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الإمارات ت�شارك يف امللتقى 
الدويل للف�شاء بالوليات املتحدة

•• كولورادو-وام:

�ضارك وفد رفيع امل�ضتوى من وكالة الإمارات للف�ضاء والقطاع الف�ضائي 
بالدولة يف فعاليات ملتقى الف�ضاء الدويل الذي اأقيم بولية كولورادو 
الأمريكية مب�ضاركة نخبة من قادة القطاع العامليني وممثلني عن اجلهات 

احلكومية وخرباء من جميع اأنحاء العامل.
تراأ�س الوفد .. معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�ضي 
وزير دولة ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة رئي�س جمل�س اإدارة 
حممد  املهند�س  الدكتور  �ضعادة  �ضم  فيما   .. للف�ضاء  الإم����ارات  وك��ال��ة 
واملهند�ضني.  امل�ضوؤولني  من  وع��دد  الوكالة  ع��ام  مدير  الأحبابي  نا�ضر 
و�ضارك معايل الدكتور الفال�ضي يف جل�ضة حوارية �ضمن فعاليات امللتقى 

حول اقت�ضاديات قطاع الف�ضاء النا�ضئة.              )التفا�ضيل �س2(

الرتبية تطلق الأ�شبوع الوطني 
للوقاية من التنمر يف املدار�س

•• دبي-وام: 

لالأمومة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  تطلق 
وال��ط��ف��ول��ة ومب�����ض��ارك��ة اأك����ر م��ن 20 ج��ه��ة حم��ل��ي��ة واحت���ادي���ة حملة 
 28 اإىل   22 من  الفرتة  خ��الل  التنمر  من  للوقاية  الوطني  الأ�ضبوع 
اأبريل اجلاري وذلك بهدف رفع م�ضتوى الوعي حول ظاهرة التنمر يف 

جميع اأنحاء الإمارات.
تاأتي احلملة حتت رعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 

الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية.            )التفا�ضيل �س8(

حممد بن زايد يتوج الالعبني ال�ضغار والأ�ضبال الفائزين باملناف�ضات  )وام(

حممد بن زايد ي�شهد جانبا من اجلولة 
اخلتامية ملهرجان اأبوظبي للجوجيت�شو 2018

•• عوا�صم-وكاالت:

التطوعي  التجنيد  مكاتب  اإىل  اليمن  اأبناء  من  الآلف  توافد 
قوات  �ضفوف  يف  لالنخراط  اليمنية  واملحافظات  املديريات  يف 
اهلل  عبد  ط��ارق حممد  الركن  العميد  بقيادة  الوطنية  املقاومة 
اإ�ضافة  ذل��ك  لي�ضكل  الإي��ران��ي��ة  احلوثي  ميلي�ضيات  �ضد  �ضالح 
الغربي  ال�ضاحل  يف  القتال  بجبهات  الع�ضكري  للجهد  نوعية 
ت�ضريح  يف  اليمنية  الوطنية  املقاومة  يف  م�ضدر  وق��ال  لليمن. 
ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات وام اإن ت��واف��د اأب��ن��اء ال��ي��م��ن م��ن كافة 
املحافظات وان�ضمامهم اإىل مع�ضكرات املقاومة الوطنية اليمنية 
كامل  لتحرير  الهادفة  الع�ضكرية  للعمليات  كبريا  دفعا  يعطي 
اإنهاء املخطط النقالبي ودحر امليلي�ضيات يف  الرتاب اليمني و 
كافة املناطق التي ت�ضيطر عليها وذلك و�ضط ا�ضتعدادات مكثفة 
ميلي�ضيات  مع  القتال  حماور  بتو�ضيع  الوطنية  املقاومة  لقوات 

احلوثي الإيرانية يف مناطق ال�ضاحل الغربي .

ال�ضيطرة  ال�ضبت،  ام�س  اليمنية،  ال�ضرعية  قوات  ا�ضرتدت  وقد 
و�ضط  البي�ضاء  حمافظة  يف  ا�ضرتاتيجية  اأهمية  ذي  جبل  على 

اليمن بعد معارك مع ميلي�ضيات احلوثي الإيرانية.
و�ضيطرت القوات ال�ضرعية على جبل م�ضعودة الذي يطل على 

مناطق كثرية يف جبهة قانية بالبي�ضاء.
وكانت امليلي�ضيات الإيرانية �ضيطرت على اجلبل لعدة اأيام، لكنها 

عادت لتخ�ضره جمددا.
و�ضيطرت القوات ال�ضرعية بالكامل على جبل العر ال�ضاهق.

وجاء ذلك بعد معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى واأ�ضرى من 
امليلي�ضيات النقالبية.

وتقدمت القوات ال�ضرعية باجتاه منطقة الوهبية التي تقع بني 
حمافظتي البي�ضاء وماأرب يف و�ضط اليمن.

تقدما  ال�ضعبية  وامل��ق��اوم��ة  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  ق����وات  واأح�����رزت 
ومتكنت  الأخ���رية،  الأ�ضابيع  يف  البي�ضاء  حمافظة  يف  ملحوظا 

من ا�ضرتداد مواقع ا�ضرتاتيجية عديدة.

اآل جابر،  اليمن، حممد  ال�ضعودي لدى  ال�ضفري  اىل ذلك، قال 
 19 حتتجز  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�ضيات  اإن  ال�ضبت،  ام�����س 
من  ومتنعها  الأحمر،  البحر  يف  نفطية  م�ضتقات  حتمل  �ضفينة 
اآل جابر، عرب ح�ضابه يف تويرت،  دخ��ول ميناء احلديدة. وغ��ّرد 
:يتابع مركز اإ�ضناد العمليات الن�ضانية ال�ضاملة يف اليمن.. بقلق 
عميق احتجاز امليلي�ضيات احلوثية املدعومة من اإيران اأكر من 
19 �ضفينة م�ضتقات نفطية يف منطقة رمي املخطاف اخلا�ضعة 
امليلي�ضيات  اأن  ال�ضعودي  ال�ضفري  واأ�ضاف  امليلي�ضيات.  ل�ضيطرة 
الإي��ران��ي��ة متنع ال�ضفن م��ن دخ��ول ميناء احل��دي��دة، رغ��م عدم 
وجود اأي �ضفن فيه حاليا، وهو ما ميثل انتهاكا جديدا ي�ضاف 

اإىل �ضجل املتمردين احلافل بالتجاوزات.
الأحمر،  لل�ضليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
يف  عليه  النار  اإط��الق  ج��راء  من  موظفيها  اأح��د  مقتل  ال�ضبت، 
ال�ضرعية  احلكومة  ن��ددت  فيما  اليمن،  جنوبي  تعز  حمافظة 

باجلرمية على ل�ضان وزير خارجيتها.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون امللكة اليزابيث الثانية بعيد ميالدها

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة  اجل��الل��ة  �ضاحبة  اىل  تهنئة  برقية  اهلل 
ال�ضمالية وذلك مبنا�ضبة  واأيرلندا  العظمى  املتحدة لربيطانيا  اململكة 
را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  عيد ميالد جاللتها. كما بعث �ضاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
�ضاحبة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 

اجلاللة امللكة اليزابيث الثانية.

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  �ضهد 
فعاليات  م��ن  جانبا  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 
اجلولة اخلتامية ملهرجان اأبوظبي للجوجيت�ضو 2018 التي �ضارك 

فيها لعبون ولعبات حمليون ودوليون من خمتلف الفئات وبخا�ضة 
مناف�ضات البارا جوجيت�ضو �ضمن مناف�ضات الن�ضخة العا�ضرة لبطولة 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو التي تعد اأكرب واأهم البطولت 

بتاريخ ريا�ضة اجلوجيت�ضو على م�ضتوى العامل.
)التفا�ضيل �س12(
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قبل قمة تاريخية بني الزعيم الكوري وترامب

كوريا ال�شمالية تعلن وقف التجارب النووية
•• �صيول-اأ ف ب:

ام�س  ب��اع��الن��ه��ا  لف��ت��ا  ق����رارا  ال�ضمالية  ك��وري��ا  ات��خ��ذت 
ال�ضبت وقف التجارب النووية واطالق �ضواريخ بال�ضتية 
واغ����الق م��وق��ع ل��ل��ت��ج��ارب ال��ن��ووي��ة، يف م��وق��ف �ضارعت 
وا�ضنطن و�ضيول اىل الرتحيب به بينما اعتربته طوكيو 
غري كاف. وقال الزعيم الكوري ال�ضمايل كيم جونغ اون 
ال�ضمالية  كوريا  �ضتوقف  اأبريل  ني�ضان   21 من  اعتبارا 
العابرة  البال�ضتية  ال�ضواريخ  واطالق  النووية  التجارب 
الكورية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  عنه  نقلت  م��ا  بح�ضب  ل��ل��ق��ارات، 

ال�ضمالية الر�ضمية.
واأ�ضاف كيم خالل اجتماع للجنة املركزية للحزب الوحد 
يف  النووية  للتجارب  موقعا  �ضيغلق  ال�ضمال  ان  احلاكم 

�ضمال البالد اثباتا للتزامه وقف التجارب النووية.
وم�ضى يقول ان اعمال تثبيت روؤو�س نووية على �ضواريخ 

بال�ضتية انتهى.

