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حممد بن را�ضد يح�ضر اأفراح جمرن واملهريي 
•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل�شيخ  و�شمو  رع���اه �هلل  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�ل�شيخ  و�شمو  دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  حمد�ن بن حممد 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�شمو �ل�شيخ 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم حفل �لإ�شتقبال �لذي �أقامه 
�ل�شيد خالد بن �أحمد بن �ل�شيخ جمرن مبنا�شبة زفاف جنله حممد 

�ىل كرمية �ل�شيد خلفان بن �أحمد �لرحومي �ملهريي.
           )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن زايد يثمن دعم احتاد واأ�ضرة ريا�ضة 
الهجن ل�ضندوق الوطن مببلغ 57 مليون درهم 

•• ابوظبي -وام: 

عهد  ويل  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أث��ن��ى 
�ملجتمعي  �ل��دور  على  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
ريا�شة  و�أ�شرة  �لهجن  �شباقات  �حت��اد  �ب��د�ه  �ل��ذي  �لكبري  و�لتفاعل 
�لهجن يف �لدولة مع �ملبادر�ت �لوطنية وذلك بعد م�شاهمة 42 فرد� 
وجهة يف دعم �شندوق �لوطن مببلغ 57 مليون درهم هو ريع جمع 
يف مهرجان رجال �لكر�مة ل�شباقات �لهجن �لذي نظم مبنا�شبة عودة 
�ل�شيخ ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد �ل نهيان من �لعالج �شاملا. جاء ذلك 
نهيان  �آل  بن حمد�ن  �شلطان  �ل�شيخ  ملعايل  �شموه..  ��شتقبال  خالل 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س �حتاد �شباقات �لهجن 

و�ل�شيد حممد �لقا�شي مدير عام �شندوق �لوطن.
)�لتفا�شيل �س2(
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مندوبة �لوليات �ملتحدة يف �لأمم �ملتحدة تهدد بالتحرك �لمريكي �ملنفرد �ذ� تخاذل جمل�س �لأمن  )رويرتز(

بانون يف جندة �ل�شت مارين

حممد بن ز�يد مع �ملكرمني بجائزة �أبوظبي 2018  )و�م(

كرم �لفائزين بجائزة �أبوظبي 2018

حممد بن زايد: املكرمون منارة اإماراتية ت�ضيء الطريق للباحثني عن مناذج يحتذى بها 
•• اأبوظبي-وام:

كرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
قدمت  مميزة  �شخ�شيات  ت�شع  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�أعمال جليلة ملجتمع �أبوظبي وذلك �شمن حفل تكرمي جائزة �أبوظبي 

�لذي �أقيم �م�س يف جمل�س �شموه بق�شر �لبحر.
�أبوظبي  و�شام  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومنح 
- �لذي ميثل �أرفع تكرمي مدين يف �أبوظبي - لهذه �ل�شخ�شيات �لتي 

كانت لها �إ�شهامات عادت بالنفع على �لإمارة يف خمتلف �ملجالت.
وياأتي حفل �لتكرمي لهذ� �لعام بالتز�من مع �حتفاء دولة �لإمار�ت ب� " 

عام ز�يد 2018 " عرفانا و�متنانا ملا قدمه �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه من �إرث ز�خر بالقيم 
ومعيار�  نرب��شا  �هلل" لتكون  "رحمه  غر�شها  �لتي  �لر��شخة  و�لثو�بت 

للبذل و�لعطاء لكل من يعي�س على �أر�س �لإمار�ت. 
)�لتفا�شيل �س2(

مذ�بح �لأ�سد حت�سد ن�سف مليون قتيل يف �سوريا 

اأمريكا تهدد بالتحرك اإذا تقاع�س جمل�س الأمن يف �ضوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

�لثنني  �ملتحدة  �لوليات  عر�شت 
م�شروع ق��ر�ر جديد� �م��ام جمل�س 
�لمن �لدويل يطلب وقف �طالق 
�لغوطة  يف  ي���وم���ا   30 مل�����دة  ن�����ار 

�ل�شرقية �ملحا�شرة يف �شوريا.
�شفرية  ه���ي���ل���ي  ن���ي���ك���ي  وح����������ذرت 
�لوليات �ملتحدة يف �لأمم �ملتحدة 
جمل�س  تقاع�س  �إذ�  �أن��ه  م��ن  �م�س 
�لدولية  للمنظمة  �ل��ت��اب��ع  �لأم���ن 
ب�����ش��اأن �شوريا  �إج������ر�ء  �ت���خ���اذ  ع���ن 
ف���اإن و����ش��ن��ط��ن م��ا ز�ل���ت م�شتعدة 
مثلما  ذل����ك،  ت��ع��ني  �إذ�  ل��ل��ت��ح��رك 
�أطلقت  عندما  �ملا�شي  �لعام  فعلت 
جوية  ق�����اع�����دة  ع����ل����ى  ������ش�����و�ري�����خ 
هجوم  ب�شبب  �ل�شورية  للحكومة 
ب��الأ���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��اوي��ة �أ���ش��ف��ر عن 

�شقوط قتلى.
وق��ال��ت �أم����ام جم��ل�����س �لأم����ن هذ� 
لكنه  نف�شله،  �ل���ذي  �مل�����ش��ار  لي�س 
فيه،  �شنم�شي  �أننا  �أو�شحنا  م�شار 
ونحن م�شتعدون للم�شي فيه مرة 

�أخرى.
نيبنزيا  فا�شيلي  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�أمام  �ملتحدة  ب��الأمم  رو�شيا  �شفري 
جمل�س �لأمن �لدويل �م�س �لثنني 

�ل�شورية  �حلكومة  ق���و�ت  قتلتهم 
وحلفاوؤها.

�أعلن  �مل����ي����د�ين،  �ل�����ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�لإن�شانية  �ل�شوؤون  تن�شيق  مكتب 
�شوريا  �مل��ت��ح��دة يف  ل���الأمم  �ل��ت��اب��ع 
�ل���ي���وم �حل���اج���ة �ل��ع��اج��ل��ة لإج���الء 
�لغوطة  م����ن  ط��ب��ي��ة  ح���ال���ة  �أل������ف 
دم�شق،  ق��رب  �ملحا�شرة  �ل�شرقية 
هجوماً  �لنظام  ق���و�ت  ت�شن  حيث 

منذ �أ�شابيع.
�شخ�س  �أل���ف   400 نحو  ويعي�س 
يف  للغاية  �شعبة  �إن�شانية  ظ��روف��اً 
حتا�شرها  �لتي  �ل�شرقية  �لغوطة 
منذ  ب�شكل حم��ك��م  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت 
�لهجوم  وف���اق���م   .2013 �ل���ع���ام 
و�مل�شتمر  �ل��ن��ظ��ام  ل��ق��و�ت  �لأخ����ري 
�ملدنيني  م���ع���ان���اة  �أ����ش���اب���ي���ع  م���ن���ذ 
�ل��ط��ب��ي��ة يف ظ���ل نق�س  و�ل����ك����و�در 

هائل يف �لأدوية و�ملعد�ت �لطبية.
ب���ا����ش���م مكتب  �ل���ن���اط���ق���ة  وق����ال����ت 
ت��ن�����ش��ي��ق �ل�����������ش�����وؤون �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�ألف  م��ن  �أك���ر  "هناك  ت��وم  ليند� 
�إج��الء طبي"  �إىل  بحاجة  �شخ�س 
مو�شحة �أن "معظمهم من �لن�شاء 

و�لأطفال".
ومن بني تلك �حلالت وفق �لأمم 
77 ح��ال��ة ط���ارئ���ة تعد  �مل���ت���ح���دة، 

�إن حكومة �شوريا لها كل �حلق يف 
�ل�شعي للق�شاء على �خلطر �لذي 
�شو�حي  وو�شف  مو�طنيها  يهدد 

دم�شق باأنها مرتع لالإرهاب.
�ل�شوري  �مل��ر���ش��د  ق����ال  ذل����ك  �ىل 
�إن  �لثنني  �م�س  �لإن�شان  حلقوق 
نحو 511 �ألف �شخ�س قتلو� منذ 
�ندلع �حلرب يف �شوريا قبل �أكر 

من �شبعة �أعو�م.
�ل�����ذي يح�شي  �مل��ر���ش��د  و�أ�����ش����اف 
�أع������د�د �ل��ق��ت��ل��ى م���ن خ���الل �شبكة 
م�����ش��ادر د�خ���ل ���ش��وري��ا �أن���ه يعرف 
ه��وي��ة �أك���ر م��ن 350 �أل��ف��ا ممن 
�أما باقي �حلالت فقد علم  قتلو�، 
مبقتلهم لكنه ل يعرف �أ�شماءهم.

وبد�أ �ل�شر�ع بعد خروج �حتجاجات 

ح��ا���ش��دة ي���وم 15 م��ار���س م��ن عام 
ت�شارك  �����ش����ر�ع  وه�����و   ،2011
و�أجرب  وعاملية  �إقليمية  ق��وى  فيه 
�أك��ر من  �أو  �لأ���ش��خ��ا���س،  ماليني 
�حلرب،  قبل  �ل�شكان  ع��دد  ن�شف 

على �لفر�ر من ديارهم.
 85 ن���ح���و  �أن  �مل���ر����ش���د  و�أ������ش�����اف 
مدنيون  �ل�����ش��ح��اي��ا  م���ن  �مل���ئ���ة  يف 

مقتل ع�سر�ت �حلوثيني بغار�ت �ل�ساحل �لغربي

احلر�س الثوري يبداأ يف ت�ضنيع �ضواريخ بالي�ضتية داخل اليمن
•• عوا�صم-وكاالت:

�أكد م�شدر يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين �أن �لعر�قيل 
�لكبرية �لتي تو�جه تهريب �ل�شو�ريخ �إىل �ملتمردين 
�إي����ر�ن م��ن �لعقوبات  �ل��ي��م��ن، وخ���وف  �حل��وث��ي��ني يف 
�لدولية عليها، دفعتها �إىل �لجتاه مل�شاعدة �ملتمردين 
يف ت�شنيع �شو�ريخ بالي�شتية د�خل �ليمن مثلما فعلت 

يف لبنان و�شورية.
�إير�ن  �إن  �لكويتية  �جلريدة  ل�شحيفة  �مل�شدر  وق��ال 
ت�شاعد �حل��وث��ي��ني يف ه��ذ� �مل��ج��ال م��ن خ��الل توفري 
حمركات خا�شة بال�شو�ريخ �لبالي�شتية، وتكنولوجيا 
�جلامد،  ب��ال��وق��ود  ت��زوي��ده��م  ع��ن  ف�شاًل  �شناعتها، 
تلقت  للحوثيني  تابعة  هند�شية  ف��رق��اً  �أن  مو�شحاً 
�أي��دي مهند�شني من حزب  على  تدريبات يف طهر�ن 
�هلل، خرب�ء يف �شناعة تلك �ل�شو�ريخ و�شط ظروف 

م�شابهة للموجودة يف �ليمن.

و�أو����ش���ح �أن �حل��وث��ي��ني ����ش��ت��ط��اع��و� �حل�����ش��ول، عرب 
�ل�شوق �ل�شود�ء، على ع�شر�ت من حمركات �ل�شو�ريخ، 
�أو من كوريا �ل�شمالية، كما  ومعظمها رو�شي �ل�شنع 
�إير�ن  ت�شتوردها  �ل��ت��ي  تلك  تطابق  مو��شفاتها  �أن 
�لبالي�شتية،  �لبلدين ل�شناعة �شو�ريخها  من هذين 
�لعمليات  عن  �مل�شوؤول  �لقد�س  فيلق  �أن  �إىل  م�شري�ً 
تلك  ث��م��ن  دف����ع  �لثوري"  "�حلر�س  يف  �خل���ارج���ي���ة 

�ملحركات وكلفة تهريبها.
�أفادت م�شادر ع�شكرية وطبية مينية، �م�س �لثنني، 
مبقتل �أكر من 70 من ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية 
��شتهدفت  �لعربي،  �لتحالف  ملقاتالت  غ��ار�ت  ج��ر�ء 
جتمعات ومو�قع و�آليات ع�شكرية يف مناطق خمتلفة 

من �ل�شاحل �لغربي.
وطال �لق�شف �جلوي مو�قع وجتمعات �مليلي�شيات يف 
موقع  تدمري  �إىل  بالإ�شافة  و�جل��ر�ح��ي،  زبيد  و�دي 

ع�شكرية للحوثيني د�خل مطار �حلديدة.

•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت �لقو�ت �لعر�قية، �م�س �لثنني، تدمري ع�شر�ت 
�لأنفاق و�ملخابئ �لتابعة لفلول د�ع�س، و�لعثور على 
ق�شاء  �لنا�شفة يف  و�ل��ع��ب��و�ت  �مل��ق��ذوف��ات  م��ن  كميات 

�حلويجة مبحافظة كركوك )�شمال �لبالد(.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى �أع��ل��ن ج��ه��از م��ك��اف��ح��ة �لإره����اب 
ب�النف�شاليني  �شماهم  م��ن  على  �لقب�س  �ل��ع��ر�ق��ي 
�لذين نفذو� �لهجوم على دورية ع�شكرية قرب مقر 

�جلبهة �لرتكمانية يف حمافظة كركوك
25 �شخ�شا بينهم مدنيون وعنا�شر  �ىل ذلك، قتل 

نفذها  متفرقة  هجمات  يف  للحكومة  مو�لية  ق��و�ت 
�شمال  يف  ونينوى  كركوك  حمافظتي  يف  مت�شددون 

بغد�د، ح�شبما �أعلنت م�شادر �أمنية وحملية.
وقال �شابط برتبة عقيد يف �ل�شرطة ل�"فر�ن�س بر�س: 
من  �لإرهابية،  د�ع�س  ع�شابات  من  جمموعة  قامت 
بقتل  رئي�شي  طريق  على  وهمي  �أمني  حاجز  خ��الل 

بع�شهم د�خل �شيار�تهم. وحرق  �شخ�شا،   15
ويف هجوم �آخر، وقع يف �شاعة متاأخرة ليل �لأحد، قام 
م�شلحون مبهاجمة �شيارة مدنية وقتلو� 3 �أ�شخا�س 
رئي�شي  ط��ري��ق  على  �شيارتهم،  د�خ���ل  ح��رق��وه��م  ث��م 

جنوب كركوك.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

م�ضابًا بتحطم  و23  قتيال   40
طائرة ركاب بنغالد�ضية يف النيبال 

•• كامتاندو-اأ ف ب:

قرب  �م�س  �شخ�شا   71 تقل  كانت  بنغالد�شية  رك��اب  طائرة  حتطمت 
40 �شخ�شا  مطار كامتاندو و��شتعلت فيها �لنري�ن ما �دى �ىل مقتل 
كارثة  لأ���ش��و�أ  نهائية  بجروح، يف ح�شيلة غري   23 و��شابة  �لق��ل  على 
طري�ن ت�شهدها �لنيبال منذ �شنو�ت. وقال م�شوؤولون �ن �لطائرة �لتابعة 
دكا حني حتطمت يف  قادمة من  كانت  �يرلينز  ��س-بانغال  يو  ل�شركة 
ملعب كرة قدم قرب �ملطار. و�فاد �ملتحدث با�شم �ل�شرطة مانوج نيوباين 
لوكالة فر�ن�س بر�س لقد قتل 31 �شخ�شا يف �ملكان وتويف ت�شعة �آخرون 

يف م�شت�شفيني يف كامتاندو، م�شيفا �ن 23 �شخ�شا �أ�شيبو� بجروح.
جزر  م��ن  ور�ك���ب  و�شيني  بنغالد�شيا  و32  نيباليا   33 �ل��رك��اب  وب��ني 
لوكالة  �لطري�ن  �شركة  با�شم  �لناطق  �ل�شالم  قمر  قال  كما  �ملالديف 

فر�ن�س بر�س.
�شادر  بيان  بح�شب  لكن  �لطائرة  �أ�شباب حتطم  �لفور  على  تعرف  ومل 
قبل  �ل�شيطرة  عن  خارجة  كانت  �لطائرة  ف��ان  �ملالحية  �ل�شلطات  عن 
هبوطها بقليل. وقال �شهود �ن �لطائرة �لتي كانت تقل 67 ر�كبا و�ربعة 

من �فر�د �لطاقم، حتطمت �ثناء قيامها مبحاولة ثانية للهبوط.
و�ظهرت �شور حطام �لطائرة حمرتقا فيما ��شطر رجال �لنقاذ �ىل 

مع  عفرين  م��ن  الآلف  ف��رار 
اقرتاب القوات الرتكية وحلفائها

•• عوا�صم-وكاالت:

قال م�شوؤول كردي �شوري، �م�س، �إن 
ي��ف��رون م��ن بلدة  �آلف �لأ���ش��خ��ا���س 
�قرت�ب  مع  �لبالد،  �شمايل  عفرين 
م��ق��ات��ل��ي �مل��ع��ار���ش��ة �مل��دع��وم��ني من 

تركيا من �لبلدة �ملحا�شرة.
�إب����ر�ه����ي����م، وهو  �إب����ر�ه����ي����م  و�أف��������اد 
�جلماعات  �أك�����رب  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
�ل��ك��ردي��ة يف ���ش��وري��ا )ح���زب �لحتاد 
�ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي( ب��������اأن �ل����ف����اري����ن 
�خلا�شعة  �مل��ن��اط��ق  �إىل  ي��ت��وج��ه��ون 

ل�شيطرة �حلكومة �ل�شورية.
يفرون  ه��وؤلء  �أن  �إبر�هيم  و�أ���ش��اف 
�جل���ن���ود  ي���رت���ك���ب  �أن  م�����ن  خ����وف����ا 
�لأت��������������ر�ك وم����ق����ات����ل����و �مل���ع���ار����ش���ة 
فظائع  تركيا  �مل��دع��وم��ون  �ل�شورية 
�لبلدة،  يف  و�لأق��ل��ي��ات  �لأك����ر�د  �شد 
باأنهم  �ملقاتلني  ه��وؤلء  و�شف  فيما 
�ل�شياق ذ�ته،  جماعات متطرفة. يف 
ق���ال �إب��ر�ه��ي��م �إن �جل��ن��ود �لأت����ر�ك 
و�لطاقة  �مل����ي����اه  حم���ط���ات  دم�������رو� 
�مل�����ش��وؤول��ة ع��ن �لإم������د�د�ت �خلا�شة 
ببلدة عفرين، ما جعل من �ل�شعب 

على �لنا�س �لإقامة هناك.
وتركيا  رو����ش���ي���ا  �إب����ر�ه����ي����م  وح���م���ل 
بجر�ئم  و���ش��ف��ه��ا  ع��م��ا  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 

حرب ترتكب يف عفرين.
ويف �ل�شياق، ذكرت �شحيفة حرييت 
بلدة  ي��غ��ادرون  مدنيني  �أن  �لرتكية 
خا�شعة  م���ن���اط���ق  ن���ح���و  ع���ف���ري���ن، 
وبلدة  �ل�شورية  �حلكومة  ل�شيطرة 
م��ن��ب��ج �خل��ا���ش��ع��ة ل�����ش��ي��ط��رة ق���و�ت 
ميلي�شيا  وهي  �لدميقر�طية  �شوريا 

يقودها �لأكر�د هناك.

�لتنظيم يقتل ويحرق �لع�سر�ت بهجمات متفرقة
القوات العراقية تطهر احلويجة من بقايا داع�س

�ستيف بانون كان يف جندتها:
فرن�ضا: حزب املتطرفة مارين لوبان ي�ضتبدل جلده!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

يجوب �شتيف بانون منذ �أيام �ملدن �لأوروبية حامال نف�س �لر�شالة: �إن رف�س 
�لنخب �ملعوملة يب�ّشر مبوت �لأنظمة �ل�شيا�شية �لغربية و�لأحز�ب �لتقليدية. 
وقد رّدد هذ� �ملنّظر �لإيديولوجي �لأمريكي هذ� �ملقطع يف زيوريخ، وكرره 
متجاهال  �لوطنية،  �جلبهة  �ع�شاء  �مام  �لفرن�شية،  ليل  مدينة  يف  �ل�شبت 
�خل�شو�شيات �لن��ت��خ��اب��ي��ة �ل����ف����رن���������ش����ي����ة.                              )�لتفا�شيل 

�ضفينة  توقف  الليبية  البحرية 
حمظورة منطقة  دخلت  �ضحن 

•• طرابل�س-وكاالت:

�أع��ل��ن��ت �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة، �م�س 
توقيف �شفينة �شحن قبالة �شاحل 
�أن  �لليبية �لأحد بعد  مدينة درنة 

دخلت منطقة ع�شكرية حمظورة.
�لبحرية  �ل�������ش���ري���ة  �آم�������ر  وق�������ال 
�لر�ئد  �ملجاورة،  �شو�شة  يف  �ملقاتلة 
حم��م��د �مل����ج����دوب ل���� ���ش��ك��اي نيوز 
توريني  �شان  �ل�شفينة  �إن  عربية، 
�ملياه  يف  �مل��ح��ظ��ورة  �ملنطقة  دخ��ل��ت 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة، وحت���دي���د� يف 
ت���ل���ك �مل���م���ت���دة م����ن ����ش���و�ط���ئ عني 
غز�لة �شرقاً وحتى منطقة �حَلنّية 
غرباً و�لتي تعترب منطقة عمليات 
�أ����ش���دره �جلي�س  ب��ق��ر�ر  ع�����ش��ك��ري��ة 

�لوطني �لليبي قبل عام.
و�أو�شح �ملجدوب :�أن �لقر�ر يوجب 
توقيف �أي قطعة بحرية تدخل �إىل 

هذه �ملناطق دون �إذن م�شبق.
و�أ������ش�����اف :وج���ه���ن���ا ع�����دة ن������د�ء�ت 
لل�شفينة �شان توريني ومل يتجاوب 
معنا طاقمها بعد دخولها �إىل �ملياه 

�لإقليمية و�ملنطقة �ملحظورة.

لتو�ضيح  لندن  يدعو  بوتني 
�ضكريبال  ت�ضميم  ق�ضية 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

دع���ا �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي فالدميري 
بوتني لندن �م�س لتو�شيح موقفها 
من ق�شية ت�شميم �جلا�شو�س �ملزدوج 
قبل  بريطانيا  يف  �لرو�شي  �ل�شابق 
فتح �ي نقا�س مع مو�شكو، على ما 
نقلت وك��الت رو�شية. وقال بوتني 
هيئة  يف  ل�شحايف  ���ش��وؤ�ل  على  رد� 
�شي(  بي  �لربيطانية )بي  �لذ�ع��ة 
نتناق�س  ث��م  لديكم  �لم���ور  رّت��ب��و� 
�أنباء  وكالة  ح�شب  معكم،  ذل��ك  يف 

�نرتفاك�س.

رجال �لنقاذ يفت�شون عن ناجني بني حطام �لطائرة �ملنكوبة  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ضة موري�ضيو�س بالعيد الوطني لبالدها
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
جمهورية  رئ��ي�����ش��ة  ف��ق��ي��م  غ��ري��ب  �أم��ي��ن��ة  ف��خ��ام��ة  �إىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  �هلل« 

موري�شيو�س وذلك مبنا�شبة �لعيد �لوطني لبالدها.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�شة �أمينة غوريب فقيم.

حممد بن را�ضد يح�ضر اأفراح جمرن واملهريي 
•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي.

 و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم حفل �لإ�شتقبال �لذي �أقامه �ل�شيد خالد بن �أحمد بن �ل�شيخ جمرن مبنا�شبة زفاف جنله حممد �ىل كرمية 

�ل�شيد خلفان بن �أحمد �لرحومي �ملهريي.
ح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف منطقة ند �ل�شبا يف دبي م�شاء �م�س عدد من �ل�شيوخ و�أعيان �لبالد و�أقارب �لعرو�شني 
.وقد هناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ذوي �لعرو�شني وبارك للعرو�شني زفافهما �مليمون متمنيا 

لهما حياة زوجية �شعيدة مكللة بال�شعادة و�لإ�شتقر�ر .

كرم �لفائزين بجائزة �أبوظبي 2018

حممد بن زايد: املكرمون منارة اإماراتية ت�ضيء الطريق للباحثني عن مناذج يحتذى بها 
�أ�سهمت �أعمالهم يف تعزيز قوتنا و�حتادنا، وجت�سيد ما ن�ساأنا عليه من روؤى طموحة ل تعرف �مل�ستحيل

حممد بن زايد يثمن دعم احتاد واأ�ضرة ريا�ضة الهجن ل�ضندوق الوطن مببلغ 57 مليون درهم 

وق�����ال ���ش��م��وه »جن��ت��م��ع �ل���ي���وم، ل 
لنحتفل بالفائزين بجائزة �أبوظبي 
ل��ن��ت��ع��رف جميعا  و�إمن�����ا  وح�����ش��ب، 
على م��ا ق��دم ه���وؤلء م��ن �إجن���از�ت 
ت�شتحق �لتكرمي، وت�شليط �ل�شوء 
جميعا،  لنا  �إل��ه��ام  كم�شادر  عليها 
و�لح�����ت�����ف�����اء مب���ن���ج���زه���م �خل���ري 
و�ملعطاء، �لذي يوؤكد على �لعديد 
يف  �لر��شخة  و�ل��ث��و�ب��ت  �لقيم  م��ن 
�لإمار�ت  ودول��ة  �أبوظبي،  جمتمع 
كان  ط��امل��ا  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
م�شتوى  على  و�لريادة  �ل�شبق  لها 
�ملنطقة و�لعامل يف �لعطاء و�لعمل 
�ل�شالم  ق��ي��م  و�إع�����الء  �لإن�������ش���اين، 
و�ل��ع��ي�����س �مل�����ش��رتك و�ل��ت�����ش��ام��ح يف 

�ل�شيخ  �خلريية و�لإن�شانية و�شمو 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل�����������وزر�ء وزي����ر 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ب��ن ز�ي���د  ح��ام��د 
�أب��وظ��ب��ي و�شمو  ع��ه��د  دي����و�ن ويل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ خ��ال��د  و���ش��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�لإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
وذوي �لإحتياجات �خلا�شة و�شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  وم���ع���ايل  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 

ومن حولهم. وهم بذلك يقدمون 
�أم���ث���ل���ة ع��امل��ي��ة ت��ت��خ��ط��ى �حل����دود 
�جلغر�فية ليكونو� منارة �إمار�تية 
�لباحثني  ل���ك���ل  �ل���ط���ري���ق  ت�����ش��ئ 
يف  بها  يحتذى  ومن��اذج  �أمثلة  عن 
و�لتفكري  باخلري،  �ملبادرة  ميادين 
و�ملثابرة،  و�ل���ط���م���وح  �لإب����د�ع����ي، 
�ل�شعاب.«   �لتحدي وتخطي  وروح 
بجائزة  �مل��ك��رم��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
 .. من  كال   2018 لعام  �أبوظبي 
ذيبان �شامل �ملهريي، وفاطمة علي 
�لقي�شية،  ه��ا���ش��م  وف����رح  �ل��ك��ع��ب��ي، 
�لعابد،  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  و�إب���ر�ه���ي���م 
و�مل��رح��وم �ل��دك��ت��ور ع��ز�م �لزعبي، 
ومبارك بن قر�ن �ملن�شوري، وعلي 

منح �لتقدير و�لعرفان ملن �أ�شهمت 
�خل��رية يف خدمة جمتمع  �أعماله 
�أبوظبي بغ�س �لنظر عن عمره �أو 
جن�شيته �و مكان �إقامته �شو�ء كان 

د�خل �لدولة �أو خارجها.
�ل�شيخ  ���ش��م��و   .. �حل���ف���ل  ح�����ش��ر 
نهيان  �آل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
مم��ث��ل �حل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة �لعني 
�آل  حممد  بن  �شيف  �ل�شيخ  و�شمو 
نهيان و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�شمو  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 

»�إننا  �شموه  و�أ�شاف  �ليوم.«  عاملنا 
�ل���ي���وم وب���ك���ل �ل��ف��خ��ر و�لع����ت����ز�ز، 
�أعلى  �مل���ك���رم���ني،  ل����ه����وؤلء  ن���ق���دم 
و�شام متنحه �أبوظبي لل�شخ�شيات 
�لذين  من  و�ملتميزة،  �ل�شتثنائية 
قوتنا  تعزيز  يف  �أعمالهم  �أ�شهمت 
ن�شاأنا  م����ا  وجت�����ش��ي��د  و�حت�����ادن�����ا، 
تعرف  ل  طموحة  روؤى  م��ن  عليه 
على  و�ن��ف��ت��اح  وحم��ب��ة  �مل�شتحيل، 

�لآخر.
ب� »جائزة  �ملكرمني  �أن  و�أكد �شموه 
و�حرت�م  حمبة  �كت�شبو�  �أبوظبي« 
وتقدير كل من تقدم برت�شيحهم 
�أك���رب دليل  لنيل �جل���ائ���زة، وذل���ك 
�أعمالهم يف جمتمعهم  تاأثري  على 

نهيان  �آل  ح����م����د�ن  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
بن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �ل��دول��ة 

مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح. 
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان �عتز�ز �أبناء دولة 
�أر�س  �لإم��ار�ت وكل �ملقيمني على 
�لدولة بالقيم �لعريقة و�لر��شخة 
�ل��ت��ي �أ���ش�����س ق��و�ع��ده��ا �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 

»رحمه �هلل«.
�ملكرمني  جهود  على  �شموه  و�أثنى 
وما  بجائزة �أبوظبي لعام 2018 
تعترب م�شادر  �أم��ث��ل��ه  م��ن  ق��دم��و� 

�إلهام للمجتمع.

2 مليون درهم، و�شركة بن  �ملري 
و�شركة  دره��م،  مليون   2 حمودة 
جنان لالإ�شتثمار 2 مليون درهم، 
 1،5 �خلييلي  �شهيل  ب��ن  حمد  و 
بن  ���ش��امل  م�شلم  و  دره���م،  مليون 
درهم،  مليون   1.5 �لعامري  حم 
و مبارك بن قر�ن �ملن�شوري 1.5 
بن  حممد  ومظفر  دره��م،  مليون 
مليون   1.5 �ل��ع��ام��ري  خ��م��و���ش��ة 
�لنيادي  ���ش��ع��ي��د  وح��م��ي��د  دره������م، 

�مل�شاهمة  مبلغ  كامل  حتويل  قرر 
وجهة  ف������رد�   42 ق���دم���ه���ا  �ل���ت���ي 
�إىل ���ش��ن��دوق �ل��وط��ن �مي��ان��ا منه 
للموؤ�ش�شات  �لكبري  �ل��دور  باأهمية 
و�لفر�د و�لذين عربو� من خالل 
م��ب��ادرت��ه��م ع��ن ح��ر���ش��ه��م �لكبري 
�ل�شندوق  دع��م  يف  �مل�شاهمة  على 
�ل�شرت�تيجية  وخططه  و�أهد�فه 
�لوطنية  �ل����ك����ف����اء�ت  مت���ك���ني  يف 
�قت�شاد  وب��ن��اء  �لتنمية  لتحقيق 

درهم،  مليون  �ل��ع��ام��ري  ك��ردو���س 
مليون  �ملنهايل  بالعو�شي  ونا�شر 
�لهاملي  خ��ل��ف��ان  وع���اب���ر  دره������م، 
و�شامل  و���ش��ه��ي��ل  دره�������م،  م���ل���ي���ون 
مليون  �لفالحي  دري  بن  و�شعيد 
باحلرزي  م��ب��ارك  دره���م، وحممد 
عي�شى  و  دره��م،  مليون  �ل�شام�شي 
���ش��ع��ي��د �خل��ي��ي��ل��ي م��ل��ي��ون دره����م، 
مليون  �لهاملي  كني�س  بن  وعبيد 
�ليبهوين  ���ش��ه��ي��ل  وع���ل���ي  دره������م، 

و�شركات ، ومايتحلون به من ح�س 
وطني وم�شوؤولية جتاه جمتمعهم 
�لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  م��ع  وتفاعلهم 
�ملتنوعة �لتي ت�شتهدف دفع عجلة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة وم�������ش���رية �ل���ت���ق���دم �إىل 
�لدولة  تر�شخ مكانة  �آفاق جديدة 

عامليا.
�لهجن  ����ش���ب���اق���ات  �حت�������اد  وك�������ان 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  برئا�شة معايل 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د �ل ن��ه��ي��ان قد 

م��ل��ي��ون دره����م، وحم��م��د ب��ن ز�يد 
درهم،  مليون  و�أولده  �ملن�شوري 
م��رو���ش��د مليون  ���ش��ع��ي��د  وحم��م��د 
�ل�شبو�شي  ع��ل��ي  و�ل�شيبة  دره����م، 
�شلطان  وحم��م��د  دره�����م،  م��ل��ي��ون 
مرخان مليون درهم، و�أحمد مطر 
درهم،  مليون  �خلييلي  ماجد  بن 
مليون  �لكتبي  كليب  ب��ن  و���ش��ي��ف 
درهم، و �شالح بن ن�شرة �لعامري 
م��ل��ي��ون دره����م، و ح��م��د ���ش��امل بن 

معريف م�شتد�م لالأجيال �لقادمة.
وكانت �مل�شاهمة قد جاءت كالتايل 
: معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن 
10 ماليني  نهيان  �ل  بن حممد 
بن  حممد  �ل�شيخ  ومعايل  دره��م، 
درهم،  ماليني   4 حامد  �آل  بطي 
 3 �ل�شام�شي  رحمة  علي  وحممد 
م��الي��ني دره���م، و خ��دمي عبد�هلل 
2 م��ل��ي��ون درهم  �ل���درع���ي  ف��ار���س 
ب���ن فطي�س  ب���ن ح��م��د  ، وحم���م���د 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كرم �شاحب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�شخ�شيات  ت�شع  �مل�شلحة  للقو�ت 
مميزة قدمت �أعمال جليلة ملجتمع 
�أبوظبي وذلك �شمن حفل تكرمي 
جائزة �أبوظبي �لذي �أقيم �م�س يف 

جمل�س �شموه بق�شر �لبحر.
ومنح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان و�شام �أبوظبي - 
�ل��ذي ميثل �أرف��ع تكرمي مدين يف 
�لتي  �ل�شخ�شيات  �أبوظبي - لهذه 
بالنفع  ع��ادت  �إ�شهامات  لها  كانت 

على �لإمارة يف خمتلف �ملجالت.
�لعام  ل��ه��ذ�  �ل��ت��ك��رمي  وي��اأت��ي حفل 
ب����ال����ت����ز�م����ن م�����ع �ح����ت����ف����اء دول�����ة 
�لإم���������ار�ت ب���� ع����ام ز�ي�����د 2018 
�لو�لد  قدمه  مل��ا  و�متنانا  عرفانا 
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
و�لثو�بت  بالقيم  ز�خ���ر  �إرث  م��ن 
�هلل  رحمه  غر�شها  �لتي  �لر��شخة 
للبذل  وم���ع���ي���ار�  ن��رب����ش��ا  ل��ت��ك��ون 
و�لعطاء لكل من يعي�س على �أر�س 
�أبوظبي  �لإم�����ار�ت. وت��ق��ام ج��ائ��زة 
�ل�شمو  �����ش����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة بهدف 

و�لدكتورة  �لأح���ب���اب���ي،  م��ان��ع  ب���ن 
جورج  و�لدكتور  مايرت�،  جوينتي 
�حتفاء  ت��ك��رمي��ه��م  ومت  م���اث���ي���و. 
من  �ل����ع����دي����د  يف  ب���اإ����ش���ه���ام���ات���ه���م 
�لريا�شة،  ب��ي��ن��ه��ا؛  م��ن  �مل���ج���الت، 
و�لتطوير  �ملجتمعية،  و�مل���ب���ادر�ت 
�لطبية،  و�ل���ب���ح���وث  �لإع����الم����ي، 

و�لتعليم، و�لأبحاث �لتاريخية.
وج��رى خالل �حلفل عر�س فيلم 
�ملكرمني  لإجن��������از�ت  ت��و���ش��ي��ح��ي 
�أع����م����ال قيمة  وم�����ا ق����دم����وه م����ن 
يف  مبا�شر  ب�شكل  �أ�شهمت  ونبيلة 
من���و وت���ط���ور جم��ت��م��ع �لإم�������ار�ت. 
�أرفع   « �أب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة   « وتعترب 
ل��ل��م��دن��ي��ني، لتكرمي  و����ش���ام مي��ن��ح 
لإمارة  ق��دم��ت  �ل��ت��ي  �ل�شخ�شيات 
�أب���وظ���ب���ي خ���دم���ات ج��ل��ي��ل��ة، وجاء 
�إط��الق �جل��ائ��زة لأول م��رة يف عام 
�لكبري  �حل��ر���س  ظ��ل  يف   2005
�لذي يبديه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�قتفاء  �هلل«ع��ل��ى  »حفظه  �ل��دول��ة 
�ل��ن��ه��ج �ل�����ذي ر���ش��م��ه �مل���غ���ف���ور له 
نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ 
م��ب��ادئ �جل���ود و�لعطاء  يف غ��ر���س 
�أبناء  ن��ف��و���س  يف  �ملجتمع  وخ��دم��ة 
�ل����دول����ة و����ش���ه���دت �جل����ائ����زة حتى 
.. فيما  80 �شخ�شية  �لآن تكرمي 
�ألف   100 م��ن  �أك���ر  تر�شيح  مت 
���ش��خ�����س م��ن��ذ �ن���ط���الق �جل���ائ���زة 

ميثلون 135 دولة.

•• ابوظبي -وام: 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  �أث����ن����ى 
حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �ل ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة على 
�لكبري  و�لتفاعل  �ملجتمعي  �ل��دور 
�لذي �بد�ه �حتاد �شباقات �لهجن 
�لدولة  يف  �لهجن  ريا�شة  و�أ���ش��رة 
�لوطنية وذل��ك بعد  �مل��ب��ادر�ت  مع 
42 ف��رد� وجهة يف دعم  م�شاهمة 
�شندوق �لوطن مببلغ 57 مليون 
دره���م ه��و ري���ع ج��م��ع يف مهرجان 
�لهجن  ل�شباقات  �ل��ك��ر�م��ة  رج���ال 
�ل�شيخ  ع��ودة  �ل��ذي نظم مبنا�شبة 
ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد �ل نهيان 
من �لعالج �شاملا. جاء ذلك خالل 
�ل�شيخ  مل��ع��ايل  ���ش��م��وه..  ����ش��ت��ق��ب��ال 
نهيان  �آل  ح���م���د�ن  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
�شباقات  �حت�����اد  رئ��ي�����س  �ل����دول����ة 
�لقا�شي  حممد  و�ل�شيد  �لهجن 

مدير عام �شندوق �لوطن.
و�أع�����������رب �����ش����م����وه ع�����ن �ع�����ت�����ز�زه 
�لكرمية  ل��الإ���ش��ه��ام��ات  وت��ق��دي��ره 
من قبل �ملجتمع �لإمار�تي �فر�د� 

درهم،  مليون  و�إخ��و�ن��ه  �لظاهري 
مليون  �لكتبي  منانة  ب��ن  و�شعيد 
دليوي  ب��ن  �شهيل  و�شعيد  دره���م، 
�شعيد  و  دره�����م،  م��ل��ي��ون  �ل��ك��ت��ب��ي 
و�أولده  �خل��ي��ي��ل��ي  ز�ه����رة  حم��م��د 
مليون درهم، و م�شلط بن �شعيفان 
بو �لأثنني �ل�شبيعي مليون درهم، 
وحم����م����د وح����م����د وع����ل����ي و����ش���امل 
و���ش��ع��ي��د �ب��ن��اء ر����ش��د ح��م��د غدير 
وعو�س  دره������م،  م��ل��ي��ون  �ل��ك��ت��ب��ي 
�شعيد �شويلم �لكتبي مليون درهم، 
مليون  �لتعاونية  �لظفرة  جمعية 
دره��م، وحياب مطر ح��ادة �لكتبي 
و�إخ�����و�ن�����ه ن�����ش��ف م��ل��ي��ون دره����م، 
وعلي عبيد بالر�شيد �لكتبي ن�شف 
بالروية  وحم��م��د  دره����م،  م��ل��ي��ون 
�خل��ي��ي��ل��ي ن�����ش��ف م���ل���ي���ون،دره���م 
بال�شعودي  �شعيد  وع��ل��ي  وح����ر�ن 
�لكتبي ن�شف مليون درهم، و حمد 
مليون  ن�شف  �ل��درم��ك��ي  �شلطان 
درهم، و �شعيد حممد بن ر�شا�س 
دره�����م،  �أل������ف   200 �مل���ن�������ش���وري 
�ملن�شوري  ح���زمي  حم��م��د  و���ش��ي��ف 
بن  وع��ب��د�هلل  دره���م،  �أل���ف   200
 100 ل�����ش��ل��وم  ���ش��ر�ج  ب��ن  معي�س 

�ألف درهم.
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

�لعني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

�ل�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
ر��س �خليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

�لفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

�ل�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

�لعني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

�لعني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

�ل�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

�م �لقوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ال�ضندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ي�ضارك يف اأ�ضبوع الأغذية بجامعة الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

�لأغذية  �أ���ش��ب��وع  ع��ل��ى �حل��ب��ارى يف  �ل����دويل للحفاظ  �ل�����ش��ن��دوق  ي�����ش��ارك 
�لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  تنظمه  و  �م�س  �فتتح  �ل��ذي   2018 و�ل��زر�ع��ة 

�ملتحدة بجناح خا�س يف �ملعر�س.
�إىل  م��ار���س �جل���اري   14 ي�شتمر حتى  �ل��ذي  �مل�شاركة يف �حل��دث  وت��ه��دف 
�لرتويج لإقامة �شر�كة علمية مع جامعة �لإمار�ت وخا�شة مع كلية علوم 
للتدريب  �ملتاحة  بالفر�س  �لطلبة  تعريف  خ��الل  من  و�ل��زر�ع��ة  �لأغ��ذي��ة 
وت�شجيع  �ل��ربي��ة  �حل��ي��اة  و�إك���ث���ار  ح��م��اي��ة  جم���ال  يف  �لعلمي  و�لتخ�ش�س 
يف  �لإ�شهام  على  �لعليا  �لدر��شات  وطلبة  �جلامعة  �أ�شاتذة  من  �لباحثني 

�لأنو�ع  على  �حلفاظ  يف  �ل�شندوق  يتبعه  �ل��ذي  �لنموذج  وتوثيق  تطوير 
ذ�ت  �ملجالت  �لعلمي مع �جلامعة يف خمتلف  للتعاون  �آف��اق جديدة  وفتح 

�لهتمام �مل�شرتك.
�أن �ل�شندوق يقدم  �ل�شام�شي مدير �لت�شال و�لتعليم بالإنابة  وذكر علي 
خالل  م��ن  و�لتنموية  �لبيئية  �لتحديات  على  �لتغلب  يف  ر�ئ���د�ً  من��وذج��اً 
من  و�ح��د  وتطوير  لإن�شاء  �لتكنولوجي  و�لتقدم  �لعلمي  �لبحث  ت�شخري 
�لأن��و�ع ومو�ئلها  �لعامل يف جمال �حلفاظ على  �لر�ئدة يف  �أك��رب �لرب�مج 
�لطبيعية ولذلك لن يتم �لكتفاء باحلديث مع �شباب �جلامعة و�أ�شاتذتها 
عن �لتحديات �لتي تو�جهها �لأنو�ع �لربية يف عامل متغري و�إمنا �شيتم طرح 

�لنموذج �لر�ئد لل�شندوق يف �لتدخل �لإيجابي للمحافظة على �لأنو�ع.

ثالثة اآلف و14 مهتد جديد يف دار الرب
•• دبي-وام:

يف  بفرعيه  �لرب  د�ر  جلمعية  �لتابع  �لإ�شالمي  �ملعلومات  مركز  �شجل 
دبي ور�أ�س �خليمة ثالثة �آلف و 14 »مهتد جديد« خالل �لعام �ملا�شي 
مقابل  دبي  يف  �لرئي�شي  �ملركز  يف  جديد«  »م�شلم  منهم �ألفني و785 
بفرع �ملركز يف ر�أ�س �خليمة من 69 جن�شية حول �لعامل. وقال   229
�ملركز  �إن  �لرب  د�ر  �لإ�شالمي يف  �ملعلومات  ر��شد �جلنيبي مدير مركز 
�لإ�شالمية  بالديانة  و�لتعريف  �لإ�شالمية  �لثقافة  ن�شر  �ملتخ�ش�س يف 
باحلكمة و�ملوعظة �حل�شنة ووفق منهج �لو�شطية و�لعتد�ل و�ل�شماحة 
�لتي يدعو �إليها �لدين �حلنيف وتتبناها �لدولة وروؤية �لقيادة �لر�شيدة 
وتوجيهاتها يقدم بر�مج توعية للجاليات �لأجنبية يف �لدولة وبر�مج 
رعاية وتاأهيل �شاملة ل�شريحة »�ملهتدين �جلدد« من خمتلف �جلن�شيات 

�لذين  »�ملهتدين �جلدد«  �أن هوؤلء  �إىل  و��شار  �لعامل.  و�لثقافات حول 
 6 69 دول��ة من  2017 ينتمون ل  �لعام  �ملركز على م��د�ر  ��شتقبلهم 
17 دول  �آ�شيا و�أفريقيا و�أوروبا و�لأمريكيتني و�أ�شرت�ليا بو�قع  قار�ت 
من �آ�شيا 15 يف �أفريقيا و27 دولة �أوروبية و 2 من �أمريكا �ل�شمالية و7 
من �أمريكا �جلنوبية و�أ�شرت�ليا . و�أ�شاف �أن مركز �ملعلومات �لإ�شالمي 
يف  �جلاليات  ملختف  وتثقيفية  دينية  حما�شرة  و798  �آلف   3 نظم 
حما�شرة  و275  �آلف   3 منها  و�لثقافية  �ل�شرعية  �لنو�حي  خمتلف 
�أك��ر من  �ملركز يف توزيع  �أ�شهم  ر�أ���س �خليمة وكما  دب��ي و523 يف  يف 
مليون ومائة �ألف �إ�شد�ر ثقايف وتوعوي وباأكر من 20 لغة عاملية يتم 
توزيعها من خالل �ملركز وفروعه ومن خالل م�شروعها �لثقايف �لر�ئد 
»�ملن�شات �لثقافية« و�ملوزعة يف �أكر من 150 موقعا من �ملو�قع �لتي 

يرتادها �لأجانب من متاحف و مر�كز جتارية وحمطات �لقطار�ت.

حاكم عجمان ياأمر بالإفراج عن 80 �ضجينا مبنا�ضبة عودته بال�ضالمة اىل ار�س الوطن

�لرتبية تطلق مبادرة مد�ر�س �لتطوع  خالل �إجازة �لربيع من 25 لـ 7 �أبريل

الدعوة لتنظيم مع�ضكرات واأن�ضطة مب�ضاركة طلبة اجلامعات واأولي���اء الأمور

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س الجتماع ال� 22 ملجل�س التعليم واملوارد الب�ضرية

•• عجمان-وام:

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لأعلى حاكم عجمان �م�س بالإفر�ج 
عن 80 �شجينا من نزلء �ملوؤ�ش�شات 
عجمان  يف  و�لعقابية  �ل�شالحية 
�ل�شرية  ح�شن  �أث��ب��ت��و�  �ل��ذي��ن  م��ن 
و�ل�����ش��ل��وك خ���الل ت��ن��ف��ي��ذه��م مدة 
عقوبات  يق�شون  ومم���ن  �ل��ع��ق��وب 
متفاوتة و�شدرت بحقهم �أحكام يف 

و�أ���ش��دق��ائ��ه��م عموما  و�أق��رب��ائ��ه��م 
لديهم  �لإف��������ر�ج  ف���رح���ة  ل��ت��ك��ت��م��ل 
وذويهم  �ل�شمل مع عائالتهم  ومل 
�شموه  رع�����اي�����ة  ع����ل����ى  وت�����اأك�����ي�����د� 
�أفر�د  باأو�شاع  �لبالغني  و�هتمامه 
�شر�ئحهم  �خ��ت��الف  على  �ملجتمع 

و�أو�شاعهم �لجتماعية.
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  و�أع��������رب 
عجمان بهذه �ملنا�شبة عن متنياته 
�شاحلة  ب����ع����ودة  ع��ن��ه��م  ل���ل���م���ف���رج 
�لعامة  و�حلياة  للمجتمع  وقومية 

و�أع�������رب ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ب�����اأن تكون 
لإ�شالحهم  كافية  �لعقوبة  ف��رتة 
كاأ�شخا�س  �ملجتمع  �إىل  وعودتهم 
�أ�����ش����وي����اء ي���ق���وم���ون ب�����دوره�����م يف 
خ��دم��ة �ل��وط��ن د�ع��ي��ا م��ن �شملهم 
لبذل  �ل��ن��و�ي��ا  �إخ��ال���س  �إىل  �لعفو 
ق���������ش����ارى ج���ه���ده���م يف �لل����ت����ز�م 
ب��ال�����ش��ل��وك �ل���ق���ومي و�ل����ع����ودة �إىل 
�شاحلني  �أع�شاء  �ملجتمع  �شفوف 
و�لج��ت��ه��اد يف ك��ل م��ا ي��ع��ود عليهم 

وذويهم بحياة وم�شتقبل �أف�شل.

عليهم  و�نطبقت  خمتلفة  ق�شايا 
�أهليتهم  وث��ب��ت��ت  �ل��ع��ف��و  ����ش���روط 
مدة  من  و�إعفائهم  بالعفو  للتمتع 
و�إبعاد  عليهم  �ملتبقية  �ملحكومية 
�لإب��ع��اد عن  م��ن �شدر بحقه حكم 
�لبالد وذلك مبنا�شبة عودة �شموه 

بال�شالمة �ىل �ر�س �لوطن.
وي���اأت���ي �أم����ر �لإف������ر�ج ح��ر���ش��ا من 
�ل�شمو حاكم عجمان على  �شاحب 
�إدخ��ال �لبهجة و�لأم��ل �إىل نفو�س 
وعائالتهم  خ�����ش��و���ش��ا  �ل����ن����زلء 

عميقا  �إح�شا�شا  ي��وؤك��د  �شموه  �أم���ر 
�أن يتمتع �لإن�شان بحريته  باأهمية 
مفتوحة  �ل��ع��ودة  �أب����و�ب  تظل  و�أن 
و�لرت�جع عن �لأخطاء و�ل�شتفادة 
م��ن �ل��درو���س و�ل��ع��رب �ل��ت��ي مربها 
�ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ���الل  �ل�����ش��ج��ن��اء 
و�لتوبة  �ل���ش��ت��ق��ام��ة  �إىل  و�شبيال 
�هلل  د�ع��ي��ا   .. حياتهم  يف  �لن�شوح 
ع���ز وج���ل �ن مي���ده يف ع��م��ره و�ن 
يتم عليه موفور �ل�شحة و�لعافية 

ويظل فخر� للوطن و�ملو�طنني.

عقوبتهم  م����دة  �أم�������ش���و�  �أن  ب��ع��د 
ولتكتمل فرحهم بعودة �لنزلء �إىل 

�أ�شرهم.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  و����ش��اد 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ع���ب���د�هلل 
ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان مب���ب���ادرة �شموه 
بالعفو عن �ملحكومني و�لتي تعك�س 
�ل�شجناء  منح  على  �شموه  حر�س 
�أ�شوياء  �أ�شخا�شا  ليكونو�  �لفر�شة 

وليلتئم �شملهم مع عائالتهم.
وق����ال ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �ل��ن��ع��ي��م��ي �ن 

�شتتم  �أن�����ه  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����ار 
مبا�شرة �إجر�ء�ت �لإفر�ج فور�ً عن 

�ملفرج عنهم لعودتهم �إىل �أ�شرهم.
�ل�شجناء  �أع��������رب  ج���ان���ب���ه���م  م����ن 
�متنانهم  عظيم  ع��ن  عنهم  �مل��ف��رج 
وتقديرهم و�شكرهم لأمر ومبادرة 
�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�لتي 
باأبنائه  و�ع����ت����ز�زه  ح��ب��ه  ع���ن  ت��ن��م 
و�ل�����ش��ف��ح ع��ن م��ن �خ��ط��اأ �شائلني 
�هلل  �ن مي��ت��ع��ه  �ل���ق���دي���ر  �ل���ع���زي���ز 

بال�شحة و�لعافية وطول �لعمر.

•• دبي- حم�صن را�صد 

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
م���ب���ادرت���ه���ا م����د�ر�����س �ل���ت���ط���وع  يف 
مبختلف  �لإم����ار�ت����ي����ة،  �مل���در����ش���ة 
�إمار�ت �لدولة، على �أن يبد�أ تطبيق 
�مل����ب����ادرة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا خ����الل �إج����ازة 
مار�س   25 من  �لفرتة  يف  �لربيع 
�جلاري حتى 7 �إبريل �ملقبل، ودعت 
�مل�شاركة  �مل��د�ر���س  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
مبادر�ت  ت�شم  مع�شكر�ت  بتنظيم 
و�ملتطوعني  للمتعلمني،  و�أن�شطة 
�ملبادرين يف �ملي��د�ن �لرتبوي، وكذ� 
طلبة �جلامعات و�لكليات و�أولي���اء 
�جلهات  م�شاركة  لتفعيل  �لأم���ور، 

و�ل�شركاء �ملحليني.  
وح��ددت �ل��وز�رة يف تعميم ح�شلت 
»�لفجر« على ن�شخة منه،  �شروط 
�لتطوع،  م��د�ر���س  مع�شكر  �إق��ام��ة 
يف  �مل��ت��ع��ل��م��ني  »م�����ش��ارك��ة  ت�شمنت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م »�ل����ع����ام و�جل���ام���ع���ي« يف 
�ملع�شكر،  تفعيل  وب��ر�م��ج  ج��و�ن��ب 
ف�شال عن م�شاركة �ملجتمع �ملحلي 
وت��ق��دمي خطة  ب��امل��در���ش��ة،  �ملحيط 
�أربع  عن  تقل  ل  بحيث  للمع�شكر 
�أي��ام دو�م خالل �لإج���ازة، وتقدمي 
للمدر�شة  �مل��خ��اط��ر  �إد�رة  من����وذج 

�ل�شيطرة  وو�شائل  �إج����ر�ء�ت  على 
و�لتحكم  للمحافظة على �لرو�ح 
مكان  توفر  ينبغي   �إذ  و�ملمتلكات، 
تو�جد  �حل���اف���ل���ة،  ط��ال��ب يف  ل��ك��ل 
وموؤهلون،  م����درب����ون  م�����ش��رف��ون 
و�لتز�م �لطالب بتعليمات �مل�شرفني 
و�جللو�س  ب���ال���ه���دوء  و�لل�����ت�����ز�م 
�لأوق��������ات،  �مل���ق���اع���د يف ج��م��ي��ع  يف 
وتوفري حقائب �لإ�شعافات �لأولية 
و�ل�شائقني  �مل�����ش��رف��ني  وت���دري���ب 
ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا، وع����دم جتاوز 
�ل�������ش���رع���ات �مل�����ش��م��وح ب��ه��ا و�إت���ب���اع 
تعليمات �ل�شالمة و�لقيادة �لأمنة 

�ملقام بها �ملع�شكر، وتوفري ممر�س 
مع�شكر  �إق��ام��ة  خ��الل  ممر�شة  �أو 
و�أل يقل عدد  �لتطوعية،  �ملد�ر�س 
عن  �ل��و�ح��د  �ملع�شكر  يف  �مل�شاركني 

متعلم.  30
و�شددت �لوز�رة على �أهمية توفري 
منطقة  ك���ل  يف  م�������ش���وؤول  م��ن�����ش��ق 
م���ع �جلهات  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
�مل��ح��ل��ي��ة ب������الإم������ارة،  ف�����ش��ال عن 
و�خرين من قبل �لوز�رة  للتعامل 

مع �جلهات �لحتادية.
و�أرفقت �لوز�رة مع تعميمها منوذج 
و��شتمل  �ملخاطر،  وتقييم  حتديد 

�مل���ي���اه ل��ل��م�����ش��روب��ات �ل�����ش��اخ��ن��ة �أو 
حمم�شة �خلبز، �جلدر�ن م�شممة 
ومزودة بتجهيز�ت عزل و�مت�شا�س 
�حلافالت  حترك  ومينع  �ل�شوت، 
�لطالب  ج��م��ي��ع  ���ش��ع��ود  ب��ع��د  �إل 
و�لتاأكد  �أم��اك��ن��ه��م،  يف   وجلو�شهم 
م����ن خ���ل���و �مل���ك���ت���ب���ات و�مل���خ���ت���رب�ت 
و�مل��م��ر�ت ب��ني �ل��ط��اولت، م��ن �ية 
غريها،  �أو  ك���احل���ق���ائ���ب  ع����و�ئ����ق 
لتفادى خماطر �لتعر و�ل�شقوط 
عام  ب�شكل  �ل��ع��ادي��ة،  �ل��ظ��روف  يف 
وحالت �لطو�رئ و�لإخالء ب�شكل 
�أجهزة  توفري  ع��ن   ف�شال  خا�س، 
ب�شكل  و�مل�شموعة،  �ملرئية  �لإن���ذ�ر 
�ملو�شيقى،  جيد ومميز يف �شفوف 
�شحيحة  ب�شورة  �لطالب  وتوزيع 
وم��ري��ح��ة. و�ك���دت �ل����وز�رة �أهمية 
�لأث���اث  وت�شميم  ح��ج��م  ي��ك��ون  �ن 
�ملدر�شي منا�شب للمرحلة �لعمرية 
ل��ل��ط��الب، و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لأل����و�ن 
ب��اإ���ش��ر�ف م��ن �ملعلمني  و�لأ���ش��ب��اغ 
ت�شكل  ول  �آمنة  ب�شورة  وتخزينها 
وتدريب  �ل��ط��الب،   خ��ط��ورة على 
�لألعاب  ��شتخد�م  على  �ملتعلمني 
�أم��ن��ة و�لإ�����ش����ر�ف عليهم  ب�����ش��ورة 
�أثناء �للعب، م�شددة على �أن تكون 
�لأر�شيات �آمنة ول ت�شكل خطورة 

يف جميع �لأوقات.
تو�جد  �لإج������������ر�ء�ت،  وت�����ش��م��ن��ت 
وتنظيم  مل�����ر�ق�����ب�����ة  م���������ش����رف����ني 
و�لنزول،  �ل�شعود  �أث��ن��اء  �ل��ط��الب 
وم���ر�ف���ق���ت���ه���م �أث����ن����اء �ل���ع���ب���ور فى 
�ل�����ش��ارع، وع���دم �ل�����ش��م��اح للطالب 
بالنزول �إل يف �لأماكن �ملخ�ش�شة، 
وت����ك����ون �ل�������ش���ي���ار�ت و�حل����اف����الت 
ن��ظ��ي��ف��ة وم��ك��ي��ف��ة، وب��ح��ال��ة جيدة 
وتوفر حقائب �لإ�شعافات �لأولية، 
�ملنا�شبة،  �حل�����ري�����ق  وط����ف����اي����ات 
و�شمان �شيانتها وتدريب �ل�شاقني 

و�مل�شرفني على ��شتخد�مها.
و�شددت �لوز�رة على �أهمية �للتز�م 
�ملخ�ش�شة  �مل��ق��اب�����س  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
وعدم  �ملكتبية  �لأج��ه��زة  لتو�شيل 
�ل��ت��ح��م��ي��ل �ل���ز�ئ���د، وع����دم حتميل 
خم���ارج �ل��ك��ه��رب��اء ب��اأح��م��ال ز�ئدة، 
�لو�شائل  م�شاحة  ت��ت��ج��اوز  ل  و�أن 
جدر�ن  على  �لتعليمية  و�للوحات 
�مل�شاحة  من  �ل�شفوف عن 20% 
خماطر  لتفادى  للجدر�ن  �لكلية 

�نت�شار �حلريق حال حدوثه.
وح���ظ���رت �ل�������وز�رة ت��خ��زي��ن �مل����و�د 
�لكيماوية �أو �أي مو�د �أخرى قابلة 
ف�شال  �مل��ك��ات��ب،  د�خ���ل  لال�شتعال 
عن منع ��شتخد�م �أي من �شخانات 

عند �شقوط �لطالب.
�إجر�ء�تها:  �ل��وز�رة �شمن  و�أف��ادت 
و�ملعد�ت  �لأجهزة  تكون  �أن  ينبغي 
مبطنة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  و�لأدو�ت 
ت�شكل  ول  و�حل�������و�ف  �لأط��������ر�ف 
�لطالب،  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  خ���ط���ورة 
��شتخد�م  �أث��ن��اء  �مل�����ش��رف  وت��و�ج��د 
�لريا�شية،  ل��ل�����ش��الت  �ل���ط���الب 
للطالب  �ل��الزم  �لتدريب  وتوفري 
ع����ل����ى �ل������ش�����ت�����خ�����د�م ل����الأج����ه����زة 

�لريا�شية، وتوفري بطاقة �إجر�ء�ت 
�ل�شتخد�م  و�إر����ش���اد�ت  �ل�����ش��الم��ة 
�لأمن بو�شوح على جميع �لأجهزة 
�لريا�شية،  و�لأدو�ت  و�مل����ع����د�ت 
�لإجمالية  ب��احل��م��ول��ة  و�لل���ت���ز�م 
ل��ع��دد �لأ���ش��خ��ا���س �مل�����ش��م��وح لهم 
بالتو�جد طبقا للو�ئح و�لقو�نني، 
م����ع �ه���م���ي���ة وج������ود ح����ر������س �أم����ن 
موؤهلني ومرخ�شني لتاأمني حركة 

�ل�شري.

