سان، والتي تنطلق االأ�سبوع القادم 

يف اأبوظبي. 
وي��ت��ق��دم ال��ق��ا���س��م��ي، امل�����س��ارك يف ال����رايل برفقة 
ملحه الفرن�سي اإكزافيري بانا�سريي ب�سيارة من 
اآر،  كيه  دي   3008 ري�سينغ  اأبوظبي  بيجو  ن��وع 
يف  اأ�سمائهم  املدرجة  ت�سنيف ال�سائقني ال�  40 
اأ�سدرها اليوم  قائمة امل�ساركني يف الرايل والتي 
نادي االإمارات لل�سيارات، اجلهة املنظمة للرايل. 
و�سمن فئة الدراجات النارية، يتقدم الربيطاين 
اإم، �سام  ت���ي  ك��ي��ه  امل��ق��ي��م يف دب���ي و���س��ائ��ق ف��ري��ق 
امل�ساركني   33 ال�  الدّراجني  ت�سنيف  �سندرالند، 
يف الرايل يف الوقت الذي ي�ستعد فيه للدفاع عن 
لقبه يف الرايل الذي ينطلق بجولة ا�ستعرا�سية 
ع�سر  ي��ا���س  م��ر���س��ى  ح��ل��ب��ة  ت�ست�سيفها  خ��ا���س��ة 

ي���وم ال�����س��ب��ت امل���واف���ق 24 م���ار����س. وي�����س��ارك ما 
حول  دول���ة   88 م��ن  مت�سابق   112 جم��م��وع��ه 
الثالثة  ال��ذي ي�سكل اجل��ول��ة  ال���رايل،  ال��ع��امل يف 
لل�سيارات  الطويلة  للراليات  العامل  بطولة  من 
العامل  كاأ�س  الثانية من بطولة  واجلولة  ’فيا‘، 

للراليات الطويلة للدرجات النارية ’فيم‘. 
�سليم،  ب��ن  ق���ال حم��م��د  امل��و���س��وع،  ع��ل��ى  وتعليقا 
رئ��ي�����س ن���ادي االإم������ارات ل��ل�����س��ي��ارات ن��ائ��ب رئي�س 
للريا�سة:  ’فيا‘  ل��ل�����س��ي��ارات  ال�����دويل  االحت�����اد 
البطولة م�ساركة نخبة من ال�سائقني يف  “ت�سهد 
قوية  املناف�سة  �ستكون  �سك  وال  الفئات،  خمتلف 
للغاية. نتطلع قدما لكتابة ف�سل جديد يف تاريخ 

جناحات رايل اأبوظبي ال�سحراوي”.
ال�����س��ح��راوي حت��ت رعاية  اأب��وظ��ب��ي  وي��ق��ام رايل 
ك��رمي��ة م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
اأبوظبي يف منطقة الظفرة،  نهيان، ممثل حاكم 
وبدعم من كل من بلدية منطقة الظفرة وبلدية 

اأب���وظ���ب���ي وال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة ل���دول���ة االإم������ارات 
العربية املتحدة و�سرطة اأبوظبي وني�سان ال�سرق 
الوطني  واالإ�سعاف  يا�س  مر�سى  وحلبة  االأو�سط 
اأبوظبي ومياه العني و تدوير  واأدن��وك وط��ريان 
وفندق  وروتانا  النفايات-ابوظبي(  اإدارة  )مركز 
منتجع  ال�سراب  وق�سر  يا�س  جزيرة   – �سنرتو 

ال�سحراء باإدارة انانتارا.
و�سميت ني�سان باترول بال�سيارة الر�سمية للرايل، 
وي�سارك العماين عبداهلل الزبري ب�سيارة باترول 
يف املناف�سة على فئة تي2 ل�سيارات االإنتاج. ومن 
من  ب�سيارة  امل�ساركني  االآخ��ري��ن  ال�سائقني  ب��ني 
من  ب�سيارة  بلهلي  يحيى  االإم��ارات��ي  ني�سان،  نوع 
نوع ني�سان بيك اب، باالإ�سافة على اأربعة �سائقني 
اآخرين م�ساركني ب�سيارات من نوع ني�سان نيفارا 
يقودها كل من املقيمان يف دبي توم بيل و�سامري 
باربو  ك��لودي��و  لورينتو  وال���روم���اين  ف���اري���اورا، 
واجلنوب اأفريقي تريين�س مار�س، باالإ�سافة اإىل 

ال�سعودي خالد الفريحي امل�سارك ب�سيارة ني�سان 
باترول بيك اأب. 

ومن بني اأبرز التهديدات الآمال القا�سمي بالفوز 
ب��ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل، ال�سائق 
بفوزه  املتحفز  بريزيغون�سكي  جاكوب  البولندي 
االأخري بلقب رايل دبي ال�سحراوي وامل�سارك اإىل 
جانب امللح البلجيكي توم كول�سوب ب�سيارة من 

نوع ميني جون كوبر. 
وي��ع��ود ال�����س��ائ��ق ال�����س��ع��ودي ي��زي��د ال��راج��ح��ي اإىل 
اأجواء االإثارة يف �سحراء الظفرة برفقة ملحه 
نوع  م��ن  اأخ���رى  ب�سيارة  غوت�ساك  تيمو  االأمل���اين 

ميني.
بروكوب  مارتن  الت�سيكي  ال�سائق  يطمح  ب��دوره 
العام  اأح��رزه��ا  التي  م��ن  اأف�سل  نتيجة  لتحقيق 
امل��ا���س��ي يف اأب���وظ���ب���ي مب�����س��اع��دة م��واط��ن��ه جان 
اإف150-  ف�����ورد  ن����وع  م���ن  ب�����س��ي��ارة  ت��وم��ان��ي��ك 
ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  اإي��ف��و، وال��ت��ي حقق على متنها 

الرو�سي  ال�سائق  وياأمل  ال�سحراوي.   دبي  رايل 
دبي  رايل  ج��ول��ة  و���س��ي��ف  فا�سيليف،  ف��لدمي��ري 
اأبوظبي  رايل  بلقب  مرتني  واملتوج  ال�سحراوي 
من  بدعم  و2015   2014 ال�سحراوي عامي 
ثالث  ي�سبح  ب��اأن  زيلت�سوف،  ق�سطنطني  ملحه 
متتالية  م��رات  ث��لث  ال���رايل  بلقب  يتوج  �سائق 
و�ستيفني   6 ت�سيل�سر  ل��وي  ج��ان  الفرن�سي  بعد 

بيرتهان�سل 5. 
اأبوظبي،  وب��ع��د غ��ي��اب ط��وي��ل ع��ن امل��ن��اف�����س��ات يف 
يعود ال�سائق الفرن�سي �سرييل دي�سربي�س، الذي 
ت��وج بلقب ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة خم�س م��رات بني 
العامني 2001 و2008 قبل التوجه اإىل قيادة 
امللح  اإىل جانب  الرايل  للم�ساركة يف  ال�سيارات، 
ال�سوي�سري �ستيف رافو�سني ب�سيارة من نوع فورد 

ثنائية الدفع بقي. 
ن�سخة  بطل  يواجه  النارية،  ال��دراج��ات  فئة  ويف 
العام املا�سي، �سام �سندرالند اختبارا كبريا اآخرا 

والثالث  الثاين  املركزين  �ساحبي  من  وحتديدا 
ال���ع���ام املا�سي،  ال��ن��اري��ة  ال����دراج����ات  ���س��م��ن ف��ئ��ة 
ه�سقفارانا  ب��دراج��ة  كوينتانيل  بابلو  الت�سيلي 
وزميل �سندرالند يف فريق كيه تي اإم، النم�ساوي 

ماثيو ووكرن، حامل لقب رايل دكار. 
اإ�سافية  ومن الفرق االأخ��رى التي ت�سكل حتديا 
اأبوظبي  رايل  يف  النارية  الدراجات  مناف�سات  يف 
ال�����س��ح��راوي، ف��ري��ق ه��ون��دا امل��وؤل��ف م��ن خم�سة 
���س��ائ��ق��ني وي�����س��م ك���ل م����ن، ب��ط��ل ع����ام 2014 
برابيك  ري��ك��ي  واالأم���ري���ك���ي  غون�سالف�س  ب��اب��ل��و 
والت�سيلي  ب��ي��ن��اف��ي��دي�����س  ك��ي��ف��ني  واالأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
مايكل  والفرن�سي  كورنيجو  اإغنات�سيو  خو�سيه 

ميتج. 
وب���ع���د ف���وزن���ه ال��ك��ب��ري ب��ج��ول��ة ك���ا����س ال���ع���امل يف 
الدراجات  �سائق  يطمح  ال�سحراوي،  دب��ي  رايل 
كبري  اجناز  لتحقيق  البلو�سي  حممد  االإماراتي 

اآخر �سد خرية �سائقني العامل. 