وياأتي هذا التطور الكبري يف موقف بيونغ يانغ قبل اأقل 
من ا�ضبوع من القمة املرتقبة بني الكوريتني والتي ت�ضبق 
الزعيم  ب��ني  ا�ضابيع  غ�ضون  يف  مرتقبة  تاريخية  قمة 

الكوري ال�ضمايل والرئي�س المريكي دونالد ترامب.
و�ضارع ترامب اىل الرتحيب باإعالن كيم، معتربا اياه نباأ 

�ضاراً جداً لكوريا ال�ضمالية والعامل.
وقال ترامب يف تغريدة على تويرت تقدم كبري! نتطلع 
بينه وبني نظريه  ا�ضابيع  املرتقبة يف غ�ضون  اإىل قمتنا 

الكوري ال�ضمايل.
بدورها رحبت �ضيول بالعالن الكوري ال�ضمايل، معتربة 
اي���اه ت��ق��دم��ا مهما ن��ح��و ن���زع ال�����ض��الح ال��ن��ووي م��ن �ضبه 

اجلزيرة الكورية.
وق����ال م��ك��ت��ب ال��رئ��ا���ض��ة ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة يف ب��ي��ان ان 
للغاية  اي��ج��اب��ي��ة  بيئة  خ��ل��ق  يف  اي�����ض��ا  �ضي�ضاهم  ال��ق��رار 
لنجاح القمتني املقبلتني: قمة الكوريتني وقمة الوليات 

املتحدة-كوريا ال�ضمالية«.

عنا�ضر الطب ال�ضرعي يجمعون الأدلة من م�ضرح اجلرمية )ا ف ب( الكتاب احلدث.. واعرتافات تطرح ا�ضئلة

مواقــيت ال�صالة

ال�ضرعية اليمنية ت�ضيطر على جبل ا�ضرتاتيجي يف البي�ضاء

اآلف اليمنيني يقبلون على النخراط فى قوات املقاومة الوطنية

واجلرحى  القتلى  ع�شرات 
ب��ن��ي��ج��ري��ا ه����ج����وم  يف 

•• اأبوجا-د ب اأ:

قتل 30 �ضخ�ضا واأ�ضيب الع�ضرات 
يف هجوم م�ضلح يف قريتني بولية 
ملا  طبقا  نيجرييا،  �ضمال  زام��ف��ارا 
ذكرته �ضحيفة ذا ني�ضن النيجريية 

ام�س ال�ضبت. 
م�ضلحني  اإن  ع��ي��ان  ���ض��اه��د  وق����ال 
هاجموا القريتني ومت اإبالغ عنا�ضر 

المن باحلادث على الفور.
األقت  الم���ن  عنا�ضر  اأن  واأ����ض���اف 
امل�ضلحني،  القب�س على ثالثة من 

يف اأعقاب البالغ عن احلادث.
غري اأن امل�ضلحني غادروا القريتني، 
لتنفيذ  ك���ب���رية  ب�����اأع�����داد  وع��������ادوا 
ال��ه��ج��وم ال�����ذي اأ���ض��ف��ر ع���ن مقتل 
حوايل 30 �ضخ�ضا واإ�ضابة اآخرين 
يف القريتني. ومل تت�ضح بعد هوية 
ينتمون  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  اأو  امل�ضلحني 
حرام  بوكو  جماعة  اأن  غري  اإليها، 
ت�ضكل تهديدا م�ضتمرا للمجتمعات 

يف �ضمال �ضرق نيجرييا.

الدميوقراطيون يرف�شون بومبيو 
الأمريكية للخارجية  وزي��را 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:
يواجه مايك بومبيو الذي اختاره 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
اخلارجية  وزي����ر  من�ضب  لي�ضغل 
موافقة  على  احل�ضول  يف  �ضعوبة 
اأن  ب��ع��د  ال�����ض��ي��وخ  جل��ن��ة يف جمل�س 
رف�س جميع الدميوقراطيني هذا 
التعيني، لكنه مع ذلك قد يح�ضل 
ال�ضبوع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى 

املقبل.
اآخر  كونز  كري�س  ال�ضناتور  وك��ان 
ال�ضوؤون  الدميوقراطيني يف جلنة 
الذين  ال�ضيوخ  اخلارجية مبجل�س 
وت�ضم  امل��ع��ار���س.  موقفهم  اأعلنوا 
و10  ج���م���ه���وري���ا   11 ال���ل���ج���ن���ة 

دميوقراطيني.
وم��ع خ���روج اجل��م��ه��وري ب��ول راند 
وان�ضمامه  احلزبي  الت�ضامن  عن 
اإىل موقف الدميوقراطيني، يتوقع 
الراف�س  موقفها  اللجنة  تعلن  اأن 

لبومبيو  يف ت�ضويت نادر.

املو�شاد يغتال مهند�شًا فل�شطينيًا يف ماليزيا 
•• عوا�صم-ومكاالت:

البط�س  ف��ادي  الفل�ضيطني  املهند�س  مقتل  املالزيزية  ال�ضرطة  اأعلنت 
اأحد  يف  جمهولني  م�ضلحني  بر�ضا�س  ع��ام��ا،   35 العمر  م��ن  وال��ب��ال��غ 

ال�ضوارع قرب منزله يف العا�ضمة كوالمبور.
وقالت و�ضائل اإعالم اإ�ضرائيلية ان البط�س يعد رجل حما�س يف ماليزيا 
العلمية  باحث وخمرتع فل�ضطيني حا�ضل على عدد من اجلوائز  وهو 
من  الكهربائية  الهند�ضة  يف  ال��دك��ت��وراه  درج��ة  على  وح�ضل  الرفيعة، 
اأتهموا فيه  املاليزية .. ويف بيان من عائلة )البط�س(  جامعة )ماليا( 

جهاز املو�ضاد بالوقوف خلف حادثة الغتيال.
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ا�ضتمرار ق�ضف اآخر جيب لداع�ش يف دم�ضق

مفت�شو الكيماوي ي�شلون اإىل موقع هجوم دوما
•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�ضية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الأ�ضلحة  حظر  منظمة  مفت�ضي  اأن 
ال�ضبت،  ام�����س  زاروا،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
م���دي���ن���ة دوم������ا ق�����رب دم�������ض���ق التي 
اأبريل  م���ن  ال�����ض��اب��ع  يف  ا���ض��ت��ه��دف��ت 

بهجوم ي�ضتبه باأنه كيميائي. 
بح�ضب  ب���ي���ان  يف  ال��������وزارة  وق���ال���ت 
املعلومات التي بحوزتنا، فاإن البعثة 
الأ�ضلحة  ح��ظ��ر  مل��ن��ظ��م��ة  اخل��ا���ض��ة 
الكيميائية زارت يف 21 اأبريل قبل 
الذي  املوقع  الظهر يف مدينة دوما 
اأنه مت ا�ضتخدام مواد �ضامة  ي�ضتبه 

فيه. 
الر�ضمي  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وق�����ال  ه����ذا 
احلكومية  ال���ق���وات  اإن  ���ض��وري��ا  يف 
اآخر جيب خارج  ا�ضتمرت يف ق�ضف 

واأ���ض��ب��ح الأ���ض��د يف اأق����وى و���ض��ع له 
ال�����ض��وري��ة التي  ب��داي��ة احل���رب  منذ 
دخلت عامها الثامن، رغم ال�ضربات 
اجل���وي���ة ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا ال���ولي���ات 
املتحدة وبريطانيا وفرن�ضا يوم 14 
اأبريل، وكانت اأول حترك من�ضق بني 

الدول الثالث يف هذه احلرب.
اأع�������ض���اء جمل�س  ���ض��ي��ا���ض��ي��ا، ال��ت��ق��ى 
ال���دويل يف م��زرع��ة معزولة  الم���ن 
على الطرف اجلنوبي لل�ضويد ام�س 
يف م�ضعى لتخطي انق�ضامات عميقة 

حول انهاء احلرب يف �ضوريا.
ويف اأول خطوة من نوعها للمجل�س 
جل�ضته  ي���ع���ق���د  م�����ا  ع��������ادة  ال��������ذي 
ال�ضنوية يف نيويورك، دعت ال�ضويد 
املجل�س،  يف  ال���دائ���م  غ���ري  ال��ع�����ض��و 
العام  والم������ني  ال15  ال�������ض���ف���راء 
ال�ضنة  ه���ذه  غ��وت��ريي�����س  ان��ط��ون��ي��و 

دم�ضق،  ق����رب  احل���ك���وم���ة  ���ض��ي��ط��رة 
اتفاق  اإب���������رام  ب���ان���ت���ظ���ار  ال�������ض���ب���ت، 
مقاتلي  م����ع  ل��ال���ض��ت�����ض��الم  ك���ام���ل 
الذين  وال��ن�����ض��رة  داع�����س  تنظيمي 
�ضل�ضلة  و���ض��وه��دت  ب��ه.  يتح�ضنون 
احلجر  منطقة  يف  النفجارات  من 
ا�ضتمرار  مع  دم�ضق  الأ�ضود جنوبي 

�ضقوط القذائف.
تنظيمي  م����ن  امل���ق���ات���ل���ون  وواف��������ق 
الن�ضحاب  ع��ل��ى  وال��ن�����ض��رة  داع�����س 
م��ن اجل��ي��ب، اجل��م��ع��ة، وي�ضري هذا 
حملة  يف  جديد  تقدم  اإىل  التطور 
الأ�ضد  ب�����ض��ار  ال�������ض���وري  ال��رئ��ي�����س 
ل�ضتعادة ما تبقى من جيوب يف يد 
املعار�ضة امل�ضلحة وداع�س والن�ضرة، 
بعد  العا�ضمة  وتعزيز موقفه حول 
ا���ض��ت��ع��ادة ال��غ��وط��ة ال�����ض��رق��ي��ة هذا 

ال�ضهر.

يف  الر�ضمي  غ��ري  اجتماعهم  لعقد 
باكاكرا.