�شهل  �لبناء  مو��شفات  على  �لكود 
�لو�شول و�لتنقل لأ�شحاب �لهمم 
من خمتلف �لإعاقات �لأمر �لذي 
بيئات  يف  للتعليم  تلقيهم  ي��دع��م 

موؤهلة مرحبة بهم.
و�أ�شافت معاليها �أن كود �لمار�ت 
�لفر�س  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  �شيمنح 
بيئات  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  �ملت�شاوية 
مر�فقها  يف  و�ل���ت���ن���ق���ل  �ل���ع���م���ل 
يحتوي  ك���ون���ه  ب���اأق���ر�ن���ه���م  �أ�����ش����وة 
و�ملر�فق  �ل��ب��ن��اء  م��و����ش��ف��ات  ع��ل��ى 
�لعمل  بيئات  يف  توفريها  �لو�جب 
ل���ت���م���ك���ني �أ�����ش����ح����اب �ل���ه���م���م من 
�ملوكلة  �أعمالهم  �لوفاء مبتطلبات 
وب���ال���ت���ايل حتقيق  ب��ي�����ش��ر  �إل���ي���ه���م 
�لتوظيف �لد�مج لهم وم�شاركتهم 
�لج���ت���م���اع���ي���ة و�لق���ت�������ش���ادي���ة يف 

�مل�شاركة  خ�����الل  م����ن  �ل���ث���ق���اف���ات 
�لريا�شية  �لوفود  مع  و�لنخر�ط 
�لإقليمية  �لأل���ع���اب  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
ل��الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س ع��رب م�شاركة 
�أب����وظ����ب����ي يف �لأل����ع����اب  م�����د�ر������س 
�خلا�س  ل���الأومل���ب���ي���اد  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
باأ�شحاب  �ل���وع���ي  زي������ادة  ب���ه���دف 
�لهمم وباأو�شاعهم وظروفهم ومن 
�لجتماعي  �لإدم�����اج  ت��ع��زي��ز  �أج���ل 

لهم �شمن �لنظام �ملدر�شي.
 18 ت�شت�شيف  ل��ل��ربن��ام��ج  ووف��ق��ا 
مدر�شة  و15  خ���ا����ش���ة  م���در����ش���ة 
ح���ك���وم���ي���ة م�����ن ج���م���ي���ع �مل����ر�ح����ل 
�ل���در�����ش���ي���ة �ل�������دول �مل�������ش���ارك���ة يف 
لالأوملبياد  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لأل����ع����اب 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ملنطقة  �خل��ا���س 
حزمة  و�شتقدم  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 

ب���ن���اء �ل���وط���ن �لأم�����ر �ل�����ذي يقود 
كاأع�شاء  �ملجتمعي  �إدم��اج��ه��م  �إىل 
عجلة  يف  وم�������ش���ارك���ني  ف���اع���ل���ني 

�لتنمية �لجتماعية.
ك���ود �لإم�����ار�ت للبية  ت��ط��وي��ر  ومت 
بالتعاون مع وز�رة تطوير  �ملوؤهلة 
على  وب���الط���الع  �لتحتية  �لبنية 
هذ�  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
�لإم��ار�ت كافة  �ملجال ويخدم كود 
�ل�شن  ك���ب���ار  �مل��ج��ت��م��ع م���ن  ف���ئ���ات 
و�لأط���ف���ال وغ��ريه��م مب��ا ي�شمن 

و�شولهم للخدمات �لأ�شا�شية.
وتطرقت معايل ح�شة بنت عي�شى 
دولة«  »تبني  برنامج  �إىل  بوحميد 
�ل���ذي ي��ه��دف �إىل ت��ع��زي��ز �لإدم����اج 
بني  �لهمم  لأ�شحاب  �لجتماعي 
�ل�����ش��ب��اب وت��ع��زي��ز �ل��ت��و����ش��ل بني 

•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لتعليم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����دويل 
و�مل��و�رد �لب�شرية �لجتماع �ل� 22 
للمجل�س �لذي عقد يف ديو�ن عام 

�لوز�رة باأبوظبي.
�لجتماع  ب��د�ي��ة  يف  �شموه  ورح���ب 
ذلك  بعد  مت   .. �ملجل�س  ب��اأع�����ش��اء 
 21 �ل���  �لجتماع  حم�شر  �عتماد 

ملجل�س �لتعليم و�ملو�رد �لب�شرية.
وتطرقت معايل ح�شة بنت عي�شى 
�ملجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د  ب��و 
خمترب  �إىل  �لج����ت����م����اع  خ������الل 
�لب���ت���ك���ار لأ����ش���ح���اب �ل���ه���م���م من 
من  تنظيمه  مت  �ل���ذي  �ل�شم  فئة 
بهدف  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  قبل 
تطوير �خلدمات �ملقدمة لل�شم يف 
�لدولة و�إي�شال ر�شالة �لأ�شخا�س 
�لتحديات  �لتعبري عن  من خالل 
�حللول  و�ق��رت�ح  يو�جهونها  �لتي 
�مل���ج���دي���ة �ل���ت���ي ت�����ش��اع��ده��م على 
باأق�شى قدر من  ممار�شة حياتهم 

�ل�شتقاللية �أ�شوة بالآخرين.
نوعه  م��ن  �لأول  �ملخترب  ويتناول 
يو�جهها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��دي��ات  �أه�����م 
�لتعليمية  �مل����ج����الت  يف  �ل�������ش���م 
و�لتوظيف و�حلياة و�أهمية �إ�شد�ر 
للغة  م���وح���د  �إم�����ار�ت�����ي  ق���ام���و����س 
�ل�شارة �خلا�شة بال�شم مما يرفع 
�أقر�نهم  من م�شتوى تعاملهم مع 
وبالتايل  لحتياجاتهم  وتفهمهم 

م������ن �ل����ف����ع����ال����ي����ات و�لأن���������ش����ط����ة 
�مل�����ش��اح��ب��ة ل��ل��ح��دث. و�ط��ل��ع �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
خ����الل �لج���ت���م���اع ع��ل��ى م���ب���ادر�ت 
�لب�شرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة 
لتوفري  �مل�شتمرة  و�جل��ه��ود  ب��دب��ي 
للطلبة  �أف�����ش��ل  ج����ودة  ذو  ت��ع��ل��ي��م 
باملد�ر�س  �مللتحقني  �لإم��ار�ت��ي��ني 

�خلا�شة يف �إمارة دبي.
و��شتعر�س �شعادة �لدكتور عبد�هلل 
�ملديرين  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل���ك���رم 
و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  ع��ام  مدير 
�لجتماع  خ��الل  دب��ي  يف  �لب�شرية 
ب��رن��ام��ج حم��م��د بن  تنفيذ  ن��ت��ائ��ج 
عامه  يف  �ملتميزين  للطلبة  ر����ش��د 
�لأول و�لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« كاأحد 
بهدف   2021 دب��ي  ب��ر�م��ج خطة 
�إعد�د جيل �إمار�تي متميز در��شيا 
يف  بفاعلية  دوره  �أد�ء  ع��ل��ى  ق����ادر 
�لتنمية �مل�شتقبلية لدولة �لإمار�ت 
وذلك  متميزة  وكفاء�ت  مبوؤهالت 
من خالل ما يوفره �لربنامج من 
�لإمار�تيني  للطلبة  در��شية  منح 
ل�شمان �لتحاقهم باأف�شل �ملد�ر�س 

�خلا�شة يف �إمارة دبي.
ك���م���ا ����ش��ت��ع��ر���س ����ش���ع���ادت���ه خالل 
�أع��������و�م من   9 �لج����ت����م����اع رح���ل���ة 
�ملدر�شية  �ل��رق��اب��ة  �أع���م���ال  تنفيذ 
ودورها  بدبي  �خلا�شة  �ملد�ر�س  يف 
�لذي  �لتعليم  ب��ج��ودة  �لرت��ق��اء  يف 

�ندماجهم �لتعليمي و�ملجتمعي.
ك��م��ا ����ش��ت��ع��ر���ش��ت م��ع��ال��ي��ه��ا خالل 
�لجتماع ��شتعد�د�ت �للجنة �لعليا 
�لإقليمية  �لأل����ع����اب  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
�إم�������ارة  ل����الأومل����ب����ي����اد �خل����ا�����س يف 
�لوفود  ��شتقبال  ب��دء  مع  �أبوظبي 
و�أوجه  �مل�شيفة  �مل��دن  يف  �مل�شاركة 
�لتنفيذية  �ملجال�س  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
�شتنفذ  �لتي  �ملحلية  يف �حلكومات 
و�لزيار�ت  �ل���رب�م���ج  م��ن  �شل�شلة 
ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة �أي����ام يف جميع 
�إم������ار�ت �ل���دول���ة ب����دء� م���ن �ليوم 
وحتى 15 مار�س �جلاري للتعرف 
وتعزيز  �لدولة  وتاريخ  تر�ث  على 
�لتبادل �لثقايف و�ملعريف حول �شتى 

�ملجالت.
ون��اق�����ش��ت م��ع��ال��ي��ه��ا م�����ش��روع »كود 
�لذي  �مل��وؤه��ل��ة«  للبيئة  �لإم������ار�ت 
�ملو��شفات  من  جمموعة  يت�شمن 
�لو�جب  و�مل��ع��اي��ري و�ل���ش��رت�ط��ات 
�مل�����ب�����اين و�مل�����ر�ف�����ق  ت����وف����ريه����ا يف 
�أ�شحاب �لهمم  و�خلدمات لتالئم 
�إليها  و���ش��ول��ه��م  ي�����ش��م��ن  ب�����ش��ك��ل 
وي�شر  ب�شهولة  �خلدمات  وتلقيهم 
�أ�شوة بالآخرين من �أفر�د �ملجتمع.  
كود  دور  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أك�������دت 
�لم��ار�ت يف �إدم��اج �أ�شحاب �لهمم 
�لعام و�لتعليم  �لتعليم  يف مد�ر�س 
ل��ه��م فر�شة  ي��ت��ي��ح  �ل���ع���ايل ح��ي��ث 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �إىل  �لو�شول 
و�ل��ت��ن��ق��ل ف��ي��ه��ا ب��ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة مع 
�لتي  �مل����ر�ف����ق �خل���دم���ي���ة  ت���وف���ري 
يحتوي  �حتياجاتهم حيث  تنا�شب 

فيها  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لطلبة  يتلقاه 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
100باملئة  �ل��ت��ح��اق  ���ش��م��ان  ن��ح��و 
م�����ن �ل���ط���ل���ب���ة �لإم������ار�ت������ي������ني يف 
خا�شة  مبد�ر�س  �خلا�شة  �ملد�ر�س 
ف��وق وما  » ج��ي��د« وم��ا  �شمن فئة 
قائمة  بذلك من مبادر�ت  يرتبط 
�مل�شتهدفات  ل��ب��ل��وغ  وم�شتقبلية 

�لوطنية لدولة �لإمار�ت.
ح�شر �لجتماع معايل ح�شني بن 
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي���ر �لرتبية 
و�لتعليم ومعايل نورة بنت حممد 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  �ل��ك��ع��ب��ي 
�مل��ع��رف��ة وم��ع��ايل ن��ا���ش��ر ب��ن ثاين 
�لب�شرية  �مل������و�رد  وزي����ر  �ل��ه��ام��ل��ي 
و�ل���ت���وط���ني وم���ع���ايل ح�����ش��ة بنت 
ب���و ح��م��ي��د وزي������رة تنمية  ع��ي�����ش��ى 
�ملجتمع ومعايل جميلة بنت �شامل 
م�شبح �ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�لدكتور  وم���ع���ايل  �ل���ع���ام  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
بالهول  حميد  �هلل  عبد  بن  �أحمد 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي������ر  �ل���ف���ال����ش���ي 
�ملتقدمة  و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم 
�أم����ني ع���ام �مل��ج��ل�����س وم��ع��ايل �شما 
�ملزروعي  ف���ار����س  ب���ن  ���ش��ه��ي��ل  ب��ن��ت 
�ل�شباب  ل���������ش����وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
ومعايل �شارة بنت يو�شف �لأمريي 
�لدكتور عبد  و�شعادة  دول��ة  وزي��رة 
�لكرم مدير عام هيئة  �هلل حممد 
دبي  يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
�ل��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر مكتب  وحم���م���د 
�شوؤون �لتعليم يف دي��و�ن ويل عهد 

�أبوظبي.

 تغيري ا�سم 
�لهندي  �ل�شفر  ج���و�ز  ح��ام��ل   ، �فيتل جميد  ك��ولجن��ار  �أن���ا 
بتاريخ  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل�������ش���ادر   ،  K7424251 رق�����م 
14/8/2012 و�ملقيم �لد�ئم يف ماركاكاثا هاو�س ، مركز 
بريد بارفانا 57A/3 ، مالبور�م كريل  676502 ، �ود 
تغيري ��شمي من كولجنار �فيتل جميد �ىل  عبد �ملجيد مع 

�لنفاذ �لفوري لذلك.

�شاري�شما   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�لفلبني   ، ك���������روز  ت�����ان�����و 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )8846133EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/7636304

فقدان جواز �ضفر
����ش���ع���اد �ل  �مل����دع����و /  ف���ق���د 
�جلن�شية  �مل��غ��رب    ، وكيلي 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )5 8 6 2 0 5 6 J D (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/7543541

فقدان جواز �ضفر
فقد �ملدعو / بيرت �لفريد 
�جلن�شية  �ملانيا    ، �رنولد 
رق����م  �����ش����ف����ره  ج����������و�ز   -
 )C4KMJHLFF(
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 054/5707513

فقدان جواز �ضفر
ف���ق���د �مل������دع������و/ �م������ني ج���ان 
ب����اك���������ش����ت����ان    ، ج���������ان  �خ���������ى 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
 -  )DB8793742(
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
ت�شليمه بال�شفارة �لباك�شتانية 
�شرطة  م�����رك�����ز  �ق���������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �ضفر
ف�������ق�������د  �مل����������دع����������و/ ل���ي���ل���ى 
�لردن   ، �ب����ر�ه����ي����م  م����اري����ا 
�جل��ن�����ش��ي��ة  - ج�����و�ز  �شفره 
274255(-يرجى  رقم)
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �لردن��ي��ة   بال�شفارة 
م��رك��ز ����ش���رط���ة   ب����الإم����ار�ت  

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات
الحتادية للموارد الب�ضرية تطلق م�ضابقة �ضدى للقراءة والتلخي�س

•• دبي-وام:

�لب�شرية �حلكومية م�شابقة  �لهيئة �لحتادية للمو�رد  �أطلقت 
موظفي  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل��ت��ي  و�لتلخي�س”  ل��ل��ق��ر�ءة  “�شدى 
�حلكومة �لحتادية. وتقوم فكرة �مل�شابقة على �ختيار �مل�شاركني 
�أحد مو�شوعات �لعدد �ل�شابع من جملة �شدى �ملو�رد �لب�شرية 

�لتي ت�شدر عن �لهيئة وتلخي�شه.
�إد�رة �ل�شرت�تيجية و�مل�شتقبل  �ل�شام�شي مديرة  وقالت كليثم 
يف �لهيئة �أن م�شابقة “�شدى للقر�ءة و�لتلخي�س” تاأتي تز�منا 
مع �حتفاء دولة �لإمار�ت ب�شهر �لقر�ءة و�نطالقا من م�شاعي 
�ملعرفة  ون�شر  �لإث��ر�ئ��ي��ة  �ل��ق��ر�ءة  ع��ادة  تعزيز  �إىل  “�لهيئة” 

وتناقلها بني موظفي �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية.
�أ�شدرت موؤخر� تعميما دعت فيه كافة  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�مل�شابقة  للم�شاركة يف  �لحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات  �ل���وز�ر�ت  موظفي 
�لتي تقوم فكرتها على �ختيار �مل�شاركني �أحد مو�شوعات �لعدد 
�ل�شابع من جملة �شدى �ملو�رد �لب�شرية �لتي ت�شدر عن �لهيئة 
ب�شكل ن�شف �شنوي وتلخي�شه بلغة خا�شة مب�شطة و�شل�شة مبا 
جلنة  �شكلت  �لهيئة  �أن  �إىل  لفتة  كلمة..   400 ع��ن  يزيد  ل 
�مل�شاركات ومر�جعتها و�ختيار  تقييم متخ�ش�شة �شتتوىل فرز 

�لفائزين ملنحهم جو�ئز يف نهاية �شهر �لقر�ءة.
�لهيئة  م��ب��ادر�ت  �لب�شرية” �إح��دى  �مل���و�رد  وتعد جملة �شدى 
مبنية  �لب�شرية  �مل���و�رد  جم��ال  يف  علمية  ثقافة  لبناء  �ل��ر�ئ��دة 

حيث  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �لعاملية  و�لتجارب  �ملمار�شات  �أف�شل  على 
�أب�شرت �ملجلة �لنور يف �لعام 2014 وت�شدر باللغتني �لعربية 
و�لإجنليزية ب�شكل ن�شف �شنوي �إلكرتونيا وورقيا ويتم �إعد�دها 
�لب�شرية  �ملو�رد  بال�شر�كة مع موؤ�ش�شات عاملية ر�ئدة يف جمال 
وتنمية ومتكني ر�أ�س �ملال �لب�شري مثل معهد �ملو�رد �لب�شرية 
بو�شطن  وجم��م��وع��ة   “  CIPD “ بريطانيا  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�لأ�شرت�لية   Monash وج��ام��ع��ة   BCG �ل���ش��ت�����ش��اري��ة 
SHRM وغريها  �لأمريكية  �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  وجمعية 
من �ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لر�ئدة. وت�شكل “�شدى �ملو�رد �لب�شرية” 
�إ�شافة نوعية ملكتبة �ملو�رد �لب�شرية يف دولة �لإمار�ت ومرجعا 
�لهيئة  لأدو�ت  و�إ���ش��اف��ًة  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  و�ملهتمني  للباحثني 

�شر�ئح  �أكرب  �إىل  �لو�شول  ت�شعى من خاللها  �لتي  �لإعالمية 
�لدولة  م�شتوى  على  لي�س  و�جل��م��ه��ور  و�ل�����ش��رك��اء  �ملتعاملني 
�أف�شل  لتعك�س من خاللها  �ملنطقة  بل وعلى م�شتوى  فح�شب 
وتوظيفها  منها  �ل�شتفادة  ميكن  �لتي  و�ل��ت��ج��ارب  �ملمار�شات 
وبالتايل  �لعمل  بيئة  وحت�شني  موؤ�ش�شاتنا  مب�شتوى  للنهو�س 
رفع �لكفاءة و�لإنتاجية. وتعنى �ملجلة بطرح كل ما هو جديد 
من روؤى و�أفكار وممار�شات تهم متخذي �لقر�ر وتخدم �شناعة 
�لتحول �ملوؤ�ش�شي يف �ل�شباق �لعاملي نحو تبني �أف�شل �ل�شيا�شات 
على  �ملوؤ�ش�شات  ت�شاعد  �لتي  و�لتطبيقات  و�لرب�مج  و�لأنظمة 
�ل�شرت�تيجية يف ظل  و�أهد�فها  مبتغاها  �ختالفها يف حتقيق 

بيئة عمل متو�زنة جاذبة ومفعمة باحليوية و�لديناميكية.

بتوجيهات �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 

مار�س »الأعلى لالأمومة والطفولة« يعلن انطالق »يوم الطفل الإماراتي« 15 
•• اأبوظبي- وام:

�لعام  �لن�شائي  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد  بتوجيهات �شمو 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية و�عتماد جمل�س �لوزر�ء .. �أعلن �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 

�م�س �نطالق »يوم �لطفل �لإمار�تي« يف 15 مار�س من كل عام.
توعية  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �إط���ار حر�س  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
جميع فئات �ملجتمع بحقوق �لأطفال لكي ينمو يف بيئة �شحية و�آمنة ود�عمة 
ت�شاهم يف تطوير جميع قدر�تهم ومهار�تهم مما يعود بالنفع على جمتمع 

دولة �لإمار�ت ككل.
�ل����وز�ر�ت  �ل��دول��ة مب��ا فيها  �إىل جميع �جل��ه��ات يف  �ل��دع��وة  �ملجل�س  ووج���ه 
و�جلهات �ملحلية و�ملوؤ�ش�شات غري �حلكومية و�ل�شركات �خلا�شة - �ل�شغرية 
و�شائل  �إىل  �إ�شافة  و�ملد�ر�س و�حل�شانات  و�جلامعات  و�لبلديات  و�لكبرية- 
�أو حملة  م�شابقة  �أو  برنامج  �أو  مبادرة  �أو  ن�شاط  لتنفيذ  و�لأف���ر�د  �لإع��الم 

توعية على �ل�شعيد �ملحلي �أو �لوطني حول حقوق �لطفل.
�لأعلى  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لفال�شي  بنت عبد�هلل  �ل��رمي  �شعادة  وقالت 
ي���وم �لطفل  �ن��ط��الق  ي��ت��ز�م��ن  �ملنا�شبة -  ه���ذه  و�ل��ط��ف��ول��ة - يف  ل��الأم��وم��ة 
�لإمار�تي مع فعاليات عام ز�يد �لو�لد �ملوؤ�ش�س » طيب �هلل ثر�ه » �لذي �أر�شى 
�لر�شيدة،  قيادتنا  تتبعه  �لذي  �لنهج  للطفل، وهو  و�لأم��ان  دعائم �حلماية 
حيث �شدر مر�شوم من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة »حفظه �هلل« بقانون حقوق �لطفل »ودمية« يف عام 2016، و�لذي 

ي�شتهدف ن�شر ثقافة حقوق �لطفل على �أو�شع نطاق.
بتعزيز  منها  �إميانا  ياأتي  �لقيادة  جانب  من  �لهتمام  ه��ذ�  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�جتماعيا  وف��اع��ل  �شعيد  جيل  و�إع���د�د  كافة  حقوقه  ومنحه  �لطفل  مكانة 

و�قت�شاديا.
�ل�شيخة  �شمو  �إعالن  �لتح�شري�ت جتري على قدم و�شاق منذ  �أن  و�أ�شافت 
فاطمة بنت مبارك �لعام �ملا�شي عن تخ�شي�س يوم 15 مار�س من كل عام 
�حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �جلهات  د�عية جميع  �لإم��ار�ت��ي..  بالطفل  لالحتفال 

ت�شتهدف  فعاليات  تنظيم  خ��الل  م��ن  �ل��ي��وم  ه��ذ�  يف  للم�شاركة  و�خل��ا���ش��ة 
�لأ�شرة  د�خل  لفهم حقوقهم وم�شوؤولياتهم  �لأطفال  �لوعي بحقوق  تعزيز 

و�ملجتمع.
�حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��وز�ر�ت  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  وحث 
وغ���ري �حل��ك��وم��ي��ة و�ل�����ش��رك��ات �خل��ا���ش��ة ك��اف��ة ع��ل��ى �ل���ش��ط��الع ب��دوره��ا يف 
�لأن�شطة وتوفري  » من خ��الل نخبة من  �لإم��ار�ت��ي  �لطفل  ي��وم   « فعاليات 
�لفر�س جلميع �لأطفال �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لدولة و�أ�شحاب �لهمم على 
و�لإعالم  �لبيئة  وحماية  و�لريا�شية  و�لثقافية  �لفنية  �ملجالت  تغطي  �أن 
و�لعلوم وعلوم �لف�شاء و�لتكنولوجيا وغريها مبا يعك�س دور هذه �جلهات 
يف تعزيز حقوق �لأطفال و�شول �إىل حتقيق روؤية �لإمار�ت 2021 و�أهد�ف 

�لتنمية �مل�شتد�مة 2030-2015.
وتتمحور �أه��د�ف ه��ذه �لفعاليات ح��ول متكني وزي��ادة وع��ي �لأط��ف��ال لفهم 
�لوطنية  �مل�شتويات  وعلى  و�ملجتمع  �لأ�شرة  د�خ��ل  وم�شوؤولياتهم  حقوقهم 
�لأطفال  و�لت�شامن بني  �لآخر  وتقبل  و�لت�شامح  �لتعددية  وغر�س �حرت�م 

عند فهمهم حلقوقهم وو�جباتهم.
�لذي  �ل���دور  بحقوقه،  و�لتوعية  بالطفل  �لإم����ار�ت  دول��ة  �حتفاء  ويعك�س 
ت�شطلع به �لدولة يف توفري �أرقى �شبل �حلماية و�لرفاهية للطفل، �إذ جرى 
و�لطفولة  لالأمومة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �إط��الق  �ملا�شي  �لعام  خ��الل 
وتنمية  ح��ق��وق  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�خل���ط���ة   2021  –  2017
�أهمية  �ل��دول��ة  و�أول���ت   ،2021 –  2017 �لهمم  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �لأط��ف��ال 
�لقر�ر�ت  �لأولوية يف  �لف�شلى ومنحته  �لطفل وم�شاحله  ق�شوى حلماية 
و�لإجر�ء�ت كافة �لتي تتخذ يف �شاأنه و�أر�شت جميع �لأ�ش�س �لتي تكفل حماية 
�لأطفال من �لأذى وت�شاعدهم على �لنمو و�لتطور. و�نطالقا من �إميانها 
�آر�ئهم  عن  �لتعبري  حق  لهم  �لدولة  كفلت  فقد  �مل�شاركة  يف  �لأطفال  بحق 
و�لآد�ب  �لعام  �لنظام  يتفق مع  ودرج��ة ن�شجهم، ومبا  ل�شنهم  بحرية وفقا 
�لعامة و�لقو�نني �ل�شارية يف �لدولة  وجرى �إطالق و�شم #يوم_�لطفل_
لأن�شطة  للرتويج  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على   2018 �لإم���ار�ت���ي 

وفعاليات يوم �لطفل �لإمار�تي.

�ضفارة الدولة تقيم حفل ا�ضتقبال مبنا�ضبة تد�ضني برامج حملة ال�ضيخة فاطمة لعالج املراأة والطفل يف ال�ضودان
•• اخلرطوم-وام:

�أقامت �شفارة �لدولة يف �خلرطوم حفل ��شتقبال مبنا�شبة تد�شني بر�مج 
حملة �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لن�شانية �لعاملية لعالج �ملر�أة و�لطفل 
وبرنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يف �ل�شود�ن و�شط ح�شور دبلوما�شي 
�لدولة  ور�شمي و�شعبي رفيع. وكان �شعادة حمد حممد �جلنيبي �شفري 
لدى �ل�شود�ن و�أع�شاء �ل�شفارة يف ��شتقبال �شيوف �حلفل �لذي ح�شره 
�ل�شيد �أحمد حممد �آدم مفو�س �لعون �لإن�شاين يف �ل�شود�ن ووفد �لحتاد 
�لن�شائي �لعام برئا�شة �مل�شت�شار حممد �بر�هيم �ملن�شوري م�شت�شار �لحتاد 
و�ل�شيدة فاطمة �ملحرزي وم�شريف �حلملة و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي 

�ملعتمدين يف �ل�شود�ن يتقدمهم عميد �ل�شلك �لدبلوما�شي.
�لإمار�ت”  “�أم  �أن  موؤكد�  باحلملة  �جلنيبي  حمد  �ل�شفري  �شعادة  و�أ�شاد 
رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  رئي�شة �لحت��اد  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�لأ�شرية هي �أم �لعرب ومبادر�تها وم�شاريعها تالم�س �لإن�شانية ومو�قفها 
�لنبيلة ي�شجلها �لتاريخ باأحرف من نور لأنها عنو�ن بارز على نهج �لقائد 

ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س 
�شاحب �لميان �لعميق بنجدة �لب�شرية وم�شاعدة �ملحتاجني و�ل�شر�ئح 

�ل�شعيفة يف خمتلف �ملجتمعات.
و��شتعر�س �لوفد خالل �حلفل مبادرة �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لتي 
و�لتي  �لتطوع  برنامج  �مل��ر�أة و�لطفل �شمن  �ل�شود�ن لعالج  �نطلقت يف 
ت�شتهدف �لو�شول �إىل �ملناطق �لريفية وت�شعى �إىل تر�شيخ ثقافة �لعمل 
 20 �أك��ر من  �لطباء �شمن منظومة عربية عاملية عرب  �لطوعي بني 
عيادة متنقلة وم�شت�شفى ميد�ين لتقدمي خدمات عالجية وت�شخي�شية 

خمت�شة باملر�أة و�لطفل با�شتخد�م �أجهزة حديثة وتقنية متطورة.
كما  �لعربية  �ل��دول  من  ع��دد  من  متطوعون  �أط��ب��اء  �حلملة  يف  ي�شارك 
تعمل �حلملة من خالل منظومتها على تدريب �لطباء وتاأهيلهم للعمل 

يف �لعياد�ت �ملتحركة و�مل�شت�شفيات �مليد�نية.
و�أعلنت �حلملة عن تخ�شي�س �أول جائزة للتطوع يف عالج �ملر�أة و�لطفل 
فخامة  ح��رم  بابكر  ود�د  �ل�شيدة  بح�شور  �ليوم  �حلملة  تد�شني  و�شيتم 
�خلرطوم  ل��دى  �لدولة  و�شفري  �لب�شري  ح�شن  عمر  �ل�شود�ين  �لرئي�س 

وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

اله�الل الأحم�ر ف�رع الفجي�رة ينف��ذ ع�ددا م�ن 
املب�ادرات الإن�ضاني�ة والأن�ضط�ة املجتمعي�ة

الهالل الأحمر الإماراتي يد�ضن عام زايد 
عدن املوؤقتة  اليمنية  العا�ضمة  يف   2018

•• عدن-وام: 

#عام_ز�يد  �م�س  �شباح  بعدن  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  د�شنت 
يف  �ل��ع��ام  خ��الل  تنفيذها  �شيتم  م�شاريع  حزمة  ع��ن  ب��الإع��الن   2018

حمافظات عدن - وحلج - و�أبني - و�ل�شالع - وتعز.
كما وقعت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �تفاقية �شر�كة مع جامعة عدن 

لدعم �لفعاليات و�لأن�شطة �لتي تقيمها �جلامعة.
�ل علي عن  �شعيد  �ملهند�س  �لإمار�تي بعدن  �لأحمر  �لهالل  و�علن مدير 
�شت�شل  و�ت  100 ميجا  لكهرباء عدن ب  �لمار�تي  �لحمر  �لهالل  دعم 
قريبا جمدد� فى �لكلمة �لتي �لقاها فى حفل بهذه �ملنا�شبة �لتز�م �لهالل 
�لحمر بالوقوف �ىل جانب لالأ�شقاء يف �ليمن من خالل تنفيذ م�شاريع 
مل�شاريع  �متد�د  هي   2018 ز�ي��د  ع��ام  فى  �ليمنية  �ملحافظات  خمتلف  يف 

�لأعو�م �ملا�شية و�شيعمل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي على .
�ملحررة حيث  �ملحافظات  �ي�شاً يف  ع��ام خري  �شيكون  ز�ي��د  ع��ام  �إن  و�أ���ش��اف 
مت ر�شد ميز�نية لتنفيذ م�شاريع خدمية وتنموية يف 5 حمافظات عدن، 
�إم��ار�ت��ي. وخالل  35 مليون دره��م  �ول�شالع، وتعز مببلغ  و�أب��ني،  وحل��ج، 
�حلفل قام �ملهند�س جمعة �ملزروعي م�شوؤول �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف 
�لفعاليات و�لأن�شطة  �شر�كة مع جامعة عدن لدعم  �تفاقية  بتوقيع  عدن 
�لجتماعية  �ل�شخ�شيات  من  ع��دد  تكرمي  مت  فيما  �جلامعة  يف  �لطالبية 

�لتي لها ب�شمات �يجابية يف خدمة �ملجتمع.
ح�شر �لتد�شني وفد ر�شمي لبعثة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف عدن ونائب 
وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة وحم��اف��ظ��و �أب���ني وت��ع��ز وحل��ج و�ل��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال حمافظة 
عدن، وم��در�ء �لأم��ن يف عدن وحلج و�أب��ني ورئي�س جامعة عدن وعدد من 

�ل�شخ�شيات �لثقافية و�لأدبية و�ل�شيا�شية �ليمنية.

وفد من هيئة تنمية املجتمع بدبي يزور 
دار زايد للرعاية يف العني

•• العني-وام:

للرعاية  ز�ي��د  د�ر  زيارته  �ملجتمع بدبي خالل  تنمية  �طلع وفد من هيئة 
�لأ�شرية بالعني على �أف�شل �ملمار�شات وتطبيقها يف جمال �لرعاية �لأ�شرية 
�لبديلة. و�لتقى �لوفد نبيل �شالح �لظاهري مدير عام د�ر ز�يد للرعاية 
�ل�شرية بح�شور �لدكتور عبد�لعزيز �حلمادي رئي�س جلنة �لأ�شر �حلا�شنة 
وبدرية �ل�شام�شي رئي�شة ق�شم �لرعاية �لبديلة وخولة حمد �لبادي رئي�شة 

ق�شم �لحت�شان و�آمنة عبيد بن ثالث رئي�شة ق�شم تطوير �لرب�مج.
للرعاية  ز�ي��د  د�ر  م�شرية  ع��ن  �شرحا  ل��ه  وق��دم  بالوفد  �لظاهري  ورح��ب 
�شرح  �ىل  بالإ�شافة  �ملا�شية  عاما   30 �ل���  م��د�ر  على  و�إجناز�تها  �لأ�شرية 
مف�شل حول �له��د�ف و�خلطط �ل�شرت�تيجية �خلا�شة بالد�ر وعن دور 
�لأم �لبديلة يف رعاية �لطفال وم�شروع �لحت�شان �لعائلي �ملتميز وم�شروع 
بيوت �ل�شباب وم�شروع �لأ�شر �خلارجية و�مل�شتقلة �لتي تهدف �إىل �أن توفر 
رعاية �أ�شرية تربوية متكاملة لفاقدي �لرعاية �لأ�شرية وحتقيق �شعادتهم 
و��شتقاللهم يف �ملجتمع. وقدمت �آمنة عبيد �شرحا مف�شال عن �آلية �لعمل 
لدى �لد�ر.. مثمنة �لدور �لكبري �لتي تبذله د�ر ز�يد ليكون منوذج �لرعاية 

�لبديلة �لمار�تي �لنموذج �لأف�شل على م�شتوى �لعامل.

الفجرية -وام:

نفذ فرع �لهالل �لأحمر بالفجرية 
�شركاء  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  م����وؤخ����ر�ً 
�لأن�شطة  م��ن  ع����دد�ً  “�لهالل” 
و�ملبادر�ت  �لتوعوية  و�لفعاليات 
�لفجرية  م��دي��ن��ة  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�إعالن عام  و�شو�حيها جتاوباً مع 

ز�يد”. “عام   2018
تعريف  بهدف  �لفعاليات  �قيمت 
كافة �أفر�د �ملجتمع �ملحلي باجلهود 
يف  �لهيئة  تنفذها  �لتي  �لإن�شانية 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  جم����الت  ���ش��ت��ى 
�ملجتمعية  �ل�������ش���ر�ك���ة  وت���ف���ع���ي���اًل 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��دة  ي��د  وت��ق��دمي 
لكافة �لفئات �لتي يرعاها �لهالل 

�لأحمر حملياً ودوليا.
�ل�شريدي  حم��م��د  �شهيل  و�أ����ش���ار 
م����دي����ر ف�������رع �ل�����ه�����الل �لأح����م����ر 
وبحلول  �لفرع  �أن  �إىل  بالفجرية 
�أق�شام  جهود  ز�يد” و�شمن  “عام 
وتوعية  و�لأي������ت������ام  �مل���ت���ط���وع���ني 
و�أن�شطة  م���ب���ادر�ت  ن��ف��ذ  �مل��ج��ت��م��ع 
ت�شتهدف  و�إن�����ش��ان��ي��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
�أنحاء  كافة  �ل�شعيفة يف  �ل�شر�ئح 
�لفجرية من �شمن هذه �لأن�شطة 
�شارك  �لبتكار  �أ�شبوع  ومبنا�شبة 
�ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي فرع 
�لفجرية �لنادي �لعلمي بالفجرية 
يف ف��ع��ال��ي��ات �أ����ش���ب���وع �لب���ت���ك���ار يف 
 15 بح�شور  مول”  “�لفجرية 
�لفجرية  ف��رع  �لهالل  بر�عم  من 
ليتم  �لهيئة  متطوعي  من  وع��دد 
و�لطرق  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل�����و�د  ت��ق��دمي 
لتنوير عقولهم  �ملبتكرة  �جلديدة 
وت�����ش��ج��ي��ع��ا ل��ه��م ع��ل��ى لب��ت��ك��ار يف 
�شتى �ملجالت و�شارك ق�شم �لأيتام 
ترفهية  فعالية  تنفيذ  يف  بالفرع 
�ل��ف��رع يف م��رك��ز �لألعاب  ل��رب�ع��م 
م�شاركة  بهدف  باللولو  �شباركيز 

�لأوقات  وق�شاء  فرحتهم  �لأي��ت��ام 
�لبهجة يف  لإدخ���ال  �مل��رح��ة معهم 

نفو�شهم.
لالأحياء  �لعاملي  �ليوم  ومبنا�شبة 
�أن ق�شم  �ل�����ش��ري��دي  �أف���اد  �ل��ربي��ة 
مركز  يف  ن���ف���ذ  ب���ال���ف���رع  �لأي�����ت�����ام 
�ل��ب��ي��ئ��ة �جلبلية  ل�����ش��ون  �حل��ف��ي��ة 
لرب�عم  تثقيفية  فعالية  بكلباء 
�لهالل �لأحمر بالفجرية وتهدف 
�لأي����ت����ام  ت���ع���ري���ف  �إىل  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
لالنقر��س  �لآي���ل���ة  ب��احل��ي��و�ن��ات 
وكيفية  �لطبيعية  بيئتها  وع��ل��ى 
�شملت  ك����م����ا  ع���ل���ي���ه���ا  �حل�����ف�����اظ 
 16 ���ش��ارك فيها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
من بر�عم �لفرع �إجر�ء �مل�شابقات 
�أدخلت  �لتي  �لرتفيهية  و�لألعاب 
�لفرح و�ل�شرور على نفو�س �لأيتام 

و�أ�شعدتهم.
و�أو�شح �شهيل �ل�شريدي �أن ق�شم 
�مل��ت��ط��وع��ني ب���ال���ت���ع���اون م���ع فرق 
�ل���ط���الب���ي يف ع�����دد من  �ل����ه����الل 
�لفجرية نفذ حما�شر�ت  مد�ر�س 
�لعمل  “ثقافة  ب��ع��ن��و�ن  ت��وع��وي��ة 
فاطمة  م��در���ش��ة  يف  �لتطوعي” 

�لأ�شا�شي  للتعليم  �مللك  عبد  بنت 
للتعليم  �ل��ف��ج��رية  وم��در���ش��ة  ح1 
�لأ���ش��ا���ش��ي ب��ن��ات وم��در���ش��ة �حلالة 
وموؤ�ش�شة  �لأ����ش���ا����ش���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ب�شمات �لأج��د�د بالفجرية، حيث 
و�لهالل  �مل��ت��ط��وع��ني  ق�����ش��م  ق����ام 
عن  تعريفية  حما�شرة  �لطالبي 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي وجائزة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة للعام  ل��ل��خ��دم��ة  ع���ون 
مت   ،2018 –  2017 �لدر��شي 
ب��اأق�����ش��ام �لهيئة  �ل��ط��الب  ت��ع��ري��ف 
و�خلارجية  �لد�خلية  و�أن�شطتها 
وجم������الت �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي يف 
98 من  �ل��ه��ي��ئ��ة، ب��ح�����ش��ور ع����دد 
ط���الب وم�����ش��رف��ني ك��م��ا ق���ام ق�شم 
�مل���ت���ط���وع���ني ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�����ب�����ادرة “ 
ق��اف��ل��ة ع��ي��ال ز�ي���د �خل���ري “ �لتي 
تهدف �إىل تعزيز �لعمل �لتطوعي 
�ملجتمعي بني طلبة  �لوعي  ون�شر 
نفو�س  يف  �لأم�����ل  وزرع  �مل���د�ر����س 
بالتعاون  وذل���ك  �ملحتاجة  �لأ���ش��ر 
�لنموذجية  ل���ي���و�  م���در����ش���ة  م����ع 

بالعني.
�ملجتمع  �أف����ر�د  توعية  جم��ال  ويف 

وتدريبهم  �خل��ط��رة  ب���الأم���ر�����س 
�لأولية  �لإ���ش��ع��اف��ات  �إج�����ر�ء  ع��ل��ى 
�لأحمر  �ل��ه��الل  ف��رع  �أ���ش��ار مدير 
توعية  ق�������ش���م  ب��������اأن  ب���ال���ف���ج���رية 
�لأ�شبوع  ومبنا�شبة  ق��دم  �ملجتمع 
�شرطان  م��ن  للتوعية  �خلليجي 
�ل���ث���دي حم���ا����ش���رة ت���وع���وي���ة عن 
و�أ�شبابه  �ل��ث��دي  ���ش��رط��ان  م��ر���س 
��شتهدفت  م��ن��ه  �ل��وق��اي��ة  وط����رق 
خ����الل  ومت  �مل��������د�ر���������س  ط��������الب 
�لربو�شور�ت  ت���وزي���ع  �مل��ح��ا���ش��رة 
�لتعريف  يف  و�أهميتها  �لتثقيفية 
ب����امل����ر�����س وحم����ارب����ت����ه ك���م���ا ق���ام 
�لق�شم بتنفيذ دور�ت تدريبية عن 
رو�شة  ملعلمات  �لأولية  �لإ�شعافات 
موؤ�ش�شة  ل�شائقي  و�أخ����رى  كلباء 
م��و����ش��الت �لإم����ار�ت ب��خ��ور فكان 
مت خالل �لدورة �شرح طرق تقدمي 
�لإ�شعافات �لأولية ح�شب كل حالة 
يجب  �ل��ت��ي  �ل�شحيحة  و�ل��ط��رق 
�لإ�شعافات  ع��م��ل  �أث���ن���اء  �إت��ب��اع��ه��ا 
�لأول�����ي�����ة وك��ي��ف��ي��ة �ل���ت���ع���ام���ل مع 
�ل�شم�س  و������ش�����رب�����ات  �جل����������روح 

و�لك�شور و�لإنعا�س �لقلبي.

نهيان بن مبارك يدعو ال�ضباب لت�ضميم �ضعار للت�ضامح
•• اأبوظبي-وام:

وجه معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح دعوة لل�شباب يف 
�ملجتمع للم�شاركة يف م�شابقة مفتوحة لت�شميم �شعار للت�شامح يكون عالمة 
بارزة للت�شامح بكل ما ي�شمله من منظومة قيم �إن�شانية �شامية كالحرت�م 

و�لتعاي�س وليمثل �أيقونة حا�شرة يف �أذهان خمتلف �أفر�د �ملجتمع.
بقدر�ت  منه  �إميانا  �مل�شابقة  بهذه  بامل�شاركة  لل�شباب  معاليه  دع��وة  وتاأتي 
�ل�شباب �لإبد�عية وطاقاتهم غري �ملحدودة يف �لبتكار ودعوة مل�شاركتهم يف 
تعزيز �ملفاهيم و�ملعاين �حلقيقية لكلمة �لت�شامح و�أثرها �لعظيم يف �ملجتمع 

من �لنو�حي �لجتماعية و�لقت�شادية و�لأمنية و�لثقافية و�لدينية.
لقدر�تهم  وحتفيز�  �ل�شبابية  للمو�هب  ت�شجيع  ه��ي  �ل��دع��وة  ه��ذه  �أن  كما 
للت�شامح  و�لثقايف  �لعلمي  �ملحتوى  �إث��ر�ء  يف  �لإيجابي  لالإ�شهام  �لإبد�عية 
عرب �لرموز و�ل�شعار�ت كاأدو�ت ب�شرية فاعلة وموؤثرة لها مدلولت ومعاين 

عدة تتنا�شب مع �لقيم �لإن�شانية �لرفيعة ل�شيما قيمة �لت�شامح.
و�شتكون �مل�شاركة يف هذه �مل�شابقة لفئة �ل�شباب “�لفئة �لعمرية 15 – 35 
“ من خمتلف �جلن�شيات “�ملو�طنني و�ملقيمني”.. وتن�س �ل�شروط على �أن 
ويرفق  للم�شمون  �لدللة  وق��وة  �لهدف  وو�شوح  بالب�شاطة  �ل�شعار  يت�شم 
�ملت�شابق و�شفا حتليليا لل�شعار وعنا�شره ودللته و�أن يكون �ل�شعار ذو �شلة 
�شعار�ت  لأي��ة  وم�شابها  مقتب�شا  �لت�شميم  يكون  ل  و�أن  �لت�شامح  مبو�شوع 
�لفائز  �أية مطالبات و�أن يلتزم  �أخرى ويكون مقدم �لت�شميم م�شوؤول عن 
�ملخ�ش�س  �ملكافاأة  مبلغ  وجدت” �شمن  “�إن  �إ�شافة  �أو  تعديل  �أي  ب��اإج��ر�ء 
�ل�شعار ب�شيغة “ PDF “ بدقة 300 ميغا  “20000 درهم” و�أن يقدم 
�أن ل  بيك�شل كما ميكن �مل�شاركة باأكر من ت�شميم للم�شارك �لو�حد على 
يتجاوز 3 ت�شاميم. وينوه مكتب وزير �لت�شامح �إىل �إر�شال جميع �مل�شاركات 
ميكن  كما   ،info@tolerance.gov.ae �لإلكرتوين:  �لربيد  عرب 

�ل�شتف�شار عن طريق رقم �لهاتف: 025993708 .
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اأخبـار الإمـارات
مركز دبي لالأمن الإلكرتوين ي�ضارك مبعر�س الإمارات للوظائف

•• دبي -وام:

ي�شارك مركز دبي لالأمن �لإلكرتوين يف معر�س �لإمار�ت 
للوظائف 2018 �لذي ينطلق �ليوم �لثالثاء.

م�شتقبل مهني يف جمال  ل��ب��ن��اء  ف��ر���س  �مل��رك��ز  وي��ع��ر���س 
�لأمن �لرقمي وتقنية �ملعلومات د�عيا �ملو�طنني �لباحثني 
 4-A2 عن فر�س مهنية متميزة �إىل زيارة من�شته رقم

يف قاعة زعبيل 2 مبركز دبي �لتجاري �لعاملي .
للمو�طنني  ع��م��ل��ي��ة  جت�����ارب  �مل���رك���ز  م��ن�����ش��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
�ل��ب��اح��ث��ني ع���ن ف��ر���س م��ه��ن��ي��ة ت��ت��ي��ح ل��ه��م �لط�����الع على 
عرو�س م�شتقبلية لأدو�ت مهنة �أمن �ملعلومات بالإ�شافة 

ك��م��ا �شيقوم  �لأ���ش��ي��اء  ت��ف��اع��ل��ي��ة لإن���رتن���ت  �إىل م��ن��ظ��وم��ة 
فريق مو�طن مب�شاعدتهم على تقدمي طلبات �لتوظيف 

�ملبا�شرة رقميا يف �جلناح.
�مل��رك��ز خالل  �شيقدمها  �ل��ت��ي  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل��ف��ر���س  وت�����ش��م��ل 
�مل��ع��ر���س وظ��ائ��ف ���ش��اب��ط �أم����ن م��ع��ل��وم��ات وم��دق��ق �أمن 
و�شابط  معلومات  نظم  و�شابط  �أمني  وباحث  معلومات 
�إد�ري���ة  وظ��ائ��ف  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لعمليات  م��رك��ز  ت�شغيل 
�ملر�فق  و�إد�رة  و�مل��ال��ي��ة  �لب�شرية  �مل����و�رد  ت�شمل  م��ت��ع��ددة 
�لأمنية. وتغطي �لفر�س جمالت �أمن �ملعلومات وهند�شة 
�لأعمال  و�إد�رة  �حل��ا���ش��وب  �شبكات  وهند�شة  �لت�����ش��الت 
و�لهند�شة �لإلكرتونية وغريها وتتميز �لفر�س �ملهنية يف 

�ملركز ببيئة عمل متميزة حتفز �لإبد�ع و�لبتكار بالإ�شافة 
على  بالطالع  م�شتمر  ب�شكل  �لقدر�ت  تنمية  فر�س  �إىل 

�أحدث �لتقنيات و�ملعارف ذ�ت �لعالقة مبجال �لعمل.
و �كد �شعادة يو�شف حمد �ل�شيباين �ملدير �لعام ملركز دبي 
فر�شة  تعد  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �ن  �لإل��ك��رتوين  لالأمن 
�لفر�س  على  و�طالعهم  �ملو�طنة  �لكفاء�ت  ل�شتقطاب 
بالكامل  م��و�ط��ن  ك���ادر  ي��دي��ره  �مل��رك��ز  �ن  م��ن��وه��ا  �ملهنية 
بن�شبة 100 باملئة يتحملون م�شوؤولية بناء �ملدينة �لأكر 
�أمنا �إلكرتونيا يف �لعامل و ذلك �ن�شجاما مع ��شرت�تيجية 
�ملركز �لتي ي�شكل بناء �لقدر�ت �لرقمية �ملو�طنة �أحد �أهم 

جو�نبها.

طرق دبي ت�ضتعر�س �ضواغرها يف معر�س الوظائف
•• دبي -وام: 

ت�شارك هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف معر�س �لإمار�ت للوظائف �لذي تنطلق فعالياته �ليوم �لثالثاء يف مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي حيث حتر�س �لهيئة على ��شتقطاب �لكو�در �ل�شابة من خريجي �لدولة و�إحلاقهم ب�شوق �لعمل. 
و�أو�شحت كوثر كاظم مدير �إد�رة تنفيذي يف �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتطوير بقطاع خدمات �لدعم �لإد�ري �ملوؤ�ش�شي 
يف �لهيئة �أن �لهيئة حتر�س على �مل�شاركة يف هذ� �ملعر�س ب�شكل �شنوي لتعزيز ��شرت�تيجية �لتوطني لديها ل�شيما 
�أنه ي�شتقطب �شريحة و��شعة من �شباب و�شابات �لدولة من طلبة �جلامعات و�لكليات و�ملعاهد حديثي �لتخرج �إ�شافة 
�إىل �لكفاء�ت �لقيادية و�لإد�رية �ملو�طنة يف خمتلف �ملجالت م�شرية �إىل �أن جناح �لهيئة يف �ملعر�س �شي�شتعر�س عدد� 
من �ل�شو�غر متثلت بتخ�ش�شات �لهند�شة �ملالية �ل�شتثمار �لتدقيق �لد�خلي �لوظائف �لإد�رية �أنظمة �ملعلومات 
�أنه  و�أك��دت  �لت�شغيلية.  �لوظائف  و�أخ��ري� عدد� من  �لتخطيط �ل�شرت�تيجي  �جلودة و�ل�شحة و�ل�شالمة و�لبيئة 
�شيتم �إجر�ء مقابالت فورية للمتقدمني للوظائف �ل�شاغرة من قبل مديري �لإد�ر�ت �ملعنيني خالل فرتة �ملعر�س 

مما ي�شهم يف �لإ�شر�ع يف عملية �لتوظيف.

�ضلطان القا�ضمي يتفقد م�ضروع جامع ال�ضارقة يف منطقة الطي 

حاكم ال�ضارقة يتفقد م�ضروع مباين منتدى الطالب والطالبات بجامعة ال�ضارقة

•• ال�صارقة -وام:

�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  تفقد �شاحب 
يف  �ل�شارقة  جامع  م�شروع  �م�س  �شباح  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

منطقة �لطّي بال�شارقة.
�إط��ار حر�س �شموه على  وج��اءت زي��ارة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف 
و�لوقوف  �ل�شكان  تخدم  �لتي  و�لعلمية  �خلدمية  �مل�شاريع  �شري  متابعة 
على �حتياجات �أهايل �ملدينة و�لقاطنني على �أر�شها يف خمتلف �ملناطق 
�إن�شاء مر�فق متنوعة  وتوفري كافة مقومات �حلياة �ل�شعيدة من خالل 

وخطط  و�ملجتمعية  �لعلمية  �لنه�شة  مع  تتو�كب  حديثة  حتتية  وبنى 
�لتنمية �ل�شاملة يف �إمارة �ل�شارقة.

جامع  مل�شروع  �شموه  زي��ارة  خالل  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�طلع 
�ل�شارقة يف منطقة �لطّي من �لقائمني على �مل�شروع على �شري �لعمل يف 
م�شروع �جلامع وكافة �ملر�فق �خلا�شة به وكافة تفا�شيل �مل�شروع وحجم 
ما مت �إجنازه وما يجري �لعمل عليه �إىل جانب �خلطط �لزمنية لإكمال 
للم�شاجد  متميزة  جديدة  �إ�شافة  �ل�شارقة  جامع  يعترب  حيث  �مل�شروع 
من   24.665 وي�����ش��ع  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  م��ن��اط��ق  و�مل�����ش��ل��ي��ات يف خمتلف 

�مل�شلني من �لرجال و�لن�شاء.

كما تعرف �شموه من �لقائمني على �لعمل خالل �جتماعه بهم يف موقع 
للجامع ومر�فقه  و�لإن�شائية  �لهند�شية  �ملخططات  كافة  �إىل  �لإن�شاء�ت 
�خلدمية ومناطق توزيعها حيث �أبدى �شموه عدد�ً من �ملالحظات �لفنية 
من  �ملزيد  لتوفري  وذل��ك  و�لتجهيز�ت  �لتعديالت  بع�س  ب��اإج��ر�ء  ووج��ه 
�إ�شافية  نوعية  م��ر�ف��ق  ي�شم  و�ل���ذي  �جل��ام��ع  مل��رت��ادي  و�لعناية  �ل��ر�ح��ة 
ت�شهياًل  وذلك  و�لن�شاء  �لرجال  من  �خلا�شة  �لحتياجات  بذوي  خا�شة 

لهم خالل �أد�ء �ل�شالة و�لو�شوء وغريها.
حتظى  �ل��ت��ي  �ل�شارقة  �إم���ارة  م�شاجد  �أه���م  م��ن  �ل�شارقة  ج��ام��ع  ويعترب 
بالهتمام �لكبري من �شموه حيث �أ�شرف �شموه على ت�شميم هذ� �جلامع 

وجميع �أعماله �لتف�شيلية من ت�شاميم د�خلية ونقو�س وزخارف وخطوط 
�إ�شالمية �مل�شتلهمة من فنون �لعمارة �لإ�شالمية.

�أكرب م�شاجد �لإم��ارة �مل�شلنّي يف  �أحد  �ل�شارقة �لذي يعد  ويخدم جامع 
مناطق �لطّي وب�شاتني �لطّي و�ل�شيوح ومدينة تالل ب�شكل رئي�س حيث 

تتوفر �لطرق من و�إىل �جلامع مبا�شرة.
 بالإ�شافة �إىل �لعابرين على طريق �لإمار�ت �لعابر و�لذي ي�شل �ل�شارقة 
�إىل جانب طريق مليحة عند مدخل  �لدولة  ومناطق  �إم��ار�ت  مبختلف 
و�أم  ور�أ���س �خليمة  دب��ي  �إم���ار�ت  و�إىل  للقادمني و�ملتوجهني من  �لإم���ارة 

�لقيوين.

•• ال�صارقة - وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س جامعة �ل�شارقة، �شباح �م�س �لثنني، 

م�شروع مباين منتدى �لطالب ومنتدى �لطالبات يف جامعة �ل�شارقة.
�جلاري  �ملبنيني  م�شروع  يف  �لعمل  �شري  على  �ل��زي��ارة  خ��الل  �شموه  ووق��ف 
�إن�شاوؤهما بتوجيهات �شموه يف كليتي �لطالب و�لطالبات، كل على حدة، حتى 
تتم �ل�شتفادة منه يف تنظيم و��شتقبال �أن�شطة وفعاليات �لطالب �ملختلفة، 
وتوفر جو� �أكادمييا مميز� يتيح للطالب تنظيم �أوقاته و�لعمل يف جمموعات 

بحثية متنوعة، و�أد�ء كافة مهامه �لعلمية �لتي يحتاج �إليها.

جتري  �لتي  �لأع��م��ال  كافة  على  �مل�شروع  على  �لقائمني  م��ن  �شموه  و�ط��ل��ع 
طلبة  وبناته  لأبنائه  �شموه  عنهما  �أعلن  �للذين  �مل�شروعني  �إجن��از  لإكمال 
منتدى  �شيعمل  حيث  �خلريجني،  لر�بطة  �ل�شنوي  �حلفل  خالل  �جلامعة 
ل�شتذكار  ومريحة  هادئة  �أماكن  توفري  على  �لطالبات  ومنتدى  �لطالب 
�لدرو�س و�ملناق�شات �لعلمية، �إىل جانب كافة �لت�شهيالت لعمليات �ملر�جعة 
تقدمها  �لتي  �حلديثة  و�مل��ر�ف��ق  �لو�شائل  م��ن  م��زي��د�  يوفر  مم��ا  و�ل�����ش��رح، 

جامعة �ل�شارقة لطلبتها لتحفيزهم للتفوق �لعلمي �ملن�شود.
من  بالنتهاء  �خلا�شة  �مل��ر�ح��ل  جميع  على  �ل��زي��ارة  خ��الل  �شموه  وت��ع��رف 
�إكماله،  وما مت  �لطالبات،  وكلية  �لطالب  كلية  كل من  �ملبنيني يف  م�شروع 
خلطط  متابعته  خ��الل  �شموه  ووج��ه  لالأعمال،  �لتنفيذية  �لعمل  وخطط 

يكون  حتى  �لعمل  �إجن��از  و�شرعة  �لتعديالت  بع�س  بتنفيذ  �مل�شروع،  تنفيذ 
مع  �لطلبة  ل�شتقبال  وجتهيز�تهما  ملحقاتهما  بكافة  جاهزين  �ملبنيان 
متكامال  مبنى  �مل�شروعني،  من  كل  ويت�شمن  �ملقبل.  �لدر��شي  �لعام  بد�ية 
ي�شم قاعة كبرية متعددة �ل�شتخد�مات تتوفر بها �أماكن خمتلفة للطلبة 
خدمات  وغ��رف  بالإنرتنت،  مت�شلة  حا�شوب  و�أجهزة  �لعلمية،  للمر�جعات 

وخمتلف ما يحتاجه �لطالب لإجناز در��شاته وبحوثه �لأكادميية. 
مر�فق  ببقية  �ملنتدى  من  ميتد  ومكيف،  و��شع  ب��رو�ق  مبنى  كل  ويرتبط 
�جلامعة لكليتي �لطالب و�لطالبات، ومباين �لقاعات �لدر��شية و�خلدمات 
عربه  �لتنقل  للطلبة  يتيح  حتى  وغ��ريه��ا،  و�مل�شجد  �ملكتبة  مثل  �لأخ���رى 
ب�شهولة، خا�شة يف �أ�شهر �ل�شيف، مما يجعل ��شتفادة �لطالب و�لطالبة من 

�ملنتدى متكاملة طيلة �أيام �لعام �لدر��شي، ويحقق �أهد�فه يف دعم �لعملية 
�لتعليمية و�لرتبوية للجامعة.

ملر�فق  جديدة  نوعية  �إ�شافة  �لطالبات  ومنتدى  �لطالب،  منتدى  ويعترب 
جامعة �ل�شارقة �لتي تعمل على توفري �أكرب عدد من �لو�شائل على �ختالف 
يف  للطلبة  وغ��ريه��ا،  و�لرتبوية  و�لريا�شية  و�لعلمية  �لكادميية  �أنو�عها 
خمتلف �لدرجات �لعلمية، وتتميز بها، مما يعزز من فر�س �لتقدم �لعلمي 

وتطور م�شتويات �لطلبة نحو �لأف�شل.
ر�فق �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة خالل �لزيارة، �شعادة �ملهند�س علي �شعيد 
�لنعيمي  و�لدكتور حميد جمول  �لعامة،  �لأ�شغال  د�ئ��رة  رئي�س  �شاهني  بن 

مدير جامعة �ل�شارقة وعدد من �ملهند�شني و�مل�شوؤولني بامل�شروع.