القا�سمي و�سندرلند يواجهان مناف�سة �سارية يف رايل اأبوظبي ال�سحراوي املدعوم من ني�سان

م�ساركة 112 مت�سابقا من 28 دولة حول العامل يف الن�سخة 28 من البطولة املثرية

اأعلن املدير الفني ملنتخب االأرجنتني 
قائمة  ع����ن  ����س���ام���ب���اويل،  خ����ورخ����ي 

وديتي  خل��و���س  الع���ب���اً   27 ت�����س��م 
و27   23 يومي  واإيطاليا  اإ�سبانيا 

م����ن ال�����س��ه��ر اجل�������اري على 
الرتتيب.

و�سهدت القائمة عودة 
اأنخيل كوريا، جناح 
مدريد  اأت���ل���ت���ي���ك���و 
لقائمة  االإ�سباين، 
لبي�سيلي�ستي  الأ ا
ب��ع��د غ��ي��اب نحو 

عام.
ا�ستعداء  وج����اء 
حت�سباً  ك���وري���ا 
�سرجيو  لغياب 

اأغويرو، مهاجم 
�سيتي  مان�س�سرت 
االإجن��������ل��������ي��������زي، 
ال���ذي ي��ع��اين من 

الركبة  يف  اإ���س��اب��ة 
تبعده  ق���د  ال��ي�����س��رى 

عن املباراتني.
التانغو  راق�������س���و  وي����واج����ه 

املنتخب االإيطايل يوم 23 من 
االحتاد،  ملعب  على  ال�سهر  هذا 

اأيام  باأربعة  بعدها  يواجه  اأن  قبل 
وان�����دا  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  روخا”  “ال 

ميرتوبوليتانو، معقل االأتلتي.

مي�سي على راأ�ش قائمة الأرجنتني 
لوديتي اإ�سبانيا واإيطاليا

خامي�ش وفالكاو يف ت�سكيلة كولومبيا 
ا�ستدعى خو�سيه بيكريمان، املدرب االأرجنتيني للمنتخب الكولومبي لكرة 
القدم، العب بايرن ميونيخ االأملاين خامي�س رودريغيز وموناكو الفرن�سي 
فرن�سا  منتخبي  تواجه  اأن  املقرر  من  التي  الت�سكيلة  اىل  فالكاو،  راداميل 

وا�سرتاليا هذا ال�سهر، �سمن التح�سريات ملونديال 2018.
وورد ا�سما رودريغيز وفالكاو �سمن 26 العبا اأعلنت اأ�سماوؤهم ال�سبت، علما 
املا�سية: خامي�س يف ربلة  اإ�سابات خلل االأ�سابيع  ان االثنني عائدان من 
ال�ساق، وفالكاو يف الفخذ االأي�سر. و�سارك االأخري اجلمعة يف مباراة فريقه 
�سد ليل �سمن املرحلة الثلثني من الدوري الفرن�سي لكرة القدم، والتي 
اأي�سا كبديل يف  اأما خامي�س، ف�سارك   .1-2 اللقب  فاز بها موناكو حامل 
لدوري  النهائي  ثمن  ال��دور  اإي��اب  الرتكي يف  ب�سكتا�س  فريقه �سد  مباراة 

اأبطال اأوروبا االأربعاء.

غياب كيفن دورانت اأ�سبوعني 

مع�سلة اإ�سابات يف ال�سلة الأمريكية للمحرتفني
منتخب الربازيل يجد بديل فيليبي يف 

الدوري الإيطايل
للمحرتفني  االمريكي  ال�سلة  ك��رة  دوري  لقب  دخ��ل حامل 
يف  متنامية  اإ���س��اب��ات  مع�سلة  يف  ووري����رز  �ستايت  غ��ول��دن 
�سفوفه، مع ان�سمام كيفن دورانت الذي �سيغيب الأ�سبوعني 

على االأقل، اىل �ستيفن كوري وكلي طوم�سون.
اأمام  و2017،   2015 �ستايت بطل عامي  وخ�سر غولدن 
�ساكرامنتو كينغر بنتيجة 93-98، يف اأم�سية �سهدت حتقيق 
فوزه  راب��ت��ورز  تورونتو  ال�سرقية  املنطقة  ترتيب  مت�سدر 
داال���س مافريك�س  وذل��ك على ح�ساب  تواليا،  احل��ادي ع�سر 
�سد  م��ب��ارات��ه  ان��ط��لق  وقبل  التمديد.  بعد   115-122
�ساكرامنتو، اأعلن ووريرز الذي بلغ الدور النهائي للدوري 
االأمريكي يف املوا�سم الثلثة املا�سية، اإ�سابة دورانت بك�سر 
يف غ�سروف ال�سلع، لين�سم بذلك اىل الئحة غيابات ت�سم 
جنمي الفريق كوري اإ�سابة يف الكاحل وطوم�سون ك�سر يف 

االإبهام.
املوا�سم  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ب��ل��غ  ال���ذي  �ستايت  غ��ول��دن  تلقى  ك��م��ا 

املباراة  خ���لل  اإ���س��اف��ي��ة  نك�سة  االأخ�����رية،  ال��ث��لث��ة 
اجل��م��ع��ة، ب��اإ���س��اب��ة الع��ب��ه اال���س��رائ��ي��ل��ي اأومري 

كا�سبي.
واأ�سار النادي الذي يحتل املركز الثاين يف 
هيو�سنت  خلف  الغربية  املنطقة  ترتيب 
�سيغيب  دوران����������ت  ان  اىل  روك����ت���������س، 

اأ���س��ب��وع��ني ع��ل��ى االأق������ل، ع��ل��ى ان 
يخ�سع الإعادة تقييم طبية 

ب��ع��د ه����ذه ال���ف���رتة. اأم���ا 
كوري وطوم�سون، فمن 
املقرر خ�سوعهما لهذا 
االج����������راء االأ�����س����ب����وع 
على  ليتقرر  املقبل، 
كانت  اذا  م���ا  اث�����ره 
اأو  ممكنة  عودتهما 
تتطلب  اال�سابة  ان 

املزيد من الوقت.
وكان دورانت اختري 
املا�سي  امل���و����س���م  يف 

اأف�������������س������ل الع����������ب يف 
كليفلند  �سد  النهائية  ال�سل�سلة 
ك����اف����ال����ي����ريز. وت�������س���ك���ل اإ����س���اب���ة 
ال��لع��ب ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 29 
للمدرب  اإ�سافية  مع�سلة  ع��ام��ا، 
هو  دوران������ت  ان  اذ  ك����ري،  ���س��ت��ي��ف 
�ساد�س اأف�سل العب على م�ستوى 
الت�سجيل يف الدوري هذا املو�سم، 
نقطة   26،6 معدله  م��ا  ويحقق 
 6،8 اىل  ا����س���اف���ة  امل������ب������اراة،  يف 

حا�سمة.  متريرات  و5،4  متابعات 
وكوري  دوران���ت  الثلثي  غياب  ويف 

�ستايت  غ��ول��دن  تلقى  وط��وم�����س��ون، 
املو�سم  ه��ذا  ع�سرة  ال�سابعة  خ�سارته 

52 فوزا(، وبات يبتعد بثلث  )مقابل 

هيو�سنت  الغربية  املنطقة  ترتيب  مت�سدر  ع��ن  خ�����س��ارات 
54 فوزا  روكت�س الذي مل يلعب اجلمعة )ر�سيده احلايل 
اإنهاء املو�سم يف �سدارة  و14 خ�سارة(. وي�سعى ووري��رز اىل 
من  اأك��رب  ع��دد  لعب  اأف�سلية  �سيمنحه  ما  املنطقة،  ترتيب 

املباريات على اأر�سه خلل ال� “بلي اأوف«.
وحاول املدرب كري بعد املباراة التقليل من �ساأن اإنهاء املو�سم 
يف املركز الثاين بدال من ال�سدارة، قائل ب�سخرية “�ستكون 
�سيكون  املنطقة  ترتيب  يف  الثاين  املركز  م��روع��ة...  جتربة 
اأم���را م��دم��را«. لكن اجل��دي��ة ع���ادت اىل ك��ري ل��دى حديثه 
عن اال�سابات، وان اأبدى ثقته بعودة اللعبني مع انطلق 

ني�ساناأبريل.  14 االأدوار النهائية “بلي اأوف” يف 
وقال “ال نعطي اهتماما كبريا فعل مل�ساألة الرتتيب. نحن 
نقوم باللعب فقط نحن يف و�سع جيد اجماال، والن اال�سابات 
متفائلون  نحن  اج��م��اال.  طفيفة  ه��ي  منها(  ن��ع��اين  )ال��ت��ي 
االأمور  ت�سبح  عندما  �سيعودون  اجلميع  ان  م��ن  وواث��ق��ون 
على املحك«. وكان كوين كوك اأف�سل م�سجل لغولدن 
25 نقطة هي االأعلى له يف م�سريته،  �ستايت مع 
بينما اأ�ساف دراميوند 14 نقطة و10 متابعات 
و7 متريرات. اأما لدى �ساكرامنتو، فكان بادي 