املوفد  ح�ضور  تاأكيد  بعد  يتم  ومل 
الدويل اخلا�س اإىل �ضوريا �ضتافان 

دي مي�ضتورا.
لداغ  ال�ضيفي  املقر  كانت  وامل��زرع��ة 
اأمني  ال��ذي كان ثاين   ، هامر�ضولد 
املتحدة ولقي م�ضرعه  ل��الأمم  ع��ام 
يف ح��ادث حتطم طائرة يف افريقيا 

ب�ضكل غام�س عام 1961.
ال���واق���ع���ة يف قلب  امل���زرع���ة  وت�����ض��م 
م�ضافة  بعد  على  طبيعية  حممية 
اربعة  البلطيق،  بحر  ع��ن  ق�ضرية 
لعمال  وخ�ضعت  باحة  حول  مبان 
ال�������ض���ن���وات الخ�������رية.  ت���رم���ي���م يف 
ال�ضيفي  املقر  هو  الغربي  واجلناح 
متنح  التي  ال�ضويدية  لالكادميية 

جوائز نوبل لالدب.

اعرتافاته تطرح اأ�ضئلة:

! الوليات املتحدة: م�شرت جيم�س كومي املحررّ
•• الفجر – خرية ال�صيباين

رواية  يف  والنظيف  ال���ورع  املحامي  فين�س،  اأتيكو�س  ه��و  الأدب���ي  بطله 
الذي يدافع  ال�ضاخر  الطائر  النار على  ال�ضهرية، ل تطلقوا  هاربر يل 
عن اأ�ضود متهم ظلماً. معلمه الفكري هو راينهولد نيبور، وهو لهوتي 
اأوباما. منذ �ضنوات، يقوم جيم�س  بروت�ضتانتي اأثرت تاأمالته يف باراك 
�ضورته،  بتلميع  الفيدرايل،  التحقيقات  ملكتب  ال�ضابق  الرئي�س  كومي، 

�ضورة رجل متوا�ضع، �ضادق، ومدافع عن احلقيقة.
)التفا�ضيل �س11(
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�شارك يف امللتقى الدويل للف�شاء بالوليات املتحدة

•• كولورادو-وام:

�ضارك وفد رفيع امل�ضتوى من وكالة الإمارات للف�ضاء والقطاع الف�ضائي 
بالدولة يف فعاليات »ملتقى الف�ضاء الدويل« الذي اأقيم بولية كولورادو 
الأم��ري��ك��ي��ة مب�����ض��ارك��ة نخبة م��ن ق���ادة ال��ق��ط��اع ال��ع��امل��ي��ني ومم��ث��ل��ني عن 

اجلهات احلكومية وخرباء من جميع اأنحاء العامل.
تراأ�س الوفد .. معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�ضي 
وزير دولة ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة رئي�س جمل�س اإدارة 
حممد  املهند�س  الدكتور  �ضعادة  �ضم  فيما   .. للف�ضاء  الإم���ارات  وكالة 

نا�ضر الأحبابي مدير عام الوكالة وعدد من امل�ضوؤولني واملهند�ضني.
و�ضارك معايل الدكتور الفال�ضي يف جل�ضة حوارية �ضمن فعاليات امللتقى 

املت�ضارع  الأثر  خاللها  وناق�س  النا�ضئة  الف�ضاء  قطاع  اقت�ضاديات  حول 
لالأن�ضطة الف�ضائية على خطط التنويع القت�ضادي يف دولة الإمارات.

نحو  التحول  يف  القطاع  م�ضاهمة  وم��دى  اإمكانات  معاليه  وا�ضتعر�س 
اأهمية  على  ال�ضوء  ت�ضليطه  اإىل  اإ�ضافة  املعرفة  على  املبني  القت�ضاد 

العمل والتعاون مع الأطراف الدولية يف هذا القطاع احليوي.
الأن�ضطة  الإم���ارات على  دول��ة  اأن تركيز  اإىل   - واأ���ض��ار - خ��الل اجلل�ضة 
النوع  ه��ذا  يحفز  حيث  امل�ضتقبل  يف  ا�ضتثمار  مبثابة  يعترب  الف�ضائية 
والتطبيقات  والتعليمية  التكنولوجية  املقدرات  ويحقق  ال�ضتثمار  من 
وترية  ت�ضارع  على  ينعك�س  وبالتايل  املن�ضودة  العلمية  للمواد  املتقدمة 
التنمية يف خمتلف القطاعات الأخ��رى ف�ضال عن ما يوفره من عوائد 
يعترب  العامل من حولنا  ا�ضتك�ضاف  اإن  وقال معاليه  اقت�ضادية.  وفوائد 

املعريف  امل���وروث  على  اأث��را  واأعظمها  الب�ضرية  تخو�ضها  مغامرة  اأ�ضمى 
اأو دولة امل�ضاهمة يف  وج��ودة حياة النا�س جميعا فال ميكن لأي جمتمع 
تكاتف  دون  اجلماعية  املنفعة  ه��ذه  مثل  وحتقيق  النبيلة  امل�ضاعي  ه��ذه 
الأمر  يتعلق  ح��ني  خا�ضة  ال��ع��امل  ح��ول  املعنية  الأط����راف  جميع  جهود 
يتطلبها  التي  املتقدمة  املهارات  وتنمية  لتعزيز  املعريف  والنقل  بالتبادل 
حتقيق هذه الغاية. واأو�ضح معاليه اأن »م�ضبار الأمل« يعترب اأول مهمة 
لدولة الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ وامل�ضروع الأ�ضا�ضي والأهم ل�ضتك�ضاف 
الإمارات  دول��ة  ال�ضباب يف  �ضيلهم جيل  الراهن حيث  الوقت  الف�ضاء يف 
اأح��دث و�ضائل  ال���دوؤوب على توظيف  ال��دول��ة  اأن��ه بف�ضل حر�س  وي��وؤك��د 
حد  اأو  �ضقف  يوجد  ل��ن  وبناتها  اأبنائها  لتمكني  والتكنولوجيا  العلوم 
اإن  الأح��ب��اب��ي  املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن  لطموحاتهم. 

اأك��دت عمق العالقات التي جتمع دولة الإم��ارات مع  امل�ضاركة يف امللتقى 
خمتلف الدول حول العامل يف قطاع الف�ضاء.

امللتقى �ضل�ضلة  وكان وفد قطاع الف�ضاء الإماراتي قد عقد على هام�س 
من الجتماعات رفيعة امل�ضتوى مع ممثلني عن جمموعة من الوكالت 
وكالة  رئي�س  ليتفود  روب��رت  اأبرزهم  من  العاملية  الف�ضائية  واملنظمات 
نائب  جونغ  �ضون  بيونغ  اإىل  اإ�ضافة  بالإنابة  »نا�ضا«  الأمريكية  الف�ضاء 
اجلنوبية  كوريا  ل��دى  والت�ضالت  املعلومات  وتكنولوجيا  العلوم  وزي��ر 

و�ضيلفان لبورتيه رئي�س وكالة الف�ضاء الكندية.
الإمارات  التوايل لوكالة  الرابعة على  امل�ضاركة تعترب  اأن هذه  اإىل  ي�ضار 
للف�ضاء يف فعاليات ملتقى كولورادو والذي جذب هذا العام اأكر من 14 

األف م�ضارك و�ضم متحدثني مرموقني وبارزين.

»البنية التحتية« بتنفيذي اأبوظبي توؤكد اأهمية املحميات الطبيعية يف احلفاظ على النظم البيئية
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت جلنة البنية التحتية والبيئة - اإحدى اللجان الفرعية التابعة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي - اأهمية دور املحميات الطبيعية يف احلفاظ على 
النظم البيئية وتن�ضيط ال�ضياحة يف الإمارة الأمر الذي يدعم خطة اأبوظبي 

يف اإيجاد بيئة م�ضتدامة وحتقيق ال�ضتغالل الأمثل للموارد.
اإىل متنزه  والبيئة  التحتية  البنية  بها جلنة  زي��ارة قامت  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
التي تن�ضوي حتت �ضبكة زايد  اأهم املحميات  القرم الوطني الذي يعد من 
للمحميات الطبيعية يف اإمارة اأبوظبي وتبلغ م�ضاحته 990 هكتارا ويتميز 

بكثافة اأ�ضجار القرم ويعد وجهة لكثري من الطيور املهاجرة.
واطلعت اللجنة خالل زيارتها التفقدية على اجلهود املبذولة للحفاظ على 
الإمارة  القرم يف  �ضائر غابات  املهمة والتي تعد مع  هذه املحمية الطبيعية 

اأف�ضل امل�ضدات الطبيعية للرياح وتوؤدي دورا مهما يف حماية الإمارة من املد 
البحري ف�ضال عن دورها يف تنقية املياه املحيطة بها وتلطيف اجلو وتنقيته 
من ثاين اأك�ضيد الكربون ما يجعلها اأحد اأبرز العوامل الطبيعية التي ت�ضهم 

يف خف�س اآثار ظاهرة الحتبا�س احلراري وتغري املناخ.
وتعترب اأ�ضجار القرم ثروة فريدة وتلعب دورا جوهريا يف احلفاظ على اأنواع 
و�ضرطان  والروبيان  كالطيور  ال�ضمكية  وال��روة  املختلفة  البحرية  احلياة 
البحر واملحاريات والق�ضريات الأخرى وتعمل كبيئة هامة لتوفري الغذاء لها 
وحا�ضنة طبيعية للعديد من هذه الأنواع حيث ت�ضكل ملجاآ وماأوى مالئما 

لتعاي�ضها وتكاثرها وتاأمني احلماية املنا�ضبة لها.
كما ي�ضاهم القرم ب�ضكل كبري يف حماية املناطق ال�ضاحلية من التاآكل ب�ضبب 