عن فئة �ملبادر�ت �لتعليمية

لندن للكتاب معر�س  يف  الدولية  التمّيز  جلوائز  املر�ضحني  قائمة  “لغتي” �ضمن 
•• ال�صارقة-الفجر:

جلو�ئز  �ملحكمة  �للجنة  �خ��ت��ارت 
مبادرة   ،2018 �لدولية  �لتمّيز 
“لغتي”، �ملبادرة �لر�مية �إىل دعم 
بو�شائل  �لعربية  باللغة  �لتعليم 
مد�ر�س  وط�����الب  لأط���ف���ال  ذك���ي���ة 
�لنهائية  قو�ئمها  �شمن  �ل�شارقة، 
�لتعليمية”،  “�ملبادر�ت  فئة  ع��ن 
معر�س  يقدمها  �لتي  �جل��ائ��زة  يف 
�حتاد  مع  بالتعاون  للكتاب،  لندن 

�لنا�شرين �لربيطانيني. 
�لعربية  �جل����ه����ة  ل���غ���ت���ي  وك����ان����ت 
لقائمة  و���ش��ل��ت  �ل���ت���ي  �ل���وح���ي���دة 
�لرت�ّشحات نظري جهودها �مللمو�شة 
و�ق����ع متقدم  ت��اأ���ش��ي�����س  ���ش��ب��ي��ل  يف 
�لأج���ي���ال �جلديدة  ت��ع��ل��ي��م  ل��دع��م 
مبادر�ت  جانب  �إىل  �لعربية،  للغة 
على  و�أ�شرت�ليا  كند�  من  خمتلفة 
�شيتم  ح��ي��ث  ذ�ت��ه��ا،  �ل��ف��ئ��ة  �شعيد 
�لإع�����الن ع���ن �ل��ف��ائ��زي��ن يف حفل 
�لدورة  فعاليات  هام�س  على  يقام 
�ل�47 ملعر�س لندن للكتاب، �لذي 
 12-10 يقام خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 

�أبريل �لقادم. 
قائمتها  يف  �جل��ائ��زة  وت�شت�شيف 
 17 وت�شم  دول���ة،   27 �لق�شرية 
�ملميزة  ب����الإجن����از�ت  خ��ا���ش��ة  ف��ئ��ة 
و�ملعريف،  �ل��ث��ق��ايف  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

�أهميتها  �لعامل،  يف  �لتميز  جو�ئز 
ومكانتها على �شعيد رفد �لأجيال 
�أك��ر حد�ثة  �جل��دي��دة مب�شامني 

وتطور�ً لتعّلم لغتهم �لأم”. 
لغتي:  م���ب���ادرة  م���دي���ر  و�أ����ش���اف���ت 
لإم�����ارة  �لإجن������از  ه����ذ�  “يح�شب 
�لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �ل�شارقة 
بناء  يف  جن���ح���ت  �ل���ت���ي  �مل���ت���ح���دة، 
مبعارف  للنهو�س  عملية  ق��اع��دة 
وجاء  �جل��دي��دة،  �لأج��ي��ال  وثقافة 
هذ� �لرت�ّشح ثمرة للجهود و�لعمل 
�����ش���ت���م���ر منذ  �ل�������ذي  �مل���ت���و�����ش���ل 
�ن��ط��الق �مل��ب��ادرة يف ع��ام 2013، 
لي�شكل ر�فد�ً ملا ت�شعه من �أهد�ف، 

�لدويل،  �لن�شر  جم��الت  فيها  مبا 
�لأكادميي،  و�لن�شر  �لكتب،  وبيع 
ن�����ش��ر كتب  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ع��ل��م��ي، 
�لأط�����ف�����ال، و�ل���رتج���م���ة �لأدب����ي����ة، 

و�لإبد�ع �لرقمي.
مدير  ع���ل���ي،  �آل  ب����دري����ة  وق����ال����ت 
�ملبادرة  “��شتطاعت  لغتي:  مبادرة 
�شاحب  ودع����م  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
حتقق  �أن  �ل�شارقة،  حاكم  �لأع��ل��ى 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  و�����ش���ح���اً  ح�������ش���ور�ً 
يعك�س  ح��ي��ث  و�ل���ع���امل���ي،  �ل���ع���رب���ي 
�أهم  م��ن  تعترب  جل��ائ��زة  تر�شحها 

وحت�شني  تطوير  على  نعمل  حيث 
�أم��ام �لأطفال  �ملبادرة وفتح �لأف��ق 

يف جمال �لتعليم و�لثقافة”.
�ملبادرة  �أن  ع��ل��ى  ع��ل��ي  �آل  و�أك�����دت 
من  �لغد  �أج��ي��ال  متكني  يف  ت�شهم 
و�لتقني  �لعلمي  �لتطور  مو�كبة 
�أنها  �إىل  م�������ش���ريًة  �مل���ت�������ش���ارع���ان، 
�مل�شرية  ت��ع��زي��ز  يف  ق���دم���اً  مت�����ش��ي 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا �إم�����ارة 

�ل�شارقة ودولة �لإمار�ت.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، قد 
باللغة  �لتعليم  دع��م  مبادرة  �أطلق 

مد�ر�س  يف  ذكية  بو�شائل  �لعربية 
�شمن   ،2013 �لعام  يف  �ل�شارقة، 
�ل����ر�م����ي����ة �إىل  ����ش���م���وه  م�����ب�����ادر�ت 
�لإمارة،  يف  �لتعليم  قطاع  تطوير 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
بطريقة  �لأط��ف��ال  �إىل  وحتبيبها 

ع�شرية علمية مب�شطة. 
�شاحب  �عتمد   2016 يناير  ويف 
�لهوية  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و 
�للغة  ت���ع���ل���م  مل�����ب�����ادرة  �جل�����دي�����دة 
�ل�شارقة حتت  �لعربية يف مد�ر�س 
هذه  ومت���ث���ل  “لغتي”،  م�����ش��م��ى 
وعلمية  تربوية  ��شتجابة  �مل��ب��ادرة 
ملتطلبات �لتطور يف �أ�شاليب �لتعلم 
�لذكي �لتي توؤ�ش�س ملجتمع �ملعرفة 
مبخرجات  �لرت����ق����اء  يف  وت�����ش��ه��م 

�لتعليم.
وت��ق�����ش��ي �مل���ب���ادرة ب��ت��زوي��د جميع 
طالب مد�ر�س �ل�شارقة �حلكومية 
يف ري����ا�����س �لأط������ف������ال و�مل���رح���ل���ة 
�لب���ت���د�ئ���ي���ة ب���اأج���ه���زة ل��وح��ي��ة مع 
حم��ت��وى ف��ري��د م���ن ن��وع��ه يدعم 
خز�ئن  �إىل  �إ�شافة  �لعربية،  �للغة 
حل��ف��ظ و���ش��ح��ن �لأج���ه���زة، لي�شل 
ح�����و�يل  �إىل  �لإج������م������ايل  �ل�����ع�����دد 
وط����ال����ب����ة  ط�����ال�����ب   25،000
و1000 من �لهيئة �لتدري�شية يف 
80 مدر�شة موّزعة يف جميع مدن 

�إمارة �ل�شارقة.

اجتماعية ال�ضارقة تد�ضن حملة مبادرة فرحة عيد
•• ال�صارقة -وام:

د���ش��ن��ت ���ش��ع��ادة ع��ف��اف �مل����ري رئ��ي�����س د�ئ�����رة �خلدمات 
ملبادرة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �حل��م��ل��ة  �ل�����ش��ارق��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
من  جديدة  وبحلة  �خلام�شة  دورتها  عيد” يف  “فرحة 
�حلملة  �شعار  حتمل  توعية  حافلة  تخ�شي�س  خ��الل 
وجتوب �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�جلهات �خلا�شة و�ملر�كز 
�لتجارية وخمتلف �ملناطق �ل�شكنية على م�شتوى �إمارة 
�ل�شارقة بغر�س �لت�شويق للحملة وذلك بدء�ً من �شهر 

مار�س �جلاري و حتى �شهر يوليو من عام 2018.
وت�شتهدف �ملبادرة �لتي �أطلقتها �لد�ئرة �لأطفال �لأيتام 
خدمات  م��ن  �مل�شتفيدين  م��ن  �مل���ع���دوم  �ل��دخ��ل  وذوي 
�لد�ئرة وذلك يف كافة فروع �لد�ئرة �لثمانية و�ملنت�شرة 

و�لتو��شل  �ل��رت�ح��م  مل��ب��ادئ  ت��ع��زي��ز�ً  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف 
�لج��ت��م��اع��ي ب���ني �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع. و�أو����ش���ح���ت مرمي 
�لد�ئرة يف  �ملبادرة ومدير فرع  �مل�شوؤولة عن  �ل�شام�شي 
“مبادرة فرحة” كانت يف  �نطالق  باكورة  �ن  �حلمرية 
عام 2014 بفرع �حلمرية بهدف م�شاعدة 14 طفاًل 
�مل�شتفيدين  ع��دد  و���ش��ل   2017 ع��ام  نهاية  م��ع  بينما 
�أكر من 1400 طفل على م�شتوى �إمارة �ل�شارقة يف 
حني �أن �حلملة يف عام 2018 ت�شتهدف م�شاعدة �أكر 
�أل��ف �شندوق. ولفتت   3 1500 طفل من خ��الل  من 
�إىل �أن �لهدف �لأ�شا�شي من �ملبادرة هو تعزيز �لتكامل 
�أفر�د �ملجتمع باإدخال �لفرحة و �لبهجة  و�لتكافل بني 
�لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  م��ن  �مل��ح��روم��ة  �لأ���ش��ر  نفو�س  يف 

و�مل�شجلني لدى �لد�ئرة و�لتخفيف عنهم .
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اأخبـار الإمـارات
مرور راأ�س اخليمة يبحث ال�ضحة وال�ضالمة املهنية 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

عقدت �إد�رة �ملرور و�لدوريات بالإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية 
�لنقبي  �ل�شم  �أحمد  �لعقيد  برئا�شة  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  يف 
�لجتماعات  قاعة  يف  عقد  �ل��ذي  �لتن�شيقي  �لج��ت��م��اع  مدير 
�لكربى مبركز خدمة �لرتخي�س و�ملرور وفقاً خلطة �لت�شال 
�لأق�شام  روؤ�شاء  ، بح�شور  و�لتو��شل  �لت�شال  �شمن منهجية 
ومدر�ء �لأفرع و�ل�شباط بالإد�رة بهدف �شمان �شري �إجر�ء�ت 
�لعمل على �لنحو �ملطلوب متا�شياً مع �لتوجيهات �لر�مية �إىل 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  وك��ف��اءة  ج��ودة  على  ترتكز  عمل  بيئة  خلق 

للجمهور �لد�خلي و�خلارجي.
   بحث �لجتماع عدد�ً من �ملو�شوعات �ملتعلقة مببادرة طو�ف 
�لليل و�لنتائج �لتي متخ�شت عن �ملبادرة و�آلية م�شاركة جميع 
جتهيز  مناق�شة  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ، فيها  �ملعنية  و�لأف����رع  �لأق�����ش��ام 
على  و�لتاأكيد   2018 لعام  �لأول  �لربع  موؤ�شر�ت  نتائج  �أدل��ة 

ت�شليمها يف �ملوعد �ملحدد .
ومبادر�ت  �ل�شرت�تيجية  �ملبادر�ت  نتائج  �لجتماع  ناق�س  كما 
�أق�شام �لعمل على �لنتهاء من �لإدر�ج �لإلكرتوين للمبادر�ت 
قبل �ملوعد �ملحدد ، و�ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية يف بيئة �لعمل 
ملدير  �ل�شهري  �لتفتي�س  مناق�شة خطة  �لجتماع  تناول  كما   ،

�لإد�رة ، ومت �لتفاق على �أنه �شيكون �آخر �أ�شبوع من كل �شهر 
وميد�ين  مبا�شر  ب�شكل  �لعمل  �شري  ملتابعة  للتفتي�س  موعد�ً 
للتاأكد من �لتز�م �جلميع بالتعليمات و�لتوجيهات �لر�مية �إىل 

�شمان تقدمي �أف�شل �خلدمات .
   و�أو�شح �ل�شم يف نهاية �لجتماع �أن �لإد�رة �شريك جمتمعي 
فعال جلميع �ملبادر�ت و�لفعاليات �لتي من �شاأنها ن�شر �لثقافة 
�لأرو�ح  وحماية  �ل��وع��ي  تعزيز  جم��ال  يف  �ملجتمعية  �مل��روري��ة 
و�ملمتلكات ، موجهاً جميع �حل�شور ببذل �جلهود لتعزيز ن�شبة 
�لطرق  �أم��ن  على  �ملحافظة  ع��رب  �لإم����ارة  يف  ب��الأم��ن  �ل�شعور 

و�أهمية �مل�شي بعملية �لتطوير و�لتحديث.

��ستمر�ر مهرجان »�ل�سحة و�للياقة« يف ر�أ�س �خليمة و�لفجرية

وزير الرتبية: »التعليم وال�ضحة« �ضمن اأولويات القيادة ل�ضناعة اأجيال احلا�ضر وامل�ضتقبل
••  العني - الفجر

�أع����ل����ن م����ع����ايل ح�������ش���ني �إب���ر�ه���ي���م 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي���ر  �حل��م��ادي 
عن �أن �لدورة �ل�شابعة من مهرجان 
 2018 �مل����رح ل��ل�����ش��ح��ة و�ل��ل��ي��اق��ة 
�ل����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا م����رك����ز �أب���وظ���ب���ي 
و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�شتو��شل  �ل������وز�رة،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
فعالياتها حتى 22 مار�س �جلاري 
�خليمة  ر���������س  �إم���������ارة  يف  وذل�������ك 
�لقيادة  �أن  �ىل  لف��ت��ا  و�ل��ف��ج��رية، 
و�ل�شحة«  »�لتعليم  ت�شع  �لر�شيدة 
ل�شناعة  �لالزمة  �لأوليات  قمة  يف 
�لوطنية  �ل������ك������و�در  م����ن  �أج�����ي�����ال 
�لطموحات  حتقيق  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة 
�ل�شرت�تيجية  و�خل��ط��ط  �لكبرية 

�إطار حر�س �مل�شوؤولني على تر�شيخ 
�جل��ه��ود �ل���ر�ئ���دة و�مل�����ش��ه��ودة �لتي 
تقوم بها �لقيادة �لر�شيدة لالرتقاء 
�ل����د�ئ����م ب��امل��ن��ظ��م��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
كافة رب��وع دول��ة �لم���ار�ت �لعربية 
فعاليات  �أن  �ىل  لف���ت���ا  �مل���ت���ح���دة، 
�مل�����ه�����رج�����ان ����ش���ت���ت���و�����ش���ل ي���وم���ي 
�لأرب���ع���اء و�خل��م��ي�����س �ل��ق��ادم��ني يف 
 21 وي��وم��ي  م���ول،  ر�أ�����س �خليمية 
�لفجرية  �جل���اري يف  م��ار���س  و22 
�أب���ن���اء �ملجتمع  م����ول، د�ع���ي���ا ك��اف��ة 
�لفعاليات  م����ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  �ىل 
�شعادة  و�أختتم  و�لهادفة.  �ملتنوعة 
�ل�شام�شي ت�شريحه قائال«  مبارك 
ك��م��ا ت��ت��م��ي��ز �ل������دورة �ل�����ش��اب��ع��ة من 
�مل���ه���رج���ان ب��ت��ف��اع��ل �جل��م��ه��ور مع 
�ملوؤ�ش�س  للقائد  ز�يد  #عام  ه�شتاق 

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س  �ل���ع���ام 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة، وو�شط 
�إقبال جماهريي كبري حر�س على 
�لعالجية  �ل�شتفادة من �خلدمات 
و�لريا�شية  �ل�شحية  و�ل��ع��رو���س 
موؤ�ش�شة   55 ق���دم���ت���ه���ا  �ل�����ت�����ي 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة،  حت��ت ���ش��ع��ار »�شحة 

�ل�شباب«.
�لرتبية  وزي������ر  م���ع���ايل  و�أ������ش�����اف 
�لطلبة  ل����ق����اءه  ع���ق���ب  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
�ملوؤ�ش�شات  ومم��ث��ل��ي  و�ل���ع���ائ���الت 
�أن  ف���ق���ال  �مل���ه���رج���ان  �مل�������ش���ارك���ة يف 
»�أم  �لم���ار�ت« لهذ� �حلدث  رعاية 
�لكبري للمرة �ل�شابعة على �لتو�يل 

مبا  و  و�مل�������ش���ت���ق���ب���ل،  �حل���ا����ش���ر  يف 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  ميكن 
و�خل���ا����ش���ة م���ن �ل��ع��م��ل وف����ق �أطر 
خاللها  م����ن  ت��ت��ح��ق��ق  م���ت���ق���دم���ة 
بكامل معانيها  و�ل�شعادة  �لرفاهية 
يف �لتعليم و�ل�شحة وكافة قطاعات 

�لعمل بجميع �إمار�ت �لدولة.
�شحفية  ت�شريحات  يف  ذل��ك  ج��اء 
�إب��ر�ه��ي��م �حلمادي  مل��ع��ايل ح�����ش��ني 
�أم�س  بها  ق��ام  �لتي  خ��الل �جل��ول��ة 
�لفعاليات  خ��ت��ام  يف  �ل�شبت  �لأول 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل���ل���دورة �ل�����ش��اب��ع��ة من 
و�للياقة  لل�شحة  �مل���رح  م��ه��رج��ان 
مركز  �أق����ام����ه����ا  و�ل����ت����ي   2018
�لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
 10-7 �لفرتة من  و�ملهني، خالل 
باأبوظبي  �لإم���ار�ت«  »�أم  يف حديقة 

�لتقني«  »�أب��و ظبي  ير�شخ جناحات 
�ىل  �ملهرجان  بر�شائل  �لو�شول  يف 
تو�فدت  ح��ي��ث  �مل��ج��ت��م��ع،  �أع����م����اق 
ليق�شو�  �أف��ر�ده��ا  بكامل  �لعائالت 
و�لفرحة  �ل�������ش���ع���ادة  م����ن  �أوق�����ات�����اً 
�ل�شحية  ح��الت��ه��م  على  ويطلعو� 
�شاملة  ت���ق���اري���ر  وف�����ق  و�ل���ب���دن���ي���ة 
تقدمها �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة باملجان 
ل��ل��ج��م��ي��ع، وه�����و جن�����اح ي���زي���د من 
�لدور �لوطني �لذي يجب �أن يقوم 
ب��ه �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ل���رد �جلميل 

للوطن �لغايل و�لقيادة �لر�شيدة.
�شعيد  م������ب������ارك  ������ش�����ع�����ادة  وق���������ال 
�ل�شام�شي مدير عام مركز �أبوظبي 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م م��ا ب��ني �ملركز  �أن 
يف  ي��اأت��ي  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م خ���الل �جل���ول���ة ك���ل من 
على حممد �ملرزوقي رئي�س مهار�ت 
�لتقني«،  »�ب���وظ���ب���ي  يف  �لإم�������ار�ت 
وممثل  خم�������رج  غ�����ل�����وم  وح����ب����ي����ب 
�مل�شوؤولني،  م��ن  ون��خ��ب��ة  �إم���ار�ت���ي، 
فيما �أعرب غلوم عن تقديره جلهود 

�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان 
�حلكمة  منه  �جلميع  يتعلم  حيث 
و�أهمية �لرعاية �ل�شحية و�لبدنية 

يف نه�شة �لأمم وتقدمها«.
وق���د ر�ف����ق م��ع��ايل وزي����ر �لرتبية 

»�أبو ظبي �لتقني« �لكبرية لتنظيم 
�لتي  �لهامة  �ملهرجانات  هذه  مثل 
ومتنحهم  �لأ�شرة  �أف��ر�د  ت�شتقطب 
مهار�تهم  لإب��ر�ز  �ملتنوعة  �لفر�س 
و�لوقوف على �حتياجاتهم �لفعلية 

للعي�س ب�شحة و�شعادة.

غد�  PISA بعد �إلغائه �ل�سبوع �ملا�سي بدء �لختبار �لتجريبي لـ

ال�ضمالية والإمارات  بدبي  مركزا   11 على  موزعة  مدر�ضة   176 من  طالب  اآلف   10
�لـ»بيز�«  �متحان  يف  �لعامل  م�ستوى  على  دولة  �لمار�ت ت�سعى لتكون من  �أف�سل 20 

•• دبي – حم�صن را�صد 

ي��ب��د�أ ي���وم غ��د �لرب���ع���اء �لختبار 
 PISA ل�����«ب����ي����ز�«  �ل���ت���ج���ري���ب���ي 
 10 ي�شتهدف  و�ل��ذي   ،  2018
من  وط��ال��ب��ًة  ط��ال��ب��اً  و26  �آلف 
 11 ، موزعة على  176 مدر�شة 
�إمار�ت  على م�شتوى كافة  مركز�ً 
�لدولة ، وياأتي هذ� �لختبار بعد 
�لول  �لختبار  �إل��غ��اء  من  �أ�شبوع 
و�ل��ذي ك��ان حم��دد� لها 6 مار�س 
�لرتبية  وز�رة  و��شطرت  �ملا�شي 
لإلغائه لق�شور �أخل ب�شري طباعة 
�لمتحانات يف موعدها،  ويهدف 
تقييم  �إىل  �ل��ت��ج��ري��ب��ي  �لخ��ت��ب��ار 
»�للغة  م�����و�د  ث����الث  يف  �ل��ط��ل��ب��ة 
و�لريا�شيات،  »�لقر�ءة«،  �لعربية 
وتاأهيلهم  وت��دري��ب��ه��م  و�ل��ع��ل��وم«، 

يف  �مل���د�ر����س  �إد�ر�ت  تلقته  �ل����ذي 
ل��ي��ل �لثنني  وق����ت م���ت���اأخ���ر م���ن 
تخبط،  يف  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  و�شع 
�إذ مل يطلع عدد منهم على بريده 
توجهو�  ث���م  وم���ن  �لإل����ك����رتوين، 
بت�شليم وت�شلم  �ملعنية  �ملر�كز  �إىل 
هذه  ل���ش��ت��الم  �لخ���ت���ب���ار  �أور�ق 
�لختبار  ب��اأن  ففوجئو�  �لأور�ق، 
�لوز�رة  �أرفقت  �إل��غ��اوؤه. كذلك  مت 
�لختبار،  مل�شرف  دليل  بالتعميم 
�إ�شافة  �لخ��ت��ب��ار،  ملن�شق  ودل��ي��ل 
���ش��ام��ل عن  ت��ع��ري��ف��ي  دل���ي���ل  �إىل 
�لطلبة  لتقييم  �لدويل  �لربنامج 
روؤية  ت�شمن  و�ل��ذي   ،)PISA(
ت�شتهدف  �إذ   ،2021 �لإم�����ار�ت 
�لتحاق  ن�����ش��ب��ة   95% حت��ق��ي��ق 
�لأط������ف������ال ب����ري����ا�����س �لأط�����ف�����ال 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة، و98% 

�لطلبة  بتهيئة  مد�ر�شها  �ل��وز�رة 
تطبيق  ل���ن���ج���اح  �مل�������ش���ت���ه���دف���ني 
بجدية،  معه  و�لتعامل  �لختبار 
على  �لتجربة  �لطالب  ليتعاي�س 
�أر�س �لو�قع ، مما ي�شاعد �لوز�رة 
يف تكوين �شورة و��شحة ،  متكنها 
�لتحديات  ك��ل  �ل��وق��وف على  م��ن 
ملعاجلتها ، يف �شبيل حتقيق نتيجة 
�لرئي�شي  �لم��ت��ح��ان  يف  م��ت��م��ي��زة 
لتقييم  دويل  )ب��رن��ام��ج  ل���«ب��ي��ز�« 
�ل��ط��ل��ب��ة(.  و�أو����ش���ح���ت �ل������وز�رة، 
بالتعميم،  �مل��رف��ق��ة  �جل�����د�ول  يف 
�أور�ق  وت�شلم  ت�شليم  �شيتم  �أن���ه 
مركز�ً   11 خ��الل  من  �لمتحان 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دب����ي و�لإم��������ار�ت 
مركز  ك����ل  وي���ت���ب���ع  �ل�������ش���م���ال���ي���ة، 
�إذ يتبع  �مل���د�ر����س،  جم��م��وع��ة م��ن 
32 مدر�شة، ومركز  مركز �لأمة 

�لرئي�شي  �لخ����ت����ب����ار  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
�مل����ق����رر ع����ق����ده  يف �ل����ف����رتة بني 
و�لثالث  �ملقبل،  �أب��ري��ل  من   18
�إذ ت��خ��ت��ار كل  م���ن م��اي��و �مل��ق��ب��ل، 
�ملنا�شب  �ل���ي���وم  حت��دي��د  م��در���ش��ة 
لها لإد�ء �لختبار، وفق �لظروف 
�ل��ت��ي حت��ق��ق ل��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذه بكفاءة 
�لوز�رة  و�أف���ادت  �لأد�ء.  يف  عالية 
�ملد�ر�س  �إد�ر�ت  تلقته  تعميم  يف 
موؤخر� ح�شلت �ل� » �لفجر » على 
ن�شخة منه ،  باأن تطبيق �لختبار 
�لتجريبي ل�PISA على �ملد�ر�س 
�ل�شاعة  م���ن  ���ش��ي��ب��د�أ  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لو�حدة بعد  وحتى  �شباحاً   11
�أن ت�شبقه �متحانات  �لظهر، على 
�لكيمياء  ملادة  �لتكميلية  �لدر��شة 
�ل�شاعة  �لثامنة �شباحاً حتى  من 
وطالبت  ����ش���ب���اح���اً،   10:30

 20 15 مدر�شة، ود�شمان  �لذيد 
مدر�شة،   13 و�ل��ظ��ي��ت  م��در���ش��ة، 
ث��م��اين م���د�ر����س، و�شمية  و�مل��ع��ال 
ب��ن��ت �خل���ي���اط خ��م�����س م���د�ر����س، 
مدر�شة،   14 �لب�شري  و�حل�شن 
و�أبوجندل 25 مدر�شة، وعبد�هلل 
و�لنجاح  18 مدر�شة،  �لزبري  بن 
ث����م����اين م������د�ر�������س، ون���������ورة 18 

مدر�شة.
�أ�شارت  ب���ال���وز�رة  م�����ش��ادر  وك��ان��ت 
ل� �لتجريبي  �لختبار  �إل��غ��اء  �إىل 
و�لذي  مفاجئ،  ب�شكل   ،PISA
ك���ان م���ق���رر�ً ل��ه يف �ل�����ش��اد���س من 
ونتيجة  �أن���ه  �إل  �جل����اري،  �ل�شهر 
ظ�������روف ط����ارئ����ة وق���������ش����ور غري 
طباعة  �إمت����ام  دون  ح���ال  متعمد 
موعدها،  يف  �لم��ت��ح��ان��ات  �أور�ق 
�ملفاجئ  �لإلغاء  هذ�  �أن  مو�شحًة 

�أن تكون دولة  �إىل حتقيق  �إ�شافة 
15 دولة  �أف�����ش��ل  ب��ني  �لإم������ار�ت 
�متحان  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
TIMSS، و�أن تكون بني �أف�شل 
على م�شتوى �لعامل يف  دولة   20
�متحان PISA. و�أو�شح �لدليل 
�أنه   PISA�ل �ل�شامل  �لتعريفي 
ي�����ش��ت��ه��دف �ل��ط��ل��ب��ة يف ع��م��ر 15 
�ل�شابع  م��ن  �ل�����ش��ف��وف  ع���ام���اً، يف 
�ل��در����ش��ة كل  12، وت��ع��ق��د  ح��ت��ى 

�ل���ث���ان���وي���ة،  �ل����ت����خ����رج يف  ن�������ش���ب���ة 
�لذين  �ل��ط��ل��ب��ة  ن�����ش��ب��ة  و90% 
ي��ت��م��ت��ع��ون مب�����ه�����ار�ت ع���ال���ي���ة يف 
�لختبار�ت  وف���ق  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
�لوطنية �إم�شات، و%100 ن�شبة 
ج���ودة  ذوي  مب��ع��ل��م��ني  �مل����د�ر�����س 
�ملد�ر�س  ن�شبة  و100%  عالية، 
�لفعالية،  عالية  مدر�شية  بقيادة 
�لل����ت����ح����اق  ن�������ش���ب���ة  و�شفر% 
باجلامعات،  �لتاأ�شي�شية  بال�شنة 

ث�����الث ����ش���ن���و�ت، وت��ق��ي�����س مدى 
تطبيق  م������ن  �ل����ط����ل����ب����ة  مت����ك����ن 
�لريا�شيات  يف  �ملعرفية  �مل��ه��ار�ت 
�إىل �أن  و�ل��ق��ر�ءة و�ل��ع��ل��وم، لف��ت��اً 
ه����ذ� �لخ���ت���ب���ار �ن��ط��ل��ق��ت دورت����ه 
2000، وت�شرف  �لأوىل يف �لعام 
و�لتنمية  �ل��ت��ع��اون  منظمة  عليه 
�لقت�شادية OECD، و�شاركت 
ب��ه دول���ة �لإم������ار�ت لأول م���رة يف 

�لعام 2009. 

�سمن فعاليات عام ز�يد 

ابن ماجد للرحالت يزور مدافن حفيت وواحة وق�ضر العني 
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

�نطلقت ثالث رحالت فريق �بن ماجد للرحالت و�ملغامر�ت 
�لتابع لنادي ر�أ�س �خليمة �لريا�شي �لثقايف، وكانت  �لوجهة 
�إىل مدينة �لعني،  يف رحلة ��شتك�شافية كانت �أبرز حمطاتها 
باإ�شر�ف  �لعني  ق�شر  ومتحف  �لعني  وو�ح��ة  حفيت  مد�فن 

�ملر�شدة �ل�شياحية هدى �مل�شعبي
م��اج��د للرحالت  �ب���ن  ف��ري��ق  رئي�شة  ع��ل��ي  �آل  �أم���ل  وق��ال��ت   
�لتاريخية  �لأماكن  زيارة   �لرحلة  ��شتهدفنا يف  و�ملغامر�ت، 

وخا�شة مقر موؤ�ش�س دولة �لمار�ت �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان -رحمه �هلل.

حمطاتها  وك��ان��ت   ، ز�ي��د  ع��ام  فعاليات  �شمن  �لرحلة  ك��ون 
ز�خرة باملعامل �لأثرية ويقدر عمرها باأكر من خم�شة �آلف 
�ل��د�ئ��ري��ة،  وو�حة    �لقباب  ذ�ت  ع��اًم��ا، مثل مد�فن حفيت   
�لعني �ملوثقة يف موقع �ليون�شكو للرت�ث �لعاملي و�لتي متتد 
على م�شاحة 3 �آلف فد�ن، وتروى  عن طريق �لأفالج �لتي 
يبلغ عمرها �أكر من 3 �آلف عام، كما كانت �آخر حمطات 
�لرحلة متحف  ق�شر  �لعني �لذي بني يف عام 1973 وكان 

مقر �إقامة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، 
و�فتتح    كمتحف يف عام 2001 ، وفتح �ملجال لعامة �لنا�س 
�حلقبة  تلك  يف  �لم����ار�ت،  موؤ�ش�س  �شكن  تفا�شيل   ل��روؤي��ة 

�ملا�شية. 
�شاركت ح�شة �شيف نائب رئي�س نادي ر�أ�س �خليمة �لريا�شي 
�لثقايف، بالرحلة �لتي كانت �أغلب حمطاتها  تاريخية،  كما 
و�لفار�شة  ب��ال��ن��ادي،  �ل���رت�ث  �شفرية  �حل��اي  �شيخة  �شاركت 
وعدد  �لجتماعية،  �لثقافية  �للجنة  ع�شو  �حلمادي  �آمنة  

من �مل�شاركني و�مل�شاركات �ملهتمني بالرحالت �لثقافية. 

املوارد العامة تناق�س اأمن معلومات احلكومة اللكرتونية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت هيئة �حلكومة �لإلكرتونية جل�شة حو�رية حتت عنو�ن 
حكومية  وجهة  د�ئ��رة   16 نحو  مب�شاركة   ، �ملعلومات«  »�أم��ن 
وحملية يف �لإمارة ، بهدف �ك�شاب �مل�شاركني �ملهار�ت �لالزمة 
و�لتحديات  �لعقبات  كافة  ومكافحة  مو�جهة  من  لتمكينهم 
وتعزيز قيم �لنز�هة �لوظيفية ، وذلك �شمن �للقاء �لتن�شيقي 

�لأول للهيئة ��شتهدف جميع �جلهات �ملعنية.
�مل��ع��ل��وم��ات بالهيئة  �أم���ن  �مل��ال��ك��ي م��دي��ر  �ل��ور���ش��ة فاطمة  ق���ّدم 

�أمن  �أخ�����ش��ائ��ي��ات  �ل��زع��اب��ي  ي��ر�ف��ق��ه��ا رق��ي��ة �حلب�شي وع��ائ�����ش��ة 
�لهامة  �مل��ح��اور  من  �لعديد  و��شتعر�شن   ، بالهيئة  معلومات 
�لور�شة لنقلها جلميع �حل�شور  �لتي ركزت عليها  و�لرئي�شية 
�أية  من  و�لأنظمة  و�لبيانات  �ملعلومات  حت�شني  كيفية  ومنها 
للم�شاركني حول  �ملعريف  �إث��ر�ء �جلانب   ، للقر�شنة  حم��اولت 
�لأمن �ملعلوماتي خا�شة ذ�ت �لطابع �ل�شري، وناق�شت �لور�شة 
يف  �لقانون  دور  جلفار،  باأبر�ج  غالي�شيا  كافيه  يف  عقدت  �لتي 
�لتكنولوجيا  وخم��اط��ر  ل��ه��ا  و�ل��ت�����ش��دي  �جل��رمي��ة  م��و�ج��ه��ة 
�شبكات  ظل  يف  خا�شة  �خل�شو�شية  حماية  وكيفية  �حلديثة 

�لتو��شل �لجتماعي و�لبيئة �لرقمية �حلديثة.
لدعم  �ل�شبل  �أح���دث  �مل�شاركني  مناق�شة  �ل��ور���ش��ة  خ��الل  ومت 
جهود �أمن �ملعلومات و�ك�شابهم مهار�ت �لتعامل �لأ�شا�شية مع 
بيئة �ملجتمع �لرقمي ب�شكل �شحيح ي�شمن �ل�شتخد�م �لآمن 
للف�شاء �لرقمي �ملتغري و�ملتطور با�شتمر�ر. و�أكد �شعادة جمال 
�أحمد �لطري رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �ملو�رد �لعامة على حر�س 
�لهيئة لتعزيز ورفع وعي �ملوظفني حول �ملخاطر و�لتهديد�ت 
�لإلكرتونية و�لأمنية وتعريفهم ب�شبل تفاديها و�لوقاية منها 

مبا ي�شمن �أق�شى حماية ممكنة ملعلومات وبيانات �لهيئة.

حماكم راأ�س اخليمة تعزز ثقافة القراءة عند اأ�ضحاب الهمم 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة بالتز�من مع �ل�شهر �لوطني 
ث��ق��اف��ي��ة وترفيهية  ف��ع��ال��ي��ات  �أم�������س،  ل���ل���ق���ر�ءة، ���ش��ب��اح 
متنوعة يف مركز ر�أ�س �خليمة لأ�شحاب �لهمم، و�لتي 
�ملركز،  مقر  يف  �لتطوعي  �ملحاكم  �شو�عد  فريق  نفذها 
و�لتي هدفت �إىل تعزيز بيئة �لقر�ءة و�ملعرفة لدى هذه 

�لفئة، و�إدخال �ل�شعادة و�ل�شرور على قلوبهم.
مدير  �ل�شويدي  بوخطامني  علي  �شيف  �لدكتور  و�أك��د 
عام د�ئرة �ملحاكم �أنه يف �إطار بر�مج و�أن�شطة �لد�ئرة يف 

عام ز�يد، و�شمن فعاليات �ل�شهر �لوطني للقر�ءة تاأتي 
لأ�شحاب  �ل��د�ئ��رة  �أطلقتها  �لتي  �لنوعية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
وجعلها  �ل��ق��ر�ءة  على  ت�شجيعهم  بهدف  وذل��ك  �لهمم، 
من  �لفئة  ه��ذه  تعترب  حيث  حياتهم،  يف  يومية  ع���ادة 
�لفئات �لغالية على قلوبنا وتلقى �هتماما وعناية كبرية 

من قبل �لقيادة �حلكيمة بالدولة.
بر�جمها  �شمن  حر�شت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �ل�شويدي  وب��ني 
على  متنوعة  فعاليات  تنظيم  على  �ل�شنوية  وخططها 
مد�ر �لعام لأ�شحاب �لهمم، وذلك يف �إطار م�شوؤوليتها 

�ملجتمعية جتاه هذه �لفئة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ب��رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  �فتتح  دبي 
�م�س،  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
م��ل��ت��ق��ى وم��ع��ر���س ح��م��اي��ة �ل���دويل 
�لثالث ع�شر لبحث ق�شايا �ملخدر�ت 
�مل�شتقبل  “��شت�شر�ف  �شعار  حت��ت 
للمخدر�ت  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���و�ج���ه���ة  يف 
و�مل���وؤث���ر�ت �ل��ع��ق��ل��ي��ة.. �ل��ت��ن��ب��وؤ�ت – 
 2030 – �لوقاية لعام  �ل�شتعد�د 
�لتجاري  دب��ي  م��رك��ز  م”، وذل���ك يف 
�لعاملي و�لذي ت�شتمر فعالياته على 

مد�ر يومني.
عبد  �شيف  �ل��ف��ري��ق  �مللتقى  ح�شر 
�لد�خلية،  وز�رة  �ل�شعفار وكيل  �هلل 
ومعايل �لفريق �شاحي خلفان متيم 
�لعام  �ل�شرطة و�لأم��ن  نائب رئي�س 
�ملخدر�ت  مكافحة  جمل�س  رئي�س 
�للو�ء عبد �هلل  و�شعادة  �ل��دول��ة،  يف 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة 
لربنامج  �لعليا  �للجنة  رئي�س  دبي 
ح��م��اي��ة �ل������دويل، و����ش���ع���ادة م����رو�ن 
�أحمد �ل�شو�لح وكيل وز�رة �لرتبية 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ل���ل�������ش���وؤون �لأك���ادمي���ي���ة، 
من  وع��دد  �لعام  �لقائد  وم�شاعدي 
وممثلي  �ل��وف��ود  وروؤ���ش��اء  �ل�شباط 
�حل����ك����وم����ات، وع������دد م����ن �خل�����رب�ء 
�ملجال،  يف  �ملعنيني  و�ملتخ�ش�شني 
م�شتقبل  ��شت�شر�ف  ب��ه��دف  وذل���ك 
�لوقاية  و���ش��ب��ل  �مل���خ���در�ت  ق�����ش��اي��ا 

منها ومكافحتها خالل �مللتقى.
و��شتهل �جلل�شة �لرئي�شية للملتقى 
معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم 
بكلمة تناول فيها مو�شوع �حلماية 
و�ملرحلة  �مل����خ����در�ت،  ت��ع��اط��ي  م���ن 
�لتي قد ينحرف  �لعمرية �حلرجة 
�ملخدر�ت،  طريق  �إىل  �ل�شباب  فيها 
موؤكد� �أن �لدر��شات �أثبتت �أن معظم 
حالت تعاطي �ملخدر�ت للفرد تبد�أ 
يف �شن �ملر�هقة، م�شدد� على �شرورة 
�لأم���ور بجو�نب حياة  �أول��ي��اء  وع��ي 
�شوؤونهم  ومتابعة  �ملختلفة  �أبنائهم 
�لتهديد�ت  �إز�ء  ي��ق��ظ��ني  و�ل��ب��ق��اء 

�لتي قد حتيط بهم.
و��شتعر�س معاليه خطوط �حلماية 
م����ن �مل�����خ�����در�ت و�ل����ت����ي ت����ب����د�أ من 
�حل��ر���س �حل���دودي وم��ن �جلمارك 
يف خمتلف �ملنافذ من خالل دورهم 
�ملخدر�ت  ���ش��ب��ط  يف  �لأث�����ر  �ل��ب��ال��غ 
يلي  ل��ل��ب��الد،  �لفعلي  دخ��ول��ه��ا  ق��ب��ل 

ذلك خط �ل�شرطة �لتي تقع عليها 
م�����ش��وؤول��ي��ة �ل�����ش��ب��ط يف �ل���د�خ���ل، 
ك����ذل����ك خ�����ط �لأ��������ش�������رة ودوره��������م 
�أطفالهم  �ل��رتب��وي و�ل��ت��وع��وي م��ع 
و�لبتعاد  �مل���خ���در�ت  خم��اط��ر  �إز�ء 
ع��ن رف��ق��اء �ل�����ش��وء، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�لأ�شدقاء  يف  �ملتمثل  �حلماية  خط 
باختيار �ل�شاحب �ملنا�شب على �أر�س 
�لو�قع ويف �شاحات مو�قع �لتو��شل 
�لج��ت��م��اع��ي، ك��ذل��ك خ��ط �حلماية 
�ملنظمة  �لآم��ن��ة  �ملدر�شة  يف  �ملتمثل 
�خل����ال����ي����ة م����ن �مل������خ������در�ت، وخ���ط 
و�لتاأهيل  بالعالج  �ملتعلق  �حلماية 
ع���رب ت��ك��ات��ف ك��اف��ة ج��ه��ود �جلهات 
تاأهيل �ملدمنني ودجمهم  �ملعنية يف 
�أي�شا خط  �أخ��رى،  يف �ملجتمع م��رة 
�حلماية �ملتمثل يف �لعقوبات و�لتي 
ر�دع���ا ح��ازم��ا لكل م��ن يحاول  تعد 
�أن يعبث يف م�شتقبل �أبناء �ملجتمع، 
و�أخري� �خلط �ل�شتباقي �ملتمثل يف 
�لتوعية يف كافة �لأماكن و�لو�شائل 

�لإعالمية �حلديثة و�لتقليدية.
ن�شبة  �رت���ف���اع  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
�لدولة  يف  �ملتهمني  �شبط  عمليات 
 40،6% بلغ  متو�شط  معدل  �إىل 
��شتالم جمل�س مكافحة  منذ فرتة 
�أن عمليات  �مل��خ��در�ت، مبينا كذلك 
�ملتاجرة  ق�شايا  يف  �ملتهمني  �شبط 
يف �ملخدر�ت على م�شتوى �إمارة دبي 
نتج عنها �لقب�س عن 199 متهما 
يف عام 2017 مقارنة ب� 90 متهما 

عام 2016.
�ألقى �لعميد عيد حممد ثاين  كما 
حارب مدير �لإد�رة �لعامة ملكافحة 
�ملخدر�ت يف �شرطة دبي، كلمة رحب 
وروؤ�شاء  �ل�����ش��ع��ادة  ب��اأ���ش��ح��اب  ف��ي��ه��ا 

�ل��وف��ود و�ل�����ش��ادة �حل�����ش��ور، موؤكد� 
�مل����خ����در�ت  ق�����ش��ي��ة  �أن  ح���دي���ث���ه  يف 
لكافة  كبري�  حتديا  ت�شكل  م��از�ل��ت 
و�لهيئات  و�مل��ن��ظ��م��ات  �حل���ك���وم���ات 
قائال  مبكافحتها  �ملعنية  �ل�شعبية 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  “�إننا 
بخطورة  مبكر�  وعينا  ق��د  �ملتحدة 
�أفر�د  بني  و�نت�شارها  �ملخدر�ت  �آفة 
�ملجتمع وفد�حة �جلر�ئم و�خل�شائر 
عنها،  تنجم  �لتي  و�لب�شرية  �ملالية 
فاأثرنا �حل�شم على �مل�شتوى �ملحلي، 
خمتلف  ع���ل���ى  ع���امل���ي���ا  و�لن����ف����ت����اح 
�لتي  و�لإقليمية  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود 
تعنى يف �حلد من �نت�شارها، و�أكدنا 
يف كثري من �ملنا�شبات �شو�ء يف هذ� 
�لفعاليات  م���ن  غ����ريه  �أو  �مل��ل��ت��ق��ى 
ذ�ت �مل��ج��ال �ل��ت��ي ن�����ش��ارك ب��ه��ا على 
�ل����ش���ت���ع���د�د �ل���ك���ام���ل ل���ل���ت���ع���اون يف 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل��رب�م��ج  جميع 
�حلكومية  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
وغ����ري �حل��ك��وم��ي��ة مل��ح��ا���ش��رة هذه 
ب�شرورة  منا  �إمي��ان��ا  وذل���ك  �لآف����ة، 
لأبنائنا  �شعيدة  �آم��ن��ة  ح��ي��اة  ت��وف��ري 

وللمجتمع �لإن�شاين ككل.
م�شوؤولية  �مل�شتقبل  ب��ن��اء  �إن  وق���ال 
عليهم  تقع  م�شوؤولية  وه��ي  �لآب���اء، 
�جتاه �أبنائهم، و�إن ما حققناه �ليوم 
�إمن��ا هو  من م�شتقبل ز�ه��ر م�شرق 
مقدمتهم  ويف  �آب���ائ���ن���ا،  ���ش��ن��ع  م���ن 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  جميعا، 
نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي نحتفي 
�ل��ع��ام مبنا�شبة مرور  ه��ذ�  ب��ذك��ر�ه 
ع��ل��ى م���ي���الده، و�ل���ذي  ع���ام   100
ر�شم لنا م�شتقبال نفخر به �ليوم ملا 
وموؤ�شر�ت هامة  نتائج  حققناه من 
�ملخدر�ت.”  م��ك��اف��ح��ة  جم�����ال  يف 

لأبنائنا  ملتقانا  ر�شالة  “�إن  وتابع 
�لغد وغاية  �أم��ل  �لذين هم  وبناتنا 
�إننا  لهم  قائلني  وعملنا  جهدنا  كل 
�أن نكون على قدر �مل�شوؤولية  ن�شعى 
�لتي كلفنا بها �جتاهكم، و�أن نبذل 
لكم  ن��ك��ون  �أن  ق�����ش��ارى ج��ه��دن��ا يف 
و�شيفا  د�ف��ع��ا  ودرع���ا  حاميا  ح�شنا 
�شارما على كل من يحاول �أن يهدد 
م�شتقبلكم �أو �أن يعبث به، باذلني يف 
لكم  لن�شمن  جهودنا  �أق�شى  ذل��ك 
تعاىل،  �هلل  باإذن  م�شتقبال مطمئنا 
م�����ش��ي��ف��اً : ور���ش��ال��ت��ن��ا �ل��ث��ان��ي��ة يف 
�مللتقى نتوجه بها �إىل مكتب �لأمم 
�ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية 
باأننا  ف��ي��ي��ن��ا،  يف   61 �ج��ت��م��اع��ه  يف 
�لوقت  ذ�ت  يف  �ل���ي���وم  ه��ن��ا  جن��ت��م��ع 
�ملخدر�ت  �آف���ة  �أن  للجميع  ل��ن��وؤك��د 
تتطلب جهودنا م�شرتكة وجماعية 
نحققه  �أن  ناأمل  ما  وهو  ملحاربتها، 
ل��ُه على  �ل��ي��وم«. ويف تعليٍق  يف ه��ذ� 
م��ل��ت��ق��ى وم��ع��ر���س ح��م��اي��ة �ل���دويل 
�لثالث ع�شر لبحث ق�شايا �ملخدر�ت 
ق���ال �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل�����ش��الم �ملدين 
�لقاب�شة:  �ن��دك�����س  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����س 
عالية  ب��درج��ة  تتميز  ج��ه��وٍد  “عرب 
م���ن �ل��رتك��ي��ز و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق، متكنت 
����ش���رط���ة دب�����ي م����ن �حل����ف����اظ على 
�شالمة مو�طني دبي وتعزيزها على 
كافة �مل�شتويات و��شتطاعت �أن تكون 
و�حدة من �أف�شل �ملوؤ�ش�شات �لأمنية. 
ويف �لو�قع فاإّن �لتعبري عن �إعجابي 
بالإجر�ء�ت و�لتد�بري �لكبرية �لتي 
�تخذتها �شرطة دبي وتتخذها بهذ� 
�ل�����ش��دد ه��و م�����ش��در ث��ق��ة يل، فهذ� 
ملر�قبة  دول��ي��اً  يعك�س من��وذج��اً  �أم���ٌر 
من  دب��ي  �شرطة  ت�شيغه  �مل��خ��در�ت 

ومهامها  و�ج���ب���ات���ه���ا  �أد�ء  خ����الل 
يف  كمنظمني  ونحن  و�شالحياتها. 
نكون  ب��اأن  ف��خ��ورون  �ندك�س  �شركة 
�شلة �لو�شل �لتي تربط بني جميع 
�ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملعنيني  �لأف��ر�د 
بها  تنه�س  �لتي  �لنبيلة  �ملهمة  يف 
�مل�شتويات  ع��ل��ى  �لأم��ن��ي��ة  �لأج���ه���زة 
كما  و�لدولية.  و�لإقليمية  �ملحلية 
�لعام  لهذ�  حماية  ملتقى  �شعار  �أنَّ 
�أكر  ير�شم خارطة طريق مل�شتقبٍل 

�أمناً و�أماناً و��شتقر�ر�ً ».
و�أ�شاف �لدكتور �ملدين قائاًل “�إننا 
��ن �ل��ث��ق��ة �ل��ت��ي �أول��ت��ه��ا �شرطة  ن��ث��مِّ
للموؤمتر�ت  �ن��دك�����س  ل�����ش��رك��ة  دب���ي 
�لغنية  وجت����رب����ت����ه����ا  و�مل�����ع�����ار������س 
�أنو�ع  خمتلف  تنظيم  يف  و�ملتنوعة 
�مل���وؤمت���ر�ت و�مل��ع��ار���س. وي��ب��نيِّ هذ� 
�ل���ت���ق���دم يف جمال  �حل������دث ح���ج���م 
م���ك���اف���ح���ة �مل�����خ�����در�ت ف�������ش���اًل عن 
�لتي  �ل��ط��م��وح��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
و���ش��ع��ت مل��ع��اجل��ة ك���اف���ة �إج�������ر�ء�ت 
وعمليات �لرقابة �ملتعلقة باملخدر�ت 
يف �مل�شتقبل. وعرب روؤية م�شتقبلية، 
مبعايري  �لنهو�س  ملتقى  �شيحقق 
�لو�شول  بهدف  �ملو�طنني  �شالمة 
�إىل جمتمعات خالية من �ملخدر�ت. 
ومما ل �شك فيه �أن هذه م�شوؤولية 
�شخمة تقع على عاتق �أجهزة �أمنية 
�لتما�شك  م���ن  ع��ال��ي��ة  درج����ة  ع��ل��ى 
من  �ل�شتعد�د  �أهبة  على  و�لتطور 
“ وتناول  جمتمعاتها.  ر�ح��ة  �أج��ل 
حم���ور  �لأول  �ل����ي����وم  يف  �مل���ل���ت���ق���ى 
وت�شمن  �مل�شتقبلي،  �ل���ش��ت�����ش��ر�ف 
�أحمد  م��رو�ن  �شعادة  تر�أ�شها  جل�شة 
لل�شوؤون  �ل����وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��و�ل��ح، 
ب���وز�رة  �ل��ع��ام  للتعليم  �لأك��ادمي��ي��ة 
�ل�شيد  م فيها  �لرتبية و�لتعليم، قدَّ
�أندرو كوننغهام، رئي�س قطاع ر�شد 
�لطلب،  �مل��خ��در�ت، وخف�س  �أ���ش��و�ق 
يف �ملركز �لأوروبي لر�شد �ملخدر�ت 
و�لإدم���������ان- �لحت������اد �لأوروب��������ي /
ع����ر�����ش����اً   ،/EMCDDA
�ملركز  “جهود  ب��ع��ن��و�ن  ت��ق��دمي��ي��اً 
�لأوروبي لر�شد �ملخدر�ت و�لإدمان 
و�نعكا�شاتها على �ل�شيا�شات �لعامة«. 
وق�������ام �ل����دك����ت����ور �أح����م����د ع���ب���د�هلل 
لربنامج  �ل��ع��ام  �ملن�شق  �ل��ن�����ش��ري�ت 
دب���ي ل�����الأد�ء �حل��ك��وم��ي �مل��ت��م��ي��ز يف 
�لإم��ار�ت بتقدمي حما�شرة بعنو�ن 
“دور بر�مج �لتميز يف تطوير مناذج 
توعوية و��شت�شر�فية يف �لوقاية من 

�ملخدر�ت – روؤية ��شت�شر�فية«.
رئي�شة  ���ش��ب��ان  مي�شيل  م���ت  ق���دَّ ث���م 

مكافحة  �إد�رة  �رت�����ب�����اط  م���ك���ت���ب 
�لعامة  ب��ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  �مل������خ������در�ت 
لإد�رة  و�ل��ت��اب��ع  ب��دب��ي  �لأم���ريك���ي���ة 
يف   DEA �مل������خ������در�ت  م���ك���اف���ح���ة 
�ل������ولي������ات �مل����ت����ح����دة �لأم���ري���ك���ي���ة 
ت�شنيع  “م�شتقبل  ح��ول  حما�شرة 
– �ل����رت�م����ادول: �جتاهات  �ل����دو�ء 
تعاطيه و�أمناط �ملو�جهة” ثم تبعها 
روب���رت  للمفت�س  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���ٌس 
وم�������ش���وؤول عمليات  م��ف��ت�����س  ب���ارك���ر 
قطاع �جلرمية �ملنظمة يف �ل�شرطة 
“ �لتجربة  مو�شوع  ح��ول  �لكندية 
�ملخدرة  �مل�����و�د  ر����ش���د  يف  �ل��ك��ن��دي��ة 
منوذجاً”.  �لفنتانيل   – �جل��دي��دة 
�شعيد  ز�ي��د  �مل�شت�شار  ق��ام  ذل��ك  بعد 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ام�����ش��ي، 
للمحاميني  �لإم������������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  يف  و�لقانونيني 
ب���ت���ق���دمي ع����ر�����سٍ حول  �مل����ت����ح����دة، 
��شت�شر�ف  خم��رج��ات  “�نعكا�شات 
�لت�شريعية  �ملنظومة  على  �مل�شتقبل 

�لوطنية«.
حمور   – �لأول  �مل����ح����ور  و�ن���ت���ه���ى 
بعر�ٍس   – �مل�شتقبلي  �ل�شت�شر�ف 
ق���ّدم���ه �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل��ق��ان��وين ح�شن 
�لعامة  �ل���ن���ي���اب���ة  رئ���ي�������س  ح�������رك، 
و�مل�شت�شار �لقانوين لوزير �لت�شامن 
�إد�رة  جمل�س  وع�����ش��و  �لج��ت��م��اع��ي 
�لإدم���ان  وع���الج  ���ش��ن��دوق مكافحة 
يف جم��ل�����س �ل������وزر�ء �مل�����ش��ري حتت 
و�آليات  �لقانوين  “�لت�شريع  عنو�ن 
��شت�شر�ف  توجهات  من  �ل�شتفادة 
�ملوؤمتر  �خ��ت��ت��ام  ومت  �مل�شتقبل”، 

مبناق�شة مفتوحة للجمهور.
كانت  �مل�����وؤمت�����ر،  م����ع  وب���ال���ت���ز�م���ن 
جت��ري ع��دة ور���س عمل تخ�ش�شية 
خمتلفة،  مو��شيع  ح��ول  وتدريبية 
“دور  �ل����ع����م����ل  ور���������س  ب�����ني  وم�������ن 
و�ل�شباب  �جل���ام���ع���ي���ني  �ل����ط����الب 

يف م��و�ج��ه��ة �مل���خ���در�ت و�حل����د من 
�لدكتور  م��ه��ا  ق��دَّ �ل��ت��ي  تاأثري�تها” 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حل���م���ود،  ���ش��ام��ي 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  ن��رب����س  مل�����ش��روع 
ملكافحة �ملخدر�ت يف �ململكة �لعربية 
 “ بعنو�ن  عمل  وور���ش��ة  �ل�شعودية، 
��شت�شر�ف  �أدو�ت  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة 
�ل�شالئف  �لرقابة على  �مل�شتقبل يف 
�لكيميائية” قّدمها يوهان�س فان دن 
بي�شيالر مفت�س عام وخبري مر�قبة 
�لكيميائية  و�ل�����ش��الئ��ف  �مل���خ���در�ت 
 NPS و�ملوؤثر�ت �لنف�شية �جلديدة
�لتي  �لعمل  ور�شة  �أم��ا   ، هولند�  يف 
�لأمهات  “دور  بعنو�ن  فكانت  تلتها 
و�أول���ي���اء �لأم����ور يف وق��اي��ة �ملجتمع 
ليلى  ل���ل���دك���ت���ورة  �ملخدر�ت”  م���ن 
�لهيا�س من د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
يف �أبو ظبي ورئي�س �للجنة �لوقائية 
من  للوقاية  �لوطني  �لربنامج  يف 
مكافحة  مبجل�س  ���ش��ر�ج  �مل��خ��در�ت 
و�لدكتورة  �لإم�����ار�ت  يف  �مل���خ���در�ت 
�ل�شحة  م�����ش��ت�����ش��ار  �ل��ي��ت��ام��ي  م��ن��ى 
وعالج  �ل�شلوك  وت��ق��ومي  �لنف�شية 

�لإدمان يف �لكويت.
�لأول  �ليوم  ور�شات عمل  و�ختتمت 
بور�شة عمل حملت عنو�ن “توحيد 
�لإيجابية  �لنتائج  وتعظيم  �جلهود 
و�ل�شرطة”  �جل�����م�����ارك  ل���ت���ع���اون 
من  �أنفلو�س  حممد  تر�أ�شها  �ل��ت��ي 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة وه���و رئي�س  �جل���م���ارك 
مكتب �رت��ب��اط يف �لإم���ار�ت ورودي 
ك��الو���ش��م��ان م��ن �مل��ك��ت��ب �لحت����ادي 
ل���ل���ج���م���ارك �جل���ن���ائ���ي���ة �لأمل����ان����ي����ة 
�جلمهور  ع  ت�����ن�����وَّ وق������د   ،ZKA
�مل�شتهدف يف ور�شات �لعمل لي�شمل 
و�لأخ�شائيني  �جل��ام��ع��ات  ط���الب 
جمال�س  وروؤ������ش�����اء  �لج��ت��م��اع��ي��ني 
�ل�����ش��ب��اب و�أول���ي���اء �لأم����ور وغريهم 

من �لأفر�د �ملعنيني.