هيد االأف�سل مع 22 نقطة و�سبع متريرات.
وحقق تورونتو فوزه احلادي ع�سر تواليا، وهذه 
اخل�سارة  وت��ع��ود  داال����س.  ح�ساب  على  امل��رة 
�سباط   23 اىل  ل��راب��ت��ورز  االأخ�����رية 
ف���رباي���ر امل���ا����س���ي، وك���ان���ت اأم����ام 
بنتيجة  ب���اك�������س  م���ي���ل���ووك���ي 
ان  ع��ل��م��ا   ،119-122
حت�سم  مل  املباراة  تلك 
ال�����وق�����ت  يف  �������س������وى 
اال��������س�������ايف اأي���������س����ا. 
وك�������ان االأف���������س����ل يف 
����س���ف���وف ت���ورون���ت���و 
دمي������ار دي��������روزن مع 
منها  ن����ق����ط����ة،   29
نهاية  ناجحة قبل  �سلة 
 53،1 ب�  الوقت اال�سايف 
لفريقه  اأت����اح����ت  ث���ان���ي���ة، 
قبل   ،115-117 ال��ت��ق��دم 
الليتواين  زم��ي��ل��ه  ي�����س��ج��ل  ان 
ف��االن�����س��ي��ون��ا���س خم�س  ي��ون��ا���س 
رم��ي��ات ح���رة ن��اج��ح��ة م��ن اأ�سل 
لي�سمن  املتبقي،  الوقت  يف  �ست 
االأف�سل يف �سفوف  اأم��ا  ال��ف��وز. 
داال�س فكان هاري�سون بارنز مع 
الفوز،  رغ��م  وع��ل��ى  نقطة.   27
مل ي��ك��ن م����درب ت��ورون��ت��و دواي���ن 
اذ  فريقه،  اأداء  ع��ن  را�سيا  كاي�سي 
قال “ل�ست �سعيدا ب�سكل كامل الأنني 
اأحب  انني  اال  ال��ع��ام،  االأداء  اىل  انظر 

عندما نقاتل«.  

ليوناردو  اأدي��ن��ور  ال��ربازي��ل��ي،  املنتخب  م���درب  ا�ستدعي 
العب  �ساندرو،  األيك�س  االأي�سر  الظهري  “تيتي”  بات�سي 
لوي�س،  فيليبي  امل�ساب  م��ن  ب��داًل  االإي��ط��ايل،  يوفنتو�س 
العب اأتلتيكو مدريد االإ�سباين، خلو�س اللقاءين الوديني 
اأمام كل من رو�سيا واأملانيا، ا�ستعداداً لبطولة كاأ�س العامل 
اللعب  ا�ستدعاء  االإع��لن عن  رو�سيا. ومت  يف   2018
لعملية  لوي�س  فيليبي  خ�سوع  م��ن  �ساعات  ب�سع  بعد 
جراحية ناجحة ب�سبب ك�سر يف �سظية القدم الي�سرى، 

اإياب ثمن نهائي الدوري  تعر�س له خلل مباراة 
مو�سكو  ل��وك��وم��وت��ي��ف  ���س��د  االأوروب���������ي 

ال����رو�����س����ي اخل���م���ي�������س، ووف����ق����اً 
فاإن  امل��دري��دي،  للفريق 

�سيغيب  ال���لع���ب 
ع�������ن امل�����لع�����ب 

مل���������������������دة 8 
اأ�سابيع.

واأو���������س��������ح 
االحت������������������اد 

ال�����ربازي�����ل�����ي 
ل�����ك�����رة ال����ق����دم 

اأنه  ل���ه  ب���ي���ان  يف 
“كما هو معتاد يف 
اللعبني  متابعة 
توا�سل  املدعوين، 

املنتخب  ط���ب���ي���ب 
ال����ربازي����ل����ي، رودري����غ����و 

ال����س���م���ار، م���ع ن���ظ���ريه يف 
واملنتخب  م��دري��د  اأتلتيكو 
�سيلدا،  اأو�سكار  االإ�سباين، 
ال��������ذي اأك��������د ل�����ه اإ�����س����اب����ة 
القدم،  يف  بك�سر  ال��لع��ب 
وكان هذا هو �سبب ا�ستبعاد 

اللعب«.
ووف�����ق�����اً ل���و����س���ائ���ل االإع�������لم 

فيليبي  ف����اإن  ال��ربازي��ل��ي��ة، 
عن  بالغياب  مهدد  لوي�س 

ال�سيف  رو���س��ي��ا  م��ون��دي��ال 
يتعافى  عندما  اأن��ه  اإذ  املقبل، 

ويعود  االإ�����س����اب����ة  م����ن  مت����ام����اً 
ذلك  �سيكون  للتدريبات جم��دداً 
اأي قبل  �سهر مايو،  يف منت�سف 
اأ�سابيع قليلة من بدء البطولة. 
واعرتف تيتي اأن مركز الظهري 
االأي�سر ميثل له اأزمة يف حتديد 

زال  ما  واأن��ه  العامل،  كاأ�س  يف  امل�ساركني  اللعبني  قائمة 
األيك�س  اأو  اإذا كان �سي�ستدعي فيليبي لوي�س  ال يعرف ما 
والظهري  ريال مدريد(،  ملار�سيلو )العب  �ساندرو كبديل 
قائمة  ويف  امل��ن��ت��خ��ب.  يف  االأ����س���ا����س���ي 
حتديدها  مت  ال���ت���ي  ال���لع���ب���ني 
االإث����ن����ني امل���ا����س���ي ك�����ان ق����د مت 
مار�سيلو  م���ن  ك����ًل  ا���س��ت��دع��اء 

وفيليبي لوي�س.
الوديتني  امل����ب����ارات����ني  وت���ع���د 
 23 الرو�سي يف  املنتخب  اأم��ام 
م���ار����س ث���م امل��ن��ت��خ��ب االأمل�����اين 
هما   ، م�����ار������س   27 يف 
االأخرية  التح�سريات 
الربازيلي  للمنتخب 
ي�ستقر  اأن  ق���ب���ل 
على  “تيتي” 
قائمة  ت�����س��ك��ي��ل 
ال������لع������ب������ني 
يف  امل�ساركني 
بطولة كاأ�س 

العامل.
وي�سعى املدرب 
ة  د �ستفا لل
م�����������������������������������ن 
ال����ل����ق����اءي����ن 
ال������������ذي������������ن 
�سهما  �سيخو
م�سيف  اأم������ام 
ب������ط������ول������ة ك������اأ�������س 
ال�����ع�����امل وب����ط����ل ال���ع���امل 
من  امل��ا���س��ي��ة،  للن�سخة 
الفريق  اخ��ت��ب��ار  اأج���ل 
ال����ذي  ن���ي���م���ار  دون 
يتعافى اأي�ساً من 
التي  اجل��راح��ة 
اأج�������راه�������ا يف 

كاحله. 
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»ال�سارقة �سديقة للطفل« يحتفي بيوم
 الطفل الإماراتي مع �سغار ح�سانة الرحمانية

للطفل،  �سديقة  ال�سارقة  مكتب  نّظم  االإماراتي،  الطفل  يوم  مع  تزامناً 
يف  للأطفال،  ترفيهية  احتفالية  للتعليم،  ال�سارقة  جمل�س  مع  بالتعاون 
ح�سانة الرحمانية بال�سارقة، بهدف اإبراز و�سرح مفهوم املدينة ال�سديقة 

للأطفال واليافعني بطرق ممتعة وتفاعلية للم�ساركني.
وتاأتي االحتفالية انطلقاً من �سعي مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل، اجلهة 
امل�سوؤولة عن تنفيذ م�سروع »ال�سارقة مدينة �سديقة للأطفال واليافعني« 
التابع ملبادرة اليوني�سف العاملية »املدن ال�سديقة للأطفال واليافعني«، اإىل 
مواكبة جميع الفعاليات واالأحداث املعنّية بالطفولة، والتي ت�سهم يف اإعداد 

البيئة االآمنة لهم للنمو والتطور.

مار�س  �سهر  يف  انطلقت  التي  الهمم  اأ�سحاب  لدعم  مبادرتها  اإطار  يف 
العليا  زايد  موؤ�س�سة  مع  وبال�سراكة  عربية  نيوز  �سكاي  خ�س�ست  اجلاري، 
من  وفد  ال�ست�سافة  يوما  اخلا�سة  االحتياجات  وذوي  االإن�سانية  للرعاية 
اأ�سحاب الهمم يف زيارة ال�ستوديوهات ومرافق املوؤ�س�سة ولقاء االإعلميني 

مع  امل�ساركون  وتفاعل  فيها.  العاملني 
بيئة العمل االإعلمي بهدف التعرف 
خدمة  يف  وم�سوؤولياته  دوره  على 
املجتمع والتعريف بق�ساياه مبا فيها 
الهمم  اأ�سحاب  بتفوق  املرتبطة  تلك 
�ستعمل  كما  خمتلفة.  جماالت  يف 
ال�سهر  خلل  عربية  نيوز  �سكاي 
تدريبية وجوالت  برامج  تنظيم  على 
تثقيفية بالتعاون مع مركز االإمارات 
املوؤ�س�سات  من  وجمموعة  للتوحد 
مع  �سراكتها  اإىل  باالإ�سافة  املعنية، 
االأوملبياد  ال�ست�سافة  العليا  اللجنة 
اأبوظبي، لت�سليط ال�سوء  اخلا�س يف 
االإقليمية  الدورة  يف  امل�ساركني  على 

والتي ت�ست�سيفها العا�سمة اأبوظبي والتي تعد احلدث االإن�ساين الريا�سي 
االأكرب يف العامل والذي يعنى باأ�سحاب الهمم من ذوي االإعاقة الذهنية.  
وكانت �سكاي نيوز عربية قد اأعلنت بال�سراكة مع )في�سبوك( عن تخ�سي�س 
�سهر مار�س من كل عام لدعم اأ�سحاب الهمم كجزء من التزامها بامل�ساهمة 
ونه�ستها  العربية  املجتمعات  دعم  يف 
االإن�سانية  للقيم  االأولوية  منح  عرب 
االإعلمي.  املحتوى  يف  الُف�سلى 
عرب  عربية  نيوز  �سكاي  وتتطلع 
�سعار  حتت  تنظم  التي  املبادرة  هذه 
ت�سليط  اإىل  الهمم(  )الأ�سحاب 
والنجاحات  االإجنازات  على  ال�سوء 
يف  الهمم  اأ�سحاب  حققها  التي 
والثقافية  الريا�سية  املجاالت 
من  وغريها  والتقنية  والفنية 
العديد  خلل  من  وذلك  املجاالت، 
امليدانية  واالأن�سطة  الفعاليات  من 
املوؤ�س�سة  �ستنظمها  التي  والثقافية 
على امل�ستويني الداخلي واخلارجي. 