الآثار الناجتة عن التيارات والأمواج البحرية وحركة املد واجلزر.
وا�ضتمعت اللجنة اإىل �ضرح مف�ضل عن امل�ضروعات التطويرية التي ي�ضهدها 

م��ن��ت��زه ال��ق��رم ال��وط��ن��ي ال���ذي ي��ع��د م��ق�����ض��دا ل��ل��زائ��ري��ن م��ن داخ���ل الدولة 
اأو علماء الطيور والكائنات  وخارجها �ضواء من حمبي النزهات والرحالت 
البحرية الذين يجدون فيه بيئة خ�ضبة للدرا�ضة ل �ضيما اأنه ي�ضم ثمانية 
ماليني �ضجرة قرم ويحت�ضن اأكر من 60 نوعا من الطيور و30 نوعا من 

الأ�ضماك والق�ضريات واملحاريات.
اأهمية  وحمايتها  البيئة  ت��ويل  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  اأن  اللجنة  اأع�����ض��اء  واأك���د 
اأن  اإىل  م�ضريين   .. و�ضامل  م�ضتدام  من��و  حتقيق  نحو  خطتها  يف  ق�ضوى 
على  احلفاظ  جمال  يف  احلكومة  و�ضعتها  التي  وال�ضرتاتيجيات  اخلطط 
احلياة الفطرية حر�ضت على اإعطاء البيئة اأولوية كبرية من خالل الرتكيز 
على حماية الإرث الطبيعي التي تتميز به اإمارة اأبوظبي واحلد من تاأثري 
التغريات البيئية عليه وحماية م�ضادر املياه واملحافظة على الكائنات احلية 

والتنوع البيئي.

م�ضتوى  على  �ضواء  اأبوظبي  تبذلها  التي  البيئية  باجلهود  اللجنة  ونوهت 
اأو على  برية و6 حمميات بحرية  13 حممية  تعدادها  بلغ  التي  املحميات 
م�ضتوى برنامج مراقبة جودة مياه البحر والروا�ضب والذي يطبق يف 22 
موقعا على �ضاحل اأبوظبي ف�ضال عن العمل ب�ضكل دائم على حتليل جودة 
مياه البحر الأمر الذي ي�ضهم يف احلفاظ على ال�ضحة العامة وجودة املياه 

ال�ضاحلية و�ضالمة النظم البيئية.
اأبناء  نفو�س  يف  را�ضخة  ثقافة  بالبيئة  الهتمام  ثقافة  اأن  اللجنة  واأ�ضافت 
يد  انطلقت على  التي  البيئية  والربامج  امل��ب��ادرات  اإىل  .. م�ضرية  الإم���ارات 
اآل نهيان » طيب اهلل ث��راه » وال��ذي كان  املغفور له ال�ضيخ زاي��د بن �ضلطان 
حري�ضا على حماية النظم البيئية وحماية النباتات واحليوانات النادرة بل 
كان �ضباقا على م�ضتوى العامل كله حني دعا » رحمه اهلل » اإىل تاأ�ضي�س اأول 
غابة ا�ضطناعية يف الإمارة يف مدينة زايد يف املنطقة الغربية �ضنة 1969.

الحتاد للطران تطلق 4 مبادرات احتفاء ب� عام زايد
•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت جمموعة الحتاد للطريان 
ام�س اأربع مبادرات احتفاء ب� “ عام 
طائرة  تخ�ضي�س  ت�ضمل   “ زاي���د 
اخلريية  والأن�ضطة  للمهام  �ضحن 
والإن�ضانية واإطالق “طائرة زايد” 
الثقافية”  اأب���وظ���ب���ي  و”جتربة 
وتنظيم مبادرة “ماراثون اأبوظبي 
ال�ضيخ  جممع  واإط���الق  للطيور” 
امل�ضتقبل يف  زايد وبرنامج طالئع 

قطاع الطريان.
وتنبع املبادرات من القيم الرئي�ضية 
الأربعة ل� “ عام زايد” املتمثلة يف 
وال�ضتدامة  والح�����رتام  احل��ك��م��ة 

والتطوير الإن�ضاين.
الرئي�س  دوغ����ال�����س  ت����وين  وق�����ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة الحت������اد 
ال�ضيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اإن  ل��ل��ط��ريان 

زايد املوؤ�ض�س وم�ضجد ال�ضيخ زايد 
الكبري ومتحف اللوفر يف اأبوظبي. 
ويف اإطار اجلمع بني عامل الطريان 
 .. ال�ضتدامة  بعمليات  والهتمام 
ل��ل��ط��ريان وهيئة  ت��ع��ت��زم الحت�����اد 
البيئة - اأبوظبي تنظيم “ماراثون 
يعترب  ال����ذي  للطيور”  اأب��وظ��ب��ي 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
التي  الفالمينغو  لطيور  ال��ع��امل 

حتمل اأجهزة تعقب.
الفالمينغو  ط��ي��ور  تعقب  و�ضيتم 
والذي �ضيتبع كل طائر منها جلهة 
معينة يف العا�ضمة اأبوظبي ب�ضورة 
اأث��ن��اء حتليقها  اإل��ك��رتون��ي��ة وذل���ك 
نهاية  ال���ت���وال���د يف  م��و���ض��م  خ����الل 
العام وذلك بهدف تعزيز م�ضتوى 
ال�ضيخ  ك��ان  والتي  بالبيئة  الوعي 

زايد �ضغوفا باحلفاظ عليها.
الإن�ضاين  التطوير  ويتاألف حمور 

مبئوية  ب���الح���ت���ف���ال  امل���ج���م���وع���ة 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - وذلك 
غر�ضها  ال��ت��ي  القيم  تر�ضيخ  ع��رب 
ال�ضوء  وت�ضليط  املوؤ�ض�س  ال��وال��د 
العطرة  و����ض���ريت���ه  م��ن��اق��ب��ه  ع��ل��ى 
وف�ضله الكبري على دولة الإمارات 
الطريان  وق���ط���اع  ع��ام��ة  ب�����ض��ورة 
ب�ضورة خا�ضة. وانطالقا من قيمة 
الحرتام.. بادرت الحتاد للطريان 
اإىل تخ�ضي�س طائرة �ضحن حتمل 
�ضتتوىل  زايد” والتي  “عام  �ضعار 
الإن�ضانية  امل�ضاعدات  رح��الت  نقل 
اخلريية  واجل���ه���ات  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات 
خالل عام 2018 علما باأن مهمة 
ال�ضحن الإن�ضانية الأوىل �ضتنطلق 

خالل �ضهر مايو املقبل.
بحكمة  الح�����ت�����ف�����اء  اإط����������ار  ويف 
اأو�ضاط  يف  املوؤ�ض�س  ال��وال��د  وروؤي���ة 

زايد بن �ضلطان اآل نهيان - طيب 
ب�ضمات فريدة  يتحلى   - ث��راه  اهلل 
يف ال��روؤي��ة وال��ق��ي��ادة وك���ان لعزمه 
الف�ضل  اأب���ل���غ  وح��ن��ك��ت��ه  وح��ك��م��ت��ه 
اإليه  و���ض��ل��ت  فيما  الأث����ر  واأع���ظ���م 
دول����ة الإم������ارات ح��ال��ي��ا م��ن تقدم 
اأن  م����وؤك����دا   .. ومت���ا����ض���ك  ورخ������اء 
ال�ضيخ زايد ترك من خالل روؤيته 
حياة  على  وا���ض��ح��ة  ب�ضمة  واإرث����ه 
ال��ب�����ض��ر يف خمتلف  م���ن  امل���الي���ني 
رب�����وع امل���ع���م���ورة وام����ت����دت اأي���ادي���ه 
ال��ب��ي�����ض��اء واأع��م��ال��ه اخل��ريي��ة اإىل 
ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م. واأ����ض���اف اأن���ه منذ 
اأك��ر من ن�ضف قرن م�ضى و�ضع 
اإىل ر�ضم  ال�ضيخ زاي��د روؤي��ة ت�ضبو 
معامل قطاع وبنية حتتية متطورة 
يف جمال الطريان داخل العا�ضمة 
كربيات  غرار  على  وذلك  اأبوظبي 
فخر  ع��ن  معربا   .. العاملية  امل���دن 

العاملي  امل�����ض��ت��وى  اجل��م��اه��ري ع��ل��ى 
امل�ضافرون  ال�ضيوف  �ضيحظى   ..
اإح��دى طائرات الحتاد  على منت 
 A380 ط�������راز  م����ن  ل���ل���ط���ريان 
جمموعة  ع��ل��ى  الإط����الع  بفر�ضة 
امل���اأث���ورة واخلدمات  الأق�����وال  م��ن 
امل�ضتلهمة من م�ضرية ال�ضيخ زايد 
ع���رب اأج���ه���زة ال��ت�����ض��ل��ي��ة ع��ل��ى منت 
الطائرة وهدايا الأطفال ومعر�س 
�ضور يج�ضد حياته الرية باخلري 

والرب والعطاء.
ك��م��ا ���ض��ت��ط��ل��ق جم��م��وع��ة الحت����اد 
للطريان جتربة اأبوظبي الثقافية 
ح��ي��ث ���ض��ت��ن��ق��ل امل��ج��م��وع��ة خالل 
جميع  م��ن  �ضيف  األ���ف   2018
اأن���ح���اء ال��ع��امل مل��ع��رف��ة امل��زي��د عن 
اأبوظبي  للعا�ضمة  الثقايف  الطابع 
واحليوية  بالن�ضاط  تنب�س  التي 
�ضرح  اإىل  زي���ارات  تنظيم  وت�ضمل 

م���راف���ق الحت������اد ل��ل��ت��دري��ب على 
جممع  اإىل  ال���ع���ني  يف  ال����ط����ريان 
الحتاد  و�ضتطلق  – ال��ع��ني.  زاي��د 
للطريان برنامج طالئع امل�ضتقبل 
واملخ�ض�س  ال����ط����ريان  ق���ط���اع  يف 
لطالب املدار�س يف دولة الإمارات.