وت�شمن �ملعر�س �ملقام بالتو�زي مع 
عرو�س  �لتالية:  �لأن�شطة  �مللتقى 
و�أجنحة �جلهات �مل�شاركة وفعاليات 
�أقدر  وم�����ش��رح  �ل�شبابية  �مل��ج��ال�����س 
و�مل�شابقات  ل��ل��ع��ر�ئ�����س  �ل���ط���الب���ي 
�لتو��شل  وم���ن�������ش���ات  �ل���ط���الب���ي���ة 

�لجتماعي.
جانب  �إىل  �ل����ف����ع����ال����ي����ات  ح�������ش���ر 
جم����م����وع����ة م������ن �لأخ���������ش����ائ����ي����ني 
�حلكوميني  و�مل�شوؤولني  و�ل��ط��الب 
�لدولة موظفو وكالت مكافحة  يف 
و�ل�شيادلة  و�لأط����ب����اء  �مل����خ����در�ت 
�ل���رع���اي���ة  و�ل����ع����ام����ل����ون يف جم������ال 
�لق�شائيون  و�مل�����ش��وؤول��ون  �ل�شحية 
و�ملجتمع  �جل����م����ارك  وم�������ش���وؤول���و 
�لربحية  غ���ري  و�مل��ن��ظ��م��ات  �مل����دين 
من  �لكالب  تدريب  يف  و�ملخت�شون 
و�لوكالت   K-9 ناين  كيه  �شركة 
�حل���ك���وم���ي���ة و����ش���ل���ط���ات �جل���م���ارك 
وم�شنِّعو �لأدوية �لوقائية بالإ�شافة 

�إىل جهات قانونية �أخرى.
�لعديد  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  وم���ن 
 27 �ل��ت��ي ميثلَّها  �ل��ع��امل  دول  م��ن 
�مل�شهورين  �ملتحدثني  من  متحدثاً 
بالإ�شافة  �حل���دث،  ه��ذ�  يف  ي�شارك 
6 ور�س عمل تقام على  �إىل تنظيم 
�ل��ي��وم��ني �خل��ا���ش��ني بامللتقى  م���د�ر 
�شهده  �ل���ذي  �ل����زو�ر  ع��دد  وبح�شب 
ت�شجيل  �ملتوقع  فمن  �لأول،  �ليوم 
1200 ز�ئ��ر يف هذ�  ح�شور قر�بة 
�لثالثة  �ل������دورة  ��م  وي��ن��ظِّ �حل�����دث. 
حماية  ومعر�س  ملتقى  من  ع�شرة 
�ملخدر�ت  ق�����ش��اي��ا  ل��ب��ح��ث  �ل�����دويل 
�لقيادة �لعامة �شرطة دبي بال�شر�كة 
مع �شركة �ندك�س لتنظيم �ملوؤمتر�ت 
و�مل���ع���ار����س وب���ال���ت���ع���اون م���ع مكتب 
باملخدر�ت  �مل��ع��ن��ي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
وبدعم   UNODC و�جل��رمي��ة 
�لدوليني  �ل�����ش��رك��اء  ع���دد م��ن  م��ن 

•• اأبوظبي-الفجر:

ك�شفت بلدية مدينة �أبوظبي عن بدئها تطبيق موؤ�شر 
�لتطبيقات  �أح��دث  ��شتخد�م  خ��الل  من  �لذكي  �لبناء 
و�لتقنيات �حلديثة كون �ملوؤ�شر �أحد مبادر�ت �لربنامج 
�لحت����ادي  �مل��ج��ل�����س  �لإن��ت��اج��ي��ة يف  لتح�شني  �ل��وط��ن��ي 
معدلت  رف��ع  �إىل  ي�شعى  و�ل���ذي  �ل�شكانية،  للرتكيبة 
�لعمالة  على  �لع��ت��م��اد  وتقليل  �ل��دول��ة  يف  �لإن��ت��اج��ي��ة 
�ملتو��شعة،  �مل�����ش��اف��ة  �ل��ق��ي��م��ة  ذ�ت  �مل���ه���ارة  حم�����دودة 
�لعمالة  على  �ملبني  �مل��ع��رف��ة  �قت�شاد  نحو  و�لن��ت��ق��ال 

�ملاهرة و�لتكنولوجيا بقيادة �لكو�در �لوطنية.
و���ش��م��ن ه���ذ� �لإط�����ار ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أبوظبي 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط  د�ئ���رة  م��ع  بالتعاون 
حول  و�إر���ش��ادي��ة  تعريفية  عمل  ور�شة  �لظفرة  وبلدية 
�ملكاتب  ذل����ك  �ل���ذك���ي، م�����ش��ت��ه��دف��ة يف  �ل��ب��ن��اء  م��وؤ���ش��ر 
بهدف  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �لهند�شية  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة 
وتطبيقاته،  و�أه��د�ف��ه،  �ملوؤ�شر  حم��اور  على  �طالعهم 
�لت�شور�ت  دعم  يف  منه  �ل�شتفادة  وطرق  عمله،  و�آلية 

�لهند�شية �ملتعلقة بامل�شاريع �لإن�شائية.
�شفحة ح�شاب �ملوؤ�شر

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��دم��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي –�إد�رة 
تناولت  ورق��ة عمل  �ل��ور���ش��ة  �ل��ب��ن��اء- خ��الل  تر�خي�س 
�لذكي  �ملوؤ�شر  ح�شاب  �شفحة  عمل  طريقة  حول  نبذة 
للبناء، م�شرية �أن �ل�شفحة تقوم بح�شاب موؤ�شر �لبناء 
�لذكي للم�شروع ب�شكل تلقائي بناء على معايري م�شبقة 

�ملعايري  �ل�����ش��ف��ح��ة، وه���ذه  ب��ن��اء ه���ذه  م��وج��ودة �شمن 
ماأخوذة طبقا للمعايري و�ملمار�شات �لعاملية �ملعمول بها 

يف عدد من �لدول �لر�ئدة يف هذ� �ملجال.
�ملوؤ�شر  ���ش��ف��ح��ة  �أن  �ل��ب��ن��اء  ت��ر�خ��ي�����س  �إد�رة  ون���وه���ت 
تنق�شم �إىل ثالثة �أجز�ء : �جلزء �لأول خا�س بالهيكل 
�لإن�شائي للمبنى من عنا�شر حاملة و�أ�شقف، وجمموع 
�أنظمة  ��شتخد�م  �إنه كلما مت  50 نقطة، حيث  نقاطه 
كانت  و�لعمالة  �جلهد  توفري  حيث  من  ذكية  �إن�شائية 
مت  ل��و  �مل��ث��ال  �شبيل  فعلى  �أع��ل��ى،  �لبناء  موؤ�شر  نتيجة 
��شتخد�م �جلدر�ن �لإن�شائية و�لأعمدة م�شبقة �ل�شنع، 
و�لأ�شقف م�شبقة �ل�شنع يف �ملباين كلها �شتكون نتيجة 
 50 �أي   �لكاملة  للعالمة  م�شاوية  �جل��زء  هذ�  موؤ�شر 
بالكامل  منفذة  �أ�شقف  ��شتخد�م  مت  لو  فيما   نقطة، 
�أي  �ل��ن�����ش��ف  �إىل  �مل��وؤ���ش��ر  نتيجة  ت�����ش��ل  ق��د  �مل��وق��ع  يف 
�ملوؤ�شر فهو معني  من  �لثاين  �جلزء  �أما  نقطة.   25
وجمموع  للمبنى  و�خل��ارج��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب���اجل���در�ن 
نقاطه 40 نقطة، وبالطريقة ذ�تها يعمل �ملوؤ�شر، حيث 
�إن ��شتخد�م جدر�ن �لقو�طع �جلاهزة �شو�ء من �ملو�د 
�أو حتى �خلر�شانية و�لتي  �خلفيفة كالزجاج و�جلب�س 

نتائج  �إىل  �شتوؤدي  باملوقع  لتنفيذها  جهد�  تتطلب  ل 
�لطابوق  �ملبنية من  با�شتخد�م �جل��در�ن  �أعلى مقارنة 

على �شبيل �ملثال.
وفيما يتعلق باجلزء �لثالث �أكدت �إد�رة تر�خي�س �لبناء 
با�شتخد�م  معني  وه��و   ، نقاط   10 نقاطه  �أن جمموع 
مناذج متكررة يف �لت�شميم ومتعلق بالناحية �ملعمارية 
و�لأعمدة  و�ل���ن���و�ف���ذ  �لأب������و�ب  ف��ت��ح��ات  م��ث��ل  للمبنى 
و�لأدر�ج وقيا�شات �حلمامات، بحيث لو �أمكن ��شتخد�م 
�لنماذج �ملتكررة و�مل�شنعة م�شبقاً بن�شبة ت�شل �إىل 80-

�لنقاط  �ملوؤ�شر مبقد�ر هذه  �شريفع  ذلك  فاإن   90%
هذه  عليها  تنطبق  ل  �لتي  ب��احل��الت  مقارنة  �لع�شرة 

�لنماذج �ملكررة.
و�أ�شارت �أن �ل�شفحة تقوم بجمع �لنتيجة من �لأجز�ء 

�لثالثة لتعطي �لنتيجة �لإجمالية ملوؤ�شر �لبناء.
موؤ�شر �لبناء .. �أهد�ف و�آليات 

�لتخطيط  د�ئ������رة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ذ�ت�����ه  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
قدمتها  �لتي  �لعمل  ورقة  خالل  و�لبلديات  �لعمر�ين 
يف �لور�شة �أهم حماور و�أهد�ف موؤ�شر �لبناء موؤكدة �أنه 
نظام يت�شمن ��شرت�طات حمددة يف مرحلة �لت�شميم 

عملية  يف  �حل��دي��ث��ة  و�لأ���ش��ال��ي��ب  �لأن��ظ��م��ة  با�شتخد�م 
و�ل�شرعة  و�ل�شالمة  �جل���ودة  م�شتويات  ل��رف��ع  �لبناء 
يف �إجن����از �مل�����ش��اري��ع، م��و���ش��ح��ة �أن �مل��ج��ل�����س �لحت����ادي 
�للجنة  ع��م��ل  خم��رج��ات  �ع��ت��م��د  �ل�شكانية  للرتكيبة 
لقر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �ل��ب��ن��اء  ت�شميم  ك��ف��اءة  مل�����ش��روع  �لفنية 
�لدولة،  يف  للبناء  ع��ام  موؤ�شر  بو�شع  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�ملجل�س  رفعها  ق��د  ك��ان  �لتي  �ملقرتحات  حزمة  �شمن 

�لحتادي للرتكيبة �ل�شكانية ملجل�س �لوزر�ء.
وحول �أهد�ف �ملوؤ�شر �أِ�شارت د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين 
و�لبلديات �أن �ملوؤ�شر جاء من �أجل بناء ثقافة ��شتخد�م 
قيا�شية  معايري  وو�شع  �لبناء،  يف  �حلديثة  �لأ�شاليب 
حمدودة  للعمالة  �حلاجة  لتقليل  �ملباين  ت�شاميم  يف 
�ن��ت��اج��ي��ة م�شاريع  �مل�����ش��اري��ع، رف���ع  �مل���ه���ارة يف م���و�ق���ع 
�ل��ب��ن��اء م���ن خ����الل ت�����ش��ج��ع ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م �لأنظمة 
و�لأ�شاليب �حلديثة يف عملية �لبناء مما يوؤدي بدوره 
�ل��ب��ن��اء )مرحلة  م��و�ق��ع  �ل��ع��م��ال��ة يف  ع���دد  �إىل خف�س 
�لهياكل و�جلدر�ن(، ورفع م�شتويات �جلودة و�ل�شالمة 

و�ل�شرعة يف �إجناز �مل�شروع.
م�شرية  للموؤ�شر  �لفنية  �ملعايري  �ل��د�ئ��رة  تناولت  كما 

�أنها تت�شمن معايري قيا�شية يف ت�شميم �أنظمة هياكل 
�ملباين، على �شبيل �ملثال ل �حل�شر �لأعمدة و�لأ�شقف 
�ملقايي�س  بع�س  لتوحيد  بالإ�شافة  �جل���در�ن  و�أنظمة 

�لن�شائية.
بناء  معايري  �عتماد  �إىل  �لذكي  �لبناء  موؤ�شر  ويهدف 
قيا�شية يف �لت�شميم بحيث ت�شهل عملية �لبناء وترفع 
خارج  �مل�شبق  �لت�شنيع  با�شتخد�م  �لإنتاجية  م�شتويات 
من  ب�شيط  وبعدد  �ملوقع  يف  �ل�شريع  و�لرتكيب  �ملوقع 

�لعمالة.
�أمثلة  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  و�أعطت 
على �مل��م��ار���ش��ات �لإي��ج��اب��ي��ة �ل��ت��ي ت��رف��ع ك��ف��اءة عملية 
�ل�شنع،  م�����ش��ب��ق��ة  �ل�������ش���المل  �����ش���ت���خ���د�م  م��ث��ل  �ل���ب���ن���اء 
�لزجاجية  و�لو�جهات  �لتجهيز،  م�شابقة  و�حلمامات 
، و�لقو�طع �جلافة، �حلو�ئط م�شبقة �ل�شب، حو�ئط 

�لتق�شيم �ملوؤقتة.
وفقاً  �ل��ب��ن��اء  ت�شميم  ك��ف��اءة  ت��اأث��ري�ت  �ل��ورق��ة  وبينت   
ملوؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شة �خلا�شة بامل�شروعات �لإن�شائية، 
حيث �أظهر �لدر��شات �لعديدة �لأثر �لإيجابي لتطبيق 
�لإنتاج  م�شتويات  على  �ل��ذك��ي  �ل��ب��ن��اء  م��وؤ���ش��ر  م��ب��ادئ 

و�لكلفة و�لوقت و�أعد�د �لعمالة.
موؤ�شر  �أي�شا  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  و��شتعر�شت 
 100 م��ن  يتكون  �أن���ه  م�شرية  �ل��ب��ن��اء،  ت�شميم  ك��ف��اءة 

نقطة �شامال ثالثة عنا�شر تتمثل يف : 
ويحتوي 50 نقطة،  �لهياكل  نظام  ت�شميم  كفاءة   1-
ي�شمل �أنظمة �خلر�شانة م�شبقة �ل�شب و�أقفا�س �لربط 
نظام  تطبيقيه،  على  �لأم��ث��ل��ة  وم��ن  �لتجهيز  �شابقة 
تكون  �أو  كاملة  تكون جاهزة  )�أم��ا  �جلاهزة  �خلر�شانة 
�لأ�شقف  �ل�شقف  نظام   ، �جل��در�ن جاهزة(   - �لأع��م��دة 

�ملعدنية �جلاهزة �أو �لقرميد �جلاهز.
�جلدر�ن يحتوي  40نقطة،  نظام  ت�شميم  كفاءة   2-
�حلديدية  و�ل�شالمل  �ل�شب  �شابقة  �حلو�ئط  وي�شمل 
ومن  �لتجهيز  �شابقة  و�ل��دع��ام��ات  �لتجهيز،  �شابقة 
ل��وح��ة �خلر�شانة  ج�����د�ر-  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ه،  ع��ل��ى  �لأم���ث���ل���ة 
�مل�شلحة �شابقة �ل�شب قد تكون مع �لبالط �أو �حلجر 

،و�لت�شطيبات.
للبناء  �لأخ������رى  �خل�����ش��ائ�����س  ت�����ش��م��ي��م  ك���ف���اءة   3-
�لأخرى  �خل�شائ�س  وي�شمل  نقاط،    10 من  يتكون 
�لأعمدة  مو��شفات  توحيد  مثل  �مل�شبق  للبناء  �لقابلة 
و��شتخد�م  و�ل�شبكات،  و�لأب���و�ب  و�لنو�فذ  و�لعو�ر�س 
تطبيقيه،  على  �لأم��ث��ل��ة  وم��ن  �ل�شب  �شابقة  �مل��ك��ون��ات 
ت���وح���ي���د �ل���ق���ي���ا����س )�لأع������م������دة، �ل����ن����و�ف����ذ، �لأب��������و�ب، 
�لطو�بق،  �رت���ف���اع  يف  �ل��ت��ك��ر�ر  م���ر�ع���اة  �ل�������ش���المل..(، 
�لوحد�ت  مثل  �إ���ش��اف��ي��ة  �أم���ور  ط���اب���ق...،  ك��ل  ت�شميم 

متكاملة �لبناء �حلمامات �شابقة �لتجهيز. 

نظمت ور�سة عمل تعريفية ��ستهدفت �ملكاتب �ل�ست�سارية �لهند�سية

بلدي�ة مدين�ة اأبوظب�ي تب�داأ تطبي�ق موؤ�ض�ر البن�اء الذك��ي 

حممد بن حمد ال�ضرقي: الفجرية حتظى باإمكانات كبرية تعد مب�ضتقبل اأف�ضل لالإمارة
•• الفجرية -وام:

و�شف �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية “�إمارة 
جمال  يف  كبرية  باإمكانات  حتظى  �أن��ه��ا  م��وؤك��د�   .. جوهرة”  باأنها  �لفجرية 
مب�شتقبل  تعد  و�لتي  و�ل�شياحية  �لثقافية  �ملجالت  جانب  �إىل  �لتحتية  �لبنية 
�أف�شل لالإمارة. وقال �شموه يف حديث مع وكالة �أنباء �لإم��ار�ت “و�م” - حول 
�لعمل �جلاري حاليا على ��شتكمال �خلطة �لرئي�شية للفجرية - “�شيبقى ميناء 
�ل�شناعات  �إىل  �إ�شافة   FOIZ �ل�شناعية للنفط  �لفجرية ومنطقة �لفجرية 
ذ�ت �ل�شلة بتزويد �ل�شفن بالوقود جنبا �إىل جنب مع �ملنطقة �حلرة يف �لفجرية 

جزء� �أ�شا�شيا من �قت�شادنا وخططنا للتنمية«. و�أ�شاف �شمو �ل�شيخ حممد بن 
حمد بن حممد �ل�شرقي “لكن هناك �لعديد من �جلو�نب �أخرى �لتي نحتاج 
�لثقافية  �مل��ج��الت  على  �ل�����ش��اأن  ه��ذ�  يف  �ل�شوء  ملقيا  عليها” ..  �لرتكيز  �إىل 
�لفرتة  خالل  �أكرب  باهتمام  �شتحظى  �ملجالت  هذه  �أن  مو�شحا   .. و�ل�شياحية 
�لرت�ثية  �لقرى  �أك��رب عدد من  �لفجرية  �إم��ارة  لدى  “�أن  �إىل  و�أ�شار  �لقادمة. 
حيث ميكن �لعثور عليها بكل و�دي، �أينما كان هناك م�شدر للمياه، وبدل من �أن 

تتال�شى هذه �لقري عرب �لزمن، �أخذت هذه �لقري يف �لزدهار و�لنمو«.
�أخ��رى ت�شكل  “يف كل و�دي ، توجد مقابر و�أب��ر�ج مر�قبة ومو�قع  وقال �شموه 
دليال على تر�ثنا �لقدمي. قالعنا، مثل تلك �ملوجودة يف “ بيثنا “ ويف مدينة 

�لفجرية نف�شها ، ومو�قع �أخرى ، مثل �مل�شجد �لقدمي يف �لبد�ية – و�لذي ل 
يز�ل قيد �ل�شتخد�م – ف�شال عن مز�رعنا �لتقليدية ، و�لتي تقدم �ملزيد من 

�لأدلة على ثقافتنا �لتاريخية ».
و�قرتح �شمو ويل عهد �لفجرية �أن يكون حت�شني �لبنية �لتحتية يف هذه �ملناطق 

�أحد �لأهد�ف �لأ�شا�شية للخطة �لرئي�شية.
ويف �لوقت �لذي ت�شعى فيه �لفجرية لتطوير �شناعتها �ل�شياحية .. قال �شموه 
يفهم �شعبنا قيمتها  حتى  بيئتنا،  وحماية  ما�شينا  معرفة  تعزيز  �إىل  “نحتاج 
وميكنه �إي�شال هذه �لقيمة �إىل �لزو�ر �لقادمني من �أماكن �أخرى يف �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�أي�شا من �خلارج.«.

من�ضور بن حممد يفتتح فعاليات ملتقى حماية الدويل 13
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

مل�شرية  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أعلنت 
ف��ر���ش��ان �ل��ق��اف��ل��ة �ل����وردي����ة، �إح����دى 
مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  م���ب���ادر�ت 
�لوعي  ب��ت��ع��زي��ز  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل�����ش��رط��ان، 
�لك�شف  و�أه��م��ي��ة  �ل���ث���دي،  ب�����ش��رط��ان 
�ملبكر عنه، عن متديد �ملوعد �لنهائي 
�لثابتة  �لطبية  ع��ي��اد�ت��ه��ا  خل��دم��ات 
�لثامنة،  ف��ر���ش��ان��ه��ا  مل�����ش��رية  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ملا�شي، حيث  �لأ�شبوع  �لتي �ختتمت 
�شتو��شل تقدمي �لفحو�شات �لطبية 

�ملجانية حتى �خلمي�س �ملقبل.
و�لتوعوية  �لطبية  �للجنة  وك�شفت 
مل�����ش��رية ف��ر���ش��ان �ل��ق��اف��ل��ة �ل���وردي���ة، 
�ل�شيد�ت  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د  �لإق���ب���ال  �أن 
�ملر�جعات على �لعياد�ت �لثابتة يف كٍل 
من و�جهة �ملجاز �ملائية يف �ل�شارقة، 
وكورني�س عجمان، وم�شت�شفى خليفة 
�لعام يف �أم �لقيوين، و�لذي مل يتوقف 
�لنهائي  �ملوعد  �آخر حلظة من  حتى 
لإغالق �لعياد�ت �لذي كان مقرر�ً له 
كبري�ً  دور�ً  لعب  �لأح��د،  �لأول  �أم�س 
يف �ت��خ��اذ ق��ر�ر متديد �مل��وع��د، �لذي 
ت�شعى �مل�شرية من خالله �إىل �شمان 
للك�شف  �لطبية  �لفحو�شات  توفري 
ع��ن ���ش��رط��ان �ل��ث��دي لأك���رب �شريحة 

ممكنة من �ل�شيد�ت.
�ملا�شي،  �شو�شن  �ل��دك��ت��ورة  ووج��ه��ت 
�ملدير �لعام جلمعية �أ�شدقاء مر�شى 
�لطبية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��رط��ان، 
�لقافلة  ف��ر���ش��ان  مل�شرية  و�ل��ت��وع��وي��ة 
�لوردية، �لدعوة �إىل جميع �ل�شيد�ت 
�ملقيمات يف �لإمار�ت �لثالث �ملذكورة 
�لتي  �خل�����دم�����ات  م����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 
�لثابتة،  �لطبية  �ل��ع��ي��اد�ت  ت��وف��ره��ا 

و�إجر�ء �لفحو�شات �لطبية �لتي يتم 
تقدميها جماناً.

م�شرية  “�نطلقت  �ملا�شي:  و�أ�شافت 
�لعام  ه��ذ�  �ل��وردي��ة  �لقافلة  ف��ر���ش��ان 
خالل  ت��اري��خ��ه��ا  يف  �لأوىل  ول��ل��م��رة 
و�إمياناً  وباملقابل  ولكن  �أي���ام،  �شبعة 

يف  ودوره  �ملبكر  �لك�شف  باأهمية  منا 
�حل��د م��ن خم��اط��ر ���ش��رط��ان �لثدي، 
�لعياد�ت  ت�شتمر  �أن  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا 
�لطبية �لثابتة يف ��شتقبال �ل�شيد�ت 
�لفحو�شات  �إج�������ر�ء  يف  �ل���ر�غ���ب���ات 
�ل��ط��ب��ي��ة ح��ت��ى 15 م��ار���س �جل���اري، 

�مل�شرية،  خ��ت��ام  م��ن  �أي����ام   9 ب��ع��د  �أي 
�أن جناح م�شريتنا يعتمد  حيث نرى 
�لأ�شخا�س  ع���دد  ع��ل��ى  �لأ����ش���ا����س  يف 
�لطبية،  �لفحو�شات  يتلقون  �لذين 
ب�����ش��رط��ان �لثدي،  وي���ع���ززون وع��ي��ه��م 
و�لأدو�ت  �مل��ع��ارف  �م��ت��الك  و�أه��م��ي��ة 

�لأ�شا�شية �ل�شحيحة �لتي ت�شاعدهم 
على �كت�شاف �أعر��شه يف وقت مبكر«. 
و�أ�شافت �ملدير �لعام جلمعية �أ�شدقاء 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��رط��ان،  م��ر���ش��ى 
فر�شان  مل�شرية  و�ل��ت��وع��وي��ة  �لطبية 
بالإقبال  “�شعد�ء   �لوردية:  �لقافلة 
�لكبري �لذي �شهدته م�شرية �لفر�شان 
�إذ  �أف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع،   �لثامنة م��ن ك��ل 
جنحنا يف تقدمي �لفحو�شات �لطبية 
5600 �شخ�شاً  �ملجانية  لأكر من 
خالل �أ�شبوع �مل�شرية يف جميع �أرجاء 
عيادتنا  �إط������الق  و�أ����ش���ه���م  �ل����دول����ة، 
�ملجهزة  �ل��د�ئ��م��ة،  �ملتنقلة  �ل��ط��ب��ي��ة 
و�لتقنيات  �لطبية  �لأج��ه��زة  باأحدث 
�حلديثة، مبا فيها �أجهزة �ملاموجر�م 
�لالزمة لإجر�ء �لفحو�شات للك�شف 
ع��ن ���ش��رط��ان �ل��ث��دي، وع��ن��ق �لرحم، 
و�لفحو�شات �لأخرى �ملرتبطة بهما، 
�لعدد من  يف جناحنا يف تقدمي هذ� 

�لفحو�شات«.
�لثابتة  �لطبية  �ل��ع��ي��اد�ت  وو����ش��ل��ت 
ك���اف���ة تقدمي  �ل�����ش��ب��ع  �لإم���������ار�ت  يف 
�لفحو�شات بعد ختام م�شرية فر�شان 
�لثالثاء  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل���وردي���ة  �ل��ق��اف��ل��ة 
�لطبية  �ل��ل��ج��ن��ة  وك�����ش��ف��ت  �مل���ا����ش���ي، 
�لقافلة  ف��ر���ش��ان  مل�����ش��رية  و�ل��ت��وع��ي��ة 
�لوردية �أن �لعدد �لإجمايل للفحو�س 
�لطبية و�شل حتى �لآن �إىل 6859 
618 رج����اًل،  ب��ي��ن��ه��م  ف��ح�����ش��اً، م���ن 
�ملو�طنني  وع����دد  �م������ر�أة،  و6241 
ومو�طنة،  1059مو�طناً  ف��ي��ه��م 
ومقيمة،  مقيماً   5800 و�ملقيمني 
�لفحو�شات  ه�����ذه  �إج����م����ايل  وم�����ن 
�إىل  ���ش��خ�����ش��اً   1424 حت���وي���ل  مت 
لالأ�شعة  �شخ�شاً  و227  �ملاموجر�م، 

�ل�شوتية.

م�ضرف الهالل يطلق عيادة طبية افرتا�ضية ملوظفيه يف مقره الرئي�ضي
•• اأبوظبي-الفجر: 

قام م�شرف �لهالل �شمن �شر�كته �جلديدة و�ملُتمّيزة مع �ل�شركة 
جديدة  �فرت��شية  عيادة  بافتتاح  )�لوطنية(،  للتكافل  �لوطنية 
للموظفني د�خل مقّره �لرئي�شي يف �أبوظبي، مما يجعل م�شرف 
�لإم��ار�ت يفتتح عيادة �فرت��شية توفر  �أول م�شرف يف  �لهالل 

�لأطباء و�مل�شورة �لطبية عرب �لأك�شاك و�لتطبيق للموظفني.
ويف معر�س تعليقه على هذ� �لإعالن، قال جوتام د�تا، �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة �لوطنية للتكافل )�لوطنية(: نت�شّرف باأن ُتتاح 
يف  �لهالل  م�شرف  مع  لل�شر�كة  �لثمينة  �لفر�شة  ه��ذه  �أمامنا 
جمال توفري حلول �لتاأمني �ل�شحي ملوظفيه و�أ�شرهم. وتهدف 
مبادرتنا �ملُتمّثلة يف توفري تطبيقات �لطبيب على �لهاتف �لذكي 

عرب �لأك�شاك وتطبيقات �لهاتف �ملتحرك، يف زيادة �لوعي باأهمية 
�ملُحافظة على �ل�شحة �جليدة وتوفري �لو�شول �لطبي �لفوري 
�شُي�شهم  �لتطويري  �لهالل  نهج م�شرف  �أن  ونعتقد  لالأع�شاء. 
�إىل  يف رفاهية موظفي م�شرف �لهالل و�لذي �شيوؤدي بالتايل 

زيادة �لنمو و�لإنتاجية.
�لهالل  م�شرف  ��شرت�تيجية  م��ن  كجزء  �خل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

�لر�مية �إىل �حلفاظ على رفاهية جميع �ملوظفني.
�لتنفيذي مل�شرف  �ل��رئ��ي�����س  ك��وي��ل��و،  �أل��ي��ك�����س  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه 
�ل��رق��م��ي �جل��دي��د د�خل  �مل��رف��ق  �ف��ت��ت��اح ه���ذ�  “يعك�س  �ل���ه���الل، 
�مل�شرف  يوليه  �لذي  و�لهتمام  �لعناية  مدى  �لرئي�شي،  مقّرنا 
للموظفني، وي�شكل تعزيز�ً للقيمة �مل�شافة على خدمات �مل�شرف 
�لد�خلية �حلالية، و�شتقدم هذه �لعيادة �لفرت��شية عناية طبية 

نتمّكن،  “�شوف  كويلو:  و�أ���ش��اف  للموظفني«.  متطورة  رقمية 
م��ن تقدمي  للتكافل،  �لوطنية  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
�لرعاية �لطبية �ملتفوقة، و�لتي �شتعك�س �لتز�منا بتوفري �أف�شل 
ه��ذه �خل��ط��وة كجزء  وت��اأت��ي  �لرعاية ملوظفينا،  و�أرق���ى خ��دم��ات 
رفاهية  على  �حل��ف��اظ  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل�شرف  ��شرت�تيجية  م��ن 
جميع �ملوظفني«. ومبنا�شبة هذ� �لإعالن قال �شلطان �ملحمود، 
“نويل عناية خا�شة  رئي�س �ملو�رد �لب�شرية يف م�شرف �لهالل، 
بال�شحة و�لتنمية �ل�شاملة ملوظفي �مل�شرف، لذلك قمنا بافتتاح 
�شالمتهم،  على  للحفاظ  �حلديثة  �لف��رت����ش��ي��ة  �ل��ع��ي��ادة  ه��ذه 
متقدمة  من�شة  ي��وف��ر�ن  �لرقمي  و�لتطبيق  �لك�شك  �أن  حيث 
ميكن من خاللها لالأطباء تقدمي �مل�شورة �ل�شحيحة و�لفورية 

للموظفني.

•• دبي -وام:

�طلق �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
رئي�س جمل�س دبي �لق�شائي، �إ�شارة 
م�شروع  وت��ن��ف��ي��ذ  �إن�����ش��اء  يف  �ل���ب���دء 
و�ملو�قف  �لتمييز  حمكمة  “مبنى 
�لذكية” يف منطقة �ملو�قف �ل�شابقة 
حماكم  مبنى  ب��ج��ان��ب  للموظفني 
�شعادة طار�س  وذل��ك بح�شور  دب��ي، 
حماكم  ع��ام  مدير  �ملن�شوري،  عيد 
عبد�لقادر  �لقا�شي  و���ش��ع��ادة  دب���ي، 
م��و���ش��ى ن��ائ��ب م��دي��ر حم��اك��م دبي، 
�مل������در�ء �ل��ع��م��وم وكبار  وع����دد م���ن 

�ل�شخ�شيات.
 وق����ام ���ش��م��وه ب���اإز�ح���ة �ل�����ش��ت��ار عن 
�للوحة �لتذكارية يف موقع �مل�شروع 
بالتعاون  دب��ي  تنفذه حماكم  �ل��ذي 
م��ع �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، و�ل����ذي يعد 
وفق  ن���وع���ه  م����ن  �لأول  �ل����ت����ع����اون 
ب�شاأن   2015 ل�شنة   22 �ل��ق��ان��ون 
�لقطاعني  ب���ني  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
�إم��ارة دبي، حيث  �لعام و�خلا�س يف 

�ل�����ش��رك��ة �خل��ا���ش��ة تكلفة  ت��ت��ح��م��ل 
بتكلفة  دب��ي  حماكم  ل�شالح  �لبناء 
مليون   290 قر�بة  تبلغ  �إجمالية 
درهم. ومن �ملتوقع �أن ينجز �مل�شروع 

خالل 36 �شهر.
�إن�شاء  تفا�شيل  على  �شموه  و�طلع   
�لتمييز  حم��ك��م��ة  “مبنى  م�����ش��روع 

تبلغ  و�ل�����ذي  �لذكية”،  و�مل���و�ق���ف 
�أل��ف ق��دم مربع مت   270 م�شاحته 
�أل��ف قدم   47 �أك��ر من  تخ�شي�س 
مربع منها ملحاكم دبي، فيما ي�شم 
4 قاعات  �ل��ت��م��ي��ي��ز  م��ب��ن��ى حم��ك��م��ة 
�ملحكمة  �أن  ح���ني  يف  ل��ل��م��ح��اك��م��ة، 
و�حدة،  حماكمة  قاعة  لها  �حلالية 

 7 �إىل  مما �شي�شاعد على ت�شكيل 6 
دو�ئر ق�شائية ملحكمة �لتمييز، كما 
دبي  جمل�س  لرئي�س  مكتبا  �شي�شم 
�لق�شائي، ومكتبا ملدير عام حماكم 

دبي، ومكاتب لق�شاة �لتمييز .
حمكمة  ملبنى  عر�شا  �شموه  وتابع   
�أق�شاما  ���ش��ي�����ش��م  �ل�����ذي  �ل��ت��م��ي��ي��ز، 

ق�شم  منها  �ملحكمة  جل�شات  تخدم  
�ل���ط���ع���ون، وب���ذل���ك ���ش��ي��ت��ي��ح �إع�����ادة 
حماكم  مبنى  يف  للمكاتب  �لهيكلة 
دب���ي �حل�����ايل، ه���ذ� ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�لق�شائية،  للهيئة  ري��ا���ش��ي  ن���ادي 
ومكتبة قانونية ذكية �شعف �حلجم 
�لق�شائية،  �لهيئة  ت��خ��دم  �حل���ايل 
ق�شائياً  ���ش��رح��اً  ���ش��ي��ك��ون  وب���ذل���ك 
متكاماًل يجمع بني �أحدث �لتقنيات 
�لعاملية  �ملمار�شات  و�أف�شل  �لذكية 
�شيادة  مبد�أ  تعزيز  �شاأنها  من  �لتي 
�ل��ق��ان��ون وت��ر���ش��ي��خ ري����ادة �لإم����ار�ت 
عاملياً باعتبارها دولة �حلق و�مل�شاو�ة 

و�لعدل.
خلدمة  متخ�ش�س  ملبنى  و�شيكون   
حم��ك��م��ة �ل��ت��م��ي��ي��ز دور حم����وري يف 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  روؤي������ة  ت��رج��م��ة 
متميزة  ر�ئ����دة  “حماكم  �إي��ج��اد  يف 
عاملياً” تعزز �لثقة بالنظام �لقانوين 
و�لق�شائي حمليا ودوليا، من خالل 
�ل�����ش��رع��ة يف �جن����از �ل��ق�����ش��اي��ا، مبا 
و�لرفاهية  للنا�س  �ل�شعادة  يحقق 
�خت�شار  خ�����الل  م����ن  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 

�ملر�جعني،  ع��ل��ى  و�جل���ه���د  �ل���وق���ت 
وت�شهيل �جناز معامالتهم يف زمن 

قيا�شي.
م�شروع  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  �ط���ل���ع  ك��م��ا   
�شيوفر  �ل��ذي  �لذكية”،  “�ملو�قف 
1232 موقفا ذكيا، بع�شر مد�خل 
مقارنة  �ل��وق��ت،  نف�س  يف  وخم����ارج 
و�لتي  ك��ام��ل��ة  �مل�������ش���روع  مب�����ش��اح��ة 
�أن  على  م��وق��ف،   300 ت�شم  كانت 

ذكي  م��وق��ف   950 تخ�شي�س  يتم 
ذكيا  م��وق��ف��ا  و373  ل��ل��ج��م��ه��ور، 

للموظفني.
يذكر �أن �مل�شروع م�شمم وفق �أحدث 
�لبتكار�ت �لتكنولوجية حيث يحمل 
�أبعاد�ً ��شرت�تيجية هامة، كونه �أحد 
لإيجاد  و�ملبتكرة،  �لفاعلة  �حللول 
�حلالية  �مل��و�ق��ف  لقلة  ج���ذري  ح��ل 
�لرئي�شي  ل��ل��م��ب��ن��ى  �مل���خ�������ش�������ش���ة 

ب��ت��وف��ري مو�قف  ل��ل��م��ح��اك��م، وذل���ك 
�لت�شهيل  �شاأنها  من  كافيه  ��شافية 
على �ملتقا�شني فيما تتج�شد �ملالمح 
�ملقام  يف  �ملرتقب  للم�شروع  �ملميزة 
تدعم  �لتي  �ملتطورة  باملز�يا  �لأول، 
م�شرية �لتحول �لذكي، ومتا�شياً مع 
�لأهد�ف �لطموحة يف جعل مدينة 
دبي �ملدينة �لأذكى عاملياً يف غ�شون 

�ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة.

مكتوم بن حممد ي�ضع احلجر الأ�ضا�س ملبنى حمكمة التمييز واملواقف الذكية يف حماكم دبي

خ��وري والظ�اه�ري ي��زوران فع��الي���ة »املغ�رب يف اأبوظب��ي«

�لعياد�ت �لطبية يف �ل�سارقة وعجمان و�أم �لقيوين تو��سل تقدمي �لفحو�سات �ملجانية للك�سف عن �سرطان �لثدي 
»القافلة الوردية« متدد املوعد النهائي خلدمات عياداتها الثابتة حتى اخلمي�س املقبل

••  اأبوظبي: رم�صان عطا

ق��ام كل من �شعادة حممد حاجي خ��وري، مدير عام   
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية، 
رئي�س  م�شت�شار  �ل��ظ��اه��ري،  ���ش��امل  حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
»�ملغرب  فعالية  �إىل  ب��زي��ارة  و�مل��ع��رف��ة،  �لتعليم  د�ئ���رة 
�ل�شمو  �شاحب  من  برتحيب  تقام  �لتي  �أبوظبي«،  يف 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�شاد�س  �مللك حممد  �هلل، وبرعاية �شاحب �جلاللة 
عاهل �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة، وبدعم �شاحب �ل�شمو 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�مل�����ش��ل��ح��ة، ومبتابعة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى  ن��ائ��ب 
و�هتمام �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، وذلك يف 
�إطار تعزيز ودعم �لعالقات �لتاريخية و�لأخوية �لتي 
جتمع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باململكة �ملغربية 

يف جميع �ملجالت.
خوري،  ح��اج��ي  حممد  �شعادة  �أب���دى  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال 
�لإبد�ع  رو�ئ��ع  �إعجابه مبا �طلع عليه من  �لإن�شانية، 
و�أ�شاد  �لأ���ش��ي��ل،  �ملغربي  �ل���رت�ث  يف  �لتميز  وج��و�ن��ب 
�أهمية  ت��وؤك��د  �لتي  �لفعالية  لهذه  �ملتميز  بالتنظيم 
�ل��ع��الق��ات و�ل���ر�وب���ط �لأخ���وي���ة ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت 
و�ململكة �ملغربية، وتوجه بال�شكر �جلزيل �إىل �للجنة 
�أبوظبي« على هذ�  »�ملغرب يف  لفعالية  �ملنظمة  �لعليا 

�لتنظيم �لباهر.
���ش��امل �لظاهري،  ���ش��ع��ادة حم��م��د  وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
م�شت�شار رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة، �إن ما �شاهدناه 
عمق  عن  يعرب  �أبوظبي«  يف  »�مل��غ��رب  فعالية  يف  �ليوم 
�لعالقات �لتاريخية �ملتاأ�شلة بني قيادتي و�شعبي دولة 
�شعادته  و�أ���ش��اد  �ل�شقيقة،  �ملغربية  و�ململكة  �لإم���ار�ت 
بالتنظيم �لر�ئع متوجهاً بال�شكر �جلزيل �إىل �للجنة 

�لعليا �ملنظمة، وموؤكد�ً على �أن �لز�ئر لهذه �لفعالية 
جو�نبه  خمتلف  م��ن  �مل��غ��رب��ي  �ل����رت�ث  ع��ل��ى  �شيطلع 
وح�شارتها  �ململكلة  تاريخ  يف  غنية  برحلة  و�شيحظى 

�لرية باملعارف.
بد�أت �لزيارة بالدخول من �لبو�بة �خل�شبية �ل�شخمة، 
زليج،  قطعة  مبليوين  عة  �ملر�شّ �لأر����س  على  م���رور�ً 
�ل��ز�ه��ي��ة �لأل�����و�ن، و�لأع���م���دة �لرخامية  وب���اجل���در�ن 
�لنحا�شية،  ب��ال��ري��ات  �مل��ت��الأل��ئ  و�ل�����ش��ق��ف  �لأن��ي��ق��ة، 
�متزج  مو�شيقية  عرو�س  مبتابعة  �جلولة  لت�شتكمل 

فيها �لتقليدي بالروحي، و�لقروي بالع�شري.
مت  حيث  �لتقليدية  �ل�شناعة  ركن  �إىل  بعدها  توجها 
�ل�شانع  وعبقرية  وحنكة  خ��ربة  على  �ل�����ش��وء  �إل��ق��اء 
�ملغربي يف �لعديد من �حلرف �ليدوية و�لتقليدية �لتي 

حتاكي �لإرث �لقدمي و�لرت�ث �لعربي �لإ�شالمي.
وم��ن ث��م تفقد� رك��ن �لأزي���اء �ل��ذي يرتبع فيه �لزي 
�مل��غ��رب��ي �مل���ك���ان وي��ح�����ش��ر �ل��ق��ف��ط��ان و�ل��ت��ك�����ش��ي��ط��ة يف 

�ملغربية،  �مل���ر�أة  رق��ي  يعك�س  �لتي  �ليومية  �ل��ع��رو���س 
من«عرو�س  خمتلفة  جم��م��وع��ات  ���ش��اه��د�  ث��م  وم���ن 

�لطبخ« �لتي ي�شرف عليها طباخون حمرتفون.
�لذي  �مل��غ��رب��ي  �ل����رت�ث  و�خ��ت��ت��م��ا �جل��ول��ة يف متحف 
و�لنقود  �مل���خ���ط���وط���ات  م���اب���ني  م��ق��ت��ن��ي��ات��ه  ت���ن���وع���ت 
�خلزفية  و�لأو�ين  �ل��زي��ت��ي��ة  و�ل��ق��ن��ادي��ل  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�لإ�شالمية ومتثال جوبا �لثاين، و�شور تاريخية عن 
�لأ�شا�شية  �ملعلومات  بع�س  مع  �لأث��ري  م��زورة  موقع 

عن هذ� �ملوقع.
ي�شار �إىل �أن �أن�شطة فعالية �ملغرب يف �أبوظبي ت�شتمر 
�أث����ر�ً طيباً  ب��اأج��و�ء ت��ر�ث��ي��ة �أخ��وي��ة �شترتك ل��زو�ره��ا 
و�شتنع�س ذ�كرتهم وتري خيالهم وخمزونهم �ملعريف، 
و�لفنية  �لثقافية  بني  ما  تتنوع  �أن�شطتها  و�أن  خا�شة 
و�لتاريخية، وجمموعة من �لتحف و�لآثار �لقدمية، 
�أبوظبي  م��رك��ز  2018 يف  م��ار���س   19 ح��ت��ى  وذل���ك 

�لوطني للمعار�س.

•• ابوظبي-وام:

وقعت جمعية �لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني �تفاقية تعاون 
�لقانوين  بالفكر  �ل��رق��ي  بهدف  للم�شرح  �لعربية  �لهيئة  م��ع 
و�لثقافة �لقانونية و�إيجاد من�شات در�مية للتوعية بالت�شريعات 
و�لقو�نني. وقع �لتفاقية �مل�شت�شار ز�يد �شعيد �ل�شام�شي رئي�س 
�إد�رة جمعية �لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني و�شعادة  جمل�س 
للم�شرح.  �ل��ع��رب��ي��ة  للهيئة  �ل��ع��ام  �لم���ني  ع��ب��د�هلل  ����ش��م��اع��ي��ل 
وتنظم �لتفاقية �لتعاون بني �جلانبني وتوؤ�ش�س لتعزيز جهود 
بخدمة  �ملتعلقة  �مل��ج��الت  يف  �ل��دول��ة  روؤي���ة  لتحقيق  �ل�شر�كة 
�لقانوين  �ل��وع��ي  بن�شر  يتعلق  فيما  و�حل��ق��وق��ي��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
وحت��ق��ي��ق��ه ل��ل��ج��م��ي��ع ���ش��ع��ي��ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ وت��ط��وي��ر ن��ظ��ام متكامل 
خلدمة  �ل��در�م��ا  توظيف  خ��الل  م��ن  �لطرفني  ب��ني  للتو��شل 
جميع �لفئات �مل�شتهدفة على �أو�شع نطاق. وقال رئي�س جمل�س 
�إن �لتفاقية تهدف �ىل تعزيز عالقات  �د�رة جمعية �ملحامني 

خطوة  متثل  وه��ي  �لطرفني  بني  �ملتبادلة  و�ل�شر�كة  �لتعاون 
هامة يف �إطار حتقيق منجز�ت قانونية وروؤى �جتماعية مبتكرة 
تخدم خط �لدولة �لر�مي �إىل �إيجاد بيئة و�عية قانونيا. و�أكد 
هذه  �إيجادها  على  تعمل  حيوية  من�شات  هناك  �أن  �ل�شام�شي 
�لتفاقيات ونحن ن�شعى �إىل �إيجاد �حللول �ملجتمعية �لناجعة 
م��ن خ���الل �ل���در�م���ا و�مل�����ش��رح وك���ل �ل��ط��رق �مل��م��ك��ن��ة �حلديثة 
�لقانونية  �لنظم  يف  �شو�ء  متكاملة  بيئة  �أج��ل  من  و�لتقليدية 
�أكد  م��ن جانبه  �ل��ق��و�ن��ني.  م��ع م�شتجد�ت  �مل��رت�ف��ق  �ل��وع��ي  �أو 
عبد  ��شماعيل  للم�شرح  �لعربية  للهيئة  �ل��ع��ام  �لم��ني  �شعادة 
وعميقة  و��شعة  جمتمعي  تنموي  بناء  �أد�ة  يعد  �مل�شرح  �أن  �هلل 
�لأثر و �أن ما ميكن �أن تو�شله �لدر�ما يتجاوز قدرة كثري من 
�لأن�شطة على حتقيق �لهدف. وقال �أن �لوعي �حلقوقي �أ�شا�س 
من �أ�شا�شات بناء �شخ�شية �لإن�شان فالإن�شان �لذي يعي حقوقه 
�لقو�نني و�لد�شاتري ه��و م��و�ط��ن ل يهدر  ب��اب  وو�ج��ب��ات��ه م��ن 

جهده �أو طاقته �أو ما ميلك لأنه م�شلح بالوعي.

انطالق ملتقى الظفرة املفتوح مبدينة دملا يوم غٍد 

»الإمارات للمحامني« توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العربية للم�ضرح

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

دملا  مبدينة  �ملفتوح  �لظفرة  ملتقى  فعاليات  غ��د�  تنطلق 
حكومتنا  توجيهات  م��ن  �نطالقاً  ي��اأت��ي  و�ل���ذي   2018
�ل��ر���ش��ي��دة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل�����ش��رك��اء �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني من 
منطقة  بلدية  م��ن  وبتنظيم  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
�لظفرة.     ويهدف �مللتقى �لذي يقام ب�شالة �ملنا�شبات يف 
�ملو�طنني  �لتفاعل مع  �إىل  �شباحاً  ع�شرة  �حلادية  �ل�شاعة 
يف  �أفكارهم  من  و�ل�شتفادة  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  يف  وم�شاركتهم 
�ملنطقة،  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتنمية  عملية  دع���م 

باملو�طنني  ك���ب���ري�ً  �ه��ت��م��ام��اً  �ل��ر���ش��ي��دة  وت����ويل ح��ك��وم��ت��ن��ا 
لكل  �لعي�س  و�شبل  �خلدمات  �أف�شل  توفري  على  وحتر�س 
مو�طن.   وت�شعى بلدية منطقة �لظفرة خالل هذ� �للقاء 
�إطار  يف  وم��ق��رتح��ات��ه��م  �لأه�����ايل  �أر�ء  �إىل  �ل���ش��ت��م��اع  �إىل 
حر�شها ودورها �لفعال يف �ملنطقة على �ل�شتمر�ر يف دفع 

عجلة �لتنمية و�لتطوير. 
بالإ�شافة �إىل �ل�شتفادة من �أفكارهم يف دعم عملية �لتنمية، 
و�ملجالت  �لفر�س  وفتح  �ملحلي  �ملجتمع  خدمة  �أج��ل  من 
للتعبري عن متطلباتهم يف ملتقى مبا�شر ي�شم كل ممثلي 
�جلهات و�لهيئات �حلكومية و�خلا�شة يف �ملنطقة �لظفرة.
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•• العني- الفجر 

��شتعر�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
خالل �حللقة �لنقا�شية �لتي عقدها 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  �أم�����س يف ج��ام��ع��ة 
بعنو�ن  �ل���ع���ني  م��دي��ن��ة  يف  �مل���ت���ح���دة 
يف  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  »دور 
يف  دوره  �لتنموية«  �لإم���ار�ت  م�شرية 
دعم �لتعليم وتطوير �لبحث �لعلمي 
و�لنهو�س  �ل��ت��وط��ني  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 
�ل�شحية  �ملختلفة  �لدولة  بقطاعات 
و�لإ�شكانية  و�خلدمية  و�لجتماعية 
و�لقت�شادية وغريها، وذلك يف �إطار 
مع  ل��ل��ت��و����ش��ل  �ملجتمعية  م��ب��ادر�ت��ه 

�ملجتمع يف عام ز�يد. 
و �شرح �ملجل�س ��شرت�تيجيته لالأعو�م 
و�خت�شا�شاته   ،2021-2016
و�ل�شيا�شية،  و�ل��رق��اب��ي��ة  �لت�شريعية 
�لد�خلي  �مل�شتويني  على  و�إجن��از�ت��ه 
و�خل��ارج��ي.  مثل �ملجل�س يف �حللقة 
كبري  ع��دد  ح�شرها  �ل��ت��ي  �لنقا�شية 
و�لأكادمييني  �جل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  م���ن 
�لخت�شا�س  وذوي  و�ل����رتب����وي����ني 
�أح��م��د �شبيب  و�لإع��الم��ي��ني ���ش��ع��ادة 
�شعادة   ، �ملجل�س  عام  �أمني  �لظاهري 
���ش��ل��ي��م��ان ع�شوة  ب���ن  ���ش��ل��ي��م��ان  ع����زة 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي
و �أ�شاد �شعادة �أحمد �شبيب �لظاهري 
�أمني عام �ملجل�س بالدور �لذي تلعبه 
�ملتحدة يف  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة 
وتخريج  �ل��دول��ة  يف  �لتعليم  تطوير 
ك�����و�در م��و�ط��ن��ة م��وؤه��ل��ة وف���ق �أرق���ي 
�مل�شتويات و�ملعايري �لعاملية مبا يعود 
بالنفع على �لوطن و�ملو�طن، موؤكد� 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل���ت���ع���اون ب���ني خمتلف 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل����دول����ة، مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية  حتقيق 
للدولة يف �ملجالت كافة وفقا لروؤية 
�أهد�ف  لتحقيق  وو���ش��ول   ،2021
�لإم���ار�ت  ملئوية  �لعاملية  �لتناف�شية 

.2071
عن  تو�شيحيا  عر�شا  �شعادته  وق��دم 
م��ر�ح��ل ت��ط��ور �حل��ي��اة �ل��ربمل��ان��ي��ة يف 
 12 يف  �ملجل�س  تاأ�شي�س  منذ  �لدولة 
�لدعم  مثمنا  1972م،  عام  فرب�ير 
�ل�����ذي ح��ظ��ي ب���ه �مل��ج��ل�����س م���ن قبل 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 
مرحلة  يف  ث��ر�ه«  �هلل  »طيب  �شلطان 
�لتاأ�شي�س، و��شتمر�ر ذلك �لدعم من 
بقيادة  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  قبل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، 
ت��ن��ف��ي��ذ� ل��ل��ربن��ام��ج �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �لذي 
لتمكني   2005 ع���ام  ���ش��م��وه  �أع��ل��ن��ه 
�خت�شا�شاته  مم��ار���ش��ة  م��ن  �ملجل�س 

�لد�شتورية.
هذه  �إن  �ل���ظ���اه���ري  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
�إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �ملجتمعية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
خمتلف  يف  �ل����دوؤوب  �ملجل�س  ن�شاط 
وت���ن���ف���ي���ذ� خلطته  ع���م���ل���ه،  جم������الت 
�ل�شاملة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�شرت�تيجية 
مت  �ل��ت��ي   ،2021 –  2016 ل��ع��ام 
�إطالقها مبباركة كرمية من �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي »رع����اه 
�لتميز  �إىل  �ل��و���ش��ول  ب��ه��دف  �هلل«، 
وتفعياًل  �لإجن��از�ت،  �أف�شل  وحتقيق 
�خلطة،  ت�شمنتها  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ب��ادر�ت 
تعزيز  رك����ائ����زه����ا  �أه������م  م����ن  و�ل����ت����ي 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت 
تفعيل �ل�شر�كة �ملجتمعية، و�لتو��شل 
فعاليات  وخم��ت��ل��ف  �مل���و�ط���ن���ني  م���ع 
�لدولة مبا  �ملجتمع وكافة موؤ�ش�شات 

فيه خري للوطن و�ملو�طن.
�لعامة  �لأم�����ان�����ة  �أن������ه  �إىل  و�أ������ش�����ار 
ت�شخر  �لحت���ادي  �لوطني  للمجل�س 
و�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا لتحقيق  ك��ل ط��اق��ات��ه��ا 
�ل�شتة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �لأه���������د�ف 

تر�شيخ  ���ش��م��ل��ت  و�ل����ت����ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
�لوحدة �لوطنية وتعزيز قيم �ملو�طنة 
وت��ع��زي��ز �مل��ن��ظ��وم��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة مبا 
�لعاملية،  �ملعايري  �أف�شل  م��ع  يتو�فق 
للمجل�س  �لرقابي  بالدور  و�لرت��ق��اء 
مبا ي�شاهم يف حتقيق روؤية �لإمار�ت، 
ودعم �ل�شيا�شة �خلارجية للدولة من 
خالل دور ريادي متميز للدبلوما�شية 
�لربملانية، وتعزيز �لتو��شل و�مل�شاركة 
�ملجتمعية �لفاعلة، وتطوير �لقدر�ت 
لتحقيق  �ملجل�س  لأج��ه��زة  �لد�خلية 

�أد�ء برملاين فاعل ومتميز.
وتابع �أنه جرى يف تلك �ل�شرت�تيجية 
�ل�شاملة  �ل��رق��اب��ي��ة  �خل��ط��ة  �ع��ت��م��اد 
�خلطو�ت  من  تعد  و�لتي  للمجل�س، 
�لأ����ش���ا����ش���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ع���دي���د من 
على  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �لإجن�����������از�ت 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �ل����د�خ����ل����ي �خل���ارج���ي 
�ملجل�س  �خ���ت�������ش���ا����ش���ات  �إط���������ار  يف 
و�لرقابية،  و�لت�شريعية  �لد�شتورية، 
وعلى �شعيد �لدبلوما�شية �لربملانية 
�لربملانية  �ل�شعبة  �أن�شطة  من خالل 
�لربملانية  �مل��ح��اف��ل  يف  وم�����ش��ارك��ات��ه��ا 

�لإقليمية و�لدولية.
��شرت�تيجية  �أن  �ل���ظ���اه���ري  و�أك������د 
منوذجا  ت���ع���د  �ل���ربمل���ان���ي���ة  �مل��ج��ل�����س 
�مل����ت����و�زن �حلكيم  �ل���ربمل���اين  ل��ل��ع��م��ل 
�أف�شل لإ�شعاد  �لذي يقدم كل ما هو 
�شعب �لإمار�ت ودعم توجهات �لقيادة 
�لوطن  م�شلحة  حتقيق  يف  �لر�شيدة 
�لدولة  م��ك��ان��ة  وت���ع���زي���ز  و�مل����و�ط����ن 

عامليا.
ت�سريعيا ورقابيا و�سيا�سيا

من جهتها تطرقت �شعادة عزة �شليمان 
�لوطني  �ملجل�س  ع�شوة  �شليمان  بن 
�ملجل�س  �خت�شا�شات  �إىل  �لحت���ادي 
و�ل�شيا�شية،  و�ل��رق��اب��ي��ة  �لت�شريعية 
لفتة �إىل �أن �لخت�شا�س �لت�شريعي 
م�������ش���روع���ات  م���ن���اق�������ش���ة  ي���ت���م���ث���ل يف 
�لقو�نني و�ملو�فقة عليها، �أو تعديلها، 
يناق�س  �أن  وللمجل�س  رف�����ش��ه��ا،  �أو 
�لد�شتورية  �ل��ت��ع��دي��الت  م�����ش��روع��ات 
�لدولة  م��ي��ز�ن��ي��ة  ق���ان���ون  وم�������ش���روع 
وح�شابها �خلتامي و�إبد�ء مالحظاته 
عليها، كما يناق�س �ملجل�س �ملعاهد�ت 
و�لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي جتريها 
�لدولة مع �لدول و�ملنظمات �لدولية 
�ملجل�س  �أن  و�أو����ش���ح���ت  �مل��خ��ت��ل��ف��ة. 
ميار�س �خت�شا�شه �لرقابي من خالل 
�أدو�ت حمددة وهي طرح مو�شوعات 
للمجل�س  �أن  بحيث  للمناق�شة،  عامة 
تبني وط��رح مناق�شة  �مل��ب��ادرة يف  حق 
�ملو�شوعات �لعامة �لتي تتعلق ب�شوؤون 
�لدولة وتقدمي مقرتحات وتو�شيات 
توجيه  عن  ف�شال  فعاليتها،  ل��زي��ادة 

�أ����ش���ئ���ل���ة ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
و�لوزر�ء: فيحق لكل ع�شو �أن يتقدم 
�لد�خلة  �لأم�����ور  ع��ن  ب��ا���ش��ت��ف�����ش��ار�ت 
و�جلهات  �ل�����وز�ر�ت  �خت�شا�شات  يف 
مبا  �ل��دول��ة،  يف  �ملختلفة  �حلكومية 
يجهله  �أم���ر  ع��ن  �ل�شتفهام  ذل��ك  يف 
و�قعة  ح�شول  من  و�لتحقق  �لع�شو 
�إليه، وكذلك �لبحث يف  و�شل علمها 
�ل�����ش��ك��اوى �مل��ق��دم��ة م��ن �لأف����ر�د �إز�ء 

جهات حكومية �حتادية.
�ل�شيا�شي  �لخ����ت���������ش����ا�����س  وع�������ن 
ل��ل��م��ج��ل�����س ق���ال���ت ب���ن ���ش��ل��ي��م��ان �أن���ه 
يتمثل يف جمالت عمل �لدبلوما�شية 
�ل��ربمل��ان��ي��ة، وه���و �ل����دور �ل���ذي تقوم 
للمجل�س.  �ل���ربمل���ان���ي���ة  ل�����ش��ع��ب��ة  ب����ه 
�ل�شعبة  م�����ش��ارك��ة  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
�لربملانية �لإمار�تية يف �لدبلوما�شية 
�لربملانية تاأتي من خالل �ل�شرت�ك 
�لإقليمية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لحت�����اد�ت  يف 
و�لدولية، بالإ�شافة �إىل �لجتماعات 
�ل���ربمل���ان���ي���ة �لأخ���������رى ك����امل����وؤمت����ر�ت 
�لتخ�ش�شية،  �ل��ربمل��ان��ي��ة  و�ل���ن���دو�ت 
برملانية  ب��زي��ار�ت  �ملجل�س  ي��ق��وم  كما 
تعد من �لتقاليد �لربملانية �لر��شخة 
و�مل��ت��ب��ع��ة يف ك��ث��ري م��ن ب��رمل��ان��ات دول 

�لعامل.
�لعديد من  �شليمان  بن  و��شتعر�شت 
للمجل�س  �ل�شرت�تيجية  �لإجن���از�ت 
و�خلارجي،  �لد�خلي  �مل�شتويني  على 
�لإجناز�ت  �إن��ه على �شعيد  �إىل  لفتا 
�ل�شرت�تيجية على �مل�شتوى �لد�خلي 
ب����دور رق���اب���ي ملمو�س  �مل��ج��ل�����س  ق���ام 
�لعامة  �مل��و���ش��وع��ات  مناق�شته  ع��رب 
يف  �لتو�شيات  وتبني  �لأ�شئلة  وط��رح 
�لعديد من قطاعات  ب���اأد�ء  �لرت��ق��اء 
�ملجتمع �ملختلفة خ�شو�شا �لتعليمية 
و�ل�شحية  و�لإ�شكانية  و�لقت�شادية 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�خل��دم��ي��ة يف جمال 

�لزر�عة و�ل�شيد.
تعليميا

�لتعليمي  �لقطاع  يف  �أن���ه  و�أو���ش��ح��ت 
حول  مناق�شاته  �أث��ن��اء  �ملجل�س  تقدم 
بتو�شية  �لتعليم  �حتياجات  مو�شوع 
للحكومة حول �شرورة �إن�شاء جامعة 
بهذه  �حلكومة  �أخ���ذت  وق��د  وطنية، 
�لتو�شية �لتي نتج عنها �إن�شاء جامعة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي تعد 

�أول جامعة على م�شتوى �لدولة.
�أهمية  �إدر�ك  خ��الل  �أن��ه من  وتابعت 
�لدولة،  يف  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ت��ط��وي��ر 
�شندوق  ب���اإن�������ش���اء  �مل��ج��ل�����س  �أو�����ش����ى 
�لعلمي بالدولة ت�شهم  لدعم �لبحث 
�خلا�شة  و�ل�����ش��رك��ات  �ملوؤ�ش�شات  فيه 
�ل��ع��ام��ل��ة يف �ل���دول���ة، وت��خ�����ش�����س له 
مو�زنة  يف  حكومية  مالية  �عتماد�ت 