الرتاث ال�سعبي الإماراتي يجوب �سوارع العا�سمة الفرن�سية باري�ش
احت�سد املارة يف �سوارع العا�سمة الفرن�سية باري�س على فنون الغناء والرق�س ال�سعبي االإماراتي، حيث تقدم فرقة ال�سارقة الوطنية عرو�سها اأمام كاتدرائية مون مارتر، وحديقة �سون دو مار�س 
اأمام برج ايفل، ناقلة جانباً من الذاكرة اجلمالية للمجتمع االإماراتي اإىل اجلمهور الفرن�سي. وجاءت العرو�س التي توا�سلت حتى يوم ام�س ، بتنظيم من معهد ال�سارقة للرتاث، �سمن م�ساركته يف 

احتفالية اختيار ال�سارقة �سيفاً مميزاً على فعاليات الدورة ال� 38 ملعر�س باري�س الدويل للكتاب، الذي يقام من 16 وحتى 19 
من مار�س اجلاري مب�ساركة 3000 كاتب من خمتلف اأنحاء العامل، و30 األف من املهنيني والعاملني يف قطاع الن�سر. وت�سمنت 
العرو�س تقدمي اأربعة فنون هي: النوبان على اآلة الطنبورة، والليوا على اآلة املزمار والطبل الكبري )�سيندو(، اإ�سافة اإىل فن 
االأندميا بالقربة التي ت�سبه القربة اال�سكتلندية، والهبان على القربة اجللدية. كما ا�ستملت العرو�س على رق�سات �سعبية 
تروي �سرية املجتمع االإماراتي عرب احلرف التي مار�سها، �سواء، يف جتارة اللوؤلوؤ، اأو الزراعة، اأو ال�سيد، حيث اأخذ اأع�ساء 
الفرقة -بزيهم ال�سعبي املحلي- اجلمهور اإىل منط املعي�سة، واأمناط الغناء، واالأهازيج املعروفة يف الرتاث ال�سعبي االإماراتي.  
حول تنظيم العرو�س واأهميتها قال رئي�س معهد ال�سارقة للرتاث، د. عبد العزيز امل�سلم: »يزخر تراث االإمارات بالكثري من 
امللمح الثقافية التي تقدم �سورة حّية ووا�سحة عن املجتمع االإماراتي، و�سرية اأجداده، وما اختيار معهد ال�سارقة للرتاث 
لعرو�س الغناء والرق�س �سمن احتفاالت اختيار ال�سارقة �سيفاً مميزاً على معر�س باري�س الدويل للكتاب، اإال جت�سداً لروؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة، الرامية اإىل تعزيز مقومات 

احلوار الثقايف، والتبادل املعريف مع خمتلف ح�سارات العامل، انطلقاً من تاريخنا وذاكرتنا االأ�سيلة«.

جمعة املاجد ي�ستقبل رئي�ش جمعية 
اأ�سدقاء متحف ق�سر املنيل بالقاهرة

والرتاث  للثقافة  املاجد  رئي�س مركز جمعة  املاجد،  �سعادة جمعة  ا�ستقبل 
املنيل بالقاهرة االأمري عبا�س  اأ�سدقاء متحف ق�سر  بدبي، رئي�َس جمعية 

حلمي الثالث، يرافقه جمموعة من الفنانني واملثقفني.
تهدف هذه الزيارة اإىل توثيق العلقات بني املوؤ�س�سات الثقافية، باالإ�سافة 
الكتب  نوادر  من  ي�سمه  وما  املاجد  جمعة  مركز  على  التعرف  اإىل 

واملخطوطات والدوريات القدمية.

اإطلق اأول جتربة يف العامل 
للقيادة حتت املاء يف »ديل 2018«

تعتزم �سركة )�سب �سي �سي�ستمز(، الرائدة عاملياً يف جمال توفري املنتجات 
مركبة  وهو  اخرتاعاتها  اأحدث  اإطلق  البحرية،  ال�سياحة  لقطاع  املبتكرة 
)اأكواتيكار( )Aquaticar( التي ت�سري حتت املاء؛ وذلك خلل م�ساركتها 

يف )معر�س املتعة والت�سلية والرتفيه بدبي( )ديل 2018(.
وميكن  املاء.  حتت  للقيادة  العامل  يف  جتربة  اأول  »اأكواتيكار«  وتوفر 
املركبات  هذه  يقودوا  اأن  فوق  وما  �سنوات   5 اأعمارهم  البالغة  للمغامرين 
املتطورة ال�ستك�ساف عامل من العجائب حتت املاء ميكن تخ�سي�سه ليلئم 
احتياجات اأي جتربة تقريباً؛ بدءاً من ا�ستك�ساف ال�سعاب املرجانية الكثيفة، 
رحلة  خو�س  حتى  اأو  املريخ،  كوكب  بطبيعة  ال�سبيهة  الوعرة  الطبيعة  اأو 
مظلمة يكتنفها الكثري من املفاجاآت املذهلة يف كل زاوية من املكان. وبينما 
ي�ستمتع ال�سيوف بقيادة هذه املركبة، تبقى اأج�سامهم من منت�سف ال�سدر 
اإىل االأعلى جافة، فيما يبقى باقي اأج�سامهم و�سط التيارات املائية املتدافعة 
اأثناء ا�ستك�ساف هذه البيئة املخ�س�سة. ومت تخ�سي�س كل مركبة ل�سخ�سني 
فقط ميكن تعديل ارتفاع املقاعد الأجلهما حاملا ي�سعدان، ومن ثم يقوم اأحد 
ن�سف  �سخم  بلوح  راأ�سيهما  فوق  احلجرة  باإغلق  امل�سوؤول  الطاقم  اأفراد 
بهذا  ال�سيوف  جتهيز  وفور  الروؤية.  يتيح  االأكريليك  من  م�سنوع  دائري 
لها، حيث  م�سار خم�س�س  اإىل  من�سة متحركة  املركبة من  تنطلق  ال�سكل، 

توجه اجلاذبية املركبات اإىل ج�سم مائي خم�س�س.

نادي الإمارات ي�سارك يف 
احتفالية يوم الطفل الإماراتي

�سارك نادي االإمارات الثقايف ممثل 
 – باللجنة الثقافية واالجتماعية 
يف احتفاالت الدولة ب� )يوم الطفل 
 15 ي�سادف  الذي  االإماراتي( 

مار�س من كل عام.
بزيارة  الثقافية  اللجنة  وفد  وقام 
مب�ست�سفى  االأطفال  ق�سم  اإىل 
على  االطمئنان  مت  حيث  �سقر 
�سحتهم واإهدائهم هدايا تذكارية 
ال�سحة  لهم  ومتنو  النادي  من 

والعافية وال�سفاء العاجل.
رئي�س  النقبي  ح�سن  خالد  وقال 
اإن  واالجتماعية  الثقافية  اللجنة 
للم�ساركة  جت�سيداً  تاأتي  الزيارة 
دور  اإبراز  واأهمية  املجتمعية 
النادي االجتماعي والذي حتر�س 
االإمارات  نادي  اإدارة  دعمه  على 
لتحقيق  النجاح  �سبل  كل  وتوفري 
العلقة  توثق  التي  املبادرات  هذه 

بني النادي وجمهوره اخلارجي . بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح
 ح�سانة لأطفال املوظفني واملوظفات 

تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�س  االأعلى للأمومة والطفولة  املجل�س  رئي�سة  العام 
والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  اإعلن  على  وبناء  االأ�سرية،  التنمية 
املدير  القبي�سي  بدر  �سيف  �سعادة  افتتح  االإماراتي(  الطفل  )يوم  انطلق 
التنفيذيني  املديرين  من  عدد  وبح�سور  اأبوظبي  مدينة  لبلدية  العام 
ال�سيخ  �سارع  للبلدية يف  الرئي�س  املبنى  يف  االأطفال(  واملوظفني )ح�سانة 

زايد بن �سلطان يف اأبوظبي.