للطريان  الحت������اد  ح��م��ل��ة  ���ض��م��ن 
زايد” من عن�ضرين  “عام  خ��الل 
اأكادميية  ا�ضم  تغيري  �ضيتم  حيث 
التدريب املجاورة للمقر الرئي�ضي 
 – زاي���د  “جممع  اإىل  للمجموعة 
ا�ضم  تغيري  ع��ن  ف�ضال  اأبوظبي” 

اإلهام  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت�����ض��ع��ى 
الأط�����ف�����ال ع����رب ت��ن��ظ��ي��م ج����ولت 
اإر�ضادية يف املقر الرئي�ضي لالحتاد 
ال��ت��دري��ب يف  واأك��ادمي��ي��ة  للطريان 
اأب��وظ��ب��ي مب��ا يف ذل���ك ج��ل�����ض��ات يف 

اأجهزة حماكاة الطريان.

اأبوظبي للجودة يح�شل على العتماد الدويل كجهة تفتي�س دولية

 �شرطة اأبوظبي ت�شارك يف تاأمني مهرجان الظفرة البحري باملرفاأ

•• اأبوظبي-وام:

ح�ضلت اإدارة مراقبة الأ�ضواق يف جمل�س اأبوظبي للجودة 
دولية  تفتي�س  كجهة  ال��دويل  العتماد  على  واملطابقة 
ISO/  “ القيا�ضية  املوا�ضفات  ملتطلبات  وفقا  وذل��ك 
قفزة  العتماد  هذا  “ ويعد   IEC 17020:2012
كربى  ملناف�ضة  طموحها  نحو  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ك��ربى 
املوؤ�ض�ضات الدولية املعنية بتطبيق اأعلى معايري اجلودة 

على املنتجات و�ضبط الأ�ضواق.
عام  اأم��ني  الكعبي  حميد  هالل  الدكتور  �ضعادة  وا�ضتلم 
املعنية  اجل��ه��ة   - وامل��ط��اب��ق��ة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ال�ضهادة   - اأبوظبي  يف  للجودة  التحتية  البنية  بتطوير 
ملركز  التنفيذي  املدير  حممد  اأحمد  اأمينة  �ضعادة  من 

.EIAC الإمارات العاملي لالعتماد
من  ف��ري��ق  ق��ي��ام  عقب  الع��ت��م��اد  على  الإدارة  وح�ضلت 
ل����دى م���رك���ز الإم��������ارات العاملي  امل��ع��ت��م��دي��ن  امل��دق��ق��ني 
مراقبة  اإدارة  على  تدقيق  عمليات  ب��اإج��راء  لالعتماد 
امل��رح��ل��ة الأوىل يف  الأ�����ض����واق ع���رب م��رح��ل��ت��ني مت��ث��ل��ت 

واملمار�ضات  والإج������راءات  اجل���ودة  ن��ظ��ام  على  التدقيق 
ت�ضميمها  مت  وال��ت��ي  الإدارة  ل��دى  املعتمدة  التفتي�ضية 
القيا�ضية  املوا�ضفة  متطلبات  مع  يتواءم  مبا  وتنفيذها 
واخلا�ضة   ISO/IEC 17020:2012 الدولية 
التفتي�س الدولية وكذلك  باملتطلبات الإلزامية بهيئات 

وفقا لأف�ضل املمار�ضات العاملية بهذا املجال.
ملكتب  تدقيق  زي���ارات  ب��اإج��راء  الثانية  املرحلة  ومتثلت 
خدمات التحقق التابع للمجل�س يف اأبوظبي اإ�ضافة اإىل 
زيارات ميدانية برفقة مفت�ضي املجل�س بهدف التدقيق 
خدمات  ع��ل��ى  املطبقة  الفنية  الإج������راءات  تنفيذ  ع��ل��ى 
ملوازين  وال��ت��ح��ق��ق  املجل�س  مفت�ضي  وك��ف��اءة  التفتي�س 
الأخ���رى وعدادات  التجارية  وامل��وازي��ن  وال��ع��ود  ال��ذه��ب 
بيع امل�ضتقات البرتولية يف حمطات اخلدمة املنت�ضرة يف 

اإمارة اأبوظبي.
املعلومات  خدمات  اإدارة  مدير  املهريي  �ضلطان  واأع��رب 
وامل�����ض��ارك��ة يف جمل�س اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة عن 
كجهة  ال���دويل  الع��ت��م��اد  على  املجل�س  بح�ضول  ف��خ��ره 
 “ القيا�ضية  امل��وا���ض��ف��ة  ملتطلبات  وف��ق��ا  دول��ي��ة  تفتي�س 

وهو   A �ضنف   “  ISO/IEC 17020:2012
م�ضوؤولية اإ�ضافية نتطلع للقيام بها على اأكمل وجه.

وا�ضاف اأن احل�ضول على هذا العتماد ي�ضاهم يف حتقيق 
التحتية  بالبنية  الرت��ق��اء  اإىل  ال�ضاعية  املجل�س  روؤي���ة 
التميز  اأبوظبي من  اإم��ارة  للجودة وامل�ضاهمة يف متكني 
بنية  وتطوير  وتي�ضري  بقيادة  ر�ضالته  وحتقيق  عامليا 
عالية  كفاءة  وذات  متكاملة  الإم���ارة  يف  للجودة  حتتية 
اجلودة  ثقافة  تعزيز  �ضاأنها  م��ن  العاملي  ال�ضعيد  على 

والتنمية ال�ضناعية والتناف�ضية و�ضالمة امل�ضتهلك.
م���ن ج��ه��ت��ه اأو����ض���ح امل��ه��ن��د���س ي��و���ض��ف اأح���م���د اجل�ضمي 
الإمارات  مركز  يف  التفتي�س  جهات  اعتماد  ق�ضم  رئي�س 
اأول جهة  يعترب  املجل�س  اأن   EIAC العاملي لالعتماد 
وفقا  العتماد  على  حت�ضل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  حكومية 
 ISO/IEC 17020:2012 للموا�ضفة القيا�ضية
ويعك�س ح�ضولهم على العتماد يف جمال التفتي�س على 
م�ضتقات البرتولية يف حمطات اخلدمة الأول من نوعه 
يف جمالت العتماد املقدمة من قبل ال� EIAC التزام 
حتقيق  يف  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  القيادة  بتوجهات  املجل�س 

روؤية الإمارات 2021.
اأبوظبي  ويعك�س هذا العرتاف الدويل حر�س جمل�س 
كفاءته  لرفع  العمل  موا�ضلة  على  واملطابقة  للجودة 
الرقابية اإىل اأعلى م�ضتوى بهدف الرتقاء بجودة املنتج 
الوطني وتعزيز قدراته التناف�ضية يف الأ�ضواق ومن ثم 
الوطني  القت�ضاد  يخدم  مبا  اجل��ودة  منظومة  تطوير 
وي�ضع دولة الإمارات بكل جدارة يف م�ضاف دول العامل 

املتقدم.
واملطابقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأن  بالذكر  جدير 
التنظيمية  للجهات  ممكنا  ليكون   2009 ع��ام  تاأ�ض�س 
اأب��وظ��ب��ي ول��رف��ع ج���ودة ال�����ض��ادرات واملنتجات  يف اإم����ارة 
والتنمية  اجل������ودة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  امل���ت���داول���ة حم��ل��ي��ا 
ال�ضناعية والتناف�ضية و�ضالمة املنتج من خالل متكني 
واملقايي�س  املنتجات  �ضالمة  وتنفيذ  لو�ضع  املنظمني 

القانونية وبرامج املطابقة.
كما يحدد املجل�س املبادئ التوجيهية واملعايري للتحقق 
من اأن املنتجات امل�ضنعة واملتداولة يف الإمارة تتفق مع 

اأعلى معايري ال�ضالمة واجلودة واملطابقة.

•• اأبوظبي-وام:

���ض��ارك��ت ���ض��رط��ة اأب��وظ��ب��ي مم��ث��ل��ة يف م��دي��ري��ة �ضرطة 
م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة ب��ق��ط��اع الأم�����ن اجل��ن��ائ��ي يف تاأمني 
فعاليات مهرجان الظفرة البحري على �ضاطئ مدينة 
 20 على  تزيد  م�ضاحة  على  الظفرة  املرفاأ يف منطقة 
املائية  بال�ضباقات  اأن�ضطته  وت��زخ��ر  م��رب��ع  م��رت  األ���ف 
والرتفيهية  والرتاثية  الثقافية  والفعاليات  املتنوعة 

ومب�ضاركة نخبة من الريا�ضيني العامليني.
مديرية  مدير  اخلييلي  �ضعيد  �ضهيل  العميد  واأو�ضح 

�ضرطة منطقة الظفرة اأن املديرية �ضكلت جلنة اأمنية 
باملهرجان  الأمنية اخلا�ضة  الإج��راءات  بتوفري  مكلفة 
ملوقع  امل��وؤدي��ة  ال�ضوارع  على  امل��روري��ة  احلركة  تاأمني  و 
توفري  و  بالفعالية  اخلا�س  املخيم  وت��اأم��ني  املهرجان 
كافة متطلبات الأمن و ال�ضالمة مب�ضاركة عدة جهات 

�ضرطية.
واأكد اخلييلي حر�س �ضرطة اأبوظبي على امل�ضاركة يف 
يف  ال�ضرتاتيجية  لأهدافها  جت�ضيداً  كافة  الفعاليات 
الأمن  وت��وف��ري  العامة  ال�ضالمة  �ضبل  اأق�ضى  حتقيق 

للجميع.