بتو�شية  �ملجل�س  تقدم  كما  �ل��دول��ة، 
لالعتماد  �حتادية  هيئة  �إن�شاء  حول 
�لرتبية  وز�رة  ت��ت��ب��ع  �لأك������ادمي������ي 
وت�شنيف  برتخي�س  تعنى  و�لتعليم، 
على  بناًء  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  و�عتماد 
مر�جعة نظمها �لتعليمية ومناهجها 

�قت�شاديا.
�ل���ق���ط���اع  �لإجن����������������از�ت يف  وح���������ول 
تقدم  �ملجل�س  �أن��ه  �أف��ادت  �لقت�شادي 
�لبنك  ق����ان����ون  ب����اإ�����ش����د�ر  ب��ت��و���ش��ي��ة 
و�فقت �حلكومة على  وق��د  �مل��رك��زي، 
قانون  �����ش���د�ر  �ل��ت��و���ش��ي��ة ومت  ه���ذه 
�ملركزي،  �مل�����ش��رف  ب��اإن�����ش��اء  �حت����ادي 
لإن�شاء  بتو�شية  �ملجل�س  ت��ق��دم  كما 
�ملالية و�ل�شلع ليتم  ل��الأور�ق  بور�شة 
ت����د�ول �أ���ش��ه��م �ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�ل��دول��ة، وق��د جت��اوب��ت �حلكومة مع 
هذه �لتو�شية باإ�شد�ر قانون �حتادي 
�إن�����ش��اء هيئة و���ش��وق �لإم����ار�ت  ح���ول 

لالأور�ق �ملالية و�ل�شلع.
�لوطني  للمجل�س  ك��ان  �أن��ه  و�أ�شافت 
�لحتادي دور كبري يف �إدخال �لعديد 
قانون  م�شروع   على  �لتعديالت  من 
�ل�����ش��رك��ات، وم����ن �ل��ت��ع��دي��الت �لتي 
�أجر�ها �ملجل�س على م�شروع �لقانون، 
بن�شخة  �ل�����ش��رك��ة  �ح���ت���ف���اظ  �إج�������ازة 
�لوثائق  م��ن  �أي  لأ���ش��ول  �إلكرتونية 
و�مل�شتند�ت �ملحفوظة و�ملودعة لديها 
وفقا لل�شو�بط �لتي ي�شدر بها قر�ر 
�أن  �ملجل�س  �أ���ش��اف  كما  �ل��وزي��ر،  م��ن 
ت��ق��وم جل��ن��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ني ب��ت��وف��ري �أية 
�ل�شلطة  تطلبها  �أخ����رى  م�����ش��ت��ن��د�ت 
�ملخت�شة �ملحددة، وذلك ملنح �ل�شلطة 
�ملخت�شة �حلرية يف طلب �أية وثائق �أو 
م�شتند�ت، وهذ� �لتعديل يتو�فق مع 
ل�شتخر�ج  �ل���دويل  �لبنك  م��وؤ���ش��ر�ت 
�إ�شعار�ت  �أي  و��شتيفاء  �لرت�خي�س 
لدى  مطلوبة  بيانات  �أو  �إث��ب��ات��ات  �أو 

�جلهات �ملخت�شة.  
�لإ�شكان  ق��ط��اع  يف  �لإجن������از�ت  وع���ن 
�أو�شى  �ملجل�س  �أن  �شليمان  بن  ذكرت 
�شيا�شة  مل���و����ش���وع  م��ن��اق�����ش��ت��ه  �أث����ن����اء 
و�لإ�شكان،  �ل��ع��ام��ة  �لأ���ش��غ��ال  وز�رة 
�إ�شكان  ب��رن��ام��ج  �إن�����ش��اء  ���ش��رورة  على 
�مل�شكن �ملالئم و�ملنا�شب  وطني يوفر 
ل��ل��م��و�ط��ن، وع��ل��ى �أث���ر ذل��ك �أ�شدرت 
�شاأن  يف  �حت������ادي  ق���ان���ون  �حل��ك��وم��ة 

�إن�شاء برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان.
كما �أو�شى �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
خالل  �متدت  �لتي  مناق�شاته  خالل 
ع��ل��ى تنظيم  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �ل��ف�����ش��ول 
�لنتفاع بامل�شاكن �حلكومية للتعرف 
ت��ن��ظ��م عملية  �ل���ت���ي  �لآل����ي����ات  ع��ل��ى 
متليك �ملو�طنني للم�شاكن و�حلفاظ 
و�لوقوف  �ل�شرعية،  حقوقهم  على 

حول مدى مو�كبة �لقانون و�شموله 
يف  �حلا�شلة  و�ل��ت��ط��ور�ت  للتغري�ت 

قطاع �لإ�شكان.
وتابعت �أنه يف �لقطاع �ل�شحي ناق�س 
�ملجل�س عدة مو�شوعات منها �شيا�شة 
وز�رة �ل�شحة، م�شت�شفيات �لأمر��س 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة، �خل����دم����ات �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
�أهم  م��ن  وك���ان  �ل�شمالية،  �لإم����ار�ت 
�ملجل�س  �أدخ���ل���ه���ا  �ل���ت���ي  �مل���ق���رتح���ات 
و�شع  ه��و  �ل�شحة  وز�رة  �شيا�شة  يف 
�جلودة،  لتح�شني  �ل��الزم��ة  �خلطط 
و����ش���الم���ة �مل���ر����ش���ى و�ل���ع���ام���ل���ني يف 
�مل�����و�د �خلطرة  وت��خ��زي��ن  �مل��ن�����ش��اآت، 
و�ل�شيطرة  و����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا  وت��د�ول��ه��ا 
�ملخاطر  ذ�ت  �مل������و�د  خ��ا���ش��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
�لعالية وغريها، بالإ�شافة �إىل تناول 
�لعجز يف خمتلف تخ�ش�شات  ق�شية 
�لكو�در  بني  �شو�ء  �لنف�شية  �ل�شحة 
و�رتفاع  �ل��ت��م��ري�����ش��ي��ة،  �أو  �ل��ط��ب��ي��ة 
�ل��ع��الج و�لأدوي������ة �خلا�شة  ت��ك��ال��ي��ف 

بالأمر��س �لنف�شية يف �لدولة.
�إىل  �شليمان  بن  ع��زة  �شعادة  و�أ���ش��ارت 
م�شروعات  ع���دة  ن��اق�����س  �مل��ج��ل�����س  �أن 
للقو�نني منها قانون ب�شاأن ترخي�س 
ب��ال��دول��ة، وقانون  م��رك��ز �لإخ�����ش��اب 
ب�������ش���اأن �لأم�����ر�������س �ل�������ش���اري���ة، حيث 
ن��اق�����س �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
بتجميد  �ملتعلقة  �ل�شرعية  �لفتوى 
ر�أي  �إىل  و����ش��ت��م��ع  �لأج���ن���ة،  وح��ف��ظ 
�ملو�شوع  يف  �لخ��ت�����ش��ا���س  �أ���ش��ح��اب 
ذ�ت  �ل��ف��ت��اوى  م��ن  ع���دد�ً  و��شتعر�س 
�ل�شلة و�لر�أي �لت�شريعي فيها، وبناء 
وحفظ  جتميد  �ملجل�س  رف�س  عليه 
م�شروع  �ملجل�س  ناق�س  كما  �لأج��ن��ة. 
قانون �لأمر��س �ل�شارية، حيث �ألزم 
�ل�شحية  �مل��ن�����ش��اآت  �ل��ق��ان��ون  م�����ش��روع 
ُتوؤمن  �ل��ت��ي  ب��ع��دد م���ن �لل���ت���ز�م���ات 
عدم �نت�شار �لأمر��س �ل�شارية، ومن 
�لتز�م  �شرورة  منها  �للتز�مات  هذه 
مع  �ل��ت��ام  �لتعاون  �ل�شحية  �ملن�شاآت 
لتزويدها  �ل�شحية  و�جلهة  �ل���وز�رة 
ت�شخي�س  م��ن  �ملطلوبة  باملعلومات 

وعالج ومتابعة للمري�س.
وعن �لإجناز�ت يف �لقطاع �لجتماعي 
»�ل�شمان  م��و���ش��وع  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ق��ال��ت 
�مل�شتحقني«،  للمو�طنني  �لجتماعي 
�إعادة  ب�شرورة  تو�شية  �أ���ش��در  حيث 
�لنظر يف قانون �لعانات �لجتماعية. 
كما قدم �ملجل�س �قرت�حات جوهرية 
ب�شاأن �لتوطني ومنها �عتبار حمدد�ت 
�ملقرتحة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل����روؤي����ة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  قبل  م��ن 
�أ�شا�شا لبناء بر�مج وخطط و�شيا�شات 
�ل�شر�كة  �إط����ار  يف  خ��ا���ش��ة  �ل��ت��وط��ني 
و�خلا�س،  �حلكومي  �لقطاعني  بني 

وت����ك����ام����ل خم�����رج�����ات �ل���ت���ع���ل���ي���م مع 
�ملجل�س  طالب  كما  �لتدريب،  بر�مج 
رقم  �ل�����وزر�ء  جمل�س  ق���ر�ر  بتفعيل 
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ب�شاأن تعزيز م�شاركة �ملو�رد �لب�شرية 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  و�شرورة  �لوطنية، 
�لالزمة لإخ�شاع كافة �ملناطق �حلرة 
وطالب  �لتوطني،  وخطط  ل�شيا�شات 
��شت�شد�ر  يف  �لإ�شر�ع  ب�شرورة  �أي�شاً 
ق���ان���ون �ل���ت���اأم���ني ���ش��د �ل��ت��ع��ط��ل عن 
�لعمل ليعالج فجوة �لأمن �لوظيفي 
و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  ب��ني 
ويحقق �لأمن �لوظيفي للمو�طنني، 
�حلكومية  �جل���ه���ات  ج��م��ي��ع  و�إل�������ز�م 
�لحتادية بالربط مع نظام »بياناتي« 
للمو�رد  �لحت��ادي��ة  بالهيئة  �خلا�س 

�لب�شرية.
يف  ط�����ال�����ب  �مل���ج���ل�������س  �أن  و�أك������������دت 
ت��و���ش��ي��ات��ه ب��اإن�����ش��اء جم��ل�����س �حت���ادي 
�جلهة  يكون  بحيث  للتوطني،  �أعلى 
و�عتبار  بالتوطني  �ملعنية  �لوحيدة 
�ل�شرت�تيجية  �ل����روؤي����ة  حم������دد�ت 
�أ�شا�شا  �مل��ج��ل�����س  ق��ب��ل  م��ن  �مل��ق��رتح��ة 
و�شيا�شات  وخ���ط���ط  ب����ر�م����ج  ل���ب���ن���اء 
�ل�شر�كة  �إط����ار  يف  خ��ا���ش��ة  �ل��ت��وط��ني 
و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  ب��ني 
وت����ك����ام����ل خم�����رج�����ات �ل���ت���ع���ل���ي���م مع 
بتعديل  طالب  كما  �لتدريب،  بر�مج 
�لعمل  عالقات  تنظيم  قانون  �أحكام 
�خلا�شة ب�شاعات �لعمل و�أيام �لر�حة 
�ل�شنوية  و�لإج���������از�ت  �لأ���ش��ب��وع��ي��ة 
�لقطاع  ب��ني  �ل��ف��روق��ات  يقل�س  مب��ا 
�ملتعلقة  �خلا�س  و�لقطاع  �حلكومي 
ب��ظ��روف �ل��ع��م��ل و�ت��خ��اذ �لإج�����ر�ء�ت 
�لالزمة لإخ�شاع �ملناطق �حلرة كافة 
ل�شيا�شات وخطط �لتوطني وب�شرورة 

توطني مهنة مدير �ملو�رد �لب�شرية.
وت��ط��رق��ت ك��ذل��ك �إىل �أه���م �إجن����از�ت 
�خل����دم����ي  �ل�����ق�����ط�����اع  يف  �مل����ج����ل���������س 
و�ل�شيادين،  �مل��ز�رع��ني  وم�شاعدته 
�حلكومة  �مل���ج���ل�������س  �أو������ش�����ى  ح���ي���ث 
ب����ت����وج����ي����ه �مل������زي������د م������ن �ل����رع����اي����ة 
و�إمد�دهم  و�ل�شيادين،  للمز�رعني 
لرفع  و�مل��ال��ي��ة  �لعينية  ب��امل�����ش��اع��د�ت 
م�����ش��ت��وى م��ع��ي�����ش��ت��ه��م، وق���د جتاوبت 
م�����ش��روع قانون  ب��ت��ق��دمي  �حل��ك��وم��ة 
�لزر�عية،  �لتعاونية  ب�شاأن �جلمعيات 
ث��م ق��دم��ت ب��ع��د ذل���ك ق��ان��ون باإن�شاء 
�لإنتاج  ل��ت�����ش��وي��ق  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 

�لزر�عي.
كما طالب �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لربيدية  �خل��دم��ات  �إع��ط��اء  باأهمية 
و�لال�شلكية  و�ل��ه��ات��ف��ي��ة  و�ل��ربق��ي��ة 
عناية كبرية و�لعمل على تطويرها، 
وج��اءت تلبية ه��ذ� �ملطلب يف خطاب 

باإلز�م  �ل�شمو رئي�س �لدولة،  �شاحب 
بتوحيد  تهتم  ب��اأن  �مل��و����ش��الت  وز�رة 
وت���ط���وي���ر �خل����دم����ات �ل���ربي���دي���ة يف 
�لدولة، وو�شع خطة ملو�جهة �لتو�شع 
يف �خلدمات �لربيدية وو�شولها �إىل 
�أنحاء  مناطق مل ت�شلها من قبل يف 
�لدولة، ومت �إن�شاء �إد�رة عامة للربيد 
بالإمار�ت،  �ل��ربي��د  دو�ئ���ر  ك��ل  ت�شم 
م�شروعات  �ل���دول���ة  �أي�������ش���اً  و�أع������دت 
و��شتعمال  تر�خي�س  لتنظيم  قو�نني 

�لأجهزة �لال�شلكية يف �لبالد.
�إجناز�ت خارجية

�إجن���از�ت  �إىل  �شليمان  ب��ن  وتطرقت 
�مل��ج��ل�����س ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �خل���ارج���ي، 
وحتقيقه �لعديد من �لإجناز�ت على 
هذ� �ل�شعيد، خالل زيار�ته �لربملانية 
�لربملانية  �ل�������ش���ع���ب���ة  وم���������ش����ارك����ات 
�لربملانية  �لحت�����اد�ت  يف  �خل��ارج��ي��ة 
�إىل  بالإ�شافة  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية 
�لج���ت���م���اع���ات �ل���ربمل���ان���ي���ة �لأخ�����رى 
�لربملانية  و�ل����ن����دو�ت  ك���امل���وؤمت���ر�ت 
مبادر�ته  تالقي  حيث  �لتخ�ش�شية. 
وم�����ش��روع��ات��ه وم��ق��رتح��ات��ه و�أور�ق����ه 
يتقدم  �لتي  �لطارئة  وب��ن��وده  �لفنية 
بها يف تلك �ملحافل مو�فقة وترحيبا 
ب��رمل��ان��ي��ا و����ش��ع��ا، وت��ع��م��ل ع��ل��ى تقوية 
�لعامل  دول  بني  �لربملانية  �لعالقات 
�مل�شرتكة،  �ل��ع��م��ل  خ���الل جل���ان  م��ن 
�لدولة  م�شالح  حتقيق  على  و�لعمل 
�ل�شيا�شية  �مل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف  يف 

و�لقت�شادية و�لجتماعية.
�ملجل�س  �أع�������ش���اء  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ارت 
قيادية  م��ن��ا���ش��ب  ���ش��غ��ل��و�  �ل���وط���ن���ي 
رئا�شة  م��ن��ه��ا  �خل���ارج���ي  �لتمثيل  يف 
�ملجموعة  ومتثيل  �لعربي،  �ل��ربمل��ان 
�لتنفيذية  �ل���ل���ج���ن���ة  يف  �ل���ع���رب���ي���ة 
لالحتاد �لربملاين �لدويل، وع�شوية 
جمال�س  لحت���اد  �لتنفيذية  �للجنة 
�لتعاون  منظمة  يف  �لأع�شاء  �ل��دول 
برملان  منتدى  ورئ��ا���ش��ة  �لإ���ش��الم��ي، 
�ل�شباب يف �لحتاد �لربملاين �لدويل، 
ومت���ث���ي���ل �مل���ج���م���وع���ات �ل���ع���رب���ي���ة يف 
�لأجهزة وجلان خمتلف  �لعديد من 
�لربملانية  و�مل���ن���ظ���م���ات  �لحت��������اد�ت 

�لإقليمية و�لدولية.
وقالت �إن �ملجل�س قدم يف بد�ية �لعام 
حول  م��ت��ك��ام��اًل  م���ق���رتح���اً   2015
ي��ع��ده��ا �لربملان  �ل��ت��ي  �مل�����ر�أة  وث��ي��ق��ة 
ب��ال��ع��دي��د من  �ل���ع���رب���ي، ومت �لأخ�����ذ 
�ملقرتحات �لتي �شاهمت بها �ل�شعبة، 
ك��م��ا �ق���رتح �مل��ج��ل�����س ت��ع��دي��ل �لنظام 
�لدويل  �ل��ربمل��اين  لالحتاد  �لد�خلي 
�لدورة  1999، وذل��ك يف  �لعام  منذ 
حيث  بروك�شل،  يف  �ملائة  بعد  �لأوىل 
و�لتي   ،)23  ،22( �مل���ادة  تعديل  مت 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ح��دي��د ف��ئ��ات �مل��ر�ق��ب��ني يف 
�لدويل  �لربملاين  �لحت��اد  �جتماعات 

وحقوقهم وو�جباتهم.
وتطرقت �شعادة عزة �شليمان يف ختام 
مقرتحات  جن��اح��ات  �إىل  مد�خلتها 
فيما  للمجل�س  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��ع��ب��ة 
�ملعلوماتية  �ل�شبكة  ب��اإن�����ش��اء  يتعلق 
�لربملانية �خلليجية، و�إن�شاء �لربملان 
�لإ�شالمي، حيث �عتمد �ملوؤمتر �لتا�شع 
لحت��اد جمال�س �ل���دول �لأع�����ش��اء يف 
خالل  �لإ���ش��الم��ي  �ل��ت��ع��اون  منظمة 
�لإير�نية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ج��ت��م��اع��ه 
 ،2014 ف���رب�ي���ر  ���ش��ه��ر  ط���ه���ر�ن يف 
�مل���ق���رتح �لإم�����ار�ت�����ي ب����الإع����الن عن 
�إن�����ش��اء �ل��ربمل��ان �لإ���ش��الم��ي. منوهة 
باأن من �أبرز �لنجاحات �لتي حققتها 
�ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ربمل��ان��ي��ة �لإم����ار�ت����ي����ة يف 
�لإره���اب، كان خالل  جمال مكافحة 
م�شاركتها يف فعاليات �ملوؤمتر �لعا�شر 
لحت��اد جمال�س �ل���دول �لأع�����ش��اء يف 
�لذي  �لإ���ش��الم��ي،  �ل��ت��ع��اون  منظمة 
2015م،  يناير  يف  باإ�شطنبول  عقد 
�إعد�د  مبقرتح  �ل�شعبة  تقدمت  فقد 
م�������ش���روع م���ي���ث���اق �ل���ع���م���ل �ل���ربمل���اين 
�لإ�����ش����الم����ي يف م��ك��اف��ح��ة �لإره�������اب 

و�لتطرف.
�ملجل�س  ��شرت�تيجية  �للقاء  وت��ن��اول 
�ل��وط��ن��ى �لحت�����ادى ف���ى ���ش��ت نقاط 
�لوطنية  �ل����وح����دة  ت��ر���ش��ي��خ  ت�����ش��م��ل 
و�مل����و�ط����ن����ة �ل�������ش���احل���ة م����ن خ���الل 
�لد�عمة  �لأن�شطة  وتنفيذ  تخطيط 
بر�مج  ودع������م  �ل���وط���ن���ي���ة  ل���ل���وح���دة 
�لوحدة  بتعزيز  �مل��ن��وط��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وتعزيز  �مل���و�ط���ن���ة،  وق��ي��م  �ل��وط��ن��ي��ة 
يتو�فق  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة مب���ا  �مل��ن��ظ��وم��ة 
�لعاملية من حيث  �ملعايري  �أف�شل  مع 
ومناق�شة  در����ش��ة  منهجيات  حت�شني 
�لدر��شات  وتطوير  �لقانون  م�شروع 
و�حل�شاب  ل��ل��م��ي��ز�ن��ي��ة  �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة 
قانوين  م�شت�شار  و�إع�����د�د  �خل��ت��ام��ي 
م��و�ط��ن، و�لرت��ق��اء ب��ال��دور �لرقابي 
للمجل�س مبا ي�شاهم يف حتقيق روؤية 
م��ن خ��الل تفعيل �خلطة  �لإم�����ار�ت 
�آليات  وتطوير  وتنفيذها  �لرقابية 
�لأ�شئلة  وم��ن��اق�����ش��ة  ودر������ش����ة  ط����رح 
�لتو�شيات  متابعة  �آل��ي��ات  وت��ط��وي��ر 
وحت�������ش���ني ج������ودة ت��خ��ط��ي��ط �أع���م���ال 
�ل�شيا�شية  ودع��م  و�للجان،  �جلل�شات 
�خل���ارج���ي���ة ل��ل��دول��ة م���ن خ����الل دور 
ريادي متميز للدبلوما�شية �لربملانية 
وت���ع���زي���ز �ل����ت����ع����اون و�ل���ت���ك���ام���ل مع 
�لدبلوما�شية �لر�شمية وتفعيل جلان 
خطة  وتفعيل  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��د�ق��ة 
�مل�شاركات لل�شعبة �لربملانية وتطوير  
م�شتويات  وحت�شني  �مل�شاركات  نوعية 

�لت�شال �لربملاين.
و�مل�شاركة  �ل��ت��و����ش��ل  تعزيز  وك��ذل��ك 
�لتثقيف  ع���رب  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لوطني  �ملجل�س  ب��دور  �لوعي  ون�شر 
�ل�شيا�شية  �مل�����ش��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
وت����ط����وي����ر �ل���ت���غ���ط���ي���ة �لإع����الم����ي����ة 
و��شتطالعات �لر�أي �لعام و�مل�شاركات 
�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، وت����ط����وي����ر �ل�����ق�����در�ت 
لتحقيق  �ملجل�س  لأج��ه��زة  �لد�خلية 
�أد�ء برملاين متميز من حيث تطوير 
باملجل�س  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �لأن���ظ���م���ة 
وتطوير �شيا�شات �ل�شتثمار يف �ملو�رد 
�ملو�رد  �إد�رة  �لب�شرية وحت�شني جودة 
و�لعمليات  �لأنظمة  وتطوير  �ملالية 
�لتدقيق  وتطوير عمليات  �ملوؤ�ش�شية، 
�شر�كات  وب��ن��اء  �ملجل�س  يف  �ل��د�خ��ل��ي 
�لعالقة  ذ�ت  �جل����ه����ات  م����ع  ف���اع���ل���ة 
و�إطالق  و�ملعرفة  �ملعلومات  لتبادل 
بيئة  خل���ل���ق  م���ت���ك���ام���ل���ة  م���ن���ظ���وم���ة 
حم���ف���زة ل����الإب����د�ع و�لب���ت���ك���ار ودع���م 
�ملجل�س  لأع�شاء  �لربملانية  �لقدر�ت 
ل�شت�شر�ف  منهجية  وتفعيل  وب��ن��اء 
�ملتخ�ش�س  �ملعريف  و�لدعم  �مل�شتقبل 

و�لتو��شل مع �لأع�شاء.

»تعليمية الوطني الحتادي« تناق�س �ضيا�ضة املجل�س الوطني لالإعالم
•• دبي -وام: 

�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�شباب  ����ش���وؤون  ن��اق�����ش��ت جل��ن��ة 
�لحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  و�لإع�����الم  و�ل��ري��ا���ش��ة 
بدبي،  �لعامة  �لأمانة  �م�س يف مقر  �جتماعها  خالل 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ن��اع��م��ة ع���ب���د�هلل �ل�����ش��ره��ان رئي�شة 
�ملجل�س  �شيا�شة  مو�شوع  ���ش��اأن  يف  تقريرها  �للجنة، 

�لوطني لالإعالم.
ح�شر �لجتماع �شعادة كل من: حمد �أحمد �لرحومي 
علي  وحممد  �لرميثي،  �شالح  و�شعيد  �للجنة،  مقرر 
�أحمد بن  �لكتبي، وعائ�شة �شامل بن �شمنوه، ومرو�ن 

غليطة، فيما ح�شرها �شعادة خلفان عبد�هلل بن يوخه 
ع�شو �ملجل�س �لوطني.

وقالت �شعادة ناعمة عبد�هلل �ل�شرهان �إن �للجنة �جرت 
�لعديد من �لتعديالت على تقريرها يف �شاأن �ملو�شوع 
�أن  �ملقرر  ب�شكل كامل، ومن  و��شتعر��شه  بعد قر�ءته 
يتم ��شتكمال مناق�شته خالل �جتماع �للجنة �لقادم. 
�ملو�شوع  ناق�شت  �للجنة  �أن  �إىل  �شعادتها  و�أ����ش���ارت 
لقاء�ت مع ممثلي  ت�شمنت عقد  �لتي  �شمن خطتها 
و�شائل �لإعالم يف �لدولة لال�شتماع �إىل مالحظاتهم 
ومقرتحاتهم، حيث مت �لأخذ مبعظمها ومت ت�شمينها 
�لت�شريعي،  باجلانب  يتعلق  فيما  خا�شة  �لتقرير،  يف 

ت��ل��ك �جل��ه��ات على  �للجنة م��ع ممثلي  �ت��ف��ق��ت  ح��ي��ث 
مع  ملو�كبتها  �لإع��الم��ي��ة  �لت�شريعات  تطوير  �أهمية 

�لتطور�ت �ملت�شارعة لو�شائل �لإعالم.
�جلهات  تلك  م��ع  �ل��ل��ق��اء�ت  �أن  �إىل  �شعادتها  و�أ���ش��ارت 
ك��ان��ت مثمرة، وت��ن��اول��ت حم���اور �مل��و���ش��وع �ل��ت��ي تركز 
حتديث  يف  ل����الإع����الم  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  دور  ع��ل��ى 
وت��ط��وي��ر �ل��ت�����ش��ري��ع��ات �لإع���الم���ي���ة، وت���وط���ني ودعم 
�لكو�در �لإعالمية يف �لدولة، وتعزيز �لهوية �لوطنية 
و�ل�شلوك �لإيجابي، ودور �ملجل�س �لرقابي و�لإ�شر�يف 
مع  �لتو��شل  يف  ودوره  �ملختلفة،  �لن�شر  و�شائل  على 

�جلاليات �لأجنبية يف �لدولة.

�سمن مبادر�ته �ملجتمعية يف عام ز�يد بجامعة �لإمار�ت

املجل�س الوطني الحتادي ي�ضتعر�س دوره يف دعم التعليم والنهو�س بقطاعات الدولة املختلفة

•• ال�صارقة-وام:

لالت�شال  �ل������دويل  �مل���رك���ز  ك�����ش��ف 
للمكتب  �ل����ت����اب����ع   - �حل����ك����وم����ي 
�لإع���الم���ي حل��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة عن 
رئي�س  ف��اوي��ن�����ش��ا  ل��ي��خ  ����ش��ت�����ش��اف��ة 
بولند� بني عامي 1990 و1995 
لل�شالم  نوبل  جائزة  على  و�حل��ائ��ز 
�ل���دورة  ���ش��رف  �شيف   1983 ع���ام 
�ل�������ش���اب���ع���ة م����ن �مل���ن���ت���دى �ل������دويل 
يف  يقام  �ل��ذي  �حلكومي  لالت�شال 
 28 ي��وم��ي  �ل�شارقة  �إك�شبو  م��رك��ز 

و29 مار�س �جلاري.

وذك����ر ���ش��ع��ادة ط����ارق ���ش��ع��ي��د عالي 
م��دي��ر �مل��ك��ت��ب �لإع���الم���ي حلكومة 
ميتلك  فاوين�شا  ل��ي��خ  �ن  �ل�����ش��ارق��ة 
�لت�شال  ممار�شة  يف  مهمة  جتربة 
رئا�شة  ت��ول��ي��ه  ���ش��ب��ق��ت  �حل���ك���وم���ي 
��شت�شافته يف  خ��الل  وم��ن  ب��ول��ن��د� 
�ملنتدى �لدويل لالت�شال �حلكومي 
�شنتيح للم�شاركني فر�شة �ل�شتماع 
�لت�شالية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  �إىل 
�ل�شخ�شية  ه������ذه  م���ك���ن���ت  �ل����ت����ي 
�لأوروب���ي���ة م��ن جت���اوز �ل��ك��ث��ري من 

�لتحديات و�مل�شاعب يف بلدها.
ي�شعى  �مل���ن���ت���دى  �أن  ع�����الي  و�أك�������د 

�أع���و�م  �ن��ط��الق��ت��ه ق��ب��ل �شبعة  م��ن��ذ 
لتبادل  �ملنا�شبة  �ملن�شة  توفري  �إىل 
خمتلف  يف  و�خل����������رب�ت  �لأف������ك������ار 
جم���������الت �لت�����������ش�����ال �حل���ك���وم���ي 
�ل�شتفادة منها يف دولة  بحيث يتم 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وبقية 
�لوقت  ن��ف�����س  �ل��ع��رب��ي��ة ويف  �ل����دول 
مت��ك��ني �ل�����ش��ي��وف �ل���ق���ادم���ني من 
�خل����ارج م��ن �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �لعديد 
م���ن �ل��ت��ج��ارب �مل��ح��ل��ي��ة �ل��ت��ي تقوم 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �لت�����ش��ال  �إد�ر�ت  بها 

�حلكومية �لحتادية و�ملحلية.
وي���ع���د ل���ي���خ ف���اوي���ن�������ش���ا �مل�����ول�����ود يف 

�شبتمرب 1943 �أول رئي�س لبولند� 
منتخب دميقر�طيا حيث توىل هذ� 
بني  �ملمتدة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ملن�شب 
�أكر  م���ن  وي��ع��ت��رب   1990 ع��ام��ي 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات جن���اح���اً و����ش���ه���رة يف 
���ش��رق �أوروب����ا ول��ع��ب دور�ً ك��ب��ري�ً يف 
�ل�شاحة  على  بالده  حماية م�شالح 
�لتعاون  عالقات  وتو�شيع  �لدولية 
�أ�شهم  كما  �لعامل  دول  خمتلف  مع 
�لناتو  �إىل حلف  بولند�  �ن�شمام  يف 
�لأوروب����ي. وحتفل �شرية  و�لحت���اد 
فاوين�شا �لذي عمل يف بد�ية حياته 
�لعمال  نقابة  وت��ر�أ���س  كهرباء  فني 

�لجتماعية  �مل���ب���ادر�ت  يف  ت�شامن 
�لت�شامن  روح  تعزيز  �إىل  �لهادفة 
�إ�شافة  �لبولنديني  ب��ني  و�لن��ت��م��اء 
للدميقر�طية  �مل�شتمر  دع��م��ه  �إىل 
وحقوق �لإن�شان ولتحقيق روؤيته يف 
هذ� �ملجال بادر يف عام 1995 �إىل 
و�شارك  فاون�شا  ليخ  معهد  تاأ�شي�س 
�لتفكري  جم���م���وع���ة  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
�لأوروب���ي���ة �ل��ت��ي �أُن�����ش��ئ��ت م��ن �أجل 
�ل��ت��ي تو�جه  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة 
�ملجتمع �لأوروبي �ملتغرّي با�شتمر�ر.
رئي�شة  كلمة  فاون�شا  ليخ  و�شيلقي 
خالل �فتتاح �ليوم �لثاين للمنتدى 

�ل����دويل ل��الت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي يوم 
على  ت���رك���ز  �جل������اري  م���ار����س   29
وت���وظ���ف���ي���ه  �حل�����ك�����م  جت����رب����ت����ه يف 
بالتو��شل  �حل���ك���وم���ي  ل��الت�����ش��ال 
م��ع �جل��م��ه��ور �إىل ج��ان��ب ع���دد من 
مع  �ملن�شجمة  �لأخ�����رى  �مل��و����ش��ي��ع 

توجهات �ملنتدى.

رئي�س بولندا الأ�ضبق »ليخ فاوين�ضا« �ضيف �ضرف الدورة ال�ضابعة ملنتدى الت�ضال احلكومي



الثالثاء   13   مارس    2018  م   -   العـدد  12273  
Tuesday   13   March   2018  -  Issue No   12273عربي ودويل

1810

طوكيو و�ضول تزيدان ال�ضغوط على بيوجنياجن 
•• طوكيو-رويرتز:

�م�س  �تفقتا  ب��الده وكوريا �جلنوبية  �إن  �ليابان  وزي��ر خارجية  قال 
�لثنني على �شرورة �ل�شتمر�ر يف ممار�شة �أق�شى قدر من �ل�شغوط 
على كوريا �ل�شمالية حتى تتخذ حتركات ملمو�شة ملعاجلة �ملخاوف 

�ملتعلقة برب�جمها لالأ�شلحة �لنووية و�ل�شاروخية.
م���ع مدير  ب��ع��د حم���ادث���ات  ك��ون��و لل�شحفيني  ت����ارو  �ل���وزي���ر  وق����ال 
�ليابان  “�تفقت  ه��ون  �شوه  �جلنوبي  �ل��ك��وري  �لوطنية  �مل��خ��اب��ر�ت 
�ل�شغوط  قدر من  �أق�شى  مو��شلة ممار�شة  على  �جلنوبية  وكوريا 

على كوريا �ل�شمالية حتى يتمخ�س ذلك عن حترك ملمو�س«.
�ليابان  كانت  �إن  �أو  �مللمو�س  �لتحرك  طبيعة  حتديد  كونو  ورف�س 

خففت موقفها �لذي يطالب بالتحرك ك�شرط م�شبق للمحادثات.
وو�فق �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب على �لجتماع مع �لزعيم 
ويعتزم  �أي��ار.  مايو  نهاية  بحلول  �أون  جوجن  كيم  �ل�شمايل  �لكوري 
كيم  مع  قمة  عقد  �أي�شا  جيه-�إين  مون  �جلنوبي  �لكوري  �لرئي�س 

بحلول نهاية �أبريل ني�شان.
وذكر كونو �أي�شا �أن �ليابان �شتكون م�شتعدة لتوفري �لأمو�ل �لالزمة 
لعمليات تفتي�س جتريها �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �إذ� �قت�شت 

�ل�شرورة.
�ملتحدة وكوريا  �ل��ولي��ات  ق��رب مع  �شتعمل عن  �ليابان  �أن  و�أ���ش��اف 
�لذين  �ليابانيني  �ملو�طنني  ملف  حل  بينها  ق�شايا  على  �جلنوبية 

خطفتهم كوريا �ل�شمالية يف �ل�شابق.

القوات الأفغانية تخو�س معارك ل�ضتعادة منطقة
•• ل�صكركاه-رويرتز:

ب�شربات جوية تخو�س  �أفغانية مدعومة  قو�ت  �إن  �لثنني  �ليوم  �أفغان�شتان  بغرب  فر�ه  �إقليم  يف  م�شوؤولون  قال 
�لأح��د قتل  �لأول  �أم�س  �شيطر عليه مقاتلون من حركة طالبان يف هجوم م�شاء  معارك ل�شتعادة مركز منطقة 
�أو حت��ارب من  ت�شيطر  �لتي  ��شتمر�ر قوة حركة طالبان  ف��ر�ه  �لقتال يف  ويوؤكد  �ل�شرطة.  خالله عدد من رج��ال 
�أجل �ل�شيطرة على مناطق ت�شكل ن�شف �أفغان�شتان تقريبا ورف�شت حتى �لآن مبادر�ت لل�شالم من �لرئي�س �أ�شرف 
عبد �لغني. وقال ن�شرت رحيمي نائب �ملتحدث با�شم وز�رة �لد�خلية �إن تعزيز�ت و�شلت �إىل بلدة �أنار دره وطوقت 
جمموعة من مقاتلي طالبان. و�أ�شاف �أن 65 من �ملقاتلني قتلو� يف غار�ت جوية. و�أ�شاف رحيمي �أن ثمانية من 
�أنها  رجال �ل�شرطة، بينهم قائد �ل�شرطة يف �ملنطقة، قتلو� و�أ�شيب عدد �آخر. ون�شرت حركة طالبان �شور� يبدو 
�شرطيا   15 قتلو�  �حلركة  مقاتلي  �إن  طالبان  با�شم  �ملتحدث  �أحمدي  يو�شف  ق��اري  وق��ال  �لبلدة،  د�خ��ل  ملقاتلني 
�لقو�ت  تعليق من قيادة  بعد  �لذخائر. ومل ي�شدر  �لع�شكرية وكمية كبرية من  �ملركبات  و�شيطرو� على عدد من 

�لأمريكية يف كابول.

“��شتمر  ب��ي��ان  يف  �ملنظمة  و�أوردت 
�ل��ن��ز�ع يف ���ش��وري��ا ب��ال ه���و�دة خالل 
�أ���ش��ف��ر ع��ن مقتل  2017 مم��ا  ع��ام 
ع��دد م��ن �لأط��ف��ال ه��و �لأع��ل��ى على 
�لإطالق - وبن�شبة تزيد عن 50 يف 

�ملئة عن �لعام 2016«.
و�أح���دث �ل��ن��ز�ع منذ �ن��دلع��ه دمار�ً 
�ىل  و�أدى  �لتحتية  �لبنى  يف  هائاًل 
نزوح وت�شريد �كر �أكر من ن�شف 

�ل�شكان د�خل �لبالد وخارجها.

 106 بينهم  �شخ�شاً،   353،935
بدء  م��ن��ذ  ���ش��وري��ا  يف  م����دين،  �آلف 
�لعام  م���ار����س  �آذ�ر   15 يف  �ل���ن���ز�ع 

.2011
وبني �لقتلى �ملدنيني �أي�شاً �أكر من 

19800 طفل.
�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  وح�������ذرت 
�لثنني  �م�س  )يوني�شف(  للطفولة 
عر�شة  حالياً  �شوريا  �أطفال  �أن  من 

للخطر �أكر من �أي وقت م�شى.

�لنار يف  عدة لفر�س وقف لإط��الق 
و�شوريا  �ل�شرقية خ�شو�شاً  �لغوطة 
�لتو�شل  يف  ف�شلت  كما  ع��ام.  ب�شكل 

�إىل حل �شيا�شي ينهي �لنز�ع.
���ش��ب��ع �شنو�ت  ���ش��وري��ا م��ن��ذ  وت�����ش��ه��د 
نز�عاً د�مياً بد�أ باحتجاجات �شلمية 
���ش��رع��ان م���ا و�جهها  �ل��ن��ظ��ام،  ���ش��د 
بالقمع و�لقوة قبل �أن تتحول حرباً 

م�شلحة ت�شارك فيها �أطر�ف عدة.
مقتل  �ل���������ش����وري  �مل����ر�����ش����د  ووث�������ق 

�مل�شايف  و��شتهد�ف  �شنو�ت  �شت  منذ 
و�لنقاط �لطبية«.

حلقوق  �ل���������ش����وري  �مل���ر����ش���د  وق�������ال 
�شخ�س  �أل��ف   511 نحو  �إن  �لإن�شان 
�شوريا  يف  �حل��رب  �ن���دلع  منذ  قتلو� 

عام 2011.
�أعد�د  يح�شي  �لذي  �ملر�شد  و�أ�شاف 
���ش��ب��ك��ة م�شادر  خ����الل  م���ن  �ل��ق��ت��ل��ى 
�ملئة  يف   85 ن��ح��و  �أن  ���ش��وري��ا  د�خ����ل 
من �ل�شحايا قتلتهم قو�ت �حلكومة 
�ل�شرقية  �لغوطة  وتقع  وحلفاوؤها. 
حتت ح�شار منذ �شنو�ت بعد �أن �ن�شم 
لالحتجاجات  ���ش��ك��ان��ه��ا  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�ل��ت��ي �ن��دل��ع��ت يف �ل��ب��د�ي��ة �شد حكم 
�لأ�شد يف 2011 و�لتي �أدت لنزلق 

�لبالد بعد ذلك �إىل حرب �أهلية.
�إن  رو���ش��ي��ا  وحليفته  �لأ����ش���د  وي��ق��ول 
�ل�شرقية  �ل���غ���وط���ة  ع���ل���ى  �ل���ه���ج���وم 
�ملت�شددين  ح��ك��م  لإن���ه���اء  ����ش���روري 
ووقف  �ملدنيني  لل�شكان  �لإ�شالميني 
بقذ�ئف  دم�����ش��ق  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ق�����ش��ف 
�ملورتر. وقوبلت �شدة �لق�شف باإد�نة 
من دول غربية ودع��و�ت من وكالت 
�إطالق  لوقف  �ملتحدة  ل��الأمم  تابعة 

�لنار.
�مل��ت��ح��دة م��ن جماعة  وح���ذرت �لأمم 
�مل�شاعد�ت  ت�����ش��ل  مل  �إذ�  م��رت��ق��ب��ة 
�ل�شحنات  ت�����ش��ل��ه��ا  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
وتعرقلها  متقطع  ب�شكل  �ل��دول��ي��ة 

قو�ت �حلكومة.
وع�������ربت ق���اف���ل���ة ����ش���اح���ن���ات �إغ����اث����ة 
�لغوطة  �إىل  �لأم���ام���ي���ة  �خل���ط���وط 
كل  و�أف��رغ��ت  �جلمعة  ي��وم  �ل�شرقية 
لل�شكان  �لغذ�ئية  �ملو�د  حمولتها من 

�ملحا�شرين رغم �لقتال.

منظمة: ميامنار تبني
 قواعد ع�ضكرية مب�ضاجد

•• ياجنون-رويرتز:

قالت منظمة �لعفو �لدولية �م�س م�شت�شهدة باأدلة جديدة ل�شور �لأقمار 
�أماكن كانت ذ�ت يوم منازل  �إن جي�س ميامنار يبني قو�عد يف  �ل�شناعية، 
من  منهم  �أل��ف   700 نحو  ف��ر�ر  بعد  �مل�شلمة  �لروهينجا  �أقلية  وم�شاجد 

�لبالد.
و�أدى رد �أمني �شارم على هجمات متمردي �لروهينجا يف 25 �أغ�شط�س �آب 
�إىل بنجالد�س. ويف  و�أغلبهم دون جن�شية  �مل�شلمة  �لأقلية  �أف��ر�د  �إىل فر�ر 
350 قرية بعد حرقها يف ولية  باأكر من  �لأثناء حلق دمار و��شع  هذه 

ر�خني بغرب ميامنار.
وردد تقرير منظمة �لعفو �لدولية �لذي ن�شر  �م�س ما ورد يف تقارير �شابقة 

�أفادت باأن ما تبقى من هذه �لقرى و�ملباين �شوي بالأر�س.
على  �أمنية جديدة  من�شاآت  �إن هناك ثالث  �لدولية  �لعفو  وقالت منظمة 

�لأقل حتت �لإن�شاء ف�شال عن �لإ�شر�ع ببناء م�شاكن وطريق.
وقالت تري�نا ح�شن مديرة برنامج �ل�شتجابة لالأزمات يف منظمة �لعفو 
على  �جلي�س  ��شتيالء  ه��و  ر�خ���ني  ولي���ة  ن�شهده يف  م��ا  ب��ي��ان  يف  �ل��دول��ي��ة 
�لأر��شي على نطاق و��شع... يجري بناء قو�عد جديدة لإيو�ء نف�س قو�ت 

�لأمن �لتي �رتكبت جر�ئم �شد �لإن�شانية بحق �لروهينجا.
وقالت �ملنظمة �إن �أربعة م�شاجد على �لأقل مل تاأت عليها �لنري�ن تعر�شت 
للدمار �أو لأ�شر�ر بالغة منذ �أو�خر دي�شمرب كانون �لأول ومل ترد يف هذ� 

�لوقت تقارير عن �شر�ع كبري باملنطقة.
ويف �إحدى قرى �لروهينجا، �أظهرت �شور �لأقمار �ل�شناعية مباين ملركز 
ج��و�ر موقع م�شجد ج��رى تدمريه يف  �إىل  �حل��دود تظهر  ل�شرطة  جديد 
�لآون��ة �لأخ��رية. ومل يت�شن �لو�شول �إىل متحدثني با�شم زعيمة ميامنار 
�أو �جلي�س لطلب �لتعقيب. و�شبق �أن قال م�شوؤولون يف  �أوجن �شان �شو كي 
بناء منازل جديدة لالجئني  �أجل  بالأر�س من  �شويت  �لقرى  �إن  ميامنار 
�إليها  �لتي تو�شلت  �لنتيجة  �أدلة د�مغة لدعم  �لعائدين. وطلبت ميامنار 

�لأمم �ملتحدة وغريها من �ملنظمات وهي حدوث تطهري عرقي يف ر�خني.
ويف نوفمرب ت�شرين �لثاين، تو�شلت ميامنار وبنجالد�س �إىل �تفاق لإعادة 
�لفارين. وقالت ميامنار �إن خميمات موؤقتة لإيو�ء �لعائدين جاهزة لكن 

�لعملية مل تبد�أ بعد.

من �خلطوط �لأمامية �ملتغرية.
ويف �لأي��ام �لأخ��رية و�شل ع�شر�ت 
من  ف�������ر�ر�  �مل���دي���ن���ة  �إىل  �لآلف 
�ل���ت���ق���دم �ل�������ش���ري���ع �ل������ذي �أح������رزه 

�جلي�س �ل�شوري.
“نحنا  �مل���خ���ب���اأ  يف  �م�������ر�أة  وق���ال���ت 
كتري كتري تعبنا هون، كتري كتري 

يفرجها علينا، و�دعو� لنا«.
وف��وق �ل��روؤو���س ظهرت يف �ل�شقف 
�لكبرية  �ل�شروخ  يف  �ل�شلب  �أ�شياخ 
و�لتو�ء�ت �ل�شقف �خلر�شاين �لذي 
بد� عليه �أنه يو�شك على �ل�شقوط 
فوق روؤو�س �شكان �ملخباأ �ملرعوبني 

عند �أي �نفجار جديد يف �جلو�ر.

•• دوما-اأ ف ب:

�ل�شوري  �ل���ن���ظ���ام  ق�������و�ت  ت�����ش��ي��ق 
�خل���ن���اق ع��ل��ى م���ا ت��ب��ق��ى م���ن بلد�ت 
حتت �شيطرة �لف�شائل �ملعار�شة يف 
ق��رب دم�����ش��ق، يف  �ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة 
�ل��ب��الد على  �ل��ن��ز�ع يف  وق��ت يو�شك 
دخ���ول ع��ام��ه �ل��ث��ام��ن م��ودي��اً بحياة 

�أكر من 350 �ألف �شخ�س.
�ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  �شكلت  ول��ط��امل��ا 
�لف�شائل  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��ي��ط��رت  �ل���ت���ي 
هدفاً   2012 �ل��ع��ام  يف  �مل��ع��ار���ش��ة 
تعد  �أن��ه��ا  خ�شو�شاً  �لنظام،  ل��ق��و�ت 
قادرة  وكانت  دم�شق  ب��و�ب��ات  �ح��دى 
طو�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية على تهديد 

�أمن �لعا�شمة.
كافة  يف  ميد�نية  �ن��ت�����ش��ار�ت  وب��ع��د 
�لنظام  ق���و�ت  �ل��ب��الد، �شبت  �أن��ح��اء 
كامل تركيزها على �لغوطة �ل�شرقية 
حملة  فرب�ير  �شباط   18 يف  لتبد�أ 
جوية عنيفة تر�فقت يف وقت لحق 
مع هجوم بري متكنت مبوجبه من 
�ل�شيطرة على نحو 60 يف �ملئة من 

••عمان- بريوت-رويرتز:

ق���ال �مل��ج��ل�����س �مل��ح��ل��ي مب��دي��ن��ة دوما 
�ل�شورية �خلا�شعة ل�شيطرة �ملعار�شة 
ك��ارث��ي��ا مع  ت��و�ج��ه و�شعا  �مل��دي��ن��ة  �إن 
�أمام  �ل��ف��اري��ن  لآلف  مل���الذ  حت��ول��ه��ا 
�لغوطة  يف  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  تقدم 

�ل�شرقية.
�لأ���ش��خ��ا���س يف هجوم  م��ئ��ات  وق��ت��ل 
�جل���ي�������س �ل���������ش����وري �ل��ع��ن��ي��ف �ل����ذي 
و�لق�شف  �جل��و  �شالح  فيه  ي�شتخدم 
منذ  �ل�شرقية  �لغوطة  على  �ملدفعي 
ت�شعى  ف��ي��م��ا  ����ش���ب���اط  ف����رب�ي����ر   18
ل�شحق  �لأ�شد  ب�شار  �لرئي�س  حكومة 
�آخ����ر م��ع��ق��ل ك��ب��ري ل��ل��م��ع��ار���ش��ة قرب 
�ل��ع��ا���ش��م��ة دم�����ش��ق. و���ش��ي��ط��رت قو�ت 
ن�شف  من  �أك��ر  على  �لآن  �حلكومة 
�شيطرة  حت����ت  ي���ق���ع  �ل������ذي  �جل���ي���ب 
�مل��ع��ار���ش��ة وف��ر���ش��ت ح�����ش��ار� كامال 
على دوما �آخر مركز ح�شري كبري يف 
�لغوطة �ل�شرقية لتعزلها عن �ملناطق 
�ملجاورة خالل تقدمها يومي �ل�شبت 
و�لأحد. و�أ�شاف �ملجل�س �لذي تديره 
�لآن  متكث  �لأ�شر  �آلف  �أن  �ملعار�شة 
يف �لعر�ء بال�شو�رع و�حلد�ئق �لعامة 
بعد �متالء �لأقبية و�ملالجئ بالفعل 

مبا يفوق طاقتها.
وقال �ملجل�س يف بيان “بعد �أكر من 
�لهمجية  �حلملة  على  يوما  ع�شرين 
�لغوطة  يف  �جل���م���اع���ي���ة  و�لإب������������ادة 
�ل�شرقية، مما �أدى �إىل تردي �لو�شع 
م�شتوى  �إىل  و�ل���غ���ذ�ئ���ي  �لإن�������ش���اين 
ملدينة  �ملحلي  �ملجل�س  يف  �إننا  كارثي، 
��شتغاثة للمنظمات  دوما نوجه ند�ء 
عامة  �لدولية  و�لإغاثية  �لإن�شانية 

•• دم�صق-رويرتز:

فيه  ي��ت��غ��ل��غ��ل  �ل�������ذي  �ل����وق����ت  يف 
�لغوطة  عمق  يف  �ل�شوري  �جلي�س 
�ملتو��شل  �لق�شف  حتت  �ل�شرقية 
باملدنيني  �ل�شفلية  �لأدو�ر  تكتظ 
م��ن ���ش��ك��ان �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ذي��ن تقدر 
�لأمم �ملتحدة عددهم بنحو 400 
�ألف قابعني يف �لظالم حتت �شيل 

�لقنابل �ملنهمر.
وحتت �أ�شقف منبعجة تنت�شر فيها 
�ل�شروخ من �شدة �ل�شربات �جلوية 
مالء�ت  �ل�شوريون  يعلق  �ل�شابقة 

لتق�شيم �مل�شاحة لأ�شر باأكملها.
ق��ال رج��ل يف خم��ب��اأ مبدينة دوما 
�لغوطة  �لعمر�نية يف  �ملر�كز  �أكرب 
�ل�شرقية  �ل����غ����وط����ة  يف  “�إحنا 
وم�شطهدين، و�لق�شف علينا من 
�لأ�شلحة،  �أن���و�ع  وم��ن جميع  ف��وق 
و���ش��رن��ا ه����اي ���ش��اد���س ع�����ش��ر بيت 
كل  من  لبلد،  بلد  من  منه  ننتقل 
فتلناها )جبناها(، كل ما  �لغوطة 

نروح ع مطرح بينق�شف علينا.

�ملحا�شرة.  �مل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  م�����ش��اح��ة 
تقدمها  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت  و��شتكملت 
ب���اجت���اه م��ن��اط��ق �أخ�����رى �أق�����رب من 

دم�شق.
وقال مدير �ملر�شد �ل�شوري حلقوق 
�لإن�شان ر�مي عبد �لرحمن لوكالة 
على  �ل�شيطرة  “بعد  بر�س  فر�ن�س 
م���دي���ر� �لأح������د، ����ش��ت��خ��دم��ت قو�ت 
�لبلدة كنقطة �نطالق  �لنظام هذه 
م�شري�ً  وعربني”،  حر�شتا  ب��اجت��اه 
�إىل �أن �لغار�ت �جلوية تركزت على 
�لغوطة  غ��رب  �لو�قعتني  �لبلدتني 

�ل�شرقية مبحاذ�ة دم�شق.
�أن حر�شتا  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  و�أو����ش���ح 
�لتي ت�شيطر قو�ت �لنظام على جزء 
كامل  ب�شكل  “معزولة  ب��ات��ت  منها 

ومطوقة من �أربع جهات«.
يومني  قبل  �لنظام  ق��و�ت  ومتكنت 
�إىل  �ل�شرقية  �لغوطة  تق�شيم  م��ن 
ثالثة �أجز�ء: دوما وحميطها �شماًل 
�لإ�شالم”،  “جي�س  ���ش��ي��ط��رة  حت��ت 
حركة  تتو�جد  حيث  غ��رب��اً  حر�شتا 
حترير �ل�شام، وبقية �ملدن و�لبلد�ت 

1144 م��دن��ي��اً على  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت 
240 طفاًل، وفق ما  �لأق��ل، بينهم 

وثق �ملر�شد �ل�شوري.
يف  �مل��ع��ار���ش��ة  �لف�شائل  وت�شتهدف 
�ملقابل مدينة دم�شق بالقذ�ئف و�إن 
كانت تر�جعت �لوترية تدريجياً مع 

تقدم قو�ت �لنظام يف �ملنطقة.
�لر�شمية  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة  و�أف�������ادت 
�ل�شورية )�شانا( عن مقتل مدنيني 
�طلقتها  ق���ذي���ف���ة  ج��������ر�ء  �ث����ن����ني 
ب�”تنظيمات  ت�شفها  �لتي  �لف�شائل 
يف  �ل��ك��ب��ا���س  ح���ي  ع��ل��ى  �إرهابية” 

دم�شق.
�ملر�شد  �أ�شابيع، وثق  وخالل ثالثة 
مدنياً   40 ن��ح��و  م��ق��ت��ل  �ل�������ش���وري 
لدم�شق  �ل��ف�����ش��ائ��ل  ق�����ش��ف  ج�����ر�ء 

و�شو�حيها.
م�شوؤولون  يبحث  �لت�شعيد،  وجر�ء 
من  جزئي  لإج��الء  �تفاقاً  حمليون 
�لغوطة �ل�شرقية، حيث يعي�س نحو 
ح�شار  ظ��ل  يف  �شخ�س  �أل���ف   400

حمكم منذ �لعام 2013.
�شهدت  �ل�����ن�����ز�ع،  ����ش���ن���و�ت  وخ������الل 

جنوباً وي�شيطر عليها ف�شيل “فيلق 
�لرحمن” مع تو�جد حمدود لهيئة 

فتح �ل�شام )�لن�شرة �شابقاً(.
يف مدينة دوما، كربى مدن �ملنطقة، 
�أفاد مر��شل فر�ن�س بر�س عن هدوء 
�ملدنيون  ����ش��ت��غ��ل��ه  �لث���ن���ني  ���ش��ب��اح 
ويتفقدو�  �لأق��ب��ي��ة  م��ن  ل��ي��خ��رج��و� 
م��ن��ازل��ه��م وي��ح�����ش��رو� م��ن��ه��ا بع�س 

�حلاجيات.
ي�شريون  ملدنيني  م�شاهدته  ون��ق��ل 
بني ركام �لأبنية �ملدمرة، منهم من 
ي�شرتي �خل�شار من متجر حمالت 
قليلة فتحت �أبو�بها و�آخرين وقفو� 
يف طابور �أمام متجر ل�شر�ء �للحم.

�لغذ�ئية  �مل���و�د  م��ن  �للحوم  وب��ات��ت 
�ملتوفرة يف دوم��ا مع تو�فد  �ل��ن��ادرة 
نازحني مع مو��شيهم �ليها قادمني 
عليها  �شيطر  زر�ع��ي��ة  م��ن��اط��ق  م��ن 

�جلي�س �ل�شوري.
ويف منت�شف �ليوم، عادت �لطائر�ت 

لتحلق يف �أجو�ء �ملدينة.
�شد  �لع�شكرية  �حلملة  ب��دء  وم��ن��ذ 
�لغوطة �ل�شرقية، قتل جر�ء ق�شف 

م��ن��اط��ق ���ش��وري��ة ع����دة ب��ي��ن��ه��ا مدن 
�إجالء  دم�شق عمليات  وبلد�ت قرب 
لآلف �ملقاتلني �ملعار�شني و�ملدنيني 
مب����وج����ب �ت����ف����اق����ات م�����ع �ل����ق����و�ت 
ع�شكرية  ح��م��الت  و�إث�����ر  �حل��ك��وم��ة 

عنيفة.
و�أف��������اد �مل���ر����ش���د �ل�������ش���وري ع����ن �أن 
كفربطنا  ببلد�ت  تتعلق  �ملفاو�شات 
وح���م���وري���ة وزم���ل���ك���ا و���ش��ق��ب��ا، �لتي 
فيلق  ف�������ش���ي���ل  ع���ل���ي���ه���ا  ي�������ش���ي���ط���ر 

�لرحمن.
وتت�شمن �ملفاو�شات خروج �ملدنيني 
مناطق  �إىل  �ل��ر�غ��ب��ني  و�مل��ق��ات��ل��ني 
�لف�شائل  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ش��ي��ط��ر  �أخ�����رى 

�ملعار�شة.
وتبنى جمل�س �لأمن �لدويل �ل�شهر 
لإطالق  وقفاً  يطلب  ق���ر�ر�ً  �ملا�شي 
“من  30 يوماً  ملدة  �شوريا  �لنار يف 
رعت  رو���ش��ي��ا  �أن  �إل  تاأخري”.  دون 
�ل�شرقية  �لغوطة  يف  موؤقتة  هدنة 
يومياً  ت�شري  �أ���ش��ب��وع��ني  نحو  منذ 

خلم�س �شاعات فقط.
دولية  ج���ه���ود  �لآن  ح��ت��ى  وف�����ش��ل��ت 

مدينة  يف  �لأه���ايل  عن  �ملعاناة  لرفع 
�أحد  يف  يختبئ  رج���ل  وق����ال  دوم�����ا«. 
�مل����الج����ئ �ل���ت���ي ت�������ش���ررت ب�������ش���دة يف 
باملرة.  لل�شكن  ي�شلح  ل  “�إنه  دوم���ا 
�ل��دو�ج��ن. ل  �آمنا حتى لو�شع  لي�س 
مرحا�س  جم���رد  م��ي��اه،  دورة  ت��وج��د 
�شخ�س”.   300 نحو  وهناك  و�ح��د 
ورف�س ذكر ��شمه خوفا من هجمات 
�نتقامية �إذ� ��شتعاد �جلي�س �ملنطقة. 
�جلوية  �ل�شربات  �أن  �ملجل�س  وذك��ر 

�لأن��ق��ا���س يف ظ��ل ع���دم مت��ك��ن عمال 
�لإن��ق��اذ م��ن �ل��و���ش��ول �إل��ي��ه��م ب�شبب 
�شدة �لغار�ت. و�أ�شافو� �أن خ�شارة ما 
ل�شالح  �لزر�عية  �لأر��شي  تبقى من 
�شيفاقم  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة  ق����و�ت 
حمنة �ملدنيني. وقالت جماعة جي�س 
�ملعار�شة  جماعات  �إح���دى  �لإ���ش��الم، 
�لغوطة  يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
لتفاق  تو�شلت  �إنها  �ليوم  �ل�شرقية، 
�ملتحدة  �لأمم  خ��الل  من  رو�شيا  مع 

يف  �لقتلى  دف��ن  لتوقف  �أدت  �ملكثفة 
مقربة �ملدينة. ودف��ن ما ل يقل عن 
70 �شخ�شا يف متنزه عام بدوما فيما 
�شعوبة  من  �جلوية  �ل�شربات  ز�دت 
م�شارف  على  �مل��د�ف��ن  �إىل  �ل��و���ش��ول 

�ملدينة.