دبي للثقافة حتتفل بيوم الطفل 
الإماراتي يف �سندوق القراءة

)�سندوق  مبادرة  من  الثالثة  الدورة  اإطارة  يف 
القراءة( التي تقام حتت �سعار )جيل يقراأ.. ح�سارة 
وتتزامن  مول(،  �سيتي  ف�ستيفال  )دبي  يف  ت�سرق( 
العربية  القراءة الوطني يف دولة االإمارات  مع �سهر 
)دبي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  احتفلت  املتحدة، 
والفنون  الثقافة  ب�سوؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة(، 

والرتاث يف االإمارة، ممثلة بفروع مكتبة دبي العامة، بيوم الطفل االإماراتي الذي �سادف يوم 15 مار�س 
بالتزامن مع اعتماد قانون ودمية للطفل. وكان الهدف من هذه الفعالية وما ا�ستملت عليه من اأن�سطة، 
ن�سر التوعية بني كافة �سرائح املجتمع االإماراتي واملقيمني حول حقوق الطفل، واأهمية دوره يف بناء 
امل�ستقبل. وت�سمنت الفعالية ور�س قرائية، »ور�سة مفاتيح ال�سعادة«، وجمموعة من الور�س الفنية، مثل 

ور�سة »ق�س ول�سق« وور�سة »ترميم الفخار«، كما مت تنظيم جل�سة حوارية حول الطفل االإماراتي.

يوم اإعلمي لأ�سحاب الهمم يف ا�ستوديوهات �سكاي نيوز عربية 

تعيني األك�ساندر �سنايدر نائبًا للرئي�ش  مبجموعة
 فنادق ومنتجعات » Nikki Beach « العاملية 

ق�سر الإمارات يرّحب بالأطفال يف خميم الربيع 
اأعلن )ق�سر االإمارات( عن ترحيبه باالأطفال جُمّدداً يف خميم الربيع الذي يقام خ�سي�ساً 
لهم ، ملنحهم عطلة مثالية ال ُتن�سى، وذلك يف الفرتة ما بني 25 مار�س حتى 5 اأبريل 2018. 
وُيتيح املُخّيم للأطفال فر�سة ُمتمّيزة للختلط مع االأطفال االآخرين، وتكوين �سداقات 
جديدة، جنباً اإىل جنب مع  التمّتع بال�ساطئ الرملي االأبي�س املُمتّد على م�سافة ت�سل اإىل 
الق�سور  يف  القفز  مع  الهادئ  النهر  يف  ال�سباحة  املائية،  املنزلقات  على  التزحلق  كم،   1.3
الذي  البدنية،  للياقة  نادي هادينز  �سراكة مع  االمارات  . وعقد ق�سر  الفاخرة  املطاطية 
االأن�سطة  من  متكامل  مزيج  لتوفري  اأبوظبي،  يف  لة  املف�سّ الريا�سية  االألعاب  �سالة  ُيعّد 
للأطفال  املُتنّوعة  الرتفيهية  االأن�سطة  من  بالعديد  املُخيم  ويحفل  املبهجة.  الرتفيهية 
الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 4-12 �سنة، مبا يف ذلك ركوب الووك، درو�س الطبخ، �سنع 
الطائرات الورقية، اإ�سافة اإىل الزومبا التي تاأتي �سمن العديد من الفعاليات واالأن�سطة 
الريا�سية املختلفة. ميكنك اختيار االأ�سبوع اأو االأيام التي تتنا�سب مع اأوقاتك ورغبتك يف 

ترفيه طفلك، حيث مّت فتح باب الت�سجيل االآن ملخيم عطلة الربيع. 

املنا�سبات  ملبيعات  م�ساريع  كمديرة 
عام  يف  لندن  �سنرتال  �ستاروود  يف 
من�سب  من  بعدها  لرتتقي   ،2011
م�ساعدة  اإىل  الفعاليات  مديرة 
ريجي�س  �سانت  يف  املبيعات  مدير 
خلل  ومن   .2012 عام  يف  اأبوظبي 

يف  ال�سركة  تطوير  خطة  لقيادة 
ومنطقة  اأوروبا  داخل  التو�سع 
يقني  على  واأنا  االأو�سط.  ال�سرق 
تنفيذ  على  القدرة  امتلكه  من 

روؤية العلمة التجارية.
الك�سندر  ال�سيد  قال  جانبه،  من 

للمبيعات  كمديرة  احلايل  من�سبها 
ريخرت  ال�سيدة  �ستعمل  والت�سويق، 
العلمة  تعزيز  على  بيكاردو   -
التجارية ل«فندق ماريوت داون تاون 
ا�سرتاتيجيات  وتطبيق   « ظبي  اأبو 
كفوؤة يف عمليات  املبيعات والت�سويق 
االإيرادات  زيادة  على  ترّكز  والتي 
ا�سرتاتيجية  دعم  يف  وامل�ساهمة 

االأعمال ال�ساملة للممتلكات.
قال  التعيني،  هذا  على  وتعليقاً 
لفندق  العام  املدير  الن�س،  ديفيد 
ماريوت داون تاون اأبوظبي: »ي�سرنا 
ريخرت- اأرليت  بال�سيدة  الرتحيب 
بيكاردو يف من�سبها اجلديد كمديرة 
ومتثل  والت�سويق.  للمبيعات 
خربتها املُمّيزة يف هذا املجال ف�سًل 
للمنطقة  اجلّيدة  معرفتها  عن 
قّيمة  اأ�سول  مبثابة  واحتياجاتها، 
اأبوظبي  تاون  داون  ماريوت  لفندق 

و�سقق ماريوت الفندقية«.

فرتة  خلل  “متّكنت  �سنايدر: 
التجارية،  العلمة  مع  وجودي 
العلمة  مفهوم  تطوير  من 
املُتمّيز والتعريف به، واإبراز قدرته 

الفائقة على النمو. 
جمموعة  اأثبتت  لقد  واأ�ساف 
مع  املرتافقة  الهادئة  املنتجعات 
اأحد اأندية ال�سواطئ االأكرث �سهرة 
الرابح،  العامل  اأنها  على  دبي،  يف 
على  الفائقة  قدرتها  مع  خا�سة 
االإجنازات  اأكرث  من  واحدة  قيادة 

احلديثة جناحاً يف املنطقة.
الذي  الوقت  يف  انه  اىل  واأ�سار   
من  اجلديد  اجليل  اأن  فيه  جند 
حرية  اأهمية  يقّدر  امل�سافرين 
التجارية  والعلمات  االختيار 
معه،  قوية  علقات  تقيم  التي 
االأمر يتنا�سب  باأن هذا  اأ�سعر  فاأنا 
املجموعة  وب�سكل جيد مع خطط 

التو�ّسعية.

�سرطة اأبوظبي تكرم مهند�ش مرور لنتهاء فرتة عمله
كّرمت �سرطة اأبوظبي املهند�س حممد ق�سطة، تقديراً جلهوده خلل فرتة 
والدوريات  املرور  مبديرية  الطرق  و�سلمة  املرور  هند�سة  اإدارة  يف  عمله 
بقطاع العمليات املركزية. وثمن العميد اأحمد ال�سحي نائب مدير مديرية 
املرور والدوريات اجلهود والعطاء املتميز الذي قدمه املكرم خلل �سنوات 
عمله ب�سرطة ابوظبي، وما متيز به من اأخلق عالية وتعاون مع زملئه، 
متمنياً له التوفيق. ونقل املقدم حممد ال�سحي مدير اإدارة هند�سة املرور 
اعتزاز العاملني باالإدارة مبا قدمه املكرم من جهود خمل�سة وعطاء طويل 
يف تعزيز جماالت ال�سلمة املرورية. وعرب املهند�س ق�سطة عن بالغ تقديره 
ملديرية املرور والدوريات على هذه اللفتة الطيبة، معرباً اعتزازه بزملئه 
باملديرية وما وجده من تعاون معهم. ويف نهاية االحتفال قام نائب مدير 

املديرية ومدير ادارة هند�سة املرور بتكرمي املحتفى به .