من  مكثفاً  ح�����ض��وراً  ي�ضهد  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  م�����ض��رياً   
الريا�ضات  وحم��ب��ي  وامل��غ��ام��رات  بال�ضباقات  املهتمني 

البحرية.
ولفت اإىل اأهمية امل�ضاركة يف ت�ضويق الر�ضائل ال�ضرطية 
والتوا�ضل  املجتمع  والأمن وخدمة  التوعية  مبجالت 
مع اأفراد املجتمع وال��زوار من خمتلف مناطق الدولة 
وخ��ارج��ه��ا وك�����ض��ب ث��ق��ة اجل��م��ه��ور يف اخل���دم���ات التي 

تقدمها ال�ضرطة وفق اأف�ضل املعايري العاملية. 
واأ����ض���اف اأن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��وع��وي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام تتميز 
مب�����ض��ارك��ة م��رك��ز ال�����ض��ع��ادة املتنقل وال����ذي ي��ه��دف اإىل 

جمل�س  اإقامة  ي�ضمل  كما  للجمهور  اخلدمات  تقريب 
ل�ضتقبال اجلمهور والتجاوب مع مقرتحاتهم واآرائهم 
اخلا�ضة بامل�ضاركة ال�ضرطية واأهميتها وجولت توعوية 
للجمهور وامل�ضاركني يف امل�ضابقات الريا�ضية املائية من 

خالل الت�ضال املبا�ضر وتبادل املعلومات.
ونا�ضد مدير مديرية �ضرطة منطقة الظفرة اجلمهور 
حاثاً  العامة  ال�ضالمة  با�ضرتاطات  الل��ت��زام  ب�ضرورة 
اأول���ي���اء الأم����ور ع��ل��ى م��راق��ب��ة الأط���ف���ال وع���دم تركهم 
�ضالمتهم  على  حر�ضاً  ال�ضباحة  مواقع  يف  مبفردهم 

وحماية لهم من الغرق.

ربط الكرتوين على م�شتوى الدولة يتيح 
للقا�شي التنفيذ املبا�شر والفوري لالأحكام

•• اأبوظبي-وام: 

وا�ضتقالل  الق�ضائي  العمل  ون��زاه��ة  ج��ودة  ملحور  الفرعي  الفريق  ناق�س 
ال��ق�����ض��اء وامل��ن��ب��ث��ق م��ن ال��ف��ري��ق ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ض��ر ���ض��ي��ادة ال��ق��ان��ون خالل 
مدير  بوع�ضيبة  �ضيف  جا�ضم  امل�ضت�ضار  القا�ضي  �ضعادة  برئا�ضة  اجتماعه 
دائرة التفتي�س الق�ضائي بوزارة العدل م�ضروع التنفيذ الإلكرتوين املبا�ضر 
لالأحكام والقرارات والإنابات الق�ضائية والهادف اإىل التنفيذ الإلكرتوين 
الإل��ك��رتوين مع  الربط  ب�ضكل مبا�ضر وذل��ك من خالل  القا�ضي  من قبل 
بتعزيز  العدل  وزارة  التزاما من  العالقة  ذات  واملحلية  الحتادية  اجلهات 

موقع الدولة مبوؤ�ضر �ضيادة القانون ورفع تناف�ضيتها بني الدول.
وياأتي امل�ضروع اجلديد تنفيذا لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
لتحقيق  احلكومية  وامل�ضرعات  التنفيذية  ال��ف��رق  وتفعيل  باإن�ضاء  اهلل” 
الأجندة الوطنية وتعزيزاً للعمل احلكومي امل�ضرتك وت�ضافر اجلهود بني 
وحتقيق  العاملية  للريادة  حتقيقاً  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات 

روؤية الإمارات 2021.
احلقوق  وح��م��اي��ة  وت�ضريعها  التنفيذ  م�ضتويات  ل��رف��ع  امل�����ض��روع  وي��ه��دف 
لق�ضاة  يوفر  كما  الق�ضائية  الأحكام  تنفيذ  زمن  واخلف�س من  و�ضمانها 
�ضدهم  املنفذ  جت��اه  الق�ضائية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  م��ن  تعزز  اأدوات  التنفيذ 
ب�ضكل  الوقوف  للقا�ضي  �ضفافية ودقة ويتيح  اعتباري بكل  اأم  طبيعي كان 
تف�ضيلي ودقيق على املالءة املالية وغريها للمنفذ �ضده احلكم ومعرفة ما 
اإذا كان مماطاًل اأم غري ذلك بال�ضكل الذي يوؤثر ايجاباً على ثقة املجتمع 

بالق�ضاء وبيئة العمل وال�ضتثمار بالدولة.
�ضيادة  موؤ�ضر  معايري  من  جمموعة  على  ايجاباً  امل�ضروع  تنفيذ  وينعك�س 
القانون منها ت�ضريع �ضري الإجراءات الق�ضائية ونزاهة العملية الق�ضائية 

واإقامة العدل وا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية وتنفيذ القرارات الق�ضائية.
بتنفيذ  ال��ع��الق��ة  وذات  امل�ضاهمة  اجل��ه��ات  م��ن  ممثلني  الج��ت��م��اع  ح�ضر 
امل�ضروع وتطبيقه وهي وزارة الداخلية وزارة املالية وحماكم را�س اخليمة 
وحماكم دبي ودائرة الق�ضاء يف ابوظبي والقيادة العامة ل�ضرطة ابوظبي 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  والأمانة  دبي  ل�ضرطة  العامة  والقيادة 
العامة  والأمانة  اأبو ظبي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأمانة  دبي 
يف  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  و  القيوين  اأم  لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س 
اإمارة ال�ضارقة و دائرة التنمية القت�ضادية يف اإمارة عجمان وهيئة الطرق 

واملوا�ضالت يف اإمارة دبي.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�ضارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�ضارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية المارات                    7474900
�ضيدلية الأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية املدينة                       2240566 
�ضيدلية اجلامعة                    3967335 
�ضيدلية الأحتاد                      3935619
�ضيدلية ابن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جراند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بلدية دبي ت�شكل »جلنة تطوير الأحياء ال�شكنية«
•• دبي-وام: 

تكري�ضا  وذل���ك   « ال�ضكنية  الأح��ي��اء  تطوير  جلنة   « دب��ي  بلدية  �ضكلت 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  لتوجيهات 
ب�ضرورة  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اخليارات  توفري  اإط��ار  ويف  للمواطنني  الكرمية  احلياة  مقومات  توفري 
الراحة  ولأ�ضرهم  لهم  وتكفل  احتياجاتهم  تلبي  التي  املالئمة  ال�ضكنية 
وال�ضتقرار يف اأحيائهم ال�ضكنية وحتقيقا لروؤية البلدية يف بناء مدينة 
الذي   - دبي  بلدية  عام  مدير  الهاجري  داود  وق��ال  وم�ضتدامة.  �ضعيدة 
اأ�ضدر قرارا اإداريا بت�ضكيل اللجنة - اإن ت�ضكيل اللجنة يهدف لالرتقاء 
وتطوير  ال�ضكنية  الأح��ي��اء  يف  وحت�ضينها  البلدية  اخل��دم��ات  مب�ضتوى 

فيها  وال��رتاث��ي��ة  والتجميلية  والرتفيهية  اخل��دم��ي��ة  وامل��واق��ع  امل��راف��ق 
اأنحاء  جميع  يف  ال�ضكنية  لالأحياء  امل�ضتقبلية  الحتياجات  وا�ضت�ضراف 
مدينة دبي وذلك يف �ضياق عملية التطوير امل�ضتمرة التي تهدف لتحقيق 
�ضمان  عن  ف�ضال  والزده���ار  الرفاهية  مظلة  وتو�ضيع  املجتمع  �ضعادة 
كبار  فئة  ومنها  ال�ضكنية  الأح��ي��اء  يف  والتي�ضري  ال��راح��ة  و�ضائل  وج��ود 
ال�ضن واأ�ضحاب الهمم عن طريق تهيئتها مبا يتما�ضى مع احتياجاتهم 
ال�ضكنية  الأح��ي��اء  يف  اخل�ضراء  والرقعة  الأ�ضجار  زي��ادة  على  والرتكيز 

وتطوير وحت�ضني وتنظيم املواقع املزروعة فيها.
واأ�ضاف اأن مهام اللجنة �ضتتجلى يف اإعداد درا�ضة متكاملة حول م�ضروع 
تطوير الأحياء ال�ضكنية يف اإمارة دبي ت�ضمل و�ضع خطة تنفيذ امل�ضروع 

ب�ضكل �ضريع وتبني كل الأفكار الإبداعية التي تري اأهدافه.