* �سفقة �إجالء
�لأ�شخا�س  ع�����ش��ر�ت  �أن  ���ش��ك��ان  ذك���ر 
ل ي����ز�ل����ون م���دف���ون���ني �أح����ي����اء حتت 

ع��ل��ى �إج������الء �جل���رح���ى م���ن �جليب 
بيان  و�أ�شافت �جلماعة يف  �ملحا�شر. 
لإيقاف  �حل��ث��ي��ث  �ل�����ش��ع��ي  �إط����ار  “يف 
�حل��م��ل��ة �ل��ه��م��ج��ي��ة �ل�����ش��ر���ش��ة على 
�لغوطة �ل�شرقية... مت �لتو��شل عرب 
�لرو�شي  �ل��ط��رف  م��ع  �ملتحدة  �لأمم 
�ملبذولة  �لإن�شانية  �إط��ار �جلهود  ويف 
�إج���الء  بعملية  �ل��ق��ي��ام  �إىل  خل�شنا 
�مل�شابني على دفعات... نظر� لظروف 
�حلرب و�حل�شار ومنع �إدخال �لأدوية 

قذ�ئف  ���ش��ت  “�إمبارح  و�أ�����ش����اف 
�للي  �لبناية  ظهر  على  وغ��ارت��ني 
قاعدين فيها حتت �لقبو ومطب�س 
مطب�شة.  ك��ل��ه��ا  �ل�������ش���ورة  وم��ب��ني 
ما  يعني  نهائيا،  بينقعد  ما  يعني 
خ��رج �ل��و�ح��د يحط ج��اج فيه )ل 

ي�شلح لي�شع فيه �أحد دجاجا(«.
بدون  و�ح����د   300“ �آخ����ر  وق����ال 
ما  م���ث���ل  ���ش��خ�����س  و30  ح����م����ام، 
�شخ�س   30 ق��د�م��ك،  �شايف  �إن��ك 
قاعدين حتت �خلطر وجمبورين 

يعني«.
يذكر  �أن  �لآخ��ري��ن  مثل  ي�شاأ  ومل 
مع  منه  �لنتقام  من  خوفا  ��شمه 
�جليب  ��شتعادة  �جلي�س  حم��اول��ة 

من �ملعار�شة.
وقال �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد 
�لهجوم  �إن  حلفائه  �أق��وى  ورو�شيا 
على �لغوطة �شروري للق�شاء على 
حكم مقاتلني �إ�شالميني للمدنيني 
قذ�ئف  �إط�����الق  ومل��ن��ع  �جل��ي��ب  يف 

�ملورتر على دم�شق �لقريبة.
�أن �شدة �لهجوم، �لذي يقول  غري 

حتت �لأر�س وقد �متالأ عن �آخره 
ب���ال���ن���ا����س. �ن��ت�����ش��ر ف��ي��ه �لأط���ف���ال 
�ل�����ش��غ��ار ي����رث����رون وي��ل��ع��ب��ون يف 
�أ�شبه باملتاهة بني �ملالء�ت  ممر�ت 

�ملعلقة.
�أم���ا د�خ���ل غ���رف �مل�����الء�ت فكانت 
م���ر�ت���ب وب���ط���اط���ني ت��ن��ت�����ش��ر على 
�أن  ي��ح��اول  �لبع�س  ك���ان  �لأر������س. 
جل�س  �لأرك��������ان  �أح�����د  ويف  ي���ن���ام. 
�أحد رجال  �نتظار و�شول  رجل يف 
�لتي  ل���ع���الج �جل������روح  �لإ����ش���ع���اف 

�أ�شيب بها يف هجوم �شابق.
ك��ان��ت ج���روح طولية ظ��اه��رة على 
ك��ت��ف��ه وف������وق ر�أ������ش�����ه وق������ام رجل 

�لإ�شعاف بتطهريها.
و����ش���اع���د �لأط������ف������ال �ل�������ش���غ���ار يف 
�لأطباق  ب�شطف  �ل�شحون  غ�شل 
�مل�شنوعة من �شلب ل ي�شد�أ مبياه 

غري نظيفة من وعاء �شغري.
ف��ف��ي م��ث��ل ه���ذه �ل��ظ��روف تتز�يد 
�لنظافة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ���ش��ع��وب��ة 

�لعامة.
ومن ركن �آخر يف �ملخباأ جاء �شوت 

�لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد 
�إنه ت�شبب يف مقتل 1160 �شخ�شا 
يف ثالثة �أ�شابيع، قوبلت بالتنديد 
ند�ء�ت  و�أط��ل��ق��ت  غربية  دول  م��ن 
�ملتحدة  ل��الأمم  تابعة  وك��الت  من 

تطالب بهدنة �إن�شانية.
من  ق�����ش��ف  بعملية  �ل��ه��ج��وم  ب����د�أ 
�لأهلية  �شهدته �حل��رب  م��ا  �أع��ن��ف 
وطائر�ت  �ل��ط��ائ��ر�ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
ب�شيل  تلقي  و�ملدفعية  �لهليكوبرت 
�ل�شو�ريخ  م���ن  م��ت��و����ش��ل  ���ش��ب��ه 

و�لقنابل و�لقذ�ئف.
منطقة  �ل����ه����ج����وم  و������ش����ت����ه����دف 
حما�شرة منذ عام 2013 ت�شبب 
و�ل����دو�ء  �ل���غ���ذ�ء  ���ش��دي��د يف  نق�س 
فيها يف �نت�شار �شوء �لتغذية �حلاد 

و�لأمر��س.
�لقنابل قبل  ت�شاقط  ب��د�أ  �أن  وبعد 
ث��الث��ة �أ���ش��اب��ي��ع خ���اف �ل��ن��ا���س من 
ول���و للبحث عن  �مل��خ��اب��ئ  م��غ��ادرة 
�شيء من �إم��د�د�ت �لطعام �لقليلة 

�لباقية.
�ملخباأ يقع يف دوري��ن �شفليني  كان 

�أم ���ش��ب��ي لوث  ي���ن���ادي ع��ل��ى  رج���ل 
ن��ف�����ش��ه وه����و �أم�����ر ق����ال �ل��ن��ا���س يف 
�نت�شار  مع  �شيوعا  �زد�د  �إنه  �ملخباأ 

�خلوف.
خمابئ  يف  �لقابعني  م��ن  ك��ث��ريون 
دوم���ا ف���رو� م��ن مناطق �أخ���رى يف 
�لغوطة وبع�شهم تكرر فر�ره هربا 

�أر��شينا  ر�ح����ت  ك���ب���رية،  مب��اأ���ش��اة 
��شت�شهد  �ب��ن��ي  و�أولدن�����ا،  وبيوتنا 
وج������وزي )زوج�������ي( م�����ش��اب �شار 
ما  متل  دم  بزقنا  �شنني.  �أرب���ع  ل��ه 
بيقولو� ور�ح كل �شيء لنا ب�س بدنا 
�هلل يفرجها علينا، بدنا �لفرج �إحنا 
�لعاجل، نطلب من رب �لعاملني �هلل 

�ألف قتيل يف �سوريا منذ بدء �لنز�ع  350

قوات النظام تتقدم يف الغوطة بعد جتزئتها 

الغوطة.. �ضوريون ينتظرون القنبلة التالية يف رعب 

�لقتلى يدفنون يف متنزه ب�سبب �لق�سف �لعنيف

املجل�س املحلي يف دوما يحذر من و�ضع كارثي 
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عربي ودويل

متار�شها �ل�شلطات عليه يف حني �أدى �لهتمام �لذي حظي به تر�شيحه �ىل 
ظهور موجة من �ملقالت �ملعار�شة له يف �ل�شحافة �ملقربة من �لكرملني.

يعد فالدميري جريينوف�شكي �لبالغ من �لعمر 71 عاما �ملر�شح �لتقليدي 
مر�شح  وهو  �ملتطرف  �ليميني  �لرو�شي  �لدميوقر�طي  �لليرب�يل  للحزب 
للجدل.  �ملثرية  بت�شريحاته  وم��ع��روف  �لرئا�شية  لالنتخابات  د�ئ��م  �شبه 
يعد  ول  و�ل�شيوعيني  و�لليرب�ليني  لالأمريكيني  معاد  وجريونوف�شكي 

�إىل  تلجاأ  �إنها  �م�س  )بي.بي.�شي(  �لربيطانية  �لإذ�ع��ة  هيئة  قالت 
�لأمم �ملتحدة حلماية �شحفييها يف �إير�ن بعدما قالت �إن �ل�شطهاد 
ت��ز�ي��دت حدتهما يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شلطات  ج��ان��ب  م��ن  و�مل�����ش��اي��ق��ات 
بيان تتخذ  ه��ول يف  ت��وين  ع��ام )بي.بي.�شي(  وق��ال مدير   .2017
بي.بي.�شي خطوة مل ي�شبق لها مثيل باللجوء �إىل �لأمم �ملتحدة لأن 
حماولتنا لإقناع �ل�شلطات �لإير�نية باإنهاء م�شايقاتها مت جتاهلها 
�ملا�شية  �لت�شع  �ل�شنو�ت  خالل  تفاقم  �حلقيقة،  يف  و�أ�شاف  متاما. 

�لعقاب �جلماعي ل�شحفيي خدمة بي.بي.�شي �لفار�شية و�أ�شرهم.
�لأول، قال وزير �خلارجية �لربيطاين بوري�س  ويف دي�شمرب كانون 
�لذين  لل�شحفيني  �لر�شمية  �مل�شايقات  م�شاألة  �أث��ار  �إن��ه  جون�شون 
مع  �إي���ر�ن  د�خ��ل  و�أ�شرهم  �لفار�شية  بي.بي.�شي  خدمة  يف  يعملون 
نظريه �لإير�ين حممد جو�د ظريف عندما ز�ر طهر�ن. وقالت )بي.
�إن �شحفيني يف لندن يعملون حل�شاب خدمتها �لفار�شية،  بي.�شي( 
��شتهد�فهم  �إي��ر�ن مت  و�أ�شرهم يف  �لدولية،  وهي جزء من خدمتها 

منذ تد�شني �ملحطة �لتلفزيونية �لف�شائية يف 2009.
 
 

يف  له  جولة  �أول  تيلر�شون  ريك�س  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  قطع 
�أفريقيا ليعود �إىل و��شنطن قبل يوم و�حد تقريبا عما كان مقرر�، 

وذلك للتعامل مع م�شائل عاجلة يف بالده.
وقال متحدث با�شم تيلر�شون ل�شحفيني مر�فقني له يف �لرحلة �إن 
خطط �شفر تيلر�شون تغريت حتى يتمكن من �لعودة �إىل و��شنطن 

يف �شاعة مبكرة من �شباح �ليوم �لثالثاء بدل من �لعودة يف �مل�شاء.
�لثنني.  �م�س  �شباح  ن��ريوب��ي  �لكينية  �لعا�شمة  تيلر�شون  وغ���ادر 
و�شيزور ت�شاد ونيجرييا بعد ظهر �ليوم ويف �مل�شاء. و�لبلد�ن منتجان 

للنفط ويجاهد�ن للت�شدي لتمرد جماعة بوكو حر�م �ملت�شددة.
�إن���ه غ��ري خم��ط��ط �ل��رح��ل��ة بحيث  �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م تيلر�شون  وق���ال 
�شيم�شي �شاعات قليلة فقط يف نيجرييا ثم يغادر يف وقت متاأخر من 

�مل�شاء عائد� لو��شنطن، بدل من ق�شاء �لليل يف �لعا�شمة �أبوجا.
عاما(   65( تيلر�شون  �ألغى  �ل�شبت،  ي��وم  لنريوبي  زي��ارت��ه  وخ��الل 

جدول �أعماله لأنه �شعر باأنه لي�س على ما ير�م.
وتز�منت جولة تيلر�شون �لأفريقية، �لتي ��شتمرت �أ�شبوعا و�شملت 
�خلارجية  بال�شيا�شة  تتعلق  �إحلاحا  �أك��ر  تطور�ت  مع  دول،  خم�س 
�لأمريكية، بينها �لإعالن يوم �خلمي�س عن لقاء مزمع بني �لرئي�س 

دونالد تر�مب وزعيم كوريا �ل�شمالية كيم جوجن �أون.
 

�أكد �ملتحدث با�شم �لكرملني دميرتي بي�شكوف �م�س �أن مو�شكو غري 
�لعميل  �شكريبال،  �شريغي  �لرو�شي  �ملو�طن  ت�شميم  بق�شية  معنية 
�إ�شابته بغاز �لأع�شاب يف  �ل�شابق �لذي يخ�شع للعالج بعد  �مل��زدوج 

بريطانيا.
وقال بي�شكوف لل�شحافيني عندما طلب منه �لتعليق على �لتقارير 
�لو�ردة يف و�شائل �لإعالم �لربيطانية و�لتي تتهم رو�شيا بالوقوف 
“هذه  ور�ء ت�شميم �شكريبال )66 عاما( با�شتخد�م غاز لالأع�شاب 

لي�شت ق�شيتنا«.
و�أ�شاف “�ملو�طن �لرو�شي �لذي مت ذكره  عمل مل�شلحة �أحد �لأجهزة 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة و�حل���ادث���ة وق��ع��ت يف �لأر�����ش���ي �لربيطانية  �خل��ا���ش��ة 
من  ح��ال  ب��اأي  �مل�شاألة  بهذه  معنية  �لرو�شية  �لقيادة  ول  رو�شيا  ول 
�لأحو�ل«. د�نت حمكمة رو�شية �شكريبال ببيع معلومات �شرية جلهاز 
�ل�شتخبار�ت �لربيطاين “�إم �آي6” قبل �أن يتم نقله �إىل بريطانيا 

عام 2010 يف �إطار �شفقة لتبادل �جلو��شي�س.
وهو غاب عن �لوعي �ثر تعر�شه لغاز �لأع�شاب مع �بنته يف �لر�بع 
م�شوؤولون  ووج��ه  �لربيطانية،  �شالزبري  مدينة  يف  مار�س  �آذ�ر  من 

رفيعون �أ�شابع �لتهام �إىل رو�شيا يف حماولة قتله.
�شيا�شيون  ب��ه��ا  �أدىل  “بت�شريحات  ي�شمع  مل  �إن���ه  بي�شكوف  وق���ال 
�لق�شية”،  يف  رو�شيا  ت��ورط  ب�شاأن  ر�شميون  ممثلون  �أو  بريطانيون 
ملقيا �للوم يف �لتهامات �ملوجهة �ىل رو�شيا يف �لق�شية على و�شائل 

�لإعالم �لربيطانية.

عوا�صم

لندن

مو�سكو

نريوبي

م�ضروع قانون اإ�ضرائيلي 
لإعفاء املتدينني من التجنيد 

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�إ�شر�ئيليني و�فقو�  �شرح �لناطق با�شم وز�رة �لعدل �لإ�شر�ئيلية �ن وزر�ء 
�خلدمة  من  �لرثوذك�س  �ليهود  �ل�شبان  يعفي  قانون  م�شروع  على  �م�س 
�لع�شكرية وبعدها يتم �لت�شويت على �مليز�نية كخطوة �وىل ملمو�شة نحو 
حل �زمة حكومية تهدد بانتخابات مبكرة. و�قرت �للجنة �لوز�رية للت�شريع 
م�شروع �لقانون �ملثري للجدل بينما مل ي�شدر �ي تعليق من وزير �لدفاع 
بالقبول  ليربمان  �فيغدور  بيتنا”  “��شر�ئيل  ح��زب  ورئي�س  �ل�شر�ئيلي 
يتزعمه  �ل��ذي  �ليميني  �حلكومي  �لئتالف  وي�شهد  ل.  �م  �لو�شط  باحلل 
على  ين�س  ق��ان��ون  ب�شاأن  كبري�  خالفا  نتانياهو  بنيامني  �ل����وزر�ء  رئي�س 
�عفاء �ل�شبان �ليهود �ملتدينني �ملت�شددين من �خلدمة �لع�شكرية. ويطالب 
ومت  دينية  مبد�ر�س  يلتحقون  �لذين  �ملتدينني  �ل�شبان  بتجنيد  ليربمان 
ي�شكلون  �لن  باتو�  بينما   ، لقلة عددهم  �لتجنيد  �ملا�شي من  �عفاوؤهم يف 
ن�شبة %10 من �ملجتمع �ل�شر�ئيلي. ويقول �ع�شاء يف �لئتالف �ليميني 
يريد  بانه  �لتكهنات  وتز�يدت  �أخ��رى،  �لزم��ة لأه��د�ف  �فتعل  نتانياهو  �إن 
�جر�ء �نتخابات مبكرة لتعزيز موقفه �ل�شيا�شي .قبل توجيه لئحة �تهام 
�ملقبلة.  �لأ�شهر  خالل  ر�شى  ق�شية  يف  �لقادمة  �ل�شهر  يف  بحقة  حمتملة 
وقال نتانياهو �لذي يرت�أ�س �لئتالف، يف وقت �شابق �إنه يف�شل �ل�شتمر�ر 
يف �لئتالف حتى نهاية وليته يف ت�شرين �لثاين نوفمرب 2019، وهو ما 
كرره. وترف�س �لأحز�ب �ليهودية �ملت�شددة �ملو�فقة على مو�زنة �لبالد لعام 
2019 ما مل يتم تعديل �و �لغاء م�شروع قانون �خلدمة �لع�شكرية �لذي 

ي�شر وزير �لدفاع �فيغدور ليربمان على متريره بدون تعديل.

العاهل الأردين يوؤكد موا�ضلة جهود اإحياء املفاو�ضات 

رجل �ل�ستقر�ر و�لزدهار �مل�ستعاد

بوتني قي�ضر رو�ضيا ما بعد احلقبة ال�ضوفياتية  
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رئي�س الربملان العربي يرف�س ت�ضي�س دور » الأونروا« ويدعو دول العامل لدعمها

•• عمان-اأ ف ب:

�أكد �لعاهل �لأردين �مللك عبد �هلل 
�لرئي�س  ��شتقباله  خ��الل  �ل��ث��اين 
�م�س  عبا�س  حممود  �لفل�شطيني 
يف ع��م��ان م��و����ش��ل��ة �مل��م��ل��ك��ة بذل 
�جلهود لإحياء مفاو�شات �ل�شالم 
�لفل�شطينيني  ب�����ني  �مل���ت���وق���ف���ة 
بيان  �فاد  ح�شبما  و�ل�شر�ئيليني، 

�شادر عن �لديو�ن �مللكي.
و�أك�����د �ل��ب��ي��ان �ن �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل 
�لرئي�س  م���ع  م��ب��اح��ث��ات  �أج������رى 
عبا�س يف ق�شر �حل�شينية “ركزت 
�شعيد  على  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  على 
و�جلهود  �لفل�شطينية،  �لق�شية 

�ملبذولة لدفع عملية �ل�شالم«.
�لأردن  “��شتمر�ر  �مل���ل���ك  و�ك�����د 
مع  وبالتن�شيق  �جل��ه��ود،  ب���ذل  يف 
لإعادة  �ملعنية،  �لأط���ر�ف  خمتلف 
�إح���ي���اء ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��الم و�إط����الق 
�لفل�شطينيني  ب���ني  م���ف���او����ش���ات 
و�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ����ش��ت��ن��اد� �إىل حل 
�لدولتني ومبادرة �ل�شالم �لعربية 
وق���������ر�ر�ت �ل�����ش��رع��ي��ة �ل���دول���ي���ة، 

الحتاد الأوروبي ميدد 
العقوبات على رو�ضيا

•• بروك�صل-رويرتز:

قال �لحتاد �لأوروبي �م�س �لثنني 
فر�شت  �لتي  �لعقوبات،  م��دد  �إن��ه 
ع��ل��ى رو����ش���ي���ا ج�����ر�ء ���ش��م��ه��ا �شبه 
للمتمردين  ودعمها  �لقرم  جزيرة 
�أ�شهر  �شتة  ملدة  �أوكر�نيا،  �شرق  يف 
�أخ�����رى. وق���ال �مل��ج��ل�����س �لأوروب�����ي 
�لعقوبات،  مت��دي��د  ���ش��ي��ج��ري  �إن����ه 
وبينها �لقيود على �ل�شفر وجتميد 
�لأ�����ش����ول �مل��ف��رو���ش��ة ع��ل��ى 150 
 15 ح��ت��ى  ���ش��رك��ة،  و38  �شخ�شا 
بيان  يف  و�أ���ش��اف  �أي��ل��ول.  �شبتمرب 
ت��ق��ي��ي��م �ل���و����ش���ع مل ي��ع��ط م���ربر� 
على  �ملفرو�شة  �لعقوبات  لتغيري 
�ل��ن��ظ��ام. وب��ع��د �شم �ل��ق��رم يف عام 
بها  ُيعرتف  مل  خطوة  يف   2014
تعيد  ل��ن  �إن��ه��ا  رو�شيا  قالت  دول��ي��ا 
�لأوروبي  �لحتاد  ويقول  �ملنطقة. 
رو�شيا  �إن  �أخ�����رى  غ��رب��ي��ة  ودول 
لالنف�شاليني  حياة  �شريان  توفر 
يف �شرق �أوكر�نيا حيث قتل �شر�ع 
�أكر من ع�شرة �آلف �شخ�س منذ 

عام 2014.

�لمريكية  �لد�رة  �ز�ء  بال�شتياء 
دونالد  �ل��رئ��ي�����س  �ع������رت�ف  ب��ع��د 
بالقد�س  ل��ل��ج��دل  �مل��ث��ري  ت���ر�م���ب 
ع��ا���ش��م��ة لإ���ش��ر�ئ��ي��ل. ودع�����و� �ىل 

�لدولة  �إق���ام���ة  �إىل  يف�شي  ومب���ا 
وعا�شمتها  �مل�شتقلة  �لفل�شطينية 

�لقد�س �ل�شرقية«.
�إىل  “�لتو�شل  �ن  و�و��������ش�������ح 
�ل�������ش���الم �ل����ع����ادل و�ل�������ش���ام���ل هو 
�ل�شر�ع  لإن��ه��اء  �ل��وح��ي��د  �ل�شبيل 
�لإ�شر�ئيلي، وحتقيق  �لفل�شطيني 

�لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة«.
�لأردن  “وقوف  على  �مللك  و�شدد 
جانب  �إىل  و�إمكاناته  طاقاته  بكل 
�ل�شقيق،  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب 
يف  �مل�شروعة  حقوقه  عن  و�لدفاع 
�مل�شتقلة  دول��ت��ه  و�إق���ام���ة  �حل��ري��ة 

على تر�به �لوطني«.
�ململكة  “رف�س  �مل����ل����ك  وج�������دد 
لل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت �لإ�شر�ئيلية 
�ملتكررة  و�لع����ت����د�ء�ت  �لأح���ادي���ة 

على �ملقد�شات يف �لقد�س«.
يف  م�شتمر  “�لأردن  �ن  �ىل  و��شار 
�لتاريخي يف حماية  بدوره  �لقيام 
و�مل�شيحية  �لإ�شالمية  �ملقد�شات 
�مل��ق��د���ش��ة، م��ن منطلق  �مل��دي��ن��ة  يف 

�لو�شاية �لها�شمية عليها«.
�لفل�شطينيني  �����ش����ع����ور  �زد�د 

�لمريكية  ل��ل��و���ش��اط��ة  ح��د  و���ش��ع 
بني �جلانبني.

ورغ��������م �ل����ع����الق����ة �ل�����ف�����ات�����رة مع 
�لبيت  ز�ل  ل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

فالدميري  مر�شحني  �شبعة  يناف�س 
18 مار�س  ب��وت��ني خ��الل �ن��ت��خ��اب��ات 
�لرئا�شية يف رو�شيا يف غياب �ملعار�س 

�لرئي�شي �ليك�شي نافالني �لذي ُرف�س تر�شيحه.
ُعرف رجل �لقانون بتحقيقاته حول ف�شاد �لنخب و�لتي كان ين�شرها على 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي و�أحدث مفاجاأة بتمكنه من تنظيم تظاهر�ت 

حا�شدة �شد �ل�شلطات �ل�شنة �ملا�شية.
ر�شخ �أليك�شي نافالني �لبالغ 41 عاما و�لذي يتمتع بجاذبية مكانته ب�شفته 
�ملعار�س �لأول للكرملني و�لوحيد �لقادر على حتريك ع�شر�ت �للف، لكن 
�ن  بعد  رو�شيا  �شعبيته �حلقيقية على م�شتوى  تك�شف عن  �لنتخابات لن 
ق�شية  يف  �لق�شاء  �مام  �د�نته  ب�شبب  تر�شيحه  �لنتخابية  �للجنة  رف�شت 

يوؤكد �نها مفربكة.
�حتجاجية  حتركات  بتنظيم  ووع��د  �لنتخابات  مقاطعة  �ىل  نافالني  دعا 

وحتى �ر�شال مر�قبني لر�شد �ي �عمال تزوير يف مر�كز �لقرت�ع.
�ل�شباب يف  روح  ع��ام��اً   57 �مل��ف��اج��ئ يف عمر  غ��رودي��ن��ني  ب��اف��ل  تر�شيح  ب��ث 
�حلزب �ل�شيوعي �لذي كان ميثله منذ �نهيار �لحتاد �ل�شوفياتي غينادي 
زيوغانوف. يدير غرودينني مزرعة “�شوفخوز لينني” للفاكهة �لتي تدر 
�نه مل يح�شل  �أكر مناف�شي بوتني �شعبية علما  �ل��دولر�ت وهو  ماليني 

�شوى على %7من نو�يا �لت�شويت.
ينتقد غرودينني بع�س �شيا�شات �حلكومة وميجد �شتالني ولكنه ل يتهجم 
“�شغوطات م�شتمرة”  �نتقد  �ملا�شي. لقد  �أي��ده يف  �لذي  بتاتا على بوتني 

حني  يف  للكرملني  حقيقيا  معار�شا 
�ل�شيا�شية  �لو������ش�����اط  يف  ي���و����ش���ف 
يف  تهمي�شه  ورغ����م  “مهرج”.  ب��ان��ه 
�ل�������ش���ن���و�ت �مل���ا����ش���ي���ة مل ي��ت��خ��ل عن 
بن�شبة  ويحظى  �لنارية.  ت�شريحاته 
%5،7 من نو�يا �لت�شويت. تخو�س �ل�شحافية �لتلفزيونية �لقريبة من 
�ملعار�شة �لليرب�لية وجنمة تلفزيون �لو�قع ك�شينيا �شوبت�شاك �لبالغة من 
�لبع�س  “�شد �جلميع«. وحتدث  �شعار  �لنتخابات حتت  عاما   36 �لعمر 
�ليك�شي  غياب  ن�شيان  بهدف  للكرملني  متخفية  مر�شحة  جمرد  �أنها  عن 
نافالني م�شريين �ىل �شالت بني �شوبت�شاك و�لرئي�س �لرو�شي �لذي عمل 

مع و�لدها �ناتويل يف بلدية �شانت بطر�شربغ يف ت�شعينات �لقرن �ملا�شي.
تعطيها نو�يا �لت�شويت %1 غري �ن تر�شيحها بث �حليوية يف �لنتخابات 
حم�شومة �لنتائج و�ثار �نتقاد�ت حادة مل يعرف لها مثيل �شد �لكرملني يف 

و�شائل �لعالم �لحتادية.
غريغوري لفلين�شكي وعمره 65 عاما هو من رجال �ل�شيا�شة �لليرب�ليني 
�لقالئل �لذين يحظون بوزن يف رو�شيا. �أ�ش�س حزب لبلوكو بعد قليل من 

�نهيار �لحتاد �ل�شوفياتي.
تر�شيحه  �ىل  ُينظر  ب��وت��ني،  لفالدميري  معار�شاً  �شوتاً  ميثل  �ن��ه  ورغ��م 

�لثالث للرئا�شة بت�شكيك ول تتجاوز نو�يا �لت�شويت �ملوؤيدة له 1%.
ميثل تيتوف �لبالغ من �لعمر 57 عاما �شركات �لأعمال �لرو�شية وهو مع 
علمه ب�شاآلة حظه، يقول �نه تر�شح من �جل �إقناع بوتني بتغيري �لقت�شاد. 
تعطيه �ل�شتطالعات %0،4 من نو�يا �لت�شويت وهو يوؤيد �تخاذ تد�بري 

للنهو�س بالقت�شاد وتطبيع �لعالقات مع �لغرب.

�لبي�س ما�شيا يف عر�س مقرتح 
لإع��ادة �طالق عملية �ل�شالم بني 
و�ل�شر�ئيليني  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

خالل �أ�شابيع.

وهولن�د�  و�ل��ي��اب��ان  و�إ�ش�������بانيا  و�إيطالي����������ا  وفرن�شا 
و�أملانيا وبلجيكيا و��شرت�ليا و�شوي�شر� وكند� و�لدمنارك 

و�لرنويج.
و�أك�����د رئ��ي�����س �ل���ربمل���ان �ل��ع��رب��ي يف ر���ش��ائ��ل��ه ع��ل��ى �شكر 
وتقدير �لربملان �لعربي ملا تقدمه هذه �لدول من دعم 
�لر�ف�س  �لعربي  �لربملان  موقف  م��وؤك��د�ً  “لالأونرو�” 
لت�شي�س �لدور �لإن�شاين �لذي تقوم به “�لأونرو�” بعد 
جتميد �لوليات �ملتحدة �لأمريكية جزء�ً من م�شاهمتها 

يف ميز�نية �لوكالة..
��ش�����ت�مر�ر  على  �ملحافظ����������ة  ���ش��رورة  على  م�ش������دد�ً   
تقدي�������م  يف  ��ش���������تمر�رها  ل�شم������ان  �لأون���رو�  دع���������م 

 •• القاهرة-الفجر:

�لربملان  رئي�س  �ل�شلمي  فهم  بن  م�شعل  �لدكتور  طالب 
�لعربي برملانات دول �لعامل حث حكوماتهم لدعم وكالة 
�لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل  لغوث  �ملتحدة  �لأمم 
�جلمعية  لق���������ر�ر  وفق��اً  عملها  ملو��شلة  “�لأونرو�” 
�أن�ش�����ئت  �ل����ذي   302 رق����م  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم  �ل��ع��ام��ة 

مبوجبه.
�لربملان  رئي�س  بها  بعث  مكتوب���������ة  ر�شائل  يف  ذلك  جاء 
خا�شة  �ل��ع��امل  دول  برملان�����ات  م��ن  ع���دد  �إىل  �ل��ع��رب��ي 
�ملتحدة  كاململكة   - ل��الأون��رو�  م�شتمر�ً  دعماً  تقدم  �لتي 

وخدماته��������ا  �أن�شطتها  وتنفيذ  �ل�ش�����امية،  ر�ش�������التها 
�أن  �إىل  �لفل�ش�������طينيني  �لالجئني  ملالي�����������ني  �لإن�شانية 
�لعودة  ويتمكن���������و� من  ملعاناته��������م،  ح�ل  �إيج���������اد  يت��������م 
مدينة  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا  �مل�شتقلة  �لفل�شطينية  ل��دول��ت��ه��م 

�لقد�س.
و�أك����د رئ��ي�����س �ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي ع��ل��ى �ل��رب��ط ب��ني �إنهاء 
عمل �لأونرو� وبني تنفيذ قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم 
�لالجئني  بعودة وتعوي�س  �لقا�شي   194 �ملتحدة رقم 
ديارهم،  م��ن  ���ردو�  و����شُ ُه���ج���رو�  �ل��ذي��ن  �لفل�شطينيني 
غري  مقد�شاً  وجماعياً  ف��ردي��اً  حقاً  �ل��ع��ودة  حق  باعتبار 

قابل للت�شرف.

و�لتقدير  بال�شكر  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  ت��ق��دم  كما 
للدول �لعربية �لتي تقع �شمن قائمة �لدول �لع�شرين 
�لعربية  �ململكة  �لأون�����رو�، وه��ي  ل��وك��ال��ة  دع��م��اً  �لأك���ر 
و�لكويت، م�شيد�ً  �ملتحدة  �لعربية  و�لم��ار�ت  �ل�شعودية 
و�ملقدرة  �لكبرية  وجهودها  �ل�شامي  �لإن�شاين  بدورها 

ن�شرًة لق�شية �لعرب �لأوىل فل�شطني..
 معرب�ً عن تثمني �لربملان �لعربي عالياً للدعم �لكبري 
ل�شمان  “�لأونرو�”  مل��و�زن��ة  �ل��دول  ه��ذه  �ل��ذي تقدمه 
�لالجئني  ملاليني  �ل��الزم  �لدعم  تقدمي  يف  ��شتمر�رها 
وخدماتها  وبر�جمها  �أن�شطتها  وتنفيذ  �لفل�شطينيني 

�لإن�شانية لهم.

�أعحب يلت�شني و�أو�شاطه بتكتم وفاعلية هذ� �لرجل �حلاد 
�لنظرة، وظن بع�س �ملقربني من �لرئي�س �أنه �شيكون من 
�أن فالدميري بوتني با�شر  �ل�شهل عليهم �لتحكم به، غري 
عموديا”  �شلطة  “هرم  فنظم  �ل��دول��ة،  �شلطة  بناء  �إع���ادة 

ياأمتر به ح�شر�.
وحر�شا منه على ت�شوير نف�شه يف موقع �مل�شوؤول �ل�شلب 
�ملو�قف، با�شر يف �لأول من ت�شرين �لأول �أكتوبر 1999 
فخا�شت  �ع���ت���د�ء�ت،  م��وج��ة  �إث���ر  �لثانية  �ل�شي�شان  ح��رب 
�لبالد نز�عا د�ميا تخللته جتاوز�ت �رتكبها �جلنود �لرو�س 

وق�شفا ع�شو�ئيا لغروزين.
و�شكلت تلك �حلرب ركيزة ل�شعبيته و�أر�شت �شورته كرجل 

�شديد �لقب�شة ل يخ�شى �تخاذ قر�ر�ت �شعبة.
رئي�س  وع���ني   1999 ن��ه��اي��ة  يف  يلت�شني  ����ش��ت��ق��ال  وح���ني 
�لبالد  كرجل  نف�شه  فر�س  بوتني  ك��ان  ل��ه،  خلفا  وزر�ئ���ه 

�لقوي �جلديد.
ف�شرع  ���ش��ه��ال،  ف���وز�  2000 حمققا  ع���ام  ب��وت��ني  �ن��ت��خ��ب 
�ل�شرية  �لأجهزة  �إىل  م�شتند�  بال�شلطة  �لإم�شاك  عملية 
و�ل�شرطة و�جلي�س من جهة، و�إىل �ملقربني منه من �شان 

بطر�شبورغ.
حترك ب�شورة �شريعة ل�شبط رجال �لأعمال �لذين حققو� 
�لتي  �مل�شبوهة  ث��رو�ت طائلة يف ظل عمليات �خل�شخ�شة 
�ل�شيا�شية  �للعبة  م��ن  فا�شتبعدهم  �لت�شعينات،  يف  ج��رت 
و�شجن من قاومه منهم، مثل رئي�س جمموعة “يوكو�س” 
�لنفطية ميخائيل خودوركوف�شكي �لذي �أطلق �شر�حه عام 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

�لكي  جهاز  يف  �ل�شابق  �ل�شابط  بوتني،  فالدميري  يج�شد 
�ل���ذي ي�����ش��ارف على ولي���ة ر�ب��ع��ة �شبه حم�شومة  ج��ي ب��ي 
“رو�شيا  طموح  عاما،   18 من  لأك��ر  رو�شيا  حكم  بعدما 

عظمى” ��شتعادت نفوذها ومكانتها.
بوتني  ح��ذر  تقهر”  “ل  ج��دي��دة  ��شلحة  عر�شه  وخ���الل 
�آذ�ر  �ل��ربمل��ان يف مطلع  �أم��ام  �لخ��ري  �لغربيني يف خطابه 
�إلينا، مل يكن  �لتحدث  �أح��د يريد  “مل يكن  مار�س قائال 

�أحد يريد �ل�شتماع �إلينا. ��شتمعو� �إلينا �لآن!«.
و�إن كان �لعديد من �لرو�س ي�شيدون برئي�شهم �لبالغ من 
بلد  ر�أ���س  2000 على  ع��ام  �ل��ذي و�شل  65 عاما  �لعمر 
و�قت�شاده متدهور، فذلك حتديد�  �شلطته غري م�شتقرة 
لأن����ه ك���ان رج���ل �ل���ش��ت��ق��ر�ر و�لزده������ار �مل�����ش��ت��ع��اد، بف�شل 

عائد�ت نفطية وفرية على مدى �شنو�ت.
غري �أن منتقديه يقولون �إن هذ� �لزدهار كان ثمنه تر�جع 

حقوق �لإن�شان وتقييد �حلريات.
تفكك  و���ش��ف  �ل���ذي  ب��وت��ني  عمل  �ل��دول��ي��ة،  �ل�شاحة  على 
يف  جيو�شيا�شية  ك��ارث��ة  “�أكرب  ب��اأن��ه  �ل�شوفياتي  �لحت���اد 
�لعامل  يف  رو���ش��ي��ا  هيبة  ترميم  على  �لع�شرين”،  �ل��ق��رن 
و�شنو�ت  �ل�شوفياتي  �لحت��اد  �شقوط  مع  تدهورت  بعدما 

�لفو�شى يف عهد بوري�س يلت�شني.
�جلودو  لعب  على  �ملو�ظب  �لرئي�س  يتبع  ذل��ك،  ولتحقيق 
ن��ه��ج��ا ق���و�م���ه �ل�����ش��ر�ع �ل������دوؤوب و�مل��ت��ع��ن��ت و�ل��ب��ح��ث عن 
موؤ�شر�ت �ل�شعف لدى خ�شمه، على ما �أو�شح بنف�شه عام 
2013 رد� على رو�شي طلب منه بذل كل ما بو�شعه من 
وفق �شعار قدمي يعود  �أجل “�للحاق باأمريكا وتخطيها”، 

�إىل �حلقبة �ل�شوفياتية.
���ش��وري��ا ح��ي��ث مت��ك��ن �لتدخل  ب��ن��ج��اح يف  ن��ه��ج طبقه  وه���و 
من  دم�شق  لنظام  دعما   2015 منذ  �لرو�شي  �لع�شكري 
تبديل جمرى �حلرب و�شمح للرئي�س ب�شار �ل�شد بالبقاء 
�إىل  �ملبادرة  �لذين فقدو�  �لغربيني  �إر�دة  �ل�شلطة رغم  يف 

حد ما �إذ تخطتهم �لأحد�ث.
�لزعيم  �أن���ه  على  نف�شه  ب��وت��ني  ق��دم  �ل�شابقة،  �ل�شنة  ويف 
�لذي �شريمم “رو�شيا �لعظمى” ب�شمه �شبه جزيرة �لقرم 
�لأوكر�نية بعدما �حتلتها �لقو�ت �لرو�شية، وقد نظم فيها 
��شتفتاء نددت به �لأ�شرة �لدولية معتربة �أنه غري �شرعي.

و�إن كانت هذه �لعملية ز�دت من نفوذه ومقامه د�خليا، �إل 
�أنها �أثارت �أ�شو�أ �أزمة منذ نهاية �حلرب �لباردة بني رو�شيا 

ع�شكري  دعم  بتقدمي  �أي�شا  مو�شكو  يتهم  �ل��ذي  و�لغرب، 
حلركة �لتمرد �لنف�شايل يف �شرق �أوكر�نا، وهو ما ينفيه 
�لكرملني. كذلك �شعى �لرئي�س �لرو�شي �ملولع بالريا�شة، 
�أزمة  �أي�شا  �ملجال، مثري� هنا  ب��الده كقوة يف هذ�  لفر�س 

دولية.
�لأوملبية  �لأل�����ع�����اب   2014 ع�����ام  رو����ش���ي���ا  ن��ظ��م��ت  ف���ق���د 
�ل�شاحلي،  �شوت�شي  منتجع  يف  �ل��ت��اري��خ  يف  كلفة  �لأع��ل��ى 
�لقدم،  لكرة  �لعامل  كاأ�س   2018 �شيف  يف  و�شت�شت�شيف 
�حلدث �لريا�شي �لأكر �شعبية يف �لعامل. غري �أن �أحالم 
�إليها  باتهامات موجهة  �ملجال ت�شطدم  �لكرملني يف هذ� 
مبمار�شة “�لتن�شيط �ملمنهج” منذ �شدور تقرير ماكالرن 

بهذ� �ل�شدد عام 2016.
بالرغم من نفي مو�شكو على �لدو�م وب�شدة هذه �ملز�عم، 
�لأوملبية  �لألعاب  ريا�شييها من  �إق�شاء  �إىل  �أدت  �أنها  غري 
عام 2016 يف ريو دي جانريو وتعليق م�شاركة رو�شيا هذه 
ت�شانغ  بيونغ  �ل�شتوية يف  �لأوملبية  �لألعاب  دورة  �ل�شنة يف 

بكوريا �جلنوبية.
ب���وت���ني مت��ه��د ل��و���ش��ول��ه �إىل �أجم����اد  ت��ك��ن خ��ل��ف��ي��ات  مل 
 1952 �أكتوبر  �لأول  ت�شرين   7 يف  ول��د  فهو  �لكرملني، 
�مل�شاكن  �أح��د  و�ح��دة من  يف عائلة عاملة تعي�س يف غرفة 

�مل�شرتكة يف لينينغر�د )�شان بطر�شبورغ �شابقا(.
روى على موقع �إلكرتوين خم�ش�س ل�شريته “�إنني �آت من 
عائلة متو��شعة، وع�شت هذه �حلياة لفرتة طويلة جد�”. 
ومن �شبابه يف �شو�رع لينينغر�د، قال عام 2015 �أنه تعلم 
در�شا: “�إن كان ل بد من �ملعركة، فعليك �أن ت�شدد �ل�شربة 

�لأوىل«.
در�س �لقانون و�نت�شب �إىل جهاز �ل�شتخبار�ت �ل�شوفياتي 
خارجية.  ��شتخبار�ت  عميل  �أ�شبح  حيث  بي”  جي  “كي 
�ر�شل �إىل دري�شدن يف �ملانيا �ل�شرقية حيث عمل يف من�شب 

متو��شع بني 1985 و1990.
وبعد �شقوط �لحتاد �ل�شوفياتي، �نتقل من �لكي جي بي 
�لبلدية  لرئي�س  �خلارجية  �لعالقات  يف  م�شت�شار�  للعمل 
�جل��دي��د �ل��ل��ي��رب�يل يف ���ش��ان ب��ط��ر���ش��ب��ورغ، وب��ع��ده��ا حقق 

�شعود� خاطفا.
�لكرملني.  يف  للعمل  مو�شكو  �إىل  ��شتدعي   1996 ففي 
ويف 1998، عني على ر�أ�س جهاز “�إف �إ�س بي” �لذي حل 
حمل �لكي جي بي، قبل �أن يعينه �لرئي�س بوري�س يلت�شني 
بعد �شنة رئي�شا للوزر�ء، بحثا عن خلف قادر على �شمان 

�أمنه بعد �ن�شحابه من �حلياة �ل�شيا�شية.

2013 بعدما ق�شى ع�شر �شنو�ت خلف �لق�شبان.
�لتلفزيونية  �ل�شبكات  �شبط  على  �لكرملني  عمل  كذلك 
�لتي كانت تتمتع بحرية تعبري موروثة من �لت�شعينات، مل 

تكن لرت�شي بوتني، فباتت �ل�شا�شة �ل�شغرية يف خدمته.
وزر�ئه  رئي�س  �إىل  بالكرملني  ب��وت��ني  عهد   ،2008 ويف 
دميرتي ميدفيديف لأربع �شنو�ت، عمال بالد�شتور �لذي 
متتاليتني،  رئا�شيتني  بوليتني  �شوى  له  ي�شمح  يكن  مل 

وتوىل بدوره رئا�شة �حلكومة.
�إىل  �ل��ع��ودة  نيته يف  ع��ن   2011 نهاية  �لإع���الن يف  وم��ع 
�إىل  �لأثناء  هذه  يف  متديدها  مت  جديدة  لولية  �لرئا�شة 

�شت �شنو�ت، �شهدت �لبالد موجة �حتجاج غري م�شبوقة.
غري �أن �لتعبئة تر�جعت بعد فوزه �ل�شهل بالرئا�شة يف ربيع 
2012، وتلت ذلك حملة قمع جديدة للمجتمع �لرو�شي 
على  تق�شي  ب��اأن��ه��ا  �ملعار�شة  و�شفتها  ق��و�ن��ني  �إق����ر�ر  م��ع 

�حلريات، وت�شديد �لقمع على �أي �شكل من �لحتجاجات.
�لتكتم   ،2013 منذ  و�ملطلق  لبنتني  �لأب  بوتني  ويلزم 
�ل�شديد حول حياته �خلا�شة، ويحر�س على �شورته كرجل 
“�لرو�يات  ويهوى  عادية”  “حياة  يعي�س  �لأذو�ق  ب�شيط 
نف�شه  و�شف  مثلما  �لكال�شيكية”،  و�ملو�شيقى  �لتاريخية 

خالل لقاء مع �شبان رو�س.
ويعتني  حوله  من  �ل�شخ�شية  عبادة  تطوير  يهوى  لكنه 
�ل�شدر  ع���اري  �أو  �جل���ودو  مي��ار���س  وه��و  فيظهر  ب�شورته 
لإخماد  للمياه  ق��اذف��ة  ط��ائ��رة  �أوي���ق���ود  ح�����ش��ان��ا،  ميتطي 

حريق.
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يف ترهيبها للعامل ....طهران ل تختلف عن بيونغ يانغ 
•• وا�صنطن-وكاالت:

�لربنامج  �أخبار  ت�شدر  �إىل  �لأمريكية  بو�شت  نيويورك  لفتت �شحيفة 
لأ�شباب  �لعاملية،  �ل�شحف  كربيات  عناوين  �ل�شمالية  لكوريا  �لنووي 
�ملتعاظم  باخلطر  بالهتمام  �لعامل  طالبت  �ل�شحيفة  لكن  معروفة. 

لربنامج �إير�ن لل�شو�ريخ �لبالي�شتية.
ب��رزت خالل  �لهامة  �ل��ت��ط��ور�ت  م��ن  ع���دد�َ  �إن  بو�شت  نيويورك  وت��ق��ول 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، و�أ���ش��ارت مل��دى �خل��ط��ر �ل���ذي ميثله تطوير طهر�ن 
�ل�شفقة  جتاهلته  ما  وهو  �لعاملي،  �ل�شتقر�ر  على  بالي�شتية،  �شو�ريخ 

�لنووية �لتي �أبرمها �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق، بارك �أوباما.
وح�شب �ل�شحيفة، يف �شهادة م�شجلة �أر�شلت �إىل جلنة �خلدمات �مل�شلحة 

�لأمريكية لدى جمل�س �ل�شيوخ، �أ�شارت وكالة �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية 
للطائر�ت  م�شاد  نظام  ن�شر  من  �إي��ر�ن  متكن  �إىل  للبنتاغون،  �لتابعة 

رو�شي �ل�شنع ما يعد “تطور�ً كبري�ً يف قدر�تها. 
وهذ� يعني، وفقاً لتقرير وكالة �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية، �أنه �أ�شبح لدى 

�إير�ن �شو�ريخ �أر�س جو طويلة �ملدى وفائقة �حلركة. 
خطر  م��ن  �لأمريكية  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  قائد  ح��ذر  �شنو�ت،  ع�شر  وقبل 
غار�ت  �شد  نف�شها  عن  �لدفاع  من  متكنها  نوعية  قفزة  �إي��ر�ن  حتقيق 

جوية.
و�أك����د ذل���ك �أح���د ق���ادة �حل��ر���س �ل���ث���وري �لإي������ر�ين، ق��ائ��اًل �إن طهر�ن 
رغم  �أ���ش��ع��اف،  ث��الث��ة  �ل�����ش��اروخ��ي مب��ع��دل  �إنتاجها  زي���اردة  ��شتطاعت 

مو�جهتها �شغوطاً وعقوبات �أمريكية. 

�أقوى  �إير�ن �ليوم يف م�شاف  �أ�شبحت  وتبعاً لذلك �مل�شوؤول �لع�شكري، 
دون  و�لطائر�ت  بالدفاعات �جلوية  يتعلق  ما  �لعامل يف  دول يف  خم�س 
�شابق،  �شوري  نف�شه، ك�شف جرن�ل  �لوقت  �لذكية. ويف  و�لقنابل  طيار، 
قيام  كيماوية،  لأ�شلحة  �لنظام  ��شتخد�م  على  �عرت��شه  ب�شبب  �ن�شق 
�ملدى  ومتو�شطة  ق�شرية  ���ش��و�ري��خ  و�خ��ت��ب��ار  ببناء  ���ش��وري��ا،  يف  �إي����ر�ن 
�شوري  م�شوؤول  ذل��ك، ح�شب  على  وع��الوة  كيماوية.   ب��روؤو���س  جمهزة 
من  �ل�شورية  �لكيماوية  �لرت�شانة  معظم  تاأتي  �ل�شاكت،  زه��ري  �شابق، 
�إي��ر�ن ومن كوريا �ل�شمالية، وقد �شلمت �إىل حزب �هلل يف لبنان تهرباً 

من عقوبات دولية. 
وت�شري “نيويورك بو�شت” �إىل عدم تغطية �ل�شفقة �لنووية لكل تلك 
�لتي  �ل���دويل  �لأم���ن  جمل�س  ل��ق��ر�ر�ت  خ��رق��اً  تعد  ولكنها  �لن�شاطات، 

ذ�ت  بالي�شتية  �ملتعلقة ب�شو�ريخ  ن�شاطاتها  �إير�ن بوقف جميع  تطالب 
تر�مب  �لرئي�س  �إد�رة  وو�شعت  �أ�شلحة.   ت�شدير  وع��دم  نووية،  ق��در�ت 
ع��ل��ى ر�أ�����س �أول��وي��ات��ه��ا م��ن��ع ط��ه��ر�ن م��ن م��و����ش��ل��ة ت��ط��وي��ر برناجمها 
لالأ�شلحة �لباليت�شية، وهو �شرط رئي�شي من �أجل �لإبقاء على �ل�شفقة 
و�لعقوبات  �لدولية  �لقر�ر�ت  ز�لت تتجاهل  �لنووية. ولكن طهر�ن ما 
تذكري  مبثابة  لل�شحيفة،  وف��ق��اً  �ل��ت��ط��ور�ت،  تلك  وتعد  �لقت�شادية. 
�إير�ن  تنفع يف وقف  بالثغر�ت، ومل  �لنووية مليئة  �ل�شفقة  باأن  �شارخ 
عن تطوير �أ�شلحة دمار �شامل، كما مل تثنها عن مو��شلة ��شتعد�د�تها 
�حلربية وحتدي �لعامل. وتقول “نيويورك بو�شت” �إن �لتهديد �لنووي 
ملاليل طهر�ن ل يقل خطورة عن تهديد�ت مماثلة يطلقها رئي�س كوريا 

�ل�شمالية من ق�شره يف بيونغ يانغ.     

حتليل �خباري

�لإيديولوجي  �ملنّظر  ه��ذ�  رّدد  وق��د 
زيوريخ،  �مل��ق��ط��ع يف  ه���ذ�  �لأم��ري��ك��ي 
ليل  م����دي����ن����ة  يف  �ل�������ش���ب���ت  وك����������رره 
�ع�������ش���اء �جلبهة  �م�����ام  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، 
�خل�شو�شيات  متجاهال  �ل��وط��ن��ي��ة، 
�لتي  �لفرن�شية، و�لهانة  �لنتخابية 
مّثلها ف�شل مارين لوبان يف �ملناظرة 
�لتلفزيونية �لرئا�شية بني �لدورتني 

�مام �إميانويل ماكرون.

�جناز
�لت�شابه  �أوج��ه  مبحدودية  �لقول  �إن 
�ل��ت��ي ع��دده��ا �مل��دي��ر �ل�����ش��اب��ق حلملة 
�ملتحدة  �لوليات  دونالد تر�مب بني 
�شائب متاًما.  قول  وفرن�شا  و�أوروب��ا 
ولكن من خالل دعوته �إىل موؤمترها 
�ل�شاد�س ع�شر، قبل �قرت�ح ��شم جديد 
جنحت  �مل��ت��ط��رف،  �ليميني  حل��زب��ه��ا 
�أع��ي��د �نتخابها  م��اري��ن ل��وب��ن )�ل��ت��ي 
رئي�شة حلزبها �لذي تقوده منذ عام 
�ملنجز  حتقيق  يف  جن��ح��ت   )1991
ك�شيا�شية  جم���دد�  �ل��ظ��ه��ور  �ل��ت��ايل: 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ا يتيح  م�����ش��روع��ا  حت��م��ل 
و�ملوجات  ت��ر�م��ب  فلك  يف   - حلزبها 
�ل��ق��وم��ي��ة-�ل�����ش��ع��ب��وي��ة �لأخ�������رية يف 
�مكانية جتميع   - �لنم�شا  �أو  �إيطاليا 
���ش��ف��ح��ة هزمية  �ل��غ��ا���ش��ب��ني وط�����ي 
�لنقطة  ه��ي  وه���ذه   ..2017 م��اي��و 

�لأ�شا�شية.
�شيو��شل  م���ن  �ل���ت���اري���خ  ���ش��ي��ق��ول     
�لوطنية  �جلبهة  ر�أ����س  على  �ملعركة 
�أو مناف�شتها  با�شمها �جلديد مارين 
ماريون، �لتي �أ�شاد بها �شتيف بانون. 
كما �شيقول �لتاريخ �ي�شا ما �إذ� كانت 
�شتبد�أ  ماكرون”  “�إميانويل  ولي��ة 

�ل���وط���ن���ي �ل�����ش��ع��ب��ي، خ����الل �حل���رب 
�لعاملية �لثانية، ��شم حزب �ملتعاونني 
�ل�شرت�كي  ��ش�شه  �ل��ذي  �لنازية  مع 

�ل�شابق مار�شيل ديات ...

��سرت�تيجية �لتحّول
�لبد�ية  ����ش���رب���ة  �أع���ط���ي���ت  ه���ك���ذ�     
�جلبهة  ح��زب  حتويل  ل�شرت�تيجية 
�لوطنية �إىل “حزب حاكم” يف نظر 
من  �لرغم  على  �لفرن�شيني،  غالبية 
وفقا  يعتقدون،  منهم  باملائة   63 �أن 
�شحيفة  ن�شرته  �ي��ف��وب  ل�شتطالع 
“�جلبهة  �أن  دمي��ان�����س،  دو  ج��ورن��ال 
خطر�  �شتكون  �ل�شلطة  يف  �لوطنية 

على �لدميقر�طية«.
�لتحّول؟  ه����ذ�  ���ش��ي��ت��ح��ق��ق  ف��ك��ي��ف     
من خالل مزيد تو�شيع د�ئ��رة هوية 
�حل������زب، �ل�����ش��ع��ب��ي��ة و�ل��ق��وم��ي��ة �شد 
وتكثيف  و�لأوروب������ي������ني،  �ل��ع��ومل��ي��ني 
�ل���ق�������ش���ف خ���ا����ش���ة ع���ل���ى �إمي���ان���وي���ل 
بع�س  عن  �لنظر  وب�شرف  ماكرون. 
لأوروب���ا  �مل��وؤي��د  للتوجه  �لتلميحات 
ل���ل���ح���زب �ل���ي���م���ي���ن���ي �جل���م���ه���وري���ني 
ب��ق��ي��ادة ل����ور�ن و�وك���ي���ز، ف���ان رئي�شة 
�ل���ق���ادم حر�شت  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ج��م��ع 
�ملحافظني  م���ه���اج���م���ة  ع������دم  ع���ل���ى 
و�لي�شار �لر�ديكايل بقيادة جان لوك 
ميلين�شون على �أمل، دون �شك، جذب 
�لرئي�شية  �مل��و����ش��ي��ع  نحو  ناخبيهم 
خطابها:  يف  طرحتها  �لتي  �لثالثة 
ت���وري���ث �ل���ق���ي���م، وح���م���اي���ة �حل�����دود، 
لرو�د  �أكرب  و�لأكر ه�شا�شة، وحرية 

�لأعمال.
هذه،  �لتاأ�شي�س”  “�إعادة  ولتكري�س   
�أع�شاء  ع��ل��ى  ����ش��ت��ب��ي��ان  ت���وزي���ع  مت 
�لرئا�شة  �ل��غ��اء  مت  �ن��ه  علما  �حل���زب 
�ل�����ش��رف��ي��ة ل��ل��ح��زب �ل���ت���ي ك���ان���ت من 
لوبان  م���اري  ج���ان  موؤ�ش�شه  ن�شيب 
و�ل����د �ل��رئ��ي�����ش��ة �ل��ت��ي �ق�����ش��ت��ه رمز� 

وح�شور�.
   �ن ذروة ه��ذ� �مل��وؤمت��ر �ل��ه��ادف �ىل 
�لرئا�شية،  يف  �ل��ف�����ش��ل  ���ش��ف��ح��ة  ط���ي 
�شتيف  �لأم��ري��ك��ي  �ملنّظر  تدخل  ك��ان 
للحملة  �ل�������ش���اب���ق  �مل����دي����ر  ب�����ان�����ون، 
تر�مب  ل��دون��ال��د  �ل��ف��ائ��زة  �لرئا�شية 
“�لتاريخ  �ن  م���ر�ت  ع���دة  �أك���د  �ل���ذي 
ونّظر  م��ف��ه��م  وق����د  �شاحلنا”،  يف 
�ل�شعبوية  �ملوجة  لفكرة  �لأخ��ري  هذ� 
و�لتي  ل��ه��ا،  ر�د  ل  �ل��ت��ي  �لأوروب����ي����ة 
�لنتخابات  �أثبتتها  نظره  وجهة  من 
�م���ا �خلدمة  �لأخ������رية.  �لإي��ط��ال��ي��ة 
تقدمي  �لنظرية:  ه��ذه  وفرتها  �لتي 
�جلبهة �لوطنية كقوة د�فعة للتغيري 
يف �لقارة ول� “�لثورة �ملو�طنية” �شد 

�لر�أ�شمالية �ملعوملة.

مفاقمة  �لعك�س،  على  �أو  ت�شميد،  يف 
و�إذ� ما  �ل��ف��رن�����ش��ي.  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��روخ 
مو�طنيه  �إع��ط��اء  �إع����ادة  يف  �شينجح 
�أث��ب��ت �نتخابه،  م��ذ�ق��ا م��غ��اي��ر�، ك��م��ا 
لأوروب������ا �مل�����وح�����دة...    وح��ت��ى ذلك 
منت�شبي  �أن  ه��ي  �حل��ق��ي��ق��ة  �ل���وق���ت، 
ك���ان���و� يف حاجة  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��ب��ه��ة 
تعبئة، و�ىل  �إع��ادة  �إىل خطاب  ما�شة 
�أفق جديد، و�ىل ت�شور من �شانه �أن 
ين�شيهم �لف�شل يف �لرئا�شية. وبفتحه 
باب  ليل،  يف  �ل�شبت  م�شاء  �أم��ام��ه��م، 
و�ملو�طنية  �ل�شعبوية  �لعاملية  �لثورة 

�لتجمع  ��شم  �عتماد  و�ل��ه��دف من     
�ل���وط���ن���ي ه����و �إق�����ام�����ة حت���ال���ف���ات يف 
�مل����و�ع����ي����د �لن���ت���خ���اب���ي���ة �ل���ت���ال���ي���ة: 
 2019 مايو  �لأوروب��ي��ة  �لنتخابات 
و�لن���ت���خ���اب���ات �ل���ب���ل���دي���ة رب���ي���ع عام 
�لوطنية  �جلبهة  ��شم  “�إن   .2020
وجميدة  ملحمية  ق�شة  حممل  ه��و 
قالت  ينكرها”،  �أن  لأح���د  ينبغي  ل 
�قامة  علينا  لكن   ... ل��وب��ان،  م��اري��ن 
حت��ال��ف��ات، لأن �ل��ف��وز ب��ان��ت��خ��اب��ات يف 

جولتني من دونها �أمر �شعب«. 
   علة تاريخية �شغرية: كان �لتجمع 

بالنظر  �أي�شا  تلفه  �ل��ت��ي  و�ل�شكوك 
�ىل �حل�شاد �لر�هن لرئا�شة تر�مب، 
�إ�شافة �ىل �شلوك �لرئي�س �لأمريكي، 
يحتوي  ب��ان��ون  �ش������تيف  خطاب  ف��ان 
�أيديولوجي  جت��دي��د  ع��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى 
�أث���ره���ا �ملحتمل  �ن��ك��������ار  ي��ج��در ع���دم 
يف �ل��ع��ق��������������ول و����ش���ن���ادي���ق �لق�����رت�ع 

�لفرن�شية.
  ف��اجل��ب��ه��ة �ل��وط��ن��ي��ة، �ل��ت��ي م���ا ز�ل 
�نها  يعتقدون  فرن�شا  يف  �ل��ك��ث��ريون 
“بال�شقف  ب���ال����ش���ط���د�م  حم��ك��وم��ة 
ما  �أب���ع���د  �لنتخابي”،  �ل���زج���اج���ي 

على طريقة تر�مب، قام �شتيف بانون 
�شتحددها  خ��ط��وة  �خل���ط���وة.  ب��ه��ذه 
��ح ك��ي��ف، وعلى  م��اري��ن ل��وب��ان ل��ت��و���شّ
تغيري  بعد  �أ�شا�س، ميكن حلزبها  �أي 
ت�شميته �أن يقيم حتالفات مع �آخرين 
�لغا�شبني،  �ل��ن��اخ��ب��ني  ك��ل  لتجميع 
10.6 مليون من �لأ�شو�ت  وجت��اوز 
�لتي مت جمعها يف �جلولة �لثانية من 

�لنتخابات �لرئا�شية.