تاون  داون  ماريوت  فندق  اأعلن 
الفندقية،  ماريوت  و�سقق  اأبوظبي 
بيكاردو   - ريخرت  اأرليت  تعيني  عن 
مديرًة جديدة للمبيعات والت�سويق. 
ريخرت- ال�سيدة  مهام  وتتمثل 

الأكرث  بخربة  تتمتع  التي  بيكاردو، 
من ع�سر �سنوات يف جمال ال�سيافة 
واالرتقاء  االإ�سراف  وال�سياحة، 
باإ�سغال  ة  اخلا�سّ املبيعات  بعمليات 
ف�سًل  واملطاعم،  املنا�سبات  الفندق، 
ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ  تطوير  عن 

الت�سويق واالت�ساالت.
املهنية  م�سريتها  ارليت  ا�ستهّلت 
�سة يف جمال �سناعة الفنادق  املُتخ�سّ
جمموعة  يف  للفعاليات  كمديرة 
اخلم�س  ذات  الفنادق  من  متنّوعة 
واالإمارات  املتحدة  اململكة  يف  جنوم 
تدريجياً  وارتقت  املتحدة،  العربية 
وبرز  العليا.  االإدارة  منا�سب  اإىل 
من�سبها  خلل  من  املُتمّيز  عملها 

اأعلنت جمموعة فنادق ومنتجعات 
 Nikki Beach بي�س   نيكي 
العاملية ، عن تعيني ال�سيد الك�سندر 
 ، املجموعة  لرئي�س  نائباً  �سنايدر 
التو�سعية  خططها  قيادة  ليتوىّل 
يف اأوروبا ومنطقة ال�سرق االأو�سط 

اإنطلقاً من دبي.
�سنايدر  الك�سندر  ال�سيد  بداأ  وقد 
التجارية  العلمة  العمل مع هذه 
خلل  من   ،  2016 اأبريل  منذ 
بيت�س  نيكي  و�سبا  منتجع  افتتاح 
دبي يف جزيرة لوؤلوؤة اجلمريا، وهو 
يف  �ساهم  الذي  الريادي  امل�سروع 
تغيري مفاهيم املنتجعات املوجودة 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
ورحب ال�سيد جهاد اخلوري، رئي�س 
جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
ومنطقة  اأوروبا  يف  للمجموعة 
ال�سرق االأو�سط: بتعيني الك�ساندر 
�سنايدر موؤكدا انه ال�سخ�س املثايل 

فندق ماريوت داون تاون يف اأبو ظبي يعلن عن تعيني 
اأرليت ري�سرت-بيكاردو  كمدير ة للمبيعات والت�سويق



كلب بوجه اإن�سان
اأي��ام من ن�سر �سوره على االإن��رتن��ت، حتول كلب �سغري  بعد عدة 
يبلغ من العمر عاماً واح��داً، اإىل جنم �سهري، ب�سبب وجهه الذي 

ي�سبه اإىل حد بعيد وجه رجل يف منت�سف العمر. 
وقد اأظهر ت�سجيل م�سور ن�سر على العديد من مواقع التوا�سل 
االجتماعي، �ساحبة الكلب وهي تخاطبه لينظر باجتاه الكامريا 

ب�سحنته املميزة. 
وجوه  ي�سبه  باأكمله  يوغي  وج��ه  اأن  املتابعني  من  الكثري  ويعتقد 
الب�سر ب�سكل كبري، حيث قالت اإحدى املتابعات معلقة على ال�سور: 
اأن عيني الكلب ت�سبهان اأعني الب�سر، ت�سبه ابت�سامة  "اإ�سافة اإىل 

يوغي، ابت�سامة رجل يف منت�سف العمر".
امل�ساهري  من  بعدد  الكلب  ال�سور،  متابعي  من  الكثري  ق��ارن  وقد 
مثل اإيد �سريان، يف تغريدات لهم على موقع تويرت، بح�سب ما ورد 

يف �سحيفة مريور اأونلين الربيطانية. 

حت�سل على و�سم م�سنوع من وبر قطتها
تقدم �سركة �سوي�سرية نا�سئة طريقة فريدة من نوعها للح�سول 
وبر  اأو  االأ���س��دق��اء،  اأو  العائلة  اأف����راد  اأح���د  �سعر  م��ن  و���س��م،  على 

حيوانك االأليف. 
و�سم  على  حت�سل  ام����راأة  اأول  م��ك��اين،  ت��دع��ى  ع��ار���س��ة  واأ�سبحت 
من  ال��ك��رب��ون   46 �سكني  �سركة  ت�ستخرج  حيث  قطتها،  وب��ر  م��ن 
ال�سعر اأو الوبر، وحتوله اإىل حرب للو�سم، ح�سب �سحيفة مريور 

الربيطانية.
"الفكرة  اإن  �سكني46  ���س��رك��ة  م��وؤ���س�����س  وام��ب��ل،  اأن��دري��ا���س  وق���ال 
الو�سم  �ساحب  ب��ني  توا�سل  خلق  ه��ي  �سكني46،  و���س��م  وراء  م��ن 
وال�سخ�س الذي اأخذ منه ال�سعر، ويف الوقت الذي يعترب البع�س 

االأمر مهيناً، يعتقد الكثري من ع�ساق الو�سم اأنه مفهوم مذهل".
و�ستطلق ال�سركة حملة متويل جماعي على موقع كيك �ستارتر، 
من  النوع  ه��ذا  وط��رح  للم�سروع،  ال��لزم  التمويل  على  للح�سول 

الو�سم على نحو وا�سع. 

عملية نادرة تنقذ �ساحبة القدم امللتفة
جنح فريق من االأطباء يف تعديل �ساقي طفلة كامريونية، كانت 

تعاين حالة طبية نادرة اأدت لتقو�س �ساقيها ب�سكل غريب.
ك��ب��ريا ل�ساقي ج�ستني،  اإي��ج��اب��ي��ا  واأظ���ه���رت ���س��ور ح��دي��ث��ة حت���وال 
"ديلي  ل�سحيفة  وفقا  ت��ع��اين،  كانت  التي  ع��ام��ا،   11 ال���  �ساحبة 

ميل"، من تاأخر يف النمو اأدى اإىل تقو�س �ساقيها 180 درجة.
النادرة كان من ال�سعب على جا�ستني امل�سي  وب�سبب هذه احلالة 

واحلركة وممار�سة احلياة الطبيعية.
اإعادة  قبل  التقو�س،  وتفكيك  عظامها  بتقطيع  ج��راح��ون  وق���ام 

تركيب ال�ساق مب�ساعدة اجلب�س.
املعقدة،  العملية  اأ�سهر من   5 بعد  للطفلة  �سور حديثة  وظهرت 
امل�سي واللعب مع االأطفال، وعادت ملمار�سة احلياة  وهي ت�ستطيع 

ب�سكل طبيعي حاليا، وفقا لل�سحيفة.
واأ�سيبت ج�ستني مبر�س يدعى "بلونت�س" يتعلق بنمو االأطفال، 
تتجهان  قدماها  اأ�سبحت  حتى  والتفافهما،  �ساقيها  لتقو�س  اأدى 

اإىل اخللف.
وتكفلت موؤ�س�سة "مري�سي �سيب�س" الكندية مبعاجلة الطفلة على 

منت باخرة طبية، ثم اإعادتها للكامريون بعد جناح العملية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وجه حممد �سلح على روؤو�ش ع�ساقه!
االآن ميكن لع�ساق حممد �سلح جنم فريق ليفربول االإجنليزي لكرة القدم التعبري بطريقة جديدة عن حبهم 
له لي�س بالت�سجيع والهتاف وو�سع �سوره على ملب�سهم اأو يف منازلهم فقط، واإمنا بر�سم �سورته على روؤو�سهم 

اأي�سا!
بطريقة جديدة ومثرية يقوم احللق امل�سرى وليد مكرم، املعروف با�سم القي�سر، بر�سم وجوه الفنانني وامل�ساهري 
اأوال حيث ير�سم وجه ال�سخ�س الذي  اأجل ذلك الطبا�سري االأبي�س  اأثناء ق�س �سعر زبائنه. وي�ستخدم مكرم من 

يرغبه الزبون على راأ�سه قبل اأن ي�ستخدم اأدوات احللقة الإ�سافة التفا�سيل.
وي�ستغرق ر�سم �سورة وجه مماثلة لوجه ال�سخ�س املطلوب ما ي�سل اإىل �ساعتني. يف البداية كان الزبائن ي�سككون يف 

مهارات القي�سر الفنية، لكن جناحه يف ر�سم وجه حممد �سلح بدقة �سجع بع�سهم على خو�س التجربة.
وقد جنح  القي�سر يف ر�سم �سور كثري من امل�ساهري على روؤو�س زبائنه، ومنهم املمثل امل�سري اأحمد حلمي واملطرب 

العراقي كاظم ال�ساهر واملطربة الراحلة اأم كلثوم.
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بوتن كاد يتحول اإىل �سائق تاك�سي
قال الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتن اإنه كان يفكر يف البحث عن وظيفة 
ك�سائق �سيارة اأجرة قبل االنتقال اإىل العا�سمة مو�سكو عام 1996، بح�سب 

ما ن�سرته �سحيفة مو�سكو تاميز.
واأ�ساف الرئي�س الرو�سي، يف مقاطع من فيلم وثائقي، مبنا�سبة االنتخابات 
الرئا�سية التي �ستجرى االأحد املقبل، اأنه اأ�سبح بل عمل بعد خ�سارة رئي�سه 
"فكر  واأن��ه  ليننغراد،  مقاطعة  حاكم  انتخابات  �سوبت�ساك  اأناتويل  ال�سابق 

حتى يف العمل �سائقا ل�سيارة اأجرة".
واأكد بوتن اأنه كان جادا يف العمل ك�سائق تاك�سي، اإذ مل تكن اأمامه خيارات 

اأخرى.
لكن بافيل بوردودين رئي�س ديوان الرئي�س بوري�س يلت�سن )1999-1991( 
لينتقل  للرئا�سة،  التابعة  القانونية  ال�سوؤون  العمل يف  عليه  حينها عر�س 
بوتن اإىل العا�سمة. وترقى بوتن يف عمله حتى انتقل اإىل قيادة جهاز االأمن 
الفيدرايل، ثم توىل رئا�سة احلكومة، قبل اأن يتنازل يلت�سن له عن احلكم 
اأواخر عام 1999. يذكر اأن اأحدث ا�ستطلع، اأجرته موؤ�س�سة ال�ستطلعات 
الراأي تابعة للدولة، اأظهر فوز بوتن )65 عاما( بفرتة رابعة يف من�سبه، 

بن�سبة 69 يف املئة من االأ�سوات.