دبي  اإم���ارة  يف  والقائمة  للمواطنني  ال�ضكنية  املناطق  تطوير  اأن  وذك��ر 
التي  الأول��وي��ات  من  �ضتكون  احتياجاتهم  وتلبي  ل�ضكانها  جاذبة  لتكون 
�ضتعمل عليها بلدية دبي من خالل و�ضع اخلطط وتنفيذها بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية الأخرى املعنية .. لفتا اإىل اأن البلدية �ضتفتح املجال 
عرب قنواتها ل�ضكان هذه املناطق لإبداء مقرتحاتهم لتطوير مناطقهم 
عرب  الت�ضالية  قنواتها  عرب  معهم  دائم  توا�ضل  على  الدائرة  و�ضتبقى 

املوقع الإلكرتونية اأو مركز الت�ضال 800900.
اأولت عند ت�ضكيلها لهذه اللجنة  اأن الدائرة  واأكد مدير عام بلدية دبي 
بكل  واإم��داده��م  املواطنني  بخدمة  الر�ضيدة  احلكومة  توجيهات  تنفيذ 
اأوجه الدعم املمكنة يف خمتلف املجالت مبا يخدم تطلعاتهم وطموحاتهم 
لرت�ضيخ  وخرباتها  اإمكاناتها  بجميع  حتقيقها  على  ال��دائ��رة  و�ضتعمل 

لأبنائه  ويكفل  والتقدم  الرفعة  باأ�ضباب  ينعم  مرتابط  جمتمع  اأ�ض�س 
املناخ املالئم الذي يعينهم على القيام باأدوارهم على الوجه الأكمل جتاه 
وطنهم. واأو�ضح الهاجري اأن تطوير املناطق ال�ضكنية �ضي�ضاهم يف توفري 
بيئة �ضكنية ح�ضارية تتوافر فيها املتطلبات واخلدمات كافة التي ت�ضل 
ال�ضتقرار  و  الرخاء  لهم  �ضعيد ومتالحم مبا ي�ضمن  اإىل جمتمع  بهم 

ويوفر لهم منط حياة �ضحي و�ضليم لهم ولأ�ضرهم.
بالإمارة  ال�ضكنية  الأح��ي��اء  لتطوير  جهدا  تدخر  ل��ن  ال��دائ��رة  اأن  واأك���د 
للو�ضول  املخت�ضني  واخل�����رباء  الإدارات  ج��م��ي��ع  خ���الل  م��ن  و�ضتعمل 
بلدية  بتوفري خدمات  اللجنة  لها هذه  التي و�ضعت  املن�ضودة  الأه��داف 
منا�ضبة تليق بامل�ضتوى احل�ضاري لالإمارة دبي وتوفري املرافق املتنوعة 

التي حتتاجها هذه املناطق.

�شرطة اأبوظبي حتقق منجزات تعزز ريادة الإمارة يف املوؤ�شرات العاملية لالأمن وال�شالمة
•• اأبوظبي-وام:

ل�ضرطة  العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  اأك��د 
متقدمة  عاملية  م�ضتويات  حققت  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
بهما  تنعم  اللذين  وال�ضتقرار  الأم��ن  مكت�ضبات  على  احلفاظ  يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة خالل العام 2017 �ضمن �ضعيها 
الإمارات  تكون  اأن  يف  الر�ضيدة  القيادة  تطلعات  لتحقيق  امل�ضتمر 

اأكر بلدان العامل اأمناً وا�ضتقراراً .
اأ�ضهمت  التي  اأف�ضل اخلطط واملبادرات  اإىل اعتماد  ولفت معاليه 
ب���دور رائ���د يف الرت���ق���اء مب�����ض��رية ال��ع��م��ل ال�����ض��رط��ي والأم���ن���ي اإىل 
وال�ضرتاتيجيات  ال�ضاملة  التطوير  خطة  وفق  امل�ضتويات  اأف�ضل 
املو�ضوعة والتي عززت م�ضرية الأمن والأمان ون�ضرت الطماأنينة 
خالل  من  عليه  ت�ضري  ال��ذي  ال�ضفافية  نهج  م��وؤك��داً  جمتمعنا  يف 

و�ضع الأرقام والإح�ضائيات لتكون يف متناول اجلميع.
واأ�ضاد معاليه بتوجيهات القيادة الر�ضيدة والتي اأثرت على م�ضرية 
متكنت  والتي  ال�ضرطة  قطاعات  خمتلف  يف  والتطوير  التح�ضني 
اإجن��ازات عملية ترتقي مب�ضتوى اخلدمات ال�ضرطية  من حتقيق 
واملعدات  الأج��ه��زة  �ضملت  كما  ملجتمعنا  تقدمها  ال��ت��ي  والأم��ن��ي��ة 
التطويرية اجلديدة  امل�ضاريع  واإطالق  الب�ضرية  الكوادر  وتطوير 
والتي تعزز اجلهود املبذولة يف الوقاية من اجلرمية ومكافحتها .
مئوية  اأجن��زن��ا  الر�ضيدة  قيادتنا  دع��م  وبف�ضل  اإننا  معاليه  وق��ال 
�ضرطة اأبوظبي 2057 والتي ا�ضتملت على اأكر من 50 م�ضروعاً 
التكنولوجي  وال��ت��ط��ور  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  على  يعتمد  اأم��ن��ي��اً 
والتحديات  ال�ضتباقي  الأمن  تعزز مفهوم  اأمنية مبتكرة  وحلول 

امل�ضتقبلية.
واأ�ضاف اإن هذه التطورات وحت�ضني جودة اخلدمات التي تقدمها 
اأبوظبي مل تكن وليدة امل�ضادفة، بل جاءت نتيجة جلهود  �ضرطة 
املتاحة كافة  الإمكانات  التي جنحت يف توظيف  الر�ضيدة  القيادة 
التي �ضاعدت على تنفيذ مبادرات وخطط وبرامج وا�ضرتاتيجيات 

اأدت اإىل حت�ضني وتطوير جودة اخلدمات .
اإيجابية ومنجزات متنوعة يف  اأبو ظبي موؤ�ضرات  وحققت �ضرطة 
جميع قطاعاتها خالل العام املا�ضي نتيجة جلهود ودعم القيادة 
الر�ضيدة ملنظومة العمل ال�ضرطي للحفاظ على مكت�ضبات الأمن 
العاملية  التناف�ضية  يف  ظبي  اأب��و  اإم���ارة  ري��ادة  وتعزيز  وال�ضتقرار 
وال��ت��ي ت�����ض��درت م��وؤ���ض��ر اأك����ر امل����دن اأم���ان���اً ب��ال��ع��امل وف���ق تقرير 
“نومبيو” الأمريكي ب� 13.45 نقطة متقدمة على 333 مدينة 

حول العامل.
امل�ضتجدات  ومواكبة  والتحديث  التطوير  موا�ضلة  على  وعملت 
الع�ضرية وا�ضتخدام اأف�ضل الأدوات والتقنيات احلديثة لالرتقاء 
امل��ع��دلت يف جم��ال الأم��ن اجلنائي حيث  اأف�ضل  ب���الأداء وحتقيق 
 100 لكل  باملائة   85.4 عنها  املبلغ  الهامة  اجلرائم  معدل  بلغ 
اكت�ضاف اجلرمية  يف  يعك�س جهودها  نحو  على  ال�ضكان  األ��ف من 
وخ�ضو�ضاً املخدرات التي متثل ن�ضبة 47.23 باملائة من اإجمايل 

حجم تلك اجلرائم لب�ضط الأمن يف اإمارة اأبو ظبي.
ون��ف��ذت ���ض��رط��ة اأب��وظ��ب��ي جم��م��وع��ة م��ن الأ���ض��ال��ي��ب امل��ت��ط��ورة يف 
مكافحة املخدرات للحد من انت�ضار خماطرها حيث بلغت القيمة 
و�ضبط  دره����م   1،022،499،528 لل�ضبطيات  ال��ت��ق��دي��ري��ة 

“كبتاجون”. خمدرة  حبوب   20،075،123،00

وتعاملت الأدلة اجلنائية مع 16046 ق�ضية وفح�س 61595 
عينة لتعزيز جهود مكافحة اجلرمية، �ضمن نطاق تكامل العمل 
هذا  يف  احلديثة  والتقنيات  الو�ضائل  اأح��دث  با�ضتخدام  ال�ضرطي 

املجال.
بالغات   206 منها  اإل��ك��رتون��ي��ة  ق�ضية   774 م��ع  تعاملت  كما 
ابتزاز يف اإطار الت�ضدي للجرمية الإلكرتونية بطريقة احرتافية 

وبتقنيات مبتكرة.
علوم  منها  م�ضروعاً   23 اجل��رمي��ة  مكافحة  م�ضاريع  ع��دد  وبلغ 
اجلنائية  ب���الأدل���ة  املتعلقة  ال��دلئ��ل  ل��درا���ض��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأر�����س 
اجل��ي��ول��وج��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة رب����ط الأ����ض���خ���ا����س يف م�����ض��رح اجلرمية 
مبا  واجل��رائ��م  املعلومات  اأن���واع  لتحديد  اجلغرافية  واخل��رائ��ط 
ي�ضمن توزيع املهام ب�ضكل اأكر فعالية على نحو ي�ضهم يف خف�س 
اجلرمية و�ضرعة ال�ضتجابة واإدارة العمليات للك�ضف عن اجلرائم 
امليدانية  للمراقبة  املتنقلة  والوحدة  ال�ضامل  املخدرات  برنامج  و 
والذخائر  الأ�ضلحة  لفح�س  البال�ضتية  الأ�ضلحة  خمترب  و�ضيارة 
وم�ضروع   IBIS ال�ضالح  ب�ضمة  بيانات  لقاعدة  العينات  اأخ��ذ  و 
املدينة الآمنة الذي يعك�س قدرة �ضرطة اأبوظبي على التعامل مع 
بت�ضخري  وذلك  وامل�ضتقبلية  احلالية  املت�ضارعة  الأمنية  املتغريات 
و�ضالمة  اأم��ن  اأج��ل  م��ن  احلديثة  املعلومات  ونظم  التكنولوجيا 