جتديد �أيديولوجي
   ورغ���م �ن��زي��اح��ه ع��ن و�ق���ع فرن�شا، 

�لتجمع بدل �جلبهة
�آخر  �لوطنية  �جلبهة  عا�شت  لقد    
���ش��اع��ات��ه��ا ن��ه��اي��ة ه����ذ� �لأ����ش���ب���وع، يف 
م��وؤمت��ره��ا �ل�����ش��اد���س ح��ي��ث �قرتحت 
للحزب  ج��دي��د�  ��شما  ل��وب��ان  م��اري��ن 

�لذي �أ�ش�شه و�لدها عام 1972.
�لع�شاء  ت�شويت  �إج����ر�ء  و�شيتم     
للم�شادقة  �ل��ربي��د  ع��رب  �ملنخرطني 
�لوطني”،  “�لتجمع  ����ش��م  وت��زك��ي��ة 
هذ�  “�جلبهة �لوطنية”،  بديال عن 
�رتباطه  �ل��ذي ل ميكن فك  �لأخ��ري 

عن �أق�شى �ليمني �لفرن�شي. 

تكون عن �لنهيار، و�لهزمي�����ة لي�شت 
ق��دره��ا.     قبل �أك��ر من ع��ام بقليل 
م���ن �لن���ت���خ���اب���ات �لأوروب�����ي�����ة مايو 
2019، و�لتي �شتدور بنظام �قرت�ع 
م��ث��ايل )�ل��ن�����ش��ب��ّي��ة ب�����دورة و�ح�����دة(، 
�ل��ع��دي��د م��ن دول  ت���ز�ل يف  وبينما ل 
�ل��ث��ورة �ملناه�شة  �لحت���اد �لأوروب����ي، 
ل��ربوك�����ش��ل ت��ن��م��و ب���ق���وة، ف����اإن �إع����ادة 
بد�أتها  �لتي  حزبها،  م�شرية  ترتيب 
�لنتخابي  معقلها  يف  ل��وب��ان  م��اري��ن 
على  ت��وؤخ��ذ  �أن  يجب  فرن�شا،  �شمال 

حممل �جلد.

بانون يف جندة �ل�شت مارين �لتغيري من �جل �بر�م حتالفات مع �خرين

ماريون مناف�شة �شر�شة ملارين

موؤمتر �لتحول �ىل �ل�شرعة �لثانية و�ىل حزب حاكم جتديد �ل�شم و�لبقاء على �ل�شعار

جان ماري لوبان  قتل �لب

جنحت لوبان يف �لظهور جمدد� ك�سيا�سية حتمل م�سروعا م�ستقبليا يتيح حلزبها �مكانية جتميع �لغا�سبني 
 �حتوى خطاب بانون عنا�سر جتديد �أيديولوجي �سيكون لها �أثرها يف �لعقول و�سناديق �لقرت�ع �لفرن�سية

�ستيف بانون كان يف جندتها:

فرن�ضا: حزب املتطرفة مارين لوبان ي�ضتبدل جلده...!
�جلبهة �لوطنية �أبعد ما تكون عن �لنهيار و�لهزمية لي�ست قدرها 

بانون: رف�س النخب املعوملة يب�ّضر مبوت 
الأنظمة ال�ضيا�ضية الغربية والأحزاب التقليدية

 �لهدف من �عتماد ��سم »�لتجمع �لوطني« هو 
�إقامة حتالفات يف �ملو�عيد �لنتخابية �لقادمة

مزيد تو�ضيع دائرة هوية احلزب ال�ضعبية 
والقومية �ضد »العومليني« و»الأوروبيني«

�ستيف  ـــوب  ـــج ي   
بانون منذ �أيام �ملدن 
حامال  �لأوروبـــيـــة 
ــالــة:  ــس ــر� نــفــ�ــس �ل
�لنخب  ــس  ــ� رف �إن 
مبوت  يب�ّسر  �ملعوملة 
�ل�سيا�سية  �لأنظمة 
و�لأحز�ب  �لغربية 

�لتقليدية.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
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كرم نادي �حلمرية �لثقايف �لريا�شي فريق �لتجديف 
�حل��دي��ث ت��ق��دي��ر� لجن���از�ت���ه ون��ت��اج��ه خ���الل �ملو�شم 

�لريا�شي حمليا ودوليا.
من  ع��دد  على  �لفريق  ح�شل  �أن  بعد  �لتكرمي  وياأتي 
من  جملة  بذلك  حا�شد�  �ملتقدمة  و�مل��ر�ك��ز  �لل��ق��اب 

�لكوؤو�س و�مليد�ليات �لذهبية يف جميع �مل�شاركات.
�ل�شام�شي،  عبيد  جمعة  ب��ح�����ش��ور  �ل��ت��ك��رمي  وج���رى 
�شامل  ي��ر�ف��ق��ه  �حل��م��ري��ة   ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

رئي�س  �لد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ل�شام�شي  غ��امن 
جلنة �لألعاب �لبحرية و ماجد �شعيد �ملهريي �ملدير 

�ملايل.
�أن هذه  �ل�شام�شي  �شعادة جمعة  قال  �ملنا�شبة   وبهذه 
�منا  �ملتميز  �لتجديف  لفريق  �ملتو��شلة  �لجن���از�ت 
�ل���ن���ادي ع��رب م�شريته  ت�����ش��اف �ىل ر���ش��ي��د �إجن�����از�ت 
�لريا�شية، وت�شاف �ىل ر�شيد �مارة �ل�شارقة �حلافل 
بالإجناز�ت �لنوعية يف �شل توجيهات ورعاية �شاحب 

�لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ع�شو �ملجل�س �لعلى لالحتاد، حاكم �إمارة �ل�شارقة.

يفهمها  عاملية  لغة  �لريا�شة  �أن  �ل�شام�شي  و�أ���ش��اف 
كلمة  ووج��ه  وتاآلف  وحمبة  �شالم  لغة  فهي  �جلميع، 
�شكر  للجهاز �لفني و�لد�ري و�لالعبني، مثمنا لهم 
من  مزيد  للفريق  متمنيا  �ملتو�لية،  �لجن���از�ت  ه��ذه 
�لجناز�ت، ويف ختام حفل �لتكرمي مت توزيع �جلو�ئز 

و�ملكافاآت على �لالعبني.

نادي احلمرية الريا�ضي يكرم  فريق التجديف احلديث 
وي�ضيد بنتائجه خالل املو�ضم الريا�ضي حمليا ودوليا 

�أع��ل��ن جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي عن 
ب��ن حممد  “و�شام ح��م��د�ن  �إط���الق 
�لريا�شية”  �لتعليمية  ل��ل��م��د�ر���س 
ممار�شة  ت��ط��وي��ر  و  ن�شر  �أج���ل  م��ن 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �ل��ري��ا���ش��ة 
�شحة  يف  ي�شاهم  �أ���ش��ا���ش��ي  كن�شاط 
وتنمية  و�كت�شاف  �لطلبة  و�شعادة 
�مل��و�ه��ب �ل��ري��ا���ش��ي��ة، و�ل���ذي �شيتم 
حكومية  م����در�����ش����ة  �ىل  م���ن���ح���ه 
وم��در���ش��ة خ��ا���ش��ة يف خ��ت��ام مر�حل 

�لتقييم �ملعتمدة من �ملجل�س.
من  كمبادرة  �لو�شام  �إط���الق  وج��اء 
�نبثقت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة   �مل����ب����ادر�ت 
�لريا�شي  �لب���ت���ك���ار  خم���ت���رب  م����ن 
�لريا�شي   دبي  �ل��ذي نظمه جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
�آل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�هلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حممد 
دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن 
رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي بهدف 
��شرت�تيجية  وت��ط��وي��ر  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
 2021 –  2017 للريا�شة  دب��ي 
من خالل توليد �لأفكار �مل�شتوحاة 
�مل�������ش���ارك���ني  وروؤى  خ��������رب�ت  م�����ن 
�أ�شحاب  وم�����ش��ارك��ة   ، �مل��خ��ت��رب  يف 
�خل������رب�ت �مل��ت��ن��وع��ة ومم��ث��ل��ني عن 
كافة �شر�ئح �ملجتمع ل�شمان تطوير 
و�لتخطيط  �شاملة،  ��شرت�تيجية 
مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���ري���ا����ش���ة م����ن خ���الل 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  �ل��ت��ع��اون م��ع 
لت�شور و��شت�شر�ف �مل�شتقبل �ملثايل 

للريا�شة يف دبي.
�ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  �عتمد  كما 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
�لو�شام  وع��ن��ا���ش��ر  و�آل���ي���ات  �أه�����د�ف 
زيارة  �إطالقه، وذلك خالل  وب��ارك 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ملقر  �شموه 
�لإد�رة  جم��ل�����س  ب��اأع�����ش��اء  ول���ق���اءه 

ومنت�شبي �ملجل�س. 
ح���م���د�ن  “و�شام  �إط���������الق  وج�������اء 
�لتعليمية  ل��ل��م��د�ر���س  حم��م��د  ب���ن 
�لريا�شية” يف �إطار حمور )�ل�شعادة 
و�ل�شحة و�ملجتمع( �شمن �ملخترب، 
وت�شجيع  حت��ف��ي��ز  ب���ه���دف  وذل������ك 
�مل���د�ر����س �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة يف 
�إم�����ارة دب����ي، ل��ب��ل��وغ �أف�����ش��ل درج���ات 

�لتمّيز يف �لعمل �لتعليمي و�لريا�شي 
ودعم جهودهم لالإجناز و�لتطوير، 
�لنتائج  �أف�شل  حتقيق  ي�شمن  مبا 
وم�شاهمتهم  و�لريا�شية  �لتعليمية 
�أ�شلوب  �لريا�شة  جعل  يف  �لفّعالة 

حياة للمجتمع. 
و�سام من �أجل �مل�ستقبل

ب�شحة  �لرتقاء  �إىل  �لو�شام  يهدف 
وتعزيز  �مل����د�ر�����س،  ط��ل��ب��ة  وح��ي��وي��ة 
�ملجتمع  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات 
مدر�شية  ب��ي��ئ��ة  و�إي���ج���اد  �مل���در����ش���ي، 
جانب  �إىل  �آم��ن��ة،  وريا�شية  �شحية 
�لريا�شية  �خل������دم������ات  ت���ط���وي���ر 
�لبيئة  وتهيئة  �لتعليمية،  باملد�ر�س 
و�لنا�شئني  ل��ل��م��وه��وب��ني  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
وحتفيزهم  �لو�عدين،  �لريا�شيني 

على �لتناف�س �لريا�شي �لنزيه. 
ع�شو  �حل����م����ادي  م�����رمي  �أك�������دت  و 
جمل�س �إد�رة جمل�س دبي �لريا�شي 
و�مل�شتقبل  �ل��ت��ط��وي��ر  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
ف���ري���ق عمل  ورئ���ي�������س  �مل��ج��ل�����س  يف 
مبادرة  هو  �لو�شام  هذ�  �إن  �لو�شام، 
ت��ت��و�ف��ق م��ع روؤي����ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�لأجندة �لوطنية 
توجيهات  م��ن  ي��اأت��ي  وه��و   ،2021
بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 

ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي �لريا�شي ونال مباركته 

و�عتماده.
ي�شكل حافز�  �لو�شام  “ هذ�  وقالت 
ك��ب��ري� ل��ل��م��د�ر���س م��ن �أج����ل رعاية 
�لأن�شطة �لريا�شية وتوفري �ملن�شاآت 
�ملنا�شبة و�لتوعية باأهمية �لريا�شة 
�لطلبة  م��ن  ممار�شيها  متنح  �لتي 
و�لن�شاط،  و�حل����ي����وي����ة  �ل�������ش���ح���ة 
و�لقبال  �ل�����ش��ع��ادة  مت��ن��ح��ه��م  ك��م��ا 
�ملوهوبني  متنح  كما  �حل��ي��اة،  على 
�لفر�شة ملمار�شة ريا�شتهم �ملف�شلة 
و�لتدرج فيها و�شول  و�لتميز فيها 
�ملحافل  يف  �ل����وط����ن  مت��ث��ي��ل  �إىل 

�لريا�شية«.
روؤي��ة جمل�س دبي  “تن�س  و�أ�شافت 
�لريا�شي على بناء جمتمع ريا�شي 
�لريا�شة  وممار�شة  و�شعيد،  متميز 
تعد من �أهم م�شادر �ل�شعادة وتزويد 
بالطاقة  �لطلبة وجميع ممار�شيها 
�لو�شام  ه��ذ�  ف��اإن  لذلك  �لإيجابية، 
رجال  و���ش��ع��ادة  �شحة  يف  �شي�شاهم 
بال�شكل  وتن�شئتهم  �مل�شتقبل  ون�شاء 
���ش��ي��رتج��م عمليا  ك��م��ا  �ل�����ش��ح��ي��ح، 
روؤية �لقيادة �لر�شيدة ونهجها بجل 

�لريا�شة �أ�شلوب حياة«. 

�ملد�ر�س �لتعليمية �لريا�سية
�لتعليمية  �مل�����د�ر������س  ت���ع���ري���ف  مت 
�لريا�شية يف حيثيات �إطالق �لو�شام 
على �أنها �مل�د�ر�س �ل�تي ت�ش�عى ب�شكل 
�إىل حت�شني وتطوير قدر�تها  د�ئ��م 
مالئمة  بيئة  ب��ت��وف��ري  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 
وتلبي  �مل���ه���ار�ت،  وتنمية  لكت�شاب 
�لبدين  للن�شاط  �ل��ط��ل��ب��ة  ح��اج��ات 
�لريا�شي، من خالل تطبيق �ملناهج 
مبا  و�لعمل  �لريا�شية،  و�ل��رب�م��ج 
يوؤهلها للقيام بدور فّعال يف تعزيز 
���ش��ح��ة �ل��ط��ل��ب��ة، وت��ه��ي��ئ��ة �لأج�����و�ء 
و�لتناف�س  ل��ل��م��م��ار���ش��ة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�لنا�شئني  ل���دى  �ل��ن��زي��ه  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لتناف�س  وي����ك����ون   و�مل����وه����وب����ني، 
�ملد�ر�س  لكافة  م��ت��اح  �ل��و���ش��ام  على 
دبي  �إم���ارة  يف  و�خلا�شة  �حلكومية 
�حلا�شلة على تقدير  متميز  وفق 
�لرتبية  وز�رة  ت��ق��ي��ي��م  م���ع���اي���ري  
و�لتنمية  �ملعرفة  وهيئة   ، و�لتعليم 

�لب�شرية يف دبي .
وت���ت���ن���وع حم�����اور �ل��ت��ق��ي��ي��م وف����ق 4 
�لبني���ة  وه�����ي:  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم�����اور 
�ل�شحية،  �ل��ت��وع��ي��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��������������ة، 
�ملمار�شة �لريا�شية، وكفاءة وفعالية 
�ملدر�شية، حيث يت�شمن كل  �لإد�رة 

وفقها  ت��ت��م  مف�شلة  م��ع��اي��ري  منها 
بيت  بها  يقوم  �لتي  �لتقييم  عملية 
م��ت��خ�����ش�����س يف هذ�  ع���امل���ي  خ�����ربة 

�ملجال.
عنا�سر �ملفا�سلة

�لبني���ة  حم����ور  يف  �مل��ف��ا���ش��ل��ة  ت��ت��م 
�لتحتي����ة وفق �لعنا�شر �لتالية: 

- مدى مالءمة �ملباين و�لتجهيز�ت 
�لطلبة  فيهم  مبن  �لطلبة  جلميع 

من ذوي �لحتياجات �خلا�شة.
�ملدر�شة  م��ب��اين  م��الئ��م��ة  م����دى   -
�إجناز�ت  لتعزيز  �لريا�شية  و�لبيئة 

�لطلبة.
- توفري �ملر�فق )�ل�شالة �لريا�شية، 
�مل���������ش����م����ار، �مل���������ش����ب����ح..، �مل����الع����ب 

�خلارجية �أو �لد�خلية(.
و�لأدو�ت  �ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت  وف�������رة   -
مالءمتها  وم�������دى  �ل���ري���ا����ش���ي���ة، 

للمرحلة �لعمرية.
�إد�رة  - وج���ود �لأن��ظ��م��ة �ل��ذك��ي��ة يف 

�ملر�فق.
�ملالب�س  ت���غ���ي���ري  غ������رف  وج�������ود   -

للطلبة ملمار�شة �لريا�شة.
- جودة �لإ�شاءة و�لتهوية يف �ملر�فق 

�لريا�شية.
-  جودة �ل�شيانة �لدورية للمر�فق 

�لريا�شية.
�لنظافة  ع����و�م����ل  ت���وف���ر  م�����دى   -
وم��ع��اي��ري �لأم����ن و�ل�����ش��الم��ة د�خل 
وكفاءة  باملدر�شة  �لريا�شية  �ملر�فق 

�إد�ر�تها.
�لتوعية  حم���ور  يف  �مل��ف��ا���ش��ل��ة  ت��ت��م 

�ل�شحية وفق �لعنا�شر �لتالية: 
 ع���دد �ل���رب�م���ج و�مل����ب����ادر�ت وور����س 
�ل��ع��م��ل و�حل���م���الت �ل��ت��ي ت��ق��ام من 
و�لوقاية  و�ل�شحة،  �لريا�شة  �أج��ل 
)�ل�شكري  �ل��ع�����ش��ر  �أم����ر������س  م���ن 
�لتغذية  �أ�شلوب  و�إدر�ك  و�ل�شمنة(، 
�ل�شليم من خالل �ملقا�شف �ملدر�شية 

ومدى فعاليتها.
فيما  �مل��در���ش��ي  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت   -
�لتثقيف  وفعاليات  �أن�شطة  يخ�س 

و�لرتبية �ل�شحية..
توعوية  �أ����ش���ال���ي���ب  �����ش���ت���خ���د�م    -
وبعيدة  ب����الإب����د�ع  ت��ت�����ش��م  م��ت��ن��وع��ة 
�لتعلم  يف  �لتقليدي  �لأ���ش��ل��وب  ع��ن 

و�لتلقني �ملبا�شر.
-  تعدد �لرب�مج �ل�شحية و�إ�شر�ك 
�لرب�مج  دع��م  يف  و�ملجتمع  �لأ���ش��رة 

�لتي ت�شاهم يف جناح �لتطبيق.
-  عدد �ل�شر�كات �ملتعلقة بالرتبية 
�ملدر�شة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ح��ي��ة 

م���ع �مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة وغري 
�حلكومية.

و�شائل  و��شتخد�م  �لقنو�ت  ع��دد    -
�لتو��شل �لجتماعي و�لو�شول �إىل 

كافة فئات �ملجتمع.
باأهمية  �لتثقيف  فعاليات  ع��دد    -
�لرتبية �لبدنية و�لن�شاط �حلركي 
�ملختلفة  �ل��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ات  وف���ق���اً 

و�جلن�س.
�ملمار�شة  حم���ور  يف  �مل��ف��ا���ش��ل��ة  ت��ت��م 

�لريا�شية وفق �لعنا�شر �لتالية: 
   - عدد �ل��دور�ت و�لبطولت �لتي 

نظمتها و�شاركت فيها �ملدر�شة.
-  عدد �لإجناز�ت �لريا�شية �ملحققة 

على م�شتوى �ملدر�شة وخارجها.
-  ع���دد �ل�����ش��ر�ك��ات �مل���وج���ودة بني 
�لريا�شي  دب���ي  وجم��ل�����س  �مل��در���ش��ة 
و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية ذ�ت �لعالقة.

فيما  �مل��در���ش��ي  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت    -
و�لأن�شطة  �لبدنية  بالرتبية  يتعلق 

�لريا�شية.
�شحية  و�أن�شطة  ب��ر�م��ج  تطبيق    -
�حتياجات  م����ر�ع����اة  م���ع  ري��ا���ش��ي��ة 
و�جلن�س  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ة  وم���ي���ول 

و�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة.
�لتوعية  ب���ر�م���ج  ت��ط��ب��ي��ق  م���دى    -

�ل�شحية و�أهمية ممار�شة �لريا�شة 
كاأ�شلوب حياة لدى �لطلبة و�أثرها.  
�لوقت  �مل���در����ش���ة  ت���وف���ري  م����دى    -
�لريا�شية  �لأن�شطة  ملمار�شة  �لكايف 

�لال �شفية.
-  عدد �لطلبة �مل�شجلني يف �لأندية 
�لريا�شية،  و�لحت���اد�ت  �لريا�شية، 

و�ملنتخبات �لوطنية.
كفاءة  حم�����ور  يف  �مل���ف���ا����ش���ل���ة  ت���ت���م 
وفق  �مل���در����ش���ي���ة  �لإد�رة  وف��ع��ال��ي��ة 
�لعنا�شر �لتالية:                             

لال�شتفادة  �شنوية  خطة  وج���ود    -
�ملتوفرة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل���ر�ف���ق  م���ن 

باملدر�شة.
�ملدر�شية  �لإد�رة  دع����م  م����دى   -  
ل��ل��ك��و�در �لإد�ري�������ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

�ملجال �لريا�شي و�ل�شحي..
- تاأهيل ع��دد ك��اف م��ن �ل��ك��و�در يف 
�حتياجات  ح�شب  �لريا�شي،  �ملجال 

�ملوؤ�ش�شة �لتعليمية.
-  مدى دعم وحر�س قيادة �ملدر�شة 
على تنفيذ بر�مج ومبادر�ت �لن�شاط 

�لبدين و�لريا�شي.
بامل�شئولية  �ملدر�شة  �لتز�م  مدى    -
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل��ت��ط��وع��ي��ة مب���ا يعزز 
�لريا�شية  �مل������ر�ف������ق  �����ش���ت���ع���م���ال 

�ملتوفرة.
بالطالع  �لإد�رة  �ه��ت��م��ام  م���دى   -
�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف جمال  ع��ل��ى 

�ملد�ر�س �لتعليمية �لريا�شية.  
�ملنفذة  �لبتكارية  �مل��ب��ادر�ت  ع��دد   -
ل����ت����ط����وي����ر وحت�����������ش�����ني مم����ار�����ش����ة 

�لريا�شة.
�ملدر�شة بال�شتثمار  �لتز�م  -  مدى 
�لأم�������ث�������ل ل���ل���م���ن�������ش���اآت و�مل������ر�ف������ق 

�لريا�شية.
�لعامة  �ل�������ش���روط  ت�����ش��م��ن��ت  ك���م���ا 
تكون  �أن  ل���ل���رت����ش���ح  ل����ل����م����د�ر�����س 
وز�رة  م��ن  ب��ه��ا  وم��ع��رتف  مرخ�شة 
�لرتبية و�لتعليم يف دولة �لمار�ت 
هيئة  م����ن  �أو  �مل���ت���ح���دة،  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  وت��ن��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ة 
بدبي، �أن تكون حا�شلة على تقدير 
“جّيد جد�” على �لأقل يف �لتقييم 
�ل�شنوي �لر�شمي �ل�شادر من وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم يف دولة �لمار�ت 
�ملعرفة  هيئة  �أو  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 

و�لتنمية �لب�شرية بدبي.  

عقد جمل�س �إد�رة �حتاد �ل�شطرجن 
�جتماعه �لدوري برئا�شة د. �شرحان 
ح�شن �ملعيني، وح�شور عبد�لعزيز 
�ل��رئ��ي�����س وح�شني  ن��ائ��ب  �خل����وري 
لالإحتاد،  �لعام  �لأم��ني  �ل�شام�شي 
وفوزية عبا�س �لأمني �ملايل رئي�شة 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة، وط����ارق �خلوري 
نائب رئي�س �للجنة �لفنية، وه�شام 
عبد�لرحمن  وع���ب���د�هلل  �ل��ط��اه��ر، 

ع�شو� جمل�س �لإد�رة.
و�أ�شاد �لجتماع يف بد�يته مببادرة 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�أبوظبي، مب�شروع �شندوق  لإم��ارة 
دع���م �مل���و�ه���ب، وه���ي �مل���ب���ادرة �لتي 
وتعزيز  �لريا�شة  لتطوير  تهدف 
م�شاركة �ملجتمع يف دعم �ملوهوبني 
�لدولة  �لذين ميثلون  �لريا�شيني 
و�ملناف�شات  �خل��ارج��ي��ة  �ملحافل  يف 
�ل�����ق�����اري�����ة و�ل������دول������ي������ة، وه�������و ما 
���ش��ي��ك��ون ل���ه م�����ردود �إي��ج��اب��ي على 
�مل�شاركات  ك��ل  يف  �ملنتخبات  نتائج 

�خلارجية.
�ل�شيخ  �إىل  �لتهنئة  �لحت���اد  وج��ه 
لفوزه  �ملعال  عبد�لعزيز  بن  �شعود 
�لعربي  �لإحت�����اد  رئ��ي�����س  مبن�شب 
ل����ل���������ش����ط����رجن وح���������ش����ني خ���ل���ف���ان 
من�شب  توليه  مبنا�شبة  �ل�شام�شي 
�أم����ني ع���ام �لإحت������اد �ل��ع��رب��ي، كما 
حققت  �لتي  �لأن��دي��ة  �ملجل�س  هناأ 
�لعربي  �لأومل����ب����ي����اد  يف  �إجن���������از�ت 
��شت�شافه  �لذي  لل�شطرجن  �لثاين 
لل�شطرجن،  �لثقايف  �ل�شارقة  ن��ادي 
 26 فيه  �لإم����ار�ت  وح�شد لع��ب��و 
�لإجن����از�ت  وه��ي  م��ل��ون��ة،  ميد�لية 
�لحتاد  ت��ع��اون  م��دى  تك�شف  �لتي 

مع �لأندية.

��شت�شافة  طلب  �لجتماع  وناق�س 
لل�شطرجن  �ل����ع����امل����ي  �لأومل�����ب�����ي�����اد 
ن���ادي  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق   ،2022
ملف  لتقدمي  لل�شطرجن  �أبوظبي 
�لأمني  يقوم  �أن  على  �ل�شت�شافة 
�ل��ع��ام ل���الإحت���اد ب��ال��ت��و����ش��ل معهم 

ب�شاأن �مللف.
وقدمت �ل�شيدة فوزية لطفي رئي�شة 
�للجنة يف  �لفنية تو�شيات  �للجنة 
�آ�شيا  بطولة  يف  �مل�شاركة  مقدمتها 
للنا�شئني 2018 و�ملقرر �إقاماتها 
 10 �إىل   1 م����ن  �ل����ف����رتة  خ�����الل 
�إبريل �ملقبل يف تايلند، كما �أو�شت 
ولعبات  لعبي  مب�شاركة  �للجنة 
مع  وبالتن�شيق  �لوطنية  �ملنتخبات 
�لدولية  دب���ي  ب��ط��ول��ة  �لأن���دي���ة يف 
من  �لفرتة  خالل  �إقامتها  و�ملقرر 
و�مل�����ش��ارك��ة يف  �إب���ري���ل،   10 �إىل   1
و�ملقرر  ما�شرتز  �ل�شارقة  بطولة 
�إقامتها خالل �لفرتة من 12 �إىل 

�إقامة  و�عتماد  �ملقبل،  �أبريل   19
مع  بالتعاون  �شطرجن  معلم  دورة 
مع  و�لتن�شيق  �لقادة  �إع��د�د  مركز 
و�حتاد  �ملدر�شية  �لريا�شة  �حت���اد 
�لريا�شية  و�مل��ج��ال�����س  �جل��ام��ع��ات 
�لأع�شاء  �ل�شطرجنية  و�لأن���دي���ة 
�عتماد  ومت  �ل�������ش���ب���اب،  وم����ر�ك����ز 
�حلمادي  ن����وف  �حل���ك���ام  ت��ر���ش��ي��ح 
وه��ن��د حم��م��د ع��ب��ا���س ل�����ش��ارة حكم 
�إحتاد دويل و�أحمد �لنعيمي ل�شارة 
حكم دويل، وتر�شيح �حلكام هبة �آل 
ر����ش��د لالحتاد  وع��ل��ي ح�شن  ع��ل��ي 
حتكيم  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �لآ����ش���ي���وي 

بطولة �آ�شيا للنا�شئني يف تايلند.
���ش��رح��ان �ملعيني  �ل��دك��ت��ور  وت��وج��ه 
ح�شني  �إىل  �لإحت�������������اد،  رئ����ي���������س 
�لدولة  وف����د  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�ل���ث���اين  �ل����ع����رب����ي  �لأومل�����ب�����ي�����اد  يف 
مهدي  و�لإد�ري  ل���ل�������ش���ط���رجن، 
فوزية  و�لإد�ري�����������ة  ع���ب���د�ل���رح���ي���م 

عبا�س، مقدما �لتهنئة �إىل �لقيادة 
على  �لإم��ار�ت��ي  و�ل�شعب  �لر�شيدة 
ما حتقق من �إجناز�ت يف �لأوملبياد، 
وقال:” �لأندية كان لها دور كبري 
كبري  بجزء  و�شاهمت  حتقق  فيما 
يف �إجناح �لبطولة وهو تاأكيد على 

تو��شل �لحتاد مع �لأندية” .
وك�شف �ملعيني عن �أن دولة �لإمار�ت 
�شت�شت�شيف بطولة �لعرب للرجال 
و�ل�شيد�ت لعام 2018، و�لإجتماع 
�لتنفيذي لالإحتاد �لعربي يف �شهر 
بالإجتماع  م�شيد�  �ملقبل،  نوفمرب 
�مل��ث��م��ر م���ع ع����ارف �ل���ع���و�ين �أمني 
�لريا�شي  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ع����ام 
ب�شاأن ��شت�شافة �أبوظبي لالأوملبياد 
كما   ،2022 ل��ل�����ش��ط��رجن  �ل��ع��امل��ي 
�ل�شارقة  جمل�س  �إىل  �ل�شكر  وج��ه 
�مل�شتمر  دع���م���ه  ع���ل���ى  �ل���ري���ا����ش���ي 
ودعم  �لبا�شمة  �لإم����ارة  يف  للعبة، 

�ملوهوبني و�ملتفوقني.

يف  للبولينج  �لإم������ار�ت  �حت���اد  �أك���د 
مبركز  �لأول  �أم�س  م�شاء  �جتماعه 
�أبو  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج يف  �ل�����دويل  خ��ل��ي��ف��ة 
�شليويح  ب��ن  حممد  برئا�شة  ظبي 
�لتام  ����ش��ت��ع��د�ده  �لقبي�شي  خليفة 
لدورة  ظبي  �أب��و  ��شت�شافة  لإجن��اح 
�لألعاب �لإقليمية لأ�شحاب �لهمم، 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د م�����ش��ارك��ة �أك�����ر من 
دول����ة،   33 م���ن  ري��ا���ش��ي   1200
م�شابقة   15 خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
ريا�شية من بينها بطولة �لبولينج 
خليفة  م���رك���ز  ي��ح��ت�����ش��ن��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لبولينج  �حت���اد  ب��اإ���ش��ر�ف  �ل����دويل 
وذل���ك خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 14 �إىل 
م���ار����س �حل����ايل م�����ش��اه��م��ة يف   22
�ملجتمعي  �لريا�شي  �حل��دث  �إجن��اح 
ي�شهد م�شاركة منتخب  �لذي  �ملهم 
�أ�شحاب �لهمم �لذي يقيم مع�شكره 

حاليا يف مدينة �لعني.
�لجتماع  عقب  �لقبي�شي  و�أ���ش��اف 
�ل���ذي ح�شر ج��ان��ب��ا م��ن��ه ع��ب��د �هلل 
�لريا�شية  �لإد�رة  مدير  �لوهيبي 
لالأوملبياد  �لعاملية  �لأل��ع��اب  ل���دورة 
�خلا�س وجمال قا�شم �شلطان نائب 
�لأمني  �جلعيدي  و�شالح  �لرئي�س 
�ل��ع��ام ل��الحت��اد وف���رج �مل���ري �ملدير 
�مل�شاعد  �لأمني  لوتاه  ور��شد  �ملايل 
و�حمد خمي�س �لعلي ع�شو �ملجل�س 
مدير �ملنتخبات و�حمد مر�د مدير 
، ومدير �شالة خليفة  عام �لحت��اد 
ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج ،و�أك�������د �ل��ق��ب��ي�����ش��ي ب���اأن 
�لإمار�ت  ��شت�شافة  بحث  �لجتماع 
�أبو ظبي لدورة �لألعاب  و�لعا�شمة 
ع���ام  ����ش���م���ن   2018 �لأومل�����ب�����ي�����ة 
ز�ي���د، و�لأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س 2019 

�لأو�شط،  �ل�شرق  يف  �لأوىل  للمرة 
و�ل����ذي ي��ع��د و�ح����د� م��ن �لأح����د�ث 
�لريا�شية �ملجتمعية �ملهمة ، و�لذي 
�لبالغ من  �لهتمام  يعك�س وير�شخ 
�لهمم  باأ�شحاب  �لر�شيدة  �لقيادة 
وجعلهم �شريحة �أ�شيلة يف �ملجتمع 
�لإم�������ار�ت�������ي خ���ا����ش���ة و�لإن���������ش����اين 
بت�شخري  �لحت�����اد  ع��ام��ة،و���ش��ي��ق��وم 
�لبطولة  لإجن���������اح  خ�����رب�ت�����ه  ك�����ل 
قبل  )ب��روف��ة(  متثل  و�ل��ت��ي  �ملقبلة 
�لأوملبية  �لأل����ع����اب  دورة  �ن���ط���الق 
�لأوىل  للمرة  تقام  و�لتي   2019
يف �لإم��ار�ت و�ل�شرق �لأو�شط حتت 
�ل�شمو  �شاحب  م��ن  ك��رمي��ة  رع��اي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�لقائد  ون��ائ��ب  ظبي  �أب���و  عهد  ويل 
كم�شاركة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
لإبر�ز حركة �لأوملبياد �خلا�س على 

بقدر�ت  و�لحتفاء  �لعاملي  �ل�شعيد 
و�إجناز�ت �أ�شحاب �لهمم.

جمل�س  �ج����ت����م����اع  – ب�������اأن  وذك�������ر 
�شمن  بحث  �لبولينج  �حت��اد  �إد�رة 
جدوله �أعماله �مل�شاركة يف �لبطولة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �لحت����اد 
�ل���ع���م���اين ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج ب�����ش��ال��ت��ه يف 
 3/25 من  �لفرتة  خ��الل  م�شقط 
وحتى 3/31 �حلايل علي م�شتوى 
�ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت ومت��ت ت�شميه 
�ملجل�س  ع�شو  �لعلي  خمي�س  �أحمد 
للبعثة  رئ��ي�����ش��ا  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  م���دي���ر 
�ل�شباب  فئة  من  كوكبة  ومب�شاركة 
�شمت  وق������د  �ل���������ش����ي����د�ت  ب���ج���ان���ب 
�ل�����ش��ي��د�ت رحمه  ق��ائ��م��ة م��ن��ت��خ��ب 
�أكرم  خلود  �حلمادي،  ،هند  مبارك 
قائمة  �أم��ا  ثابت،  و�شارة  �ملال  ،�شارة 
ف��ت�����ش��م خمي�س  �ل�����ش��ب��اب  م��ن��ت��خ��ب 

نهيان  �لقبي�شي،  �ل�شام�شي،�أحمد 
�ل��ق��ب��ي�����ش��ي، �أح��م��د �مل���ه���ري، حممد 
كما   .. �ل��ر����ش��دي  وع��ل��ي  �لنعيمي 
يف  ت�شارك  �لتي  �لبعثة  ت�شكيل  مت 
لل�شباب  �ل��دول��ي��ة  ب��ان��ك��وك  ب��ط��ول��ة 
و�ل����ت����ي ت���ق���ام خ�����الل �ل����ف����رتة من 
و�لتي ير�أ�شها  �ملقبل  �أبريل   7  1-
لعبني   8 وت�����ش��م  �ل��ع��ل��ي  �أح���م���د 
،خليفة  �لقبي�شي  خالد  نهيان  هم: 
حمد�ن  ،في�شل  �لقبي�شي  عجالن 
�ل�شوكري،  ر��شد  ،حممد  �ل�شكيلي 
علي   ، �خلييلي  �ل��ع��زي��ز  عبد  حمد 
�مل����زروع����ي ،ع���ب���د�هلل عبيد  حم��م��د 
�لعربي وماجد علي ح�شن وي�شرف 
�مل�شاركة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  ت���دري���ب  ع��ل��ى 
�لعاملي  �مل��������درب  �لبطولتني   يف 
�لفنلندي ميكا كونفياين وي�شاعده 

�ملدرب �لوطني �لعام �أحمد عتيق.

�لفائزتني  �ملدر�ستني  لتحديد  رئي�سية  حماور   4

جمل�س دبي الريا�ضي يطلق و�ضام حمدان بن حممد للمدار�س التعليمية الريا�ضية

جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لل�ضطرجن يعقد اجتماعه الدوري احتاد الإمارات للبولينج يوؤكد يف اجتماعه ا�ضتعداده التام لإجناح 
ا�ضت�ضافة اأبو ظبي لدورة الألعاب الإقليمية لأ�ضحاب الهمم
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حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمد�ن 
ن���ه���ي���ان، مم��ث��ل حاكم  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
بد�أت  �ل��ظ��ف��رة،  �أب��وظ��ب��ي يف منطقة 
و�شائق  ق�����دم  ع���ل���ى  �ل���ت���ح�������ش���ري�ت 
ر�يل  من   28 �ل���  �لن�شخة  لنطالق 
�أب��وظ��ب��ي �ل�����ش��ح��ر�وي �أو�خ����ر �شهر 

مار�س �جلاري. 
وي�����ش��ك��ل �ل�������ر�يل، �ل�����ذي ي��ن��ع��ق��د يف 
م���ار����س،   29 –  24 م����ن  �ل����ف����رتة 
�جل��ول��ة �ل��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة كاأ�س 
لل�شيار�ت  �لطويلة  للر�ليات  �لعامل 
بطولة  من  �لثانية  �جلولة  ’فيا‘ و 
للدر�جات  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 

�لنارية ’فيم‘.
و���ش��ي��ت�����ش��ارك جم��م��وع��ة م���ن نخبة 
����ش���ائ���ق���ي �ل���������ش����ي����ار�ت و�ل�����در�ج�����ات 
�لنارية �لدوليني �شاحة كاأ�س �لعامل 
�لإمار�تيني  �ل�شائقني  مع  للر�ليات 
فعالية  يف  �لإم�������ار�ت  يف  و�مل��ق��ي��م��ني 
ت���اأخ���ذ م��ك��ان��ا يف و�ح������دة م���ن �أك���ر 

�ل�شحاري روعة و�شحر� يف �لعامل. 
نادي  �شليم، رئي�س  وق��ال حممد بن 
�ملنظمة  �جلهة  لل�شيار�ت،  �لإم���ار�ت 
ل�����ل�����ر�يل، ون����ائ����ب رئ���ي�������س �لحت�����اد 
للريا�شة:  ’فيا‘  لل�شيار�ت  �ل��دويل 
ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ن�شكر 
لر�يل  �ملتو��شلة  لرعايته  نهيان  �آل 
�أب��وظ��ب��ي �ل�����ش��ح��ر�وي، و�ل��ت��ي تتيح 
تقدمه  �ل��ذي  �ل��دع��م  �إىل جانب  لنا 
�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
فعالية  تاأ�شي�س  �أب��وظ��ب��ي  وح��ك��وم��ة 
ب��اإع��ج��اب وت��ق��دي��ر كبريين  حت��ظ��ى 

و�مل�شوؤولني  �ملت�شابقني  �أو�شاط  بني 
و�لإعالميني و�ملنخرطني يف ريا�شة 

�لر�ليات«.
�ل�شحر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  وي���ق���ام 
�لظفرة  منطقة  ب��ل��دي��ة  م��ن  ب��دع��م 
�مل�شلحة  �أب��وظ��ب��ي و�ل��ق��و�ت  وب��ل��دي��ة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة 

�ل�شرق  �أب��وظ��ب��ي ون��ي�����ش��ان  و���ش��رط��ة 
�لأو�شط وحلبة مر�شى يا�س و�أدنوك 
وط�����ري�ن �أب��وظ��ب��ي وم���ي���اه �ل��ع��ني و 
�ل��ن��ف��اي��ات- �إد�رة  )م���رك���ز  ت���دوي���ر 
 – �شنرتو  وفندق  وروتانا  �بوظبي( 
جزيرة يا�س ومنتجع ق�شر �ل�شر�ب.
�لر�ليات  جمتمع  �أنظار  توجه  وم��ع 

�أبوظبي من  �لعا�شمة  �إىل  �لطويلة 
�لإمار�تي  ط��م��وح��ات  ت��ع��ود  ج��دي��د، 
للمرة  للفوز  �لقا�شمي  خالد  �ل�شيخ 
�ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ب��ل��ق��ب ر�يل 
بالتعاون  �ل�������ش���ح���ر�وي  �أب���وظ���ب���ي 
�إكز�فيري  �ل��ف��رن�����ش��ي  م�����ش��اع��ده  م��ع 
�أبوظبي  ب��ي��ج��و  ب�����ش��ي��ارة  ب��ان�����ش��ريي 

ري�شينغ دي كيه �آر. 
ويف �لوقت �لذي خرج فيه �لقا�شمي 
ر�يل  �لأول من  �ليوم  مناف�شات  من 
�أد�ئ�����ه يف  �أن  �إل  �ل�����ش��ح��ر�وي،  دب���ي 
�ل��ي��وم �ل��ث��اين وف����وزه ب��امل��رح��ل��ة �أكد 
�أبوظبي  بلقب  �لتفريط  بعد  نو�ياه 
م���ن متنيه  ب���ال���رغ���م  �ل�������ش���ح���ر�وي 

�ل�شحر�وي  دب��ي  ر�يل  لقب  �إ�شافة 
لقائمة �ألقابه. 

ومن بني �أبرز �ملناف�شني للقا�شمي يف 
�لبولندي  دب��ي  ر�يل  بطل  �أبوظبي، 
مع  �مل�شارك  بريزيغون�شكي  جاكوب 
من  ب�شيارة  كلو�شول  توم  �لبلجيكي 
نوع ميني جون كوبر. وت�شم قائمة 

�ل�����ش��ائ��ق��ني �حل��ا���ش��ري��ن يف �ل����ر�يل 
�أبوظبي  ر�يل  بطل  �ل��رو���ش��ي  �أي�شا 
�ل���������ش����ح����ر�وي م����رت����ني ف���الدمي���ري 
ق�شطنطني  وم����الح����ه  ف��ا���ش��ي��ل��ي��ف 
زي��ل��ت�����ش��وف ب�����ش��ي��ارة �أخ����رى م��ن نوع 
ع���ل���ى متنها  �أح��������رز�  و�ل����ت����ي  م��ي��ن��ي 
�لأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  يف  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز 

�مل��ا���ش��ي، و�ل�����ش��ائ��ق �ل�����ش��ع��ودي يا�شر 
�أليك�شي  �لرو�شي  ومالحه  �شعيد�ن 
كوزميت�س، �شاحب �ملركز �لثالث يف 
ر�يل دبي ب�شيارة تويوتا هايلوك�س. 

ه�����ذ� وي���ت���ط���ل���ع ����ش���ائ���ق �ل�����در�ج�����ات 
لنتز�ع  �لبلو�شي  حممد  �لإم��ار�ت��ي 
كما  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  لقب 
�ل�شحر�وي  دب���ي  ر�يل  ل��ق��ب  �ن��ت��زع 
و�ل�����ش��ع��ود م���رة �أخ����رى ع��ل��ى من�شة 

�لتتويج ورفع علم بالده عاليا. 
�ل�شحر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  ويتخذ 
م���ن ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���س م��ق��ر� له، 
و�شيبد�أ �ملت�شابقون بالو�شول للمقر 
�خلمي�س  ي�����وم  ل����ل����ر�يل  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
)22 مار�س( لبدء عمليات �لتوثيق 

و�لفح�س �لفني لل�شيار�ت. 
و�شيار�ت  �ل�شيار�ت  �حتفالية  وتعقد 
ودرجات  �لنارية  و�ل��در�ج��ات  �لبقي 
�ح��ت��ف��ال��ي��ة خا�شة  ج���ول���ة  �ل����ك����و�دز 
�لكربى متام  تقام يف حلبة �جلائزة 
�ل�شاعة 3 من م�شاء يوم �ل�شبت )24 
�إىل  �ل�شائقني  ت��وج��ه  ق��ب��ل  م��ار���س( 
�لتايل  �ليوم  �شباح  �لظفرة  منطقة 
�شحر�وية.   مر�حل  خم�شة  خلو�س 
�شيقيم  ل��ي��ايل،  خم�شة  م���د�ر  وع��ل��ى 
مرتبطني  ���ش��خ�����س   800 ح�����و�يل 
وفنيني  ����ش���ائ���ق���ني  م�����ن  ب������ال������ر�يل 
ومتطوعني  و�إعالميني  وم�شوؤولني 
و�أطباء يف �ملقر �ل�شحر�وي للر�يل، 
�ل��ر�يل �إىل حلبة يا�س  �أن يعود  قبل 
ل�شت�شافة حفل �خلتام متام �ل�شاعة 

م�شاء يوم 29 مار�س.   4.30

لريا�شات  �ل�����ش��ارق��ة  ن����ادي  �خ��ت��ت��م 
�ل���دف���اع ع���ن �ل��ن��ف�����س ب��ن��ج��اح لفت 
�لثانية  ب��ط��ول��ت��ه  ك��ب��رية  وم�����ش��ارك��ة 
باإجمايل  )�لبوم�شي(  للتايكو�ندو 
بالبطولة  �مل�شاركني  �لالعبني  عدد 
من بنني وبنات 222 لعبا ولعبة. 
م�شاركة  و����ش���ط  �مل��ن��اف�����ش��ة  وج�����رى 
لفتة وح�شور كبري من قبل �ملر�كز 

�لتدريبية على م�شتوى �لدولة.
�للجنة  م��ن  �لختبار  على  و�أ���ش��رف 
�ل�شارقة  ن�����ادي  ل��ب��ط��ول��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لنف�س مدير  �لدفاع عن  لريا�شات 
�ل���ب���ط���ول���ة ع����ب����د�هلل ح�����امت و�أي������وب 
رئي�س  ل�������ش���ك���ري  ح�������ش���ني  حم���م���د 
�ل��ل��ج��ن��ة وم��ع��اون��ي��ه حم��م��ود لطفي 
�ح����م����د حممد  ����ش���ع���ب���ان وحم����م����د 
�حمد ومن �للجنة �لفنية للبطولة 
حم���م���د حم����م����ود م���ط���ر و�أ�����ش����ام����ة 
وريا�س  �ل��ردي��ن��ي  ع��ب��د�هلل  حم��م��د 
�للجنة  وم��ن  �ل��ع��اديل  عبد�لعظيم 
�ل�شديق  ���ش��ب��ح��ي  حم��م��د  �مل���ال���ي���ة 
عمر�ن. فيما تكونت جلنة �لتحكيم 
�أرب��ع��ة ع�شر حمكما هم حممد  من 
�إ�شحاق وعبد�هلل �شرور وحممد علي 
وحممد  بويكز�رن  ويو�شف  حلبوب 
عبد�لغني حممد وطارق قائد علي 
و�أحمد حممد ع�شابري وعبد�لنبي 
و�أحمد  غز�له  وعبد�لو�حد  �حلباب 
�ملر�بط  وج��و�د  جمال  عبد�لرحمن 
�لقعيطي  ون������ور  �مل����ر�ب����ط  وج�������و�د 
وعبد�لقدو�س حممد وه�شام خمي�س 
�لكثريي  وخ��ال��د  بوخيمة  وع��دن��ان 

و�أمنية ع�شيلي وزين  وح�شني منور 
عبد�هلل ومرمي حممد كبان.

و�أ�����ش����ف����رت ن���ت���ائ���ج ف���ئ���ة �ل���ب���ن���ات يف 
�لرتتيب �لعام عن فوز نادي �ل�شارقة 
 A ل��ري��ا���ش��ات �ل���دف���اع ع��ن �ل��ن��ف�����س
وعدد  ذهيبة   4 بعدد  �لول  باملركز 
و�ملركز  برونزية   6 وعدد  ف�شية   5
لالألعاب  �ل�������ش���ارق���ة  ن�����ادي  �ل���ث���اين 
�ل��ف��ردي��ة ب��ع��دد 4 ذه��ب��ي��ة وع����دد 2  
و�ملركز  ب��رون��زي��ة    2 وع���دد  ف�شية 
�ل�����ش��ارق��ة لريا�شات  ن���ادي  �ل��ث��ال��ث  
�لدفاع عن �لنف�س B بعدد 2 ذهيبة 

برونزية. وعدد 1 ف�شية وعدد 3 

�أما يف نتائج فئة �لبنني يف �لرتتيب 
نادي  �لول  باملركز  حل  حيث  �لعام 
�ل�����ش��ارق��ة لأل���ع���اب �ل���ف���ردي���ة  بعدد 
عدد  ف�����ش��ي��ة   7 وع������دد  ذه���ي���ب���ة   6
نادي  �ل��ث��اين  و�مل��رك��ز  11برونزية 
�ل�������ش���ارق���ة ل���ري���ا����ش���ات �ل����دف����اع عن 
  4 بعدد5 ذهيبة  وع��دد   A �لنف�س 
و�ملركز  ب��رون��زي��ة   3 وع����دد  ف�شية 
لريا�شات  �ل�����ش��ارق��ة  ن����ادي  �ل��ث��ال��ث 
�لدفاع عن �لنف�س C بعدد 2 ذهبية 
وع��دد 1 ب��رون��زي��ة و�أ���ش��ف��ر �لرتتيب 
عام عن فوز نادي �ل�شارقة لاللعاب 
 10 ب��ع��دد  �لأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ردي��ة 

ذهيبة 9 ف�شية 13 برونزية .
�مل�شاركني ح�شب  �إح�شائية  وتوزعت 
�لأبي�س  �حل������ز�م  ف���ف���ي   �لح����زم����ة 
و�حلز�م  لعبة   40 ع��دد  و�لأ�شفر 
21 لع��ب��ه و�حلز�م  �لأخ�����ش��ر ع��دد 
�لأزرق عدد 4 لعبات و�جمايل عدد 

�لالعبات �مل�شرتكات 65 لعبة.
�لبي�س  ف�����احل�����ز�م  �ل���ب���ن���ني  �أم�������ا 
و�حلز�م  لعبا   80 ع��دد  و�لأ�شفر 
و�حل����ز�م  لع���ب  عدد59  �لخ�����ش��ر 
لعبا   18 ع�������دد  ب����ن����ني  �لأزرق 

�مل�شاركني  �ل���الع���ب���ني  و�ج�����م�����ايل 
و�أ�شار  لع��ب��ا.   157 �ل��ع��دد  ب��ن��ني  
�لنومان   �لرحمن  عبد  �لعزيز  عبد 
�ل�شارقة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�إىل  �لنف�س  ع��ن  �ل��دف��اع  ل��ري��ا���ش��ات 

ل��ل��دف��اع عن  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  م�شي 
و�شيا�شته  خططه  جن��اح  يف  �لنف�س 
�لر�مية �إىل ن�شر �لألعاب �لدفاعية 
تلك  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �مل��ج��ت��م��ع   يف 
�لألعاب  ت�شل �إىل مر�تب عليا من 

�لذين  و�ملبدعني  �لبطال  ريا�شات 
�ملحافل  ف���ى  �وط���ان���ه���م  ي�����ش��رف��ون 
�لريا�شية �لعاملية لفتا �إىل �أن �شموه 
ع��ن��دم��ا وج���ه ب��اإن�����ش��اء ن����ادي نوعي 
وتطوير  ورع����اي����ة  ب���دع���م  خم��ت�����س 

�ل�شارقة  ب���اإم���ارة  �ل��ري��ا���ش��ات  ه���ذه 
لريا�شات  �ل�������ش���ارق���ة  ن�����ادى  ه���و  و 
نوعى  نادى  �ول  �لنف�س  �لدفاع عن 
بالدولة  �لريا�شات  بهذه  تخ�ش�شي 
�لريا�شات.  ت��ل��ك  ن�����ش��ر  �إىل  ه���دف 

نائب  م��اج��د  علي  حممد  �أك���د  فيما 
�أهمية  �إىل  �لإد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
م��و����ش��ل��ة ن����ادي �ل���دف���اع ل�����دوره يف 
�ن��ن��ا ن�شري  �ل��الع��ب��ني  وق���ال  تنمية 
لتحقيق  �ل�����ش��ح��ي��ح  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
�ل�شيخ �شلطان  �ل�شمو  روؤية �شاحب 
بن حممد �لقا�شمي ؛ ع�شو �ملجل�س 
�لع��ل��ى ح��اك��م �لم�����ارة ح��ف��ظ��ة �هلل 
ريا�شات  ث��ق��اف��ة  بن�شر  وج���ه  �ل���ذى 
�جلن�شني  ب��ني  �لنف�س  ع��ن  �ل��دف��اع 
ويحظى  �مل��ج��ت��م��ع  �ف�������ر�د  جل��م��ي��ع 
�لدفاع  ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����ش��ارق��ة  ن����ادى 
ع���ن �ل��ن��ف�����س مب��ت��اب��ع��ة خ��ا���ش��ة من 
�ل�شارقة  عهد  وىل  �ل�شمو  �شاحب 
�لمر �لذى يدفعنا لبذل �ملزيد من 
�لريا�شات  ب��ه��ذه  للنهو�س  �جل��ه��د 
من�شات  على  وبناتنا  �بنائنا  وروؤي��ة 
�لريا�شية  �مل���ح���اف���ل  ف���ى  �ل��ت��ت��وي��ج 
�لقريب  ف����ى  و�ل����دول����ي����ة  �مل��ح��ل��ي��ة 

�لعاجل �ن �شاء �هلل.
م����ن ج���ه���ت���ه  وج�����ه ع����ب����د�هلل حامت 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �مل���ازم���ي 
�ل�������ش���ارق���ة ل���ري���ا����ش���ات �ل����دف����اع عن 
�لنف�س �شكره للجنة ولإد�رة �لنادي  
موؤكد� على �أن ر�شالة نادي �ل�شارقة 
�لنف�س هي  ع��ن  �ل��دف��اع  ل��ري��ا���ش��ات 
وكذلك  �لريا�شية  �لأن��دي��ة  تغذية 
بالالعبني  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
�ل��ق��ادري��ن على حتقيق  و�ل��الع��ب��ات 
و�لدولة  �أنديتهم  ومتثيل  �إجن��از�ت 
منظومة  يف  �ل���دول���ي���ة  �مل����ح����ال  يف 

ريا�شية متكاملة هادفة.

للبولينج  دب���ي  ب�شالة  �حل���ايل  �ملقبل3-17  �ل�شبت  ي���وم  تختتم 
�لتي  للبولينج  �ل�شاد�شة  �لدولية  دبي  بطولة مركز  �ملمزر  مبنطقة 
�إ���ش��ر�ف �لحت��ادي��ن �لآ���ش��ي��وي و�ل���دويل للبولينج و�لتي  تقام حت��ت 
�نطلقت ت�شفياتها منذ يوم 17 فرب�ير �ملن�شرم وت�شتمر حتى 17 
مار�س �جلاري ، و�لتي ت�شهد م�شاركة �أكر من 140 لعب ولعبة 
من د�خل �لدولة وخارجها من خمتلف �لفئات �لعمرية ومن حملة 
�لت�شنيفات �لدولية، وتعد �لبطولة فر�شة جيدة لالعبي �ملنتخبات 
�أمام  و�لح��ت��ك��اك  �لإع����د�د  م��ن  مل��زي��د  �مل�����ش��ارك��ة  للبولينج  �لوطنية 
م�شتويات عالية �لت�شنيف ويف مقدمتها منتخب �لإم��ار�ت للرجال 
و�ل�شيد�ت �لذي �عترب تلك �لبطولة مع�شكر �إعد�د مفتوح ��شتعد�د� 

مل�شاركاته �ملقبلة.
م�شاركة  �ملختلفة  م��ر�ح��ل��ه��ا  ت�شفيات  خ���الل  �ل��ب��ط��ول��ة   و�شهدت 
منتخبات �ململكة �لعربية �ل�شعودية، مملكة �لبحرين، �شلطنة عمان، 
)بريطانيا(،باك�شتان،كاز�خ�شتان،  �ملتحدة  �ململكة  �شنغافورة،  �لهند، 
و�أوزباك�شتان.. وكانت ت�شفيات �لبطولة لالعبني �ملحليني قد بد�أت 
خالل �لفرتة 17 فرب�ير �ملن�شرم و��شتمرت حتى �لتا�شع من مار�س 
، فيما بد�أت مر��شم �لبطولة �لدولية �ملفتوحة �عتبار� من  �حلايل 
�لعا�شر من مار�س �حلايل وتختتم يوم �ل�شبت �ملقبل 17-3 مار�س 
�إىل  �مل�شاركني  تق�شيم  �لبطولة  مر�حل  �شهدت  قد  وكانت  �حل��ايل. 
و�لتي  4 فئات على �شوء م�شتويات �لالعبني وم�شتوى ت�شنيفهم، 

ر�شدت لها جو�ئز نقدية ت�شل �إىل 137.700 مائة و�شبعة وثالثون 
�ألف و�شبعمائة درهم و�لتي �شيتم توزيعها على �لفئات �لأربعة.. وقد 
بلغت قيمة �جلو�ئز �لنقدية للفئة �ملفتوحة مبلغ 77.200 درهم.. 
�أما جمموع  A - 26.300درهم..  ور�شد كمجموع جلو�ئز �لفئة 
جو�ئز �لفئة B – فقد بلغت مبلغ 22.300 درهم.. ور�شد للفئة 

درهم 11.900 .   -  C
وتبد�أ �ليوم �لثالثاء مباريات �لدور �لن�شف نهائي و�لنهائي للفئة 
15 مار�س 2018 –  �ملو�فق  �خلمي�س  غد  بعد  ويقام   ..C و   B
مباريات �لدور ن�شف �لنهائي و�لنهائي للفئة )A(..�أما يوم �ل�شبت 
�لقادم 17 مار�س �حلايل فيقام �لدور ن�شف �لنهائي و�لنهائي للفئة 
�ملفتوحة، بعدما �شهدت �لفئات �لأربعة م�شاركة حو�يل 140 لعبا 
منتخب  لع��ب  �ملفتوحة  �لفئة  ويت�شدر  �جلن�شيات..  خمتلف  م��ن 
حممد   A �لفئة  يت�شدر  فيما  �لعطار..  حممود  �ل��دويل  �لإم���ار�ت 
�أحمد علي  �لالعب     Bلفئة� ويت�شدر  �لإم���ار�ت(،  )دول��ة  �لعمادي 
���ش��د�رة لعبنا خليفة   C �لفئة  �لإم����ار�ت(.. و�شهدت  م��ر�د )دول��ة 

�لقبي�شي.
�ملركز  يحتل  �ل���ذي   ) �لإم����ار�ت   ( �لنعيمي  �ل��الع��ب حممد  وح��ق��ق 
�لثاين يف �لفئة �ملفتوحة نتيجة 300  نقطة كاملة ،وهي �أول نتيجة 
�خلطوط  ب��رع��اي��ة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لبطولة  تلك  خ��الل  تتحقق  كاملة 

�جلوية �لرتكية �لر�عي �لر�شمي و�لعارف لل�شفريات.