بيع طلب وظيفة كتبه جوبز ب�174 األف دولر 
اأكرث  قبل  ج��وب��ز  �ستيف  م���لأه  واح���دة  �سفحة  م��ن  وظيفة  طلب  بيع  مت 
م��ن اأرب��ع��ة ع��ق��ود وال����ذي عك�س ط��م��وح��ات م��وؤ���س�����س ���س��رك��ة اأب���ل يف جمال 
ما  وه��و  املتحدة  بالواليات  م��زاد  دوالر يف  األ��ف   174 مقابل  التكنولوجيا، 

يزيد ثلثة اأ�سعاف عن تقديرها امل�سبق.
رواد  اأح��د  اإن  بو�سطن  ومقرها  اآر.اآر  االإن��رتن��ت  على  امل����زادات  دار  وق��ال��ت 
االإنرتنت من اجنلرتا هو الذي فاز يف امل��زاد لكن امل�سرتي يرغب يف عدم 

الك�سف عن ا�سمه.
وكان من املتوقع اأن يجلب الطلب املوؤرخ عام 1973، الذي ت�سمن اأخطاء 
دار  األ��ف دوالر. وقالت   50 الرتقيم، ح��وايل  واأخطاء يف علمات  هجائية 
املزادات اإن �سعر البيع الذي مت التو�سل اإليه يوم اخلمي�س يبلغ 174757 

دوالرا.
العنوان كلية ريد وهي كلية  وكتب يف خانة اال�سم �ستيف جوبز ويف خانة 
"الهاتف:" كتب  وبجانب  ق�سرية.  لفرتة  جوبز  فيها  در���س  اأوري��ج��ون  يف 
وكتب جوبز يف خانة القدرات اخلا�سة مهند�س فني اأو م�سمم  �سيء".  "ال 

برجميات.
واأ�س�س  بها.  للعمل  يتقدم  كان  التي  الوظيفة  الطلب  ومل يحدد جوبز يف 

جوبز و�سديقه �ستيف وزنياك �سركة اأبل بعد ذلك بثلث �سنوات تقريبا.

ال�سجن �سنتني ملهندي 
مغني بوليوود

الهند  �سمال  يف  حمكمة  اأ���س��درت 
حكما بال�سجن عامني على املغني 
ال��ه��ن��دي دل����ري م��ه��ن��دي الإجت����اره 
بتهريب  اإدان����ت����ه  ب��ع��د  ال��ب�����س��ر  يف 
املتحدة  ال���والي���ات  اإىل  اأ���س��خ��ا���س 
اأثناء قيامه بجولة هناك قبل 20 

عاما.
وا�ستهر مهندي البالغ من العمر 
50 عاما باأغانيه ال�ساخبة كما اأن 
له العديد من االأغاين البارزة يف 
بوليوود. ويحظى مهندي ب�سعبية 
ب���ني ال��ه��ن��ود ال���ذي���ن ي��ع��ي�����س��ون يف 

الواليات املتحدة وكندا.
وق���ال حم��ام��ي م��ه��ن��دي اإن���ه اأُف���رج 
ع��ن��ه ب��ك��ف��ال��ة ف���ور اإ����س���دار احلكم 
والية  يف  ب��ات��ي��اال  م��دي��ن��ة  يف  عليه 

البنجاب.
التلفزيون  ملحطات  مهندي  وق��ال 
ق����رار  ن���ح���رتم  املحكمة"  خ������ارج 
احلكم  ن�ستاأنف  و���س��وف  املحكمة. 

ونبذل ق�سارى جهدنا".
الهندية  االإع����لم  و���س��ائ��ل  وق��ال��ت 
واأخيه  ملهندي  ُوجهت  اتهامات  اإن 
باأخذ ع�سرة اأ�سخا�س اإىل الواليات 
و1999   1998 ع���ام���ي  امل���ت���ح���دة 
كجزء من فرقتهما الغنائية خلل 

جوالت هناك مقابل اأموال.
امل��ب��دئ��ي��ة تقدم  ال�����س��ك��وى  وب���ع���د 
واتهموا  االأ�سخا�س  اآخر من  عدد 
ال�������س���ق���ي���ق���ني ب���ت���ق���ا����س���ي اأم��������وال 

للم�ساعدة يف تهريبهم للخارج.

تربئة اأ�سقف دعا للب�سق 
على حثالة املجتمع

اأخلت حمكمة يونانية �سبيل اأول اأ�سقف 
العنف  على  التحري�س  بتهمة  يحاكم 
اليونان.  يف  وامل���ث���ل���ي���ات  امل��ث��ل��ي��ني  ���س��د 
االأ�سقف  وك����ان  ب���ر����س.  ف��ران�����س  ح�����س��ب 
اأثانا�سيو�س  وا����س���م���ه  اإم���ف���رو����س���ي���و����س 
امل��ث��ل��ي��ني يف ر�سالة  ل��ي��ن��ي�����س، ق��د و���س��ف 
باأنهم   2015 ع���ام  اأت��ب��اع��ه  اإىل  وج��ه��ه��ا 
اإىل "الب�سق  املجتمع" ودعاهم  "حثالة 
عليهم". فورة غ�سب االأ�سقف البالغ 79 
عاما تزامنت يف ذلك الوقت مع مناق�سة 
االأزواج من  اإع��ط��اء  ال��ي��ون��اين  ال��ربمل��ان 
نف�س اجلن�س احلقوق املدنية كاملة مبا 

يف ذلك حق ال�سراكة املنزلية.
اخلمي�س  اآي���و  ب��ل��دة  حمكمة  واأ���س��ق��ط��ت 
االأ�سقف  اإىل  امل���وج���ه  االت���ه���ام  امل��ا���س��ي 
بالتحري�س العلني على العنف واالإ�ساءة 

اإىل واجباته الكن�سية.

ترمي 100 األف دولر يف القمامة
متكن فريق من 5 عمال يف والية جورجيا االأمريكية، يف 
قيمتها  ت�سل  واملجوهرات  ا�ستعادة جمموعة من احللي 

اإىل 100 األف دوالر، رميت يف القمامة خطاأً. 
ات�سااًل  كاونتي،  هول  مقاطعة  يف  النفايات  ق�سم  وتلقى 
���س��وداء حتتوي على  رم��ت حقيبة  اإنها  قالت  ام���راأة،  من 
القمامة، وكان على  الذهب يف  ثلث حلقات و�سوار من 
العمال البحث يف اأكرث من 300 طن من اأكوام القمامة، 

عن احلقيبة.
احلمولة،  تفريغ  وق��ت  ملعرفة  ال�سجلت  مراجعة  وبعد 
اإىل  القمامة،  300 طن من  البحث من  �ساقت م�ساحة 
نحو 10 اأطنان. ويقول امل�سوؤولون يف ق�سم النفايات، اإن 
الوقت عامل هام يف مثل هذه احلاالت، ولو تاأخرت مكاملة 
جموهراتها  فقدت  قد  لكانت  فقط،  دقائق  ب�سع  امل���راأة 
والبحث  العمل  من  �ساعات   3 وبعد  االأب��د.  اإىل  الثمينة 
املتوا�سل، ا�ستطاع العمال اأن ي�ستعيدوا احلقيبة، واأعادوا 

املجوهرات املفقودة اإىل �ساحبتها.

ال�سماء متطر اأطنان ذهب
رو�سيا،  يف  �سحن  طائرة  من  الذهب  من  اأطنان  �سقطت 
كانت حتمل كميات كبرية من املعادن واالأحجار النفي�سة. 
وقالت وكالة "تا�س" الرو�سية، اإن الطائرة كانت متجهة 
�سمال  االأمل��ا���س  باإنتاج  ال�سهرية  املنطقة  ياكوت�سك،  من 
حاملة  البلد،  و�سط  كرا�سنويار�سك  اإىل  رو�سيا،  �سرقي 
�سحنة من االأملا�س والبلتني والذهب تقدر قيمتها بنحو 

370 مليون دوالر.
الذهبية،  القطع  ع�سرات  �سقط  الطائرة  حتليق  واأث��ن��اء 
تزن كل منها 20 كيلوغرام، علما اأن ال�سلطات متكنت من 
الهبوط  اإىل  الطائرت  وا�سطرت  قطعة.   170 ا�ستعادة 
ا�سطراريا يف مطار ماغان بعد اكت�ساف ت�ساقط الذهب، 
ال�سلطات  وقالت  امل��ط��ار.  مم��رات  ال�سرطة  اأغلقت  فيما 
�سقوط  اإن كان  االآن  الوا�سح حتى  اإن��ه من غري  االأمنية 
يخ�سع  فيما  لل�سرقة،  حماولة  اأم  عاديا  حادثا  الذهب 

املهند�سون الذين اأعدوا الطائرة للإقلع للتحقيق.