الفجرية ت�ضت�ضيف وفدا من الريا�ضيني من اأ�ضحاب الهمم من بنغالدي�س
�أ�شحاب  من  �لريا�شيني  من  وف��د�  �لفجرية  �إم��ارة  ت�شت�شيف 
�لبنغالدي�شية �شمن  �لذهنية” من �جلن�شية  “�لإعاقة  �لهمم 
لالأوملبياد  �لإقليمية  �لأل��ع��اب  لبطولة  �مل�شيفة  �مل��دن  برنامج 
�أبوظبي خالل �لفرتة من  �لعا�شمة  �لتي ت�شت�شيفها  �خلا�س 

�حلايل. مار�س   22 �إىل   14
لل�شياحة  �لفجرية  هيئة  مدير  �ل�شماحي  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
�ن  �ل��ف��ج��رية  يف  لال�شت�شافة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  و�لآث����ار 
�للجنة �ملنظمة لربنامج �ملدن �مل�شيفة يف �إمارة �لفجرية �تخذت 
بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
�ل�شيخ  �شمو  من  وبدعم  �لفجرية  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 

كافة  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد 
�ل�شتعد�د�ت و�لإجر�ء�ت �لالزمة ل�شتقبال �لوفود �مل�شاركة يف 

بطولة �لألعاب �لإقليمية لالأوملبياد �خلا�س.
و�أ����ش���اف �ن���ه مت �ع����د�د ب��رن��ام��ج ح��اف��ل ل��ل��وف��د �مل�����ش��ت�����ش��اف يف 
�لفجرية من 13 �إىل 15 مار�س �حلايل حر�شا على �مل�شاركة 
�لفاعلة �لتي تدعم روؤية و��شرت�تيجية دولة �لإم��ار�ت يف دمج 
�أ�شحاب �لهمم يف �لبيئة �ملجتمعية مبا يحقق رفعة مكانتها بني 

دول �لعامل.
�لتي  �ل��رب�م��ج  �أه���م  م��ن  يعد  �مل�شيفة  �مل���دن  برنامج  �أن  ي��ذك��ر 
للجنة  �لتابعة  �لعاملية  �لأل��ع��اب  و�إرث  �ملجتمع  جلنة  تنفذها 

�إ�شر�ف  حتت  �أبوظبي  يف  �خلا�س  �لأوملبياد  ل�شت�شافة  �لعليا 
يف  �لتنفيذية  �ملجال�س  م��ع  وبال�شر�كة  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 

�حلكومات �ملحلية يف كافة �إمار�ت �لدولة.
�لرب�مج  وم��ن  �أ�شا�شيا  عن�شر�  �مل�شيفة  �ملدينة  برنامج  ويعد 
�لذي  �خلا�س  لالأوملبياد  �لعاملية  �لألعاب  لفعاليات  �مل�شاحبة 
على حتقيق  ي�شاعد  2019 حيث  �ل��ع��ام  يف  �أب��وظ��ب��ي  يف  ي��ق��ام 
�لتبادل �لثقايف بني �لإمار�ت و�لبلد�ن �ملمثلة بالوفود �مل�شاركة 
كما ي�شهم يف تعزيز وعي �جلمهور باأهمية هذه �لألعاب �خلا�شة 
روؤية  حتقيق  ويف  �لذهنية  �لإع��اق��ة  ذوي  من  �لهمم  باأ�شحاب 

�لإمار�ت لدمج �أ�شحاب �لهمم يف �ملجتمع.

حتت رعاية حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان

ال�ضتعدادات على قدم و�ضاق لنطالق رايل اأبوظبي ال�ضحراوي
بن �سليم: �لدعم �لكبري هو ما يجعل �أبوظبي �ل�سحر�وي من �أف�سل �لر�ليات �لطويلة عامليا

�لنومان: �لنادي يو��سل بثقة روؤيته يف ن�سر �لألعاب �لدفاعية بني �ملجتمع 

جناح كبري ولفت لبطولة نادي ال�ضارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س الثانية للتايكواندو ) البوم�ضي( 
باإجمايل عدد الالعبني امل�ضاركني بالبطولة من بنني وبنات 222 لعبا ولعبة

خت��ام بط��ول��ة مرك�ز دب��ي الدولي�ة للبولين�ج املفت�وح��ة ال�ض�اد�ض���ة 

نظمت �شرطة �أبوظبي متمثلة باإد�رة �لعمليات بقطاع �لعمليات �ملركزية فعالية “�شاعة ريا�شة” على م�شتوى 
مد�ر  على  �ل�شهر  يف  مرتني  �إقامتها  �شيتم  مر�كز �لقيادة و�لتحكم يف “�أبوظبي - �لعني - �لظفرة” و�لتي 
�لعام. وقال �لعميد نا�شر �شليمان �مل�شكري مدير �إد�رة �لعمليات ب�شرطة �أبوظبي �إن “�شاعة ريا�شة” جت�شد 
م�شتوى  لرفع  �لريا�شة  على ممار�شة  �ملنت�شبني  وت�شجيع  �لريا�شية  �لأن�شطة  جلميع  �أبوظبي  �شرطة  دعم 

�للياقة �لبدنية لديهم وبناء �ل�شخ�شية وتنمية �لقدر�ت.
�لألعاب  من  جمموعة  على  ��شتملت  �لإد�رة  منت�شبي  من  كبري  ع��دد  فيها  �شارك  �لتي  �لفعالية  �ن  و�أو���ش��ح 

لإنقا�س �لوزن ورفع م�شتوى �للياقة مثل ركوب �لدر�جات �لهو�ئية يف حلبة يا�س و�جلري و�ألعاب �لقوى.
وقال �إن �شرطة �أبوظبي تويل �هتماما كبري� باجلانب �لريا�شي من خالل �خلطط و�لرب�مج لتوفري وتهيئة 

بيئة ريا�شية حمفزة وم�شجعة لتكون �أ�شلوب حياة لدى منت�شبيها وتعزيز �لوعي باأهميتها.
ح�شر �لفعالية مدير �إد�رة �لعمليات وعدد من �ل�شباط وذلك يف �إطار �حلر�س على ت�شجيع �ملنت�شبني للتميز 

يف �ملجال �لريا�شي.

»�ضاعة ريا�ضة« ملنت�ضبي �ضرطة اأبوظبي
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��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�س بق�شر �لبحر �للجنة �ملنظمة ملهرجان �لوحد�ت 
�مل�شاندة �ل�شاد�س للرماية �لذي �أقيم هذ� �لعام حتت 
�شعار )ع��ام ز�ي���د( يف �ل��ف��رتة م��ن 11 ف��رب�ي��ر �إىل 9 
مهري  �هلل  عبد  �لركن  �للو�ء  معايل  ير�فقهم  مار�س 

�لكتبي قائد �لوحد�ت �مل�شاندة بالقو�ت �مل�شلحة.
�لنجاحات  على  �لعمل  وف��ري��ق  �للجنة  �شموه  وه��ن��اأ 
متيزت  وم��ا  ع��ام  كل  �ملهرجان  يحققها  �لتي  �ملتتالية 
به هذه �لدورة من �لفعاليات �لجتماعية و�لن�شطة 
و�مل�شابقات �ملختلفة �لتي لقت �قبال و��شعا من �لأفر�د 
و�لعائالت، م�شيد� باجلهود �لتي بذلت و�لعمل بروح 
�لأد�ء وح�شن  �ث��م��ر مت��ي��ز� يف  �ل���ذي  �ل��و�ح��د  �لفريق 
هذه  يف  �ملناف�شة  على  �ملت�شابقني  وحتفيز  �لتنظيم 

�لريا�شة �ملهمة و�لعريقة.
ودعا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان 
�ىل مو��شلة �لعمل على ن�شر ريا�شة �لرماية كاأحدى 
�ملهرجان  ورف���د  �لتناف�شية  و  �لأ���ش��ي��ل��ة  �ل��ري��ا���ش��ات 

باأن�شطة وبر�مج عائلية و�جتماعية.
�أعربت �للجنة عن خال�س �شكرها وتقديرها  بدورها 
ع��ل��ى �ل���دع���م �ل���الحم���دود �ل����ذي حت��ظ��ى ب���ه �أن�شطة 
موؤكدين  �حلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  م��ن  �مل�����ش��ان��دة  �ل���وح���د�ت 
حر�شهم على بذل �ملزيد من �جلهود �لتي من �شاأنها 

تعزيز م�شتوى �ملهرجان بال�شورة �ملاأمولة.

ف��وز م��ر�ضيلي���ا ولي���ون.. ورب��اعي��ة لبلي��ا يف م�رم��ى غانغ����ان 
-1�شفر  كاين  �شيفه  على  وليون   ،1-2 تولوز  م�شيفه  على  مر�شيليا  ف��از 
�لتي  �لقدم  لكرة  �لفرن�شي  �ل��دوري  و�لع�شرين من  �لتا�شعة  �ملرحلة  يف ختام 
رباعية يف مرمى غانغان.  بت�شجيله  بليا  ني�س �حل�شن  ملهاجم  �إجن��از�  �شهدت 
و�شجل �لرجنتيني لوكا�س �وكامبو�س و�ليوناين كون�شتانتينو�س ميرتوغلو 

هديف مر�شيليا، و�لكونغويل فريمني موبيلي هدف تولوز.
على  نقاط   5 بفارق  متقدما  وبقي  نقطة،   59 �ىل  ر�شيده  مر�شيليا  ورف��ع 
مبار�ة  يف  �لول  ملعب  على  �ملقبل  �ل���ش��ب��وع  �شيلتقيان  باأنهما  علما  ل��ي��ون، 
قوية �شمن �شر�عهما �ملفتوح على �ملركز �لثالث. على ملعب غروباما، عانى 
ليون �لمرين �مام كاين قبل �ن يحقق �ول فوز يف �خر �شبع مباريات بف�شل 
�لبوركينابي برتر�ن تر�وريه �لذي ��شتغل متريرة عر�شية من فرلن مندي. 
ودخل ليون مبار�ته مع كاين على خلفية ثالث هز�ئم وثالثة تعادلت يف �خر 
�شت مباريات، وحتديد� منذ فوزه على باري�س �شان جرمان 2-1 يف 21 كانون 

�لثاين يناير. وثاأر ليون �ي�شا خلروجه على يد كاين من م�شابقة كاأ�س فرن�شا، 
و�علن بعد �ملبار�ة �ن �شانع �لعابه �لدويل نبيل فقري �شيخ�شع �ليوم �لثالثاء 
��شابيع على  �شتبعده عن �ملالعب لثالثية  �ليمنى  لعملية جر�حية يف ركبته 
�لقل. و�و�شح ليون يف بيان “�شعر نبيل فقري باآلم يف ركبته �ليمنى عندما 
عاود �لتدريب �ل�شبت بعد ��شابته يف مبار�ة �لدربي �شد �شانت �تيان )1-1(”، 
م�شري� �ىل �ن �لعملية �جلر�حية �شت�شمح له بان يكون جاهز� لنهاية �ملو�شم«.

و�شيغيب فقري بالتايل عن �ملبار�تني �لوديتني ملنتخب فرن�شا �شد كولومبيا 
و27   23 يف  بطر�شبورغ  �شان  يف  ورو�شيا  باري�س  يف  دوين  �شان  ملعب  على 
�حلايل ��شتعد�د� ملونديال رو�شيا 2018، وعن مبار�ة �لقمة �شد مر�شيليا يف 
�لدوري �ملحلي يف 18 �حلايل. و��شيب فقري يف 25 �شباط فرب�ير �ملا�شي يف 
ركبته �ليمنى �لتي خ�شع فيها لعملية جر�حية يف �أيلول �شبتمرب عام 2015 
،ومل يلعب منذ ��شبوعني. يف �ملبار�ة �لثانية، �شجل مهاجم ني�س �حل�شن بليا 

رباعية يف مرمى م�شيفه غانغان ليقود فريقه �ىل فوز كبري 5-2. ورفع ني�س 
42 نقطة، يف حني ف�شل غانغان يف �لفوز على  ر�شيده يف �ملركز �ل�شابع �ىل 
نقطة.   35 بر�شيد  ع�شر  �لثاين  �ملركز  ويحتل   ،2018 مطلع  منذ  ملعبه 
�مل�شاك�س  �ليطايل  �ملهاجم  غياب  ين�شون  �لفريق  �ن�شار  جعل  يف  بليا  وجنح 
يف  بالي�شرى  ور�بعا  �ليمنى،  بقدمه  �ه��د�ف  ثالثة  ف�شجل  بالوتيلي،  ماريو 
حني رد له �لقائم كرة ر�أ�شية. وبعد �ن �فتتح غانغان �لت�شجيل من ركلة جز�ء 
لكليمان غرونييه، رد بليا م�شتغال �مل�شاحة �لتي تركها قلبا �لدفاع كري�شتوف 
بليا على  تفوق  �لتعادل. ثم  وي��درك  بينهما  لين�شل  �يبو�  كريبر�ت وفيليك�س 
جوناثان مارتينيز بريير� وتخطى كريبر�ت قبل �ن ي�شدد د�خل �ملرمى ، ثم 

��شاف �لثالث لفريقه بت�شديدة ز�حفة.
وتنف�س غانغان �ل�شعد�ء عندما �شجل �لرب�زيلي مارلون �شانتو�س هدفا خطاأ 

يف مرمى فريقه مقل�شا �لنتيجة �ىل 2-3.

��ستقبل �للجنة �ملنظمة ملهرجان �لوحد�ت �مل�ساندة للرماية

حممد بن زايد يدعو اىل موا�ضلة العمل على ن�ضر ريا�ضة الرماية كاإحدى الريا�ضات الأ�ضيلة والتناف�ضية

نادما  �لإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  م��درب  مورينيو  ج��وزي��ه  �ل��ربت��غ��ايل  يبدو  ل 
�ليوم  �ل�شيء  بع�س  �ملجازفة  �ىل  ي�شطر  قد  لكنه  �ملتحفظ،  �أ�شلوبه  �عتماد  على 
�لثالثاء لدى ��شت�شافة ��شبيلية �ل�شباين يف �إياب ثمن نهائي دوري �بطال �وروبا 
بطلها حار�س  كان  مبار�ة  �شلبا، يف  ��شبانيا  ذهابا يف  �لفريقان  وتعادل  �لقدم.  لكرة 
مان�ش�شرت، �ل�شباين د�فيد دي خيا، �لذي �أنقذ فريقه من �خل�شارة بت�شديه لكر 

من كرة خطرة كان ميكن �ن تعقد �ملوقف على مورينيو ولعبيه �يابا.
و�شتكون �لفر�شة �شانحة على ملعب “�ولد تر�فورد” لكي يحجز مان�ش�شرت بطاقة 
�لتي  �له��د�ف  لعبة  لكن   ،2014 عام  �لوىل منذ  للمرة  �لنهائي  ربع  �ىل  �لتاأهل 
تبادل  �و  �لتعادل  �لق�شائية يف حال  �لدو�ر  �له��م يف  تبقى  �لقو�عد  خ��ارج  ت�شجل 
يتعر�س  �أن��ه  �إل  �لنتائج،  حيث  من  جيد�  مو�شما  يونايتد  مان�ش�شرت  ويقدم  �لفوز. 

�ل��������������������������ذي لنتقاد�ت كثرية ب�شبب �لد�ء غري �ملقنع و�لأ�شلوب �لدفاعي 
“دربي”  � يتبعه مورينيو، وبان ذلك و��شحا يف مبار�ة  نكلرت �

 1-2 على �ل�شبت �شد ليفربول �لتي ح�شمها يونايتد 
ملعبه، على رغم �ن ن�شبة �شيطرة �ل�شيوف على 

�لكرة و�شلت �ىل 70 باملئة.
�ن����ه ل يكرتث  �مل����ب����ار�ة  ب��ع��د  و�أك������د م��وري��ن��ي��و 
“�ذ�  قائال  �لدفاعي،  �أد�ئ���ه  ب�شبب  لالنتقاد�ت 
باأننا ن�شتحق ذلك، فانا  �لنا�س ل يعتقدون  ل كان 

�هتم«.
قليال،  متعب  “�نا  �أ���ش��اف 

لدينا مبار�ة �لثالثاء. ل 
�هتم مبا يقوله �لنا�س، 
�نا  �شعد�ء،  �لالعبون 
�ن  م��ع��ت��رب�  �شعيد”، 
�لف�شل  كان  فريقه 
�لكر�ت  يف  “حتى 
�لثابتة و�لركنيات 
و�حل�������������������������������الت 
�خل��������������ط��������������رية، 
كنا  �ننا  و�عتقد 
ن�شتحق” �لفوز.

�لنتقاد�ت  وتبدو 
�لدفاعي  لالأ�شلوب 

ل������ي������ون������اي������ت������د، حت���ت 
ما  �ذ�  �أك������ر  �ل�������ش���وء 
متت مقارنته بغرميه 

�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت 
�ل�شباين  ب��ق��ي��ادة 
ج����������و�����������ش����������ي����������ب 

غ�����و�ردي�����ول �ل����ذي 
يعتمد �أ�شلوب لعب �شريع يقوم على 

�لتمرير�ت �لق�شرية. وكان هذ� �لأ�شلوب و�شفة ناجحة ل�شيتي �لذي يت�شدر ترتيب 
دوري  نهائي  رب��ع  �أي�شا  وبلغ  �لثاين،  يونايتد  عن  مريح  بفارق  �لنكليزي  �ل��دوري 
كاأ�س  �أي�شا يف  يناف�س يونايتد  �لأبطال،  ��شتمر�ر م�شاركته يف دوري  �لأبطال. ومع 

�نكلرت� �ذ ي�شت�شيف بر�يتون يف ربع �لنهائي �ل�شبت �ملقبل.
ملان�ش�شرت  معنوية  دفعة  ر��شفورد  ملاركو�س  بهدفني  ليفربول  على  �لفوز  و�أع��ط��ى 
�شان�شيز  على ملعب  ذهابا  �حلمر  �ل�شياطني  �أد�ء  و�ن  ��شبيلية، ل�شيما  يف مو�جهة 
بيثخو�ن لقي �نتقاد�ت �ي�شا. فقد توجهت �شحيفة “ماركا” �ل�شبانية �ىل �ملدرب 
بالقول “مورينيو، هل ترى مدى �شعوبة �ن تفوز عندما ل تكون ر�غبا يف ذلك؟”، 
يف تلميح �ىل �ن �لربتغايل �أعطى �أهمية �أكرب للحفاظ على نظافة مرماه، بدل من 
�لت�شجيل يف مرمى �خل�شم. وعزز مورينيو خط هجوم فريقه ب�شم �لدويل �لت�شيلي 
�أليك�شي�س �شان�شيز من �ر�شنال مقابل 116 مليون دولر يف نهاية فرتة �لنتقالت 
�ل�شتوية، لكنه مل يتاأقلم جيد� مع �لفريق حتى �لن، كما �ن ن�شبة حالت فقد�نه 
�شفوف  عن  بوغبا  بول  �لفرن�شي  غاب  ليفربول،  مبار�ة  ويف  مرتفعة.  تبدو  �لكرة 
يونايتد ب�شبب �ل�شابة، علما �ن �لفرن�شي غاب عن مبار�ة ��شبيلية ل�شالح �ل�شاب 

�شكوت ماكتوميناي، و�شط تقارير عن توتر يف �لعالقة بني بوغبا ومورينيو.
ولقي خيار مورينيو با�شتبد�ل ماكتوميناي يف ختام مبار�ة ليفربول و�لإبقاء على 
“ميكن  �شان�شيز، �نتقاد�ت من م�شجعي يونايتد، وهو ما رد عليه مورينيو بالقول 

لهم �ن يفعلو� ما يريدون. �نا ل�شت منزعجا �بد� من ردة فعلهم«.
�أما ��شبيلية �ملتوج بلقب �لدوري �لأوروب��ي “يوروبا ليغ” ثالث مر�ت متتالية بني 
�لعامني 2014 و2016، فيبحث عن حتقيق �أول فوز له يف �لدور �ل� 16 
لدوري �لأبطال، �مل�شابقة �لأوروبية �لأهم. ومل يتمكن �لنادي �ل�شباين من 
ثالث  خ�شر  �ذ  �نكلرت�،  يف  خا�شها  �لتي  �ل�شت  �ملباريات  من  �أي  يف  �لفوز 
مر�ت وتعادل ثالث مر�ت، �آخرها �لتعادل 1-1 �شد ليفربول خالل دور 

�ملجموعات هذ� �ملو�شم.
ك���ان روم����ا �لي���ط���ايل يف ط��ري��ق��ه �ىل �ل���ع���ودة م��ن م��ل��ع��ب م��ي��ت��ال��ي��ت يف 
خاركيف بفوز ثمني على م�شيفه �شاختار د�نييت�شك �لوكر�ين ذهابا 
�ل�شفر،  حتت  مئوية  درج��ات   7 بلغت  �لتي  �ملتدنية  �حل���ر�رة  برغم 
ف��ر���س على   1-2 ف��وز  ت��اأخ��ره��م �ىل  ����ش��ح��اب �لر����س قلبو�  لكن 
مناف�شه �لفوز �يابا �لثالثاء للعبور �ىل ربع �لنهائي. وياأمل نادي 
�لعا�شمة باللحاق مبو�طنه يوفنتو�س �لذي بلغ ربع �لنهائي بفوزه 
على توتنهام �لنكليزي 2-1 يف لندن �يابا، بعد تعادلهما ذهابا يف 
ملو�شم  �ملجموعات  دور  يف  �لفريقان  �لتقى  �ن  و�شبق   .2-2 تورينو 
2007 وتبادل يف حينها �لفوز، و�ي�شا يف �لدور ثمن �لنهائي لن�شخة 
2010-2011 حيث خرج روما خل�شارته �أمام مناف�شه 2-3 ذهابا 

و�شفر3- �يابا.
ويخو�س روما �لدو�ر �لق�شائية للمرة �ل�شاد�شة يف �آخر 7 م�شاركات، 

لكنه بلغ ربع �لنهائي �آخر مرة يف مو�شم 2008.
وت�شدر روما، ثالث �لدوري �ليطايل، جمموعة قوية يف �لدور �لول 

�شمت ت�شل�شي �لنكليزي و�تلتيكو مدريد �ل�شباين.
�لتي  �ل�شاد�شة  �ملجموعة  م��ن  �شيتي  مان�ش�شرت  ف��ر�ف��ق  �شاختار،  �أم��ا 

�شمت �أي�شا نابويل �ليطايل وفينورد روترد�م �لهولندي.

�ودينيزي  �شيفه  على  �ل�شابقة  �ل�شتة  �ملو��شم  يف  �للقب  حامل  يوفنتو�س  ف��از 
�لثامنة و�لع�شرين من �لدوري �لإيطايل لكرة  -2�شفر يف ختام �ملرحلة 

�لقدم، وت�شدر �لرتتيب لأول مرة هذ� �ملو�شم م�شتفيد� من �لتعادل 
�ل�شلبي لنابويل مع م�شيفه �نرت ميالن. وت�شدر يوفنتو�س بر�شيد 
وه��و ميلك مبار�ة  نابويل،  �م��ام  و�ح��دة  نقطة  بفارق  نقطة   71
�لثلوج  حالت  و�لع�شرين  �ل�شاد�شة  �ملرحلة  من  �تالنتا  مع  موؤجلة 

دون �قامتها، قد ت�شكل �نطالقته �لخرية نحو لقب �شابع تو�ليا.
52 نقطة وب��ق��ي يف �ملركز  �ن���رت م��ي��الن  �مل��ق��اب��ل، ���ش��ار ر���ش��ي��د  يف 

�خلام�س. على ملعب “�ليانز �شتاديوم”، حقق فريق “�ل�شدة 
�وروبا  �بطال  دوري  نهائي  ربع  �ىل  تاأهل  �لعجوز” �ل��ذي 

ع��ل��ى ح�����ش��اب ت��وت��ن��ه��ام �لن��ك��ل��ي��زي، ف����وز� م��ت��وق��ع��ا على 
�ودي��ن��ي��زي �ل���ذي ي��ع��اين يف و���ش��ط �ل��الئ��ح��ة، �فتتحه 
�لرجنتيني باولو ديبال من ركلة حرة ر�فعا ر�شيده 
يف �لبطولة �ىل 16 هدفا. وف�شل �لرجنتيني �لخر 
غونز�لو هيغو�ين يف ت�شجيل هدفه �ل� 15 من ركلة 
�لثالث  م��و�ط��ن��ه  وجن���ح  دي��ب��ال  عليها  ح�شل  ج���ز�ء 
لها.  �لت�شدي  يف  �ودينيزي  حار�س  بيتز�ري  �لبانو 
ويف م�شتهل �ل�شوط �لثاين، عزز ديبال تقدم �لفريق 
هيغو�ين  م��ن  م��وزون��ة  ك���رة  تلقى  �ن  ب��ع��د  �مل�شيف 
�ك��م��ل��ه��ا يف ����ش��ف��ل �ل����ز�وي����ة �ل��ي��م��ن��ى وت�������ش���اوى مع 
كو�لياريال  وفابيو  نابويل  مرتنز  در�ي�س  �لبلجيكي 
�شبمدوريا ولكل منهم 17 هدفا يف �ملركز �لثالث على 

لئحة ترتيب �لهد�فني.
بالتعادل،  �لقمة  �نتهاء  من  ب��دوره  لت�شيو  و��شتفاد 
وح���اف���ظ ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع ب��ع��دم��ا �ن���ق���ذه ت�شريو 
�ميبويلي يف �لوقت بدل �ل�شائع �مام م�شيفه كالياري 

�شيفه  كالياري  وفاجاأ   .2-2 �لتعادل  هدف  له  و�شجل 
بهدف  �وروب���ا  �ب��ط��ال  دوري  يف  مبا�شرة  بطاقة  �ىل  �ل�شاعي 

�ل�شبق عندما تابع �لكوري �جلنوبي هان كمو�نغ �شون بر�أ�شه كرة 
عر�شية رفعها �لبلجيكي �شينا مانغي فارتدت من �حلار�س �للباين 

توما�س �شرت�كو�شا �ىل ليوناردو بافوليتي فاأعادها بر�أ�شه �ي�شا �ىل 
نتيجة  دقائق   10 �شوى  يدم  �لر���س مل  تقدم �شاحب  لكن  �ل�شباك. 
�ل�شديقة  ب��ال��ن��ري�ن  �ل��ت��ع��ادل  ه��دف  �شباكه  فتلقت  �ل�شيوف  ل�شغط 
عندما حاول لوكا كابيتيلي �بعاد كرة فحولها �ىل مرمى فريقه )35(. 
ويف �ل�شوط �لثاين، ف�شل لت�شيو يف ترجمة �شيطرته �مليد�نية، وجاءت 
�ثر  بافوليتي على ركلة ج��ز�ء  �لنتيجة يف غري �شاحله بعدما ح�شل 
خما�شنته من قبل �لرب�زيلي لويز فيليبي نفذها نيكولو باريال و�شجل 
�لهد�فني  و�نقذ ت�شريو �ميوبيلي مت�شدر ترتيب  �لفوز.  منها هدف 

من  متقنة  متريرة  بعد  �ل�شائع  ب��دل  �لوقت  يف  �خل�شارة  من  لت�شيو 
�لرب�زيلي فيليبي �ندر�شون تابعها يف ��شفل �لز�وية �ليمنى ر�فعا ر�شيده 

ثالث  بعد  على  وبقي  نقطة   53 لت�شيو  ر�شيد  و���ش��ار  ه��دف��ا.   24 �ىل 
نقاط خلف روما �لذي عزز موقعه يف �ملركز �لثالث بفوزه على تورينو 
-3�شفر �جلمعة يف �لفتتاح، وعلى بعد نقطتني �مام �نرت ميالن. وعلى 

��شتوري  �لأبد” د�فيدي  “قائدنا �ىل  “�رتيميو فر�نكي” كرم فيورنتينا  ملعب 
�لذي رحل �ل�شبوع �ملا�شي عن 31 عاما ب�شبب �أزمة قلبية، قبيل وخالل 
�شجله  بينيفينتو -1�شفر  �ملتو��شع  فاز فيها على �شيفه  �لتي  �ملبار�ة 

�لرب�زيلي فيتور هوغو )25(.
عمالقة  يافطة  منها  �لالعب  ود�ع  مظاهر  �مللعب  مدرجات  وغطت 
13” يف  “د�فيدي  �شنعها �جلمهور باللون �لبنف�شجي وكتب عليها 
و�حد،  “قائد  فيما �شاح �جلمهور  �لالعب،  رقم قمي�س  ��شارة �ىل 
لفتات  و�حد!” و���ش��ط  ق��ائ��د  ���ش��وى  ه��ن��اك  ل��ي�����س 
�خرى كتب على بع�شها “مرتبطون �ىل �لأبد”، 
د�فيدي”  “ود�عا  �لأبد”،  �ىل  “فلورن�شي 

و”قائد حقيقي، رجل من زمن �آخر«.
�لعيار  م���ن  م���ف���اج���اأة  ك���روت���وين  وح���ق���ق 
ع���ل���ى �شيفه  �ل���ك���ب���ري  ب����ف����وزه  �ل��ث��ق��ي��ل 
���ش��م��ب��دوري��ا �مل��ن��اف�����س ع��ل��ى ب��ط��اق��ة يف 

�لدوري �لوروبي يوروبا ليغ 1-4.
بعد  �لت�شجيل  يف  ك���روت���وين  وب��ك��ر 
رك��ل��ة ركنية ومت��ري��رة ب��ال��ر�أ���س من 
فيديريكو ت�شيكرييني �ىل مارت�شيلو 
��شفل  يف  بي�شر�ه  تابعها  �ل��ذي  ت��روت��ا 

�لز�وية �ليمنى.
و�رت���ك���ب ي��اك��وب��و ���ش��ال خ��ط��اأ ���ش��د �ندريا 
ناليني يف �ملنطقة �حت�شبت على �ثره ركلة 
ج���ز�ء �ن���ربى ل��ه��ا ت��روت��ا �ن��ق��ذه��ا �حلار�س 
�لروماين  �ىل  �لكرة  فيفيانو لرتتد  �ميليانو 
هدفا  �ل�شباك  �ىل  ف��اع��اده��ا  �شتويان  �دري����ان 

ثانيا.
بالعودة،  ���ش��م��ب��دوري��ا  م��ه��م��ة  ت���روت���ا  و���ش��ع��ب 
�ل�����ش��خ�����ش��ي و�لثالث  �ل���ث���اين  �ل���ه���دف  و�����ش���اف 
ك��رة من ركلة  �ن و�شلته  �لأر���س بعد  لأ�شحاب 

حرة تابعها بي�شر�ه يف قلب �ملرمى.
�ل���وق���ت  ي�������ش���ع���ف  مل  �ل�����ث�����اين،  �ل���������ش����وط  ويف 
�شبه  ب�شكل  ميد�نيا  �شيطر  �ل��ذي  �شمبدوريا 
عن  و�ح����د  ه���دف  بت�شجيل  و�ك��ت��ف��ى  م��ط��ل��ق، 
�لذي  ز�باتا  �لكولومبي دوفان  �لدويل  طريق 

��شتفل متريرة من نيكول مورو.
وقدم �حلار�س فيفيانو هدية لأ�شحاب �لأر�س 
عندما �شجل لهم �لهدف �لر�بع خطاأ يف مرماه 
�لنيجريي  �لبديل  م��ن  ك��رة  �ب��ع��اد  ح��اول  عندما 

�شيميون توت�شوكوو “�شيمي«.
ووقف ر�شيد �شمبدوريا عند 44 نقطة وتر�جع �ىل �ملركز 
�ل�شابع بعد �ن حقق ميالن فوزه �لر�بع على �لتو�يل على ح�شاب 
م�شيفه جنوى بهدف متاأخر للربتغايل �ندريه �شيلفا �ثر متريرة 

من �ل�شباين �شو�شو.

يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا 

مورينيو املتحفظ مطالب باملجازفة اأمام ا�ضبيلية 
يوفنتو�س يت�ضدر لأول مرة م�ضتفيدا من تعادل نابويل



ا�ضرتى بور�س.. ف�ضادرتها ال�ضرطة بعد 10 دقائق
مل تدم فرحة �أ�شرت�يل ب�شيارته �جلديدة من طر�ز بور�س طوياًل، 
من  فقط  دق��ائ��ق   10 بعد  �ل�شرطة  قبل  م��ن  م�شادرتها  ب�شبب 

�شر�ئها، لقيادتها ب�شرعة عالية على �لطريق. 
وكان �ألربت بارك �شعيد�ً ب�شيارة �لدفع �لرباعي من طر�ز بور�س 
�لطريق،  على  جنونية  ب�شرعة  بها  و�نطلق  للتو،  ��شرت�ها  �لتي 
لكن دورية �ل�شرطة كانت له باملر�شاد لتحرمه من هذه �لفرحة، 
ح�شب موقع ذ� وي�شت �لأ�شرت�يل. وذكر تقرير �ل�شرطة، �أن بارك 
�ل�شاعة  يف  كيلومرت�ً   60 بنحو  �أعلى  ب�شرعة  �ل�شيارة،  يقود  كان 
توقيفه  ��شتدعى  م��ا  ب��ه��ا،  �مل�شموح  لل�شرعة  �لأق�����ش��ى  �حل��د  م��ن 
وم�شادرة �ل�شيارة. وبالإ�شافة �إىل م�شادرة �ل�شيارة �لفاخرة، من 
�ملتوقع �أي�شاً �أن تفر�س على �ل�شائق غر�مة مالية ب�شبب �ل�شرعة، 

و��شتخد�م �لهاتف �ملحمول �أثناء �لقيادة.  

رجل مبتورة تتحول ل�»و�ضادة« يف م�ضت�ضفى 
�أُوقف �أربعة من طاقم طبي يف �أحد �مل�شت�شفيات �لهندية عن �لعمل 

بعد ��شتخد�م رجٍل مبتورة ل�شحية يف حادث، و�شادًة.
وقال مدير كلية طب ر�ين لكي�شميباي يف بلدة جهان�شي بولية 
�أوتار بر�دي�س �شادهنا كو�شيك �إن "�أربعة من �لفريق �لطبي ومنهم 

طبيبان �أوقفو� عن �لعمل وُفتح حتقيق يف �حلادث".
وذكرت قناة "�إن دي تي يف" �لإخبارية �لهندية �أن �ل�شحية، وهو 
�أحد عمال �لنظافة حلافالت مدر�شية، �أُ�شيب �إ�شابة بالغة عندما 
 25 �إىل جانب نحو  �إىل م�شت�شفى حكومي  �نقلبت �حلافلة وُنقل 
طفاًل م�شاباً. وقال كو�شيك �إن "�لأطباء تعاملو� معه على �لفور. 
وم��ن غ��ري �مل��ع��روف م��ن �ل��ذي و�شع �ل��رج��ل خلف ر�أ���ش��ه ... رمبا 
�ل�شيني يف  للتلفزيون  �مل�شورة  �للقطات  و�شرن�جع  �أح�شره.  من 
�لتحقيق". وُبثت �للقطات �مل�شورة على نطاق و��شع على �لقنو�ت 

�لتلفزيونية �لهندية و�لنرتنت.
ون��ق��ل��ت ق��ن��اة "�إن دي ت��ي يف" ع��ن ج��ان��اك��ي ب��ر����ش��اد، �أح���د �أق���ارب 
�ل�شحية: "عندما و�شلنا �إىل �مل�شت�شفى، وجدنا رجله و�شادة ر�أ�س 

له. وطلبت مر�ر�ً من �لأطباء �لتدخل لكنهم رف�شو�". 
وطلبت حكومة �أوتار بر�دي�س �أي�شاً بالتحقيق يف �حلادث. 

اأكل حلزونًا فاأ�ضيب ب�ضلل رباعي
مل يكن �شاب �أ�شرت�يل يتوقع �أن ينتهي حتدي خا�شه خالل �شهرة 
مع �أ�شدقائه، باإ�شابته ب�شلل رباعي، بعد �أن ت�شبب له هذ� �لتحدي 

بالتقاط عدوى طفيلية خطرية. 
 ،2010 �أ�شدقائه يف  �شهرة مع  ع��ام��اً(، يف  ب��الرد )26  �شام  وك��ان 
عندما �زد�دت �لأجو�ء �إثارة، فتحد�ه �أحدهم، �ن ياأكل حلزوناً من 
�حلديقة، وكان متهور�ً مبا فيه �لكفاية، ليتورط يف هذ� �لتحدي، 

دون �أن يدرك ما كان بانتظاره.
وبعد �أن �أكل �حللزون، �شقط بالرد يف غيبوبة ��شتمرت 420 يوماً، 
وتركته  ع���ادة،  �لفئر�ن  ت�شيب  طفيلية،  ب��ع��دوى  �إ�شابته  نتيجة 
من  يخرج  ومل  قدميه،  حتى  عنقه  �أ�شفل  م��ن  م�شلوًل  �ل��ع��دوى 

�مل�شت�شفى، �إل بعد نحو 3 �شنو�ت.
وبالإ�شافة �إىل �لقو�قع و�لرخويات، ميكن �أن تتطفل هذه �لديد�ن 
على �ل�شفادع و�شرطان �لبحر و�لروبيان يف �ملياه �لعذبة، مما يوؤدي 
�لب�شر، يف حال تناولوها غري مطبوخة.  �إىل  �لعدوى  �نتقال  �إىل 
وت�شدر بالرد عناوين �لأخبار موؤخر�ً، بعد �أن مت تخفي�س حزمة 
�لتاأمني �خلا�شة بربنامج �لعالج �خلا�س به، من 492 �ألف دولر 
�أ�شرت�يل )383 �ألف دولر �أمريكي(، �إىل 135 �ألف دولر �أ�شرت�يل 

)105 �ألف دولر(، بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

موقف حمرج يفقدها ن�ضف وزنها
�إثر  على  وزنها،  ن�شف  نحو  خ�شارة  من  متكنت  �أن  بعد  �لعام،  لهذ�  �لنحافة  ملكة  بلقب  بريطانية  �شيدة  توجت 

تعر�شها ملوقف حمرج يف مدينة �ملالهي. 
120 كيلوغر�ماً، عندما ز�رت مدينة �ملالهي برفقة  �أكر من  �إىل  وكان وزن لور� كو�شبي )35 عاماً( قد و�شل 
�أفعو�نية، و�حتاج �لأمر �إىل  زوجها، وكانت �لزيارة نقطة حتول يف حياتها، حيث وجدت نف�شها حمتجزة يف لعبة 
3 رجال لتحريرها، ب�شبب وزنها �لز�ئد. وبعد هذ� �ملوقف �لذي ل حت�شد عليه، قررت لور� �أن ت�شع حد�ً ملعاناتها 
مع �لبد�نة، وخ�شعت حلمية قا�شية ونظام غذ�ئي �شارم، بالإ�شافة �إىل ممار�شة �لتمارين �لريا�شية، لي�شل وزنها 

موؤخر�ً �إىل نحو 60 كيلوغر�ماً، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
وتروي لور� �لق�شة �لتي كانت �شبباً يف تغيري حياتها "ذهبت مع زوجي �إىل مدينة �ملالهي، وبعد �لكثري من �جلهد، 
�أ�شقط  �أن  �أ�شعر باخلوف، من  متكنت من ربط حز�م �لأم��ان يف �للعبة �لأفعو�نية، ومبجرد �نطالق �للعبة، بد�أت 

ب�شبب وزين، وبكيت طو�ل �جلولة".
وت�شيف لور� "بعد توقف �للعبة، حاولت جاهدة �أن �أفتح حز�م �لأمان و�أخرج من �لكر�شي، ولكن دون جدوى، ويف 
نهاية �ملطاف، �حتاج �لأمر �إىل 3 رجال لتحريري، كنت �أ�شعر بحرج �شديد، خا�شة و�أن �جلميع كانو� ينظرون �إلينا، 

وعدنا �إىل �ملنزل مبا�شرة بعد ذلك".
وبعد �لتجربة �لقا�شية، �ن�شمت لور� �إىل جمموعة تخ�شي�س، و�شهدت �نخفا�شاً ملحوظاً يف قيا�س مالب�شها من 24 

�إىل 10، لتفوز بجائزة �أف�شل جتربة خل�شارة �لوزن لعام لهذ� �لعام.  
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يبني بيوتًا م�ضتوحاة من ملك اخلوامت
قرر مهند�س بريطاين يعرف ب�شغفه بفيلم "ملك �خلو�مت" �أن يحول هذ� 
�ل�شغف �إىل م�شروع جتاري من خالل �إن�شاء �شركته �خلا�شة لبناء منازل 
�لربيطانية،  مان�شفيلد  عاماً( من مدينة  ر�ي��ت )32  ب��د�أ مات  �لهوبيت.  
باإن�شاء منازل م�شتوحاة من فيلم "ملك �خلو�مت" بعدما لقي ت�شجيعاً من 

�أ�شدقائه وعائلته على هذه �لفكرة �لفريدة. 
بعد  �أ�شابيع،  خم�شة  غ�شون  يف  منزله  حديقة  يف  �ل�شركة  م��ات  بنى  وق��د 

�كت�شابه مهار�ت �لنجارة من عمله كمهند�س يف �جلي�س. 
وقال مات معلقاً على جتربته: " �أردت �أن �أفعل �شيئاً يبدو غريباً وخمتلفاً، 

لذ� قررت �أن �أبني منازل م�شتوحاة من فيلم ملك �خلو�مت."
�أمريكي وتزد�د  10000 دولر  �لنوع من  بناء منزل من هذ�  وتبد�أ تكلفة 
بح�شب حجم ونوعية �ملو�د �مل�شتخدمة يف بنائه، بينما ترت�وح مدة �لبناء 
من 4 �إىل 6 �أ�شابيع. وبعد بناء �ملنزل يف مقر �ل�شركة مبدينة مان�شيفلد، 

يقوم فريق خمت�س بنقله وتثبيته يف �ملوقع �ملطلوب. 
من �جلدير بالذكر باأن مات مل يتلق �لكثري من �لطلبات لبناء منازل من 
هذ� �لنوع حتى �لآن، �إل �أنه يتوقع رو�ج جتارته يف �لقريب �لعاجل، بح�شب 

ما ورد يف موقع "مرتو" �لإلكرتوين. 

ُتبدع اأعمال فنية من اأقرا�س اأدوية
�أن ي�شتف�شر عن كمية كبرية من �لأدوي��ة منتهية �ل�شالحية  �أر�د مري�س 
�أ�شجان  تدعى  عمان  �لأردن��ي��ة  �لعا�شمة  يف  �شيدلنية  �إىل  فذهب  عنده 
�ل�شيدلنية  �خلطوة  �ألهمت  �حلبوب  من  �لتخل�س  من  وبدل  �لناعوري، 

�إىل �إبد�ع لوحات فنية من �أقر��س �لعالج منتهية �ل�شالحية.
وملا ��شتخدمت �أ�شجان �أقر��س �لدو�ء لتغطي بها زجاجا مك�شور� لديها يف 
�ل�شيدلية كانت �لنتيجة لوحة فنية على �شكل زهرة فريدة من نوعها ويف 
غاية �جلمال. ومنذ ذلك �حلني ت�شتغل �أ�شجان موهبتها يف حماولة ن�شر 

�لوعي ب�شاأن �لأدوية منتهية �ل�شالحية.
"فيه  روي��رتز  لتلفزيون  �لناعوري  �أ�شجان  �ل�شيدلنية  قالت  ذل��ك  وع��ن 
مري�س ورجاين )عر�س علّي( دو�ء عنده منتهي وكميته كبرية فا�شتاأذنت 
منه �إين �آخذه. بدت �لفكرة مبا�شرة بنف�س �للحظة بال�شيدلية، �إنه عندي 
يوؤذي  ما  �أ�شا�س  ع  بالنفايات  �أرميه  بدي�س  ك��ان، فكمان  زج��اج مك�شور  لوح 
عمال �لوطن، فاأخذته ويف نف�س �للحظة لزقت عليه �لأدوية وطلعت معي 

�شكل وردة".
ب�شكل مالئم  �لعائالت تتخل�س  �أن  �لتاأكد من  �أنها تريد  �أ�شجان  وتو�شح 
من �أقر��س �لدو�ء منتهية �ل�شالحية نظر� للخطورة �لكبرية �لتي متثلها 

ل�شيما على �لأطفال.

الأردن مينع �ضالمي 
بعد حتذيرات طبية

ق����ررت �حل��ك��وم��ة �لأردن����ي����ة، منع 
معجون  وحيازة  وت�شنيع  ��شتري�د 
با�شم  ع���امل���ي���اً  م���ع���روف���ة  ه���الم���ي 
ك���األ���ع���اب  ي�������ش���ت���خ���دم  "�شالمي" 
لالأطفال بعد دخول حالت ت�شمم 

للم�شت�شفى ب�شببه.
وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �ل�شحة 
�لأردن�������ي�������ة، ح������امت �لأزرع������������ي، يف 
�ل�شحة  وزي��ر  �إن   ،24 ل���  ت�شريح 
حممود �ل�شياب قرر منع ��شتري�د 
�ملادة �ملذكورة حلماية �لأطفال من 
�أخ��ط��ار �شحة بعد حت��ذي��ر�ت من 

مو�د خطرة تدخل بت�شنيعها.
"بوريك  م�شحوق  �للعبة  وحت��وي 
�ل�شحة  ع���ل���ى  �خل����ط����رية  �أ�شد" 
ح�����ال مل�����ش��ه��ا ع������الوة ع���ل���ى دخ����ول 
يتكون  �لذي  و�لغر�ء  �ل�شمغ  مادة 
ب��الأ���ش��ا���س م��ن م���ادة ب���ويل فينيل 
فينيل  ب�����ويل  م������ادة  �أو  �����ش���ي���ت���ات 
�ل���ك���ح���ول، وت�����ش��ب��ب ر�ئ��ح��ت��ه عند 
�ل��ت��ع��ر���س ل��ه ����ش���رر�ً ع��ل��ى �جلهاز 
�لأغ�شية  جلميع  وحكة  �لتنف�شي 
�مل��خ��اط��ي��ة يف �جل�����ش��م، ف�����ش��اًل عن 
�ل�شبغات و�لألو�ن �لتي قد حتتوي 
م����و�د ����ش���ارة. ب�����دوره، ق���ال مدير 
�ملو��شفات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع����ام  م��دي��ر 
و�ملقايي�س حيدر �لزبن �إن �ملوؤ�ش�شة 
مل تو�فق على �إدخال لعبة �لأطفال 
م�شري�ً �إىل  �ململكة،  "�شالمي" �إىل 
�شاحنتي  �ملوؤ�ش�شة منعت دخول  �أن 
�ألعاب �أطفال �لأ�شبوع �ملا�شي لعدم 
مطابقتها ملعايري �ل�شالمة �لعامة. 
�أن  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  و�أمل����ح يف ح��دي��ث��ه 
دخلت  "�ل�شالمي" قد  لعبة  تكون 
�أ�شو�ق �ململكة بطرق غري قانونية 

كالتهريب. 

نورغول ي�ضل�ضاي 
ت�ضدم جمهورها

ي�شل�شاي   �ل��رتك��ي��ة  نورغول  �ملمثلة  ف��ّج��رت 
مفاجاأة كبرية حني �أعلنت عن ندمها �ل�شديد 

خل�شوعها حلقن �لبوتوك�س.
 "gecce" وقالت ي�شل�شاي يف ت�شريح ملوقع
��شتخد�م  ع��ل��ى  ك���ث���ري�  "ندمت  �ل����رتك����ي: 
خلو�س  ف�شول  ل��دّي  ك��ان  ولكن  �لبوتوك�س 

�لتجربة.. وجنحت يف �إ�شالح ما �أف�شدته".
�لكر�م  م�����رور  مي���ر  مل  ي�����ش��ل�����ش��اي  ت�����ش��ري��ح 
جمهورها  بني  كبري  ب�شكل  ت��د�ول��ه  مت  حيث 
�لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على  وحمبيها 
من  �جلمهور  فمن  ح��ول��ه  �لآر�ء  و�نق�شمت 
�عتربه ت�شريحاً جريئاً، ومنهم من �عتربوه 

ت�شريحاً يدل على �لندم.
�جلدير ذكره �أن "ي�شل�شاي" �أكدت �أنها قررت 
كافة  و�أل��غ��ت  ق�شرية  �إج����ازة  على  �حل�����ش��ول 

�رتباطاتها �لفنية من �أجل �لبقاء مع �إبنها.

فتحت حنجرته ب�ضكني لإنقاذه من الختناق
�أثناء  لها  �شديق  حياة  باإنقاذ  نيوزلندية  �م���ر�أة  جنحت 
حفل �شو�ء بعدما علقت قطعة من �للحم د�خل حنجرته 
وكاد يختنق ب�شببها.  قامت �شارة غال�س )45 عاماً( ب�شق 
كاد  بعدما  ع��ام��اً(   50( بي�شتار  �إي���ز�ك  �شديقها  حنجرة 
�أثناء  تنف�شه،  جم��رى  �شدت  حلم  بقطعة  �ختناقاً  مي��وت 
بد�ية  ويف  بنيوزلند�.   �ل�شمالية  �جلزيرة  يف  �شو�ء  حفل 
��شطناعي  تنف�س  عملية  ب��اإج��ر�ء  ���ش��ارة  �شرعت  �لأم����ر، 
لإيز�ك يف حماولة لإنقاذه، �إل �أن ذلك مل يجد نفعاً، ما 
دفعها �إىل ��شتخد�م �ل�شكني يف �إحد�ث ثقب يف حنجرته 
ليتمكن من �لتنف�س عربه.  وقالت �شارة ل�شحيفة ديلي 
�لتنف�س  باإجر�ء  �إي��ز�ك  �إنقاذ  �إنها حاولت  �أ�شرت�ليا،  ميل 
�أنفا�شه  تنقطع  �أن  قبل  دقائق  ثمان  ملدة  له  �ل�شطناعي 
�أن  �إل  �أم��ام��ي  يكن  مل  و�أ���ش��اف��ت:  �للحم.   قطعة  ب�شبب 
�أ�شتخدم �ل�شكني يف �إحد�ث ثقب يف حنجرته حتى يت�شنى 
له �لتنف�س، وبالفعل قمت بذلك وبد�أ يتنف�س عرب �لفتحة. 
وبعد ع�شرين دقيقة و�شل فريق �لإ�شعاف �إىل �ملكان ومت 
حيث  �ل���الزم،  �ل��ع��الج  لتلقي  �مل�شت�شفى  �إىل  �إي���ز�ك  نقل 
�أن تبد�أ حالته �ل�شحية  �أيام قبل  بقي يف غيبوبة لثالثة 

بالتح�شن، وفقاً ملا ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية. 

ي�ضل اإىل املحكمة ب�ضيارة م�ضروقة
لينفذ  ط��وي��اًل  �شيارة  ب�شرقة  �أمريكي  متهم  ينتظر  مل 
عمليته �لتالية، فو�شل �إىل �ملحكمة �لتي كانت تنظر يف 

ق�شيته، على منت �شيارة م�شروقة! 
وقالت �ل�شرطة �إن جوناثان ريفري� ، كان مطلوباً للمثول 
من  �شرقة  بتهمة  �مل��ا���ش��ي،  �لأرب���ع���اء  ي��وم  �ملحكمة  �أم���ام 

�لدرجة �لأوىل و�لتالعب ب�شيارة يف فرب�ير �ملا�شي.
�ملحكمة،  �أم��ام  �ملتوقفة  �ل�شيار�ت  لوحات  فح�س  و�أث��ن��اء 
ت��ب��ني �أن �ل�����ش��ي��ارة �ل��ت��ي ق��اده��ا ري��ف��ري� حم��ل ب���الغ عن 
�شرقتها من مدينة نيونغتون، ح�شب �شحيفة �شي بي �إ�س 
�شكر�منتو. ور�قبت �ل�شرطة �ل�شيارة، و�شارعت بالقب�س 

على ريفيري�، مبجرد دخوله �إليها.

هذا احلذاء يطلب لك البيتزا 
�إذ� كنت من ع�شاق �لبيتز�، ويف نف�س �لوقت من ممار�شي 
�لريا�شة ب�شكل منتظم، فقد ترغب باحل�شول على هذ� 
�ملف�شلة  ل��ك وج��ب��ت��ك  �ل���ذي يطلب  �ل��ري��ا���ش��ي،  �حل����ذ�ء 
حذ�ءها  �أط��ل��ق��ت  ق��د  ه���ت،  ب��ي��ت��ز�  وك��ان��ت  زر.   ب�شغطة 
�لريا�شي "باي توب" يف مار�س من �لعام �ملا�شي 2017، 
وعادت لتطلق �لن�شخة �ملحدثة من هذ� �حلذ�ء، و�لذي 
يحتوي على زر لطلب �لبيتز�، يقع يف ل�شان فردة �حلذ�ء 
�ليمنى. ويتم تو�شيل �حلذ�ء مع تطبيق بيتز� هت على 
�لهو�تف �ملحمولة، ويكفي �شغط �لزر �ملوجود يف �حلذ�ء، 
�ملتو�شط  باحلجم  �لبيتز�  من  قطعتني  �مل�شتخدم  ليجد 
�إليت  موقع  بح�شب  دولر�ت،   6 بقيمة  منزله  ب��اب  على 
ديلي. ولطلب �لبيتز�، يجب على �مل�شتخدم تنزيل تطبيق 
مع  و�إع���د�د ح�شاب جديد  �لذكي،  هاتفه  على  بيتز� هت 
�لإ�شافات  وحتديد  �ل��دف��ع،  ومعلومات  �لعنو�ن  حتديد 
باإر�شاد  �لتطبيق  يقوم  ث��م  وم��ن  �لبيتز�،  على  �ملف�شلة 
�لتطبيق  وربط  �خلدمة،  تفعيل  كيفية  حول  �مل�شتخدم، 

مع �حلذ�ء �لريا�شي.    باري�س هيلتون حتمل كلبتها وت�سع على ر�أ�سها تاجا خالل ح�سورها جو�ئز �ملو�سيقى )iHeartRadio( يف لو�س �أجنلو�س ، كاليفورنيا.   )رويرتز(

»النمر الأ�ضود« يت�ضدر 
لالأ�ضبوع الرابع 

و�ملغامرة  �حل���رك���ة  ف��ي��ل��م  و�����ش���ل 
بانر(  )ب��الك  �لعلمي،  و�خل��ي��ال 
�إي���ر�د�ت  ت�شدر  �لأ����ش���ود«،  »�لنمر 
�ل�شمالية  �أم����ريك����ا  يف  �ل�����ش��ي��ن��م��ا 
�لتو�يل،  ع��ل��ى  �ل���ر�ب���ع  ل��الأ���ش��ب��وع 
دولر.   م���ل���ي���ون   41.1 حم���ق���ق���اً 
�لفيلم  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  دور  وي��ل��ع��ب 
ت�����ش��ادوي��ك ب���وزم���ان وم��اي��ك��ل بي. 
جورد�ن ولوبيتا نيوجنو وهو من 

�إخر�ج ريان كوجلر. 
�لفيلم  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف  وج�����اء 
�إن تامي(  �خليايل �جلديد)رينكل 
 33.3 ب��ل��غ��ت  �إي���������ر�د�ت  حم��ق��ق��اً 

مليون دولر . 
وينفري  �أوب�����ر�  ب��ط��ول��ة  و�ل��ف��ي��ل��م 
وري�س ويذر�شبون وميندي كالينج 
وم��ن �إخ��ر�ج �إيفا دي��ف��ورين. وجاء 
�لرعب  ف��ي��ل��م  �ل���ث���ال���ث  �مل���رك���ز  يف 
�آت  �جل���دي���د)����ش���رتي���ن���ج���رز:ب���ري 
نايت( باإير�د�ت بلغت 10.5 مليون 

دولر. 
كري�شتينا  ب����ط����ول����ة  و�ل����ف����ي����ل����م 
هندر�شون  وم���ارت���ن  ه��ن��دري��ك�����س 

ومن �إخر�ج جوهان�س روبرت�س. 
و�لغمو�س  �لإث���ارة  فيلم  وت��ر�ج��ع 
)رد �شبارو( من �ملركز �لثاين �إىل 
�ملركز �لر�بع هذ� �لأ�شبوع م�شجاًل 
�إير�د�ت بلغت 8.2 مليون دولر. 

لور�ن�س  جنيفر  بطولة  و�لفيلم 
وماتيا�س  �إي���دج���ريت���ون  وج���وي���ل 
فر�ن�شي�س  �إخ��ر�ج  ومن  �شونارت�س 

لور�ن�س. 
وتر�جع فيلم �حلركة و�لكوميديا 
�مل��رك��ز �لر�بع  ن��اي��ت( م��ن  )ج��ي��م 
 7.9 حمققاً  �خلام�س  �مل��رك��ز  �إىل 

مليون دولر. 

م�ضتح�ضرات جتميل لنوم اأف�ضل
ي��وؤدي عدم �حل�شول على ما يكفي من �لنوم، �إىل 
�آثار �شلبية كثرية على �شحة �ملرء مثل زيادة �لوزن، 

و�أمر��س �لقلب، وق�شر �لعمر. 
وحل�������ش���ن �حل��������ظ، ف���ق���د ب����ات����ت �لأ��������ش�������و�ق تعج 
ت�شاعد  �ل��ت��ي  و�ملنتجات  �لتجميل  مب�شتح�شر�ت 
�بتد�ء  �ل��ن��وم،  ك��اٍف من  ق�شط  على �حل�شول على 
�لتي  باملنتجات  و�نتهاء  و�ملرطبات  �لبخاخات  من 

حتتوي على مكونات مهدئة. 
فيما يلي قائمة باملنتجات �لتي من �شاأنها م�شاعدة 
�ملرء يف �حل�شول على �شبع �شاعات من �لنوم على 
"�إندبندنت"  �شحيفة  يف  ورد  م��ا  بح�شب  �لأق����ل، 

�لربيطانية: 
�لنوم  كرمي   1-

�ل�شوفان  دقيق  من  مزيج  من  �لكرمي  ه��ذ�  يتكون 
وزه�����رة �ل���الف���ن���در �مل���ه���دئ���ة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى �إرخ�����اء 

�لع�شالت و�إثر�ء �لب�شرة وتهدئتها.
�لو�شائد بخاخ   2-

�لعميق،  �ل����ن����وم  ع���ل���ى  �ل���و����ش���ائ���د  ب���خ���اخ  ي�����ش��اع��د 
�أكر �نتعا�شاً، ويتكون �لبخاخ  و�ل�شتيقاظ ب�شعور 
م��ن �خل��ز�م��ى و�ل��ب��اب��وجن �ل��ل��ذ�ن ي�����ش��اع��د�ن على 
على  �حتو�ئه  �إىل  �إ�شافة  و�لدماغ،  �جل�شم  تهدئة 
�لتوتر  تخفيف  يف  ي�شاهم  �ل��ذي  �لفيتو�شيف  زيت 

و��شرتخاء �لأع�شاب و�ل�شعور بالتو�زن. 
�ملهدئة �ل�شمعة   3-

ميكن و�شع هذه �ل�شمعة بجو�ر �ل�شرير. وي�شاعد 
�ل���ش��رتخ��اء و�ل���ش��ت��ع��د�د لنوم عميق.  �مل��زي��ج على 
تتكون هذه �ل�شمعة من 12 زيت عطري نقي مبا 
يف ذلك �لالفندر �لإنكليزي و�لريحان و�ليا�شمني. 
�شاعة   35 �إىل  ت�����ش��ل  مل���دة  �ل�����ش��م��ع��ة  ه���ذه  وت����دوم 

متو��شلة. 
�حلريرية �لو�شائد   4-

�خلال�س،  �لنقي  �حلرير  من  �لو�شادة  هذه  ت�شنع 
وت�شاعد على �لتقليل من �لتجاعيد، وعدم �لإ�شر�ر 
بال�شعر �أثناء �لنوم، و�ل�شتمتاع بنوم هانئ ومريح. 

هل قررت كامريون دياز العتزال؟
�ل�شينمائي  �لعمل  عن  �لع��ت��ز�ل  دياز   �ل�شهرية  كامريون  هوليوود  جنمة  ق��ررت 
�لذي يبلغ من  �ملو�شيقي بنجي مادن  و�لتلفزيوين وتخ�شي�س كل وقتها لزوجها 

�لعمر 39 عاماً.
�أخذ ق�شط  �أّن دياز ت�شعر بالتعب و�لإره��اق و�لرغبة يف  �أجنبية  و�أف��ادت معلومات 
من �لر�حة مع �لعائلة.كما �أعلنت �شلمى بلري �شديقة دياز، �أن �ملمثلة �شئمت من 

�شناعة �لأفالم ول تنوي �لعودة �أبد�ً �إىل �ل�شا�شة �لكبرية.
و�لر�حة  عائلتها  يف  �لنجاح  لها  متنى  لكنه  دي���از،  جمهور  �أح��زن��ت  �لأخ��ب��ار  ه��ذه 

�لد�ئمة.
"�آين" عام  فيلم  �إط��الق  بعد  �ل�شينمائي  �لعمل  عن  فعلياً  توقفت  دي��از  �أن  يذكر 
2014، حيث �أّدت دور �لآن�شة هانيغان. وعلى �لرغم من �أن �لعرو�س ل تز�ل تنهال 

ل �ل�شتفادة من وقتها لق�شائه مع عائلتها. على دياز، �إل �أنها تف�شّ