�سبح يت�سبب يف ا�سطدام �سيارة ب�سجرة
ت�����س��ب��ب ���س��وء غ��ام�����س ظ��ه��ر ب�����س��ك��ل م��ف��اج��ئ ع��ل��ى اأحد 
ال���ط���رق���ات يف ه���ون���غ ك���ون���غ يف ان����ح����راف ����س���ي���ارة اأج����رة 

وا�سطدامها ب�سجرة. 
وظهرت �سيارة االأجرة احلمراء يف الفيديو الذي �سورته 
كامريا "الدا�س كام" ب�سيارة ت�سري خلفها، تنعطف عند 
الب�سر  ملح  يف  ال�سوء  يهاجمها  اأن  قبل  الطريق،  زاوي��ة 

ح�سب �سحيفة اإك�سربي�س الربيطانية.
ال�سوء، ف�سل  �سيارة االأجرة تفادي  �سائق  وعند حماولة 

يف تفادي ال�سجرة وا�سطدم بها.
مواقع  على  التعليقات  م��ن  م��وج��ة  الفيديو  ه��ذا  واأث����ار 
هذا  ع��ن  الكثريون  وال��ت�����س��اوؤالت  االجتماعي،  التوا�سل 
يكون  اأن  البع�س  ورج���ح  ال�����س��ي��ارة،  ه��اج��م  ال���ذي  ال�سوء 

�سبحاً اأو روحاً �سريرة. املمثلة كريي را�سيل خالل ح�سورها العر�ش الأول لفيلم "الأمريكيون" يف مركز لينكولن مبدينة نيويورك.   )ا ف ب(

اأغلى �سرتة 
للكلب يف العامل؟ 
اأرمور"  "دوغي  ���س��رك��ت��ا  اأن��ت��ج��ت 
و"فريي فري�ست تو" اأغلى �سرتة 
قيمتها  ت��ب��ل��غ  ال���ع���امل  يف  ل��ل��ك��لب 
من  اأم���ري���ك���ي،  دوالر   137000
الذهب اخلال�س املر�سع بكري�ستال 

�سواروف�سكي واملا�س االأ�سود. 
ب�سلبتها  ال��ك��لب  �سرتة  وتتميز 
ال���ت���ي حت��م��ي ال���ك���لب م���ن جميع 
واالأفاعي  احل�سرات  لدغات  اأن��واع 
باالآالت  الطعنات  ومن  والعقارب، 

احلادة. 
ن�سيج  م��ن  ال�����س��رتة  ه��ذه  و�سنعت 
خا�س مغلف بالذهب من عيار 24 
20 بلورة من  اإىل  اإ�سافة  قرياط، 
�سوداء.  ما�سة   20 و  الكري�ستال، 
ال�سرتة  اإىل ما �سبق تت�سم  اإ�سافة 
ال��ذه��ب��ي��ة ب���اأن���ه���ا خ��ف��ي��ف��ة ال�����وزن، 
�سلبته  ت��ف��وق  ال���ذي  وبن�سيجها 

�سلبة الفوالذ ب� 15 مرة. 
"فريي  ����س���رك���ة  م���وؤ����س�������س  وق������ال 
كنوبيل  م��ار���س��ي��ل  تو"،  ف��ري���س��ت 
"اإ�سافة اإىل احلماية التي توفرها 
تتميز  فهي  للكلب،  ال�سرتة  هذه 
اإنها قطعة  وب��راق.  مبظهر متاألق 

فريدة ونادرة بالفعل".
"فريي فري�ست  ويذكر باأن �سركة 
تو" �سجعت الزبائن على �سراء هذه 
الطلبات  بتلقي  وب����داأت  ال�����س��رتة، 
االأ�سخا�س  من  العديد  من  عليها 
ال���ذي���ن راق����ت ل��ه��م ال���ف���ك���رة، وفق 
�سنرتال"  "اأوديتي  موقع  نقل  ما 

االإلكرتوين. 

احتفال املوريتانيات بالطلق.. ظاهرة م�ستمرة
العامل  بقية  ع��ن  دون���ا  موريتانيا،  يف  الن�ساء  تنفرد 
ال��ع��رب��ي، ب��ظ��اه��رة االح��ت��ف��اء ب��ال��ط��لق، وي��اأت��ي هذا 
املراأة  قيمة  من  للرفع  التعاطف  من  كنوع  االحتفاء 
وعدم التقليل من �ساأنها، بح�سب اآراء الكثريين من 
�سكان البلد وتقوم �سديقات املطلقة و اأفراد اأ�سرتها 
"العدة  ان��ت��ه��اء  ي���وم  ال��ف��رح ، خ�����س��و���س��ا يف  ب��اإظ��ه��ار 
ال�سرعية" الذي يعد عيدا بالن�سبة لهن، تتزين فيه 
الن�سوة ويزرك�سن اأياديهن واأقدامهن باحلناء وتتعاىل 

اأ�سوات االحتفاالت كما لو اأنه "حفل زفاف".
ويتم االحتفاء باملطلقة يف اإحدى منازل �سديقاتها اأو 
اأقاربها، وتتلقى فيه تلك ال�سيدة هدايا من االأقارب 

وال�سديقات وبنات  احلي.
رجال  عدة  من  طلقهن  اأن  يعتربن  الن�ساء  وبع�س 
ي��ع��ت��رب م��ع��ي��ارا ل��ل��ج��م��ال واحل����ب واأن���ه���ن مرغوبات 

اأكرث.
وي��رج��ع اخل����رباء االج��ت��م��اع��ي��ون ظ��اه��رة االحتفاء 
على  اأ�سا�سا  املوريتانية  الفتاة  اعتماد  اإىل  بالطلق 
باأن  واإخ��وت��ه��ا حتى بعد زواج��ه��ا، مو�سحني  وال��ده��ا 
املطلقة  امل�����راأة  جت���اه  للمجتمع  امل���ف���رط   ال��ت�����س��اه��ل 

طلب  اإىل  يدفعها  قد  ثانية  حماية  بتوفر  و�سعورها 
الطلق الأتفه االأ�سباب.

وي�سيف اخل���رباء اأن م��ن االأ���س��ب��اب وق��وف االأه���ل يف 
�سف املطلقة يف حال رغبت يف االنف�سال "ظاملة كانت 
اإهانة  ه��ي  اإهانتها  يعتربون  اأن��ه��م  اإذ  مظلومة"،  اأم 

جلميع اأفراد عائلتها.
ومع ارتفاع ن�سبة التعليم لدى الن�ساء، وانت�سار الوعي 
ب��داأت هذه املظاهر تختفى و ذهب  اأو�ساطهن،  داخل 
البع�س اإىل التقليل من غلو االحتفال بها خ�سو�سا 
يف العا�سمة نواك�سوط وبع�س املدن الكبرية االأخرى 

يف البلد.
املراأة،  ح��ق��وق  ع��ن  امل��داف��ع��ة  املنظمات  تنت�سر  وب��ات��ت 
واأ�سحبت بع�س الن�سوة يف�سلن الذهاب اإىل املحاكم 
والدخول يف حماكمة الزوج لنيل حقوقهن  وحقوق 

اطفالهن بدل التظاهر بالفرح.
بالطلق"  "االحتقاء  ع����ادة  ت��ب��ق��ى  ذل���ك  ك��ل  ورغ����م 
م��رت���س��خ��ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ري��ف��ي��ة وب��ع�����س امل���دن 
ب�"التعفف" عن  فيها  امل���راأة  تت�سم  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة، 

ملحقة الزوج يف اأروقة املحاكم.   

بن اأفليك يتو�سل جينيفر غارنر للرجوع اإليه
بعد اإعلن النجمة االأمريكية  جينيفر غارنر  وزوجها النجم بن اأفليك عن انف�سالهما 
عام 2015، مّر الثنائي بفرتة ع�سيبة الإجناح زوجهما ملّدة عامني، فقد �سّرح  م�سدر 
اأن جينيفر قامت بكل �سيء الإجناح علقتها بزوجها من اأجل   US Weekly ملوقع 

اأوالدها و�ساحمته كثرياً ولكن �سلوكه مل يتغرّي.
التي  العودة جم��دًدا لك�سب قلبها بعد دع��وى الطلق  اأفليك من  وه��ذا مل مينع بن 
ل اإليها للرجوع اإليها من جديد، لكنها مل تبِد  رفعتها جينيفر عام 2017 حيث تو�سَّ

اأيَّ اهتمام على االإطلق. .
بن اأفليك يعي�س ق�سة حب حاليا مع املنتجة ليند�سي �سوكو�س اإال اأنه اأخرب �سديًقا 
عن رغبته بالعودة اىل جينيفر من جديد موؤكداً اأن علقته باملنتجة غري جدية حيث 
اأنها تعي�س يف مدينة نيويورك حيث تعمل وتربي ابنتها بينما اأفليك يعي�س يف لو�س 

اأجنلو�س اىل جانب اأوالده. 