املجتمع.
ويف املجال املروري حر�ضت �ضرطة اأبوظبي على موا�ضلة جهودها 
يف احلفاظ على �ضالمة الأفراد وتعزيز ال�ضالمة املرورية وحت�ضني 
خطة  وتطبيق  اأمناً  اأك��ر  الطرق  جعل  اأولوية  �ضمن  م�ضتوياتها 
اإطالق  الطرق من خالل  على  والرقابة  التوعية  بتكثيف  �ضاملة 
احلد من حوادث  اأ�ضهمت يف  التي  املرورية  امل��ب��ادرات  العديد من 

املرور حفاظاً على �ضالمة اجلميع .
ووا�ضلت �ضرطة اأبوظبي جهودها بتنفيذ 38 م�ضروعاً يف ال�ضالمة 
املرورية ت�ضمل دورية ال�ضعادة لن�ضر ثقافة ال�ضعادة والإيجابية عند 
م�ضتخدمي الطريق حيث حررت 1233 ق�ضيمة ودوريات املرور 
ال�ضالمة  واإدارة  الطق�س  م��ع  للتعامل  الذكية  والأب����راج  الذكية 
لوحدة   GIS وبرنامج  الذكية  املرورية  والتوعية  الطريق  على 
الذكية  للدوريات   GS-MDT نظام  وتفعيل  املتنقلة  البيانات 
لدعم الوحدات امليدانية امل�ضتجيبة من خالل اإر�ضال الإحداثيات 
اجل��غ��راف��ي��ة ل��ل��ب��الغ��ات وب���ث ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة احل��ي��ة للكثافة 
املرورية على الطرقات والنظام املتكامل لإدارة ال�ضالمة املرورية 
ITSMS ، ونظام املكاملات الطارئة الإلكرتوين E-Call كاأول 
جهة على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط تطبقه و يقوم النظام تلقائياً 
بالت�ضال �ضوتياً واإر�ضال بيانات املركبة ملركز التحكم وال�ضيطرة 

التابع للنطاق اجلغرايف ملوقع ال�ضيارة املتعر�ضة للحادث.
وحققت نتيجة لتلك التدابري والإجراءات الوقائية ن�ضبة انخفا�س 
الإ�ضابات  انخف�ضت  فيما  باملائة   34.5 امل��رور  ح��وادث  وفيات  يف 
ال�ضكان وانخفا�س  األف من   100 8.85باملائة لكل  اإىل  البليغة 

عدد حوادث الده�س بن�ضبة 21 باملائة.
وبلغ عدد املكاملات الواردة ملركز القيادة والتحكم مليونني و576 
األفاً و231 مكاملة ون�ضبة التي مت الرد عليها خالل 10 ثوان من 
املكاملات95.7 باملائة با�ضتخدام اأحدث الأجهزة والتقنيات املطورة 

لتقدمي اخلدمات.
خالل  م��ن  املجتمع  اأف����راد  �ضالمة  على  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  ورك���زت 

اأنواعها  مبختلف  احل���وادث  مل�ضببات  تت�ضدى  متطورة  منظومة 
وت��ع��زي��ز زم���ن ال���ض��ت��ج��اب��ة يف م��واج��ه��ة احل����الت ال��ط��ارئ��ة حيث 
م�ضاباً   41599 واإ���ض��ع��اف  ح��ال��ة   39337 اإىل  ال�ضتجابة  مت 
ومري�ضاً كما بلغ عدد امل�ضتفيدين من مبادرة الإ�ضعاف املجتمعي 
121،587 م�ضتفيد و بلغ عدد املهام اخلا�ضة لتاأمني الفعاليات 

املحلية والإقليمية والعاملية 15635 مهمة.
وخمترب  الأم��ن��ي��ة  امل��راق��ب��ة  منظومة  منها  م�ضروعاً   11 ون��ف��ذت 
للحوادث  ال�ضتجابة  ونظام  اخلطرة  امل��واد  مع  للتعامل  البتكار 
الإ�ضعاف  ون��ق��اط  ال��ن��ووي  والإ���ض��ع��اع  والبيولوجية  الكيميائية 

اجلديدة يف اإمارة اأبو ظبي.
ويف جمال نظم املعلومات والت�ضالت عملت على مواكبة التقنيات 
بطريقة  ال�ضرطية  اخلدمات  اأرق��ى  بتقدمي  وتوظيفها  احلديثة 
اأ�ضهم يف تقليل  ذكية للمتعاملني وفق املعايري الدولية على نحو 

ال�ضغط على مراكز خدمة واإ�ضعاد املتعاملني .
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  للخدمات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ن�ضبة  وبلغت 
100باملائة فيما بلغ م�ضتوى الن�ضج املوؤ�ض�ضي للخدمات الرقمية 
و784  األفاً  و462  ماليني   4 املعامالت  وعدد   5.0 من   4.5
 9.5 وتوفري  املتعاملني  على  دره��م  مليار   1.3 وتوفري  معاملة 
مليون زيارة عليهم و196 األف يوم عمل على املوظفني وامل�ضاهمة 

يف تخفي�س انبعاثات ثاين اأك�ضيد الكربون 69 األف طن .
الت�ضال  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رط��ة  ح��ر���ض��ت  املجتمعي  امل��ج��ال  ويف 
التي  املجتمعية  امل�ضوؤولية  نطاق  �ضمن  املجتمع  م��ع  والتوا�ضل 
املبادرات  ع��رب  ور�ضالتها  وروؤي��ت��ه��ا  ا�ضرتاتيجيتها  �ضمن  ت��ن��درج 

واحلمالت والفعاليات املتنوعة واخلطط والربامج .
التي  الهوائية  ال��دراج��ات  دوري��ات  �ضملت  م�ضاريع  خم�ضة  ونفذت 
7374 مهمة ودورية  اأبو ظبي حيث نفذت  تغطي كامل جزيرة 
رمال ذات املوا�ضفات الفنية التي متكنها من الو�ضول اإىل الأماكن 
الأكر وعورة يف املناطق الرملية وال�ضحراوية وتقدمي اخلدمات 
لل�ضكان وخا�ضة ال�ضياح حيث بلغ اإجمايل عدد املهام التي نفذتها 
الرباعي  الدفع  ذات  النارية  الدراجات  ودوريات  مهمات   1009
الت�ضال  يف  م��ت��ط��ورة  واأدوات  قيا�ضية  مب��وا���ض��ف��ات  تتميز  ال��ت��ي 
 3812 نفذت  حيث  ال�ضتجابة  �ضرعة  لتعزيز  املالحة  واأنظمة 
يف  الأخ���رى  ال�ضرطية  اجل��ه��ات  ل��دع��م  الفر�ضان  ودوري����ات  مهمة 
لدى  الطماأنينة  لتعزيز  املتكامل  العمل  منظومة  �ضمن  امليدان 
اجلمهور حيث نفذت 6045 مهمة ومركز ال�ضعادة املتنقل الذي 
يقدم خدمات �ضرطية متنوعة كخدمة جتديد وا�ضت�ضدار ملكيات 
ال�ضيارات ورخ�س القيادة ودفع املخالفات املرورية وفتح البالغات 

اجلنائية باأنواعها وبلغ عدد اخلدمات التي قدمها 488 خدمة.
املجتمعية  املجال�س  �ضمن  جمل�ضاً   27 اأبوظبي   �ضرطة  ونظمت 
من  جمموعة  وناق�ضت  م�����ض��ارك��اً   1338 امل�����ض��ارك��ني  ع��دد  بلغ  و 
والأمنية  املجتمعية  والتوعية  بالتثقيف  ال�ضلة  ذات  املو�ضوعات 

�ضمن نطاق ال�ضراكة مع املجتمع .
كما نفذت 80 مبادرة يف عام اخلري للعمل الإن�ضاين ا�ضتفاد منها 

باملجتمع. مبا�ضرة  املبادرات  تلك  وارتبطت  م�ضتفيداً   31129
�ضخ�ضاً   10875 �ضرطة  كلنا  مبادرة”  يف  امل�ضجلني  ع��دد  وبلغ 
والتي ت�ضهم يف تعميق ال�ضعور بالأمن والأمان يف املجتمع وتعزيز 
و  املجتمع  اأف��راد  ل��دى  الأمني  واحل�س  وال�ضعادة،  الإيجابية  قيم 

احلد من معدلت اجلرمية، يف اإمارة اأبوظبي.

غيني�س  مو�ضوعة  �ضمن  قيا�ضياً  رقماً  ظبي  اأب��و  �ضرطة  وحققت 
واأمن  ال�ضباب   “ بعنوان  �ضبابية  حلقة  باأكرب  القيا�ضية  ل��الأرق��ام 
اأبو ظبي مب�ضاركة مبا  “ نظمها جمل�س �ضباب �ضرطة  الإنرتنت 
الأمنية  املفاهيم  احللقة  وناق�ضت  وفتاة  �ضاب   4000 عن  يزيد 
ل���دى ال�����ض��ب��اب وم�����ض��ارك��ت��ه��م يف ر���ض��م ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات واحللول 

والروؤى يف عدد من التحديات يف جمالت العمل ال�ضرطي.
وتعاملت مراكز الدعم الجتماعي مع 4884 حالة وتعمل املراكز 
على التدخل املبكر حلل اخلالفات وامل�ضاكل الأ�ضرية واإ�ضالح ذات 
البني بطريقة ودية، والوقاية من اجلرمية، عرب برامج التوعية 
بالتعاون مع ال�ضركاء واجلهات املعنية وتعزيز الت�ضامح بني اأفراد 
الالحقة  وال��رع��اي��ة  الأ����ض���ري  ال��رتاب��ط  ع��ل��ى  املجتمع واحل��ف��اظ 
تدابري اخلدمة  وبلغ عدد  النف�ضي والجتماعي لالأفراد  والدعم 

املجتمعية يف املتابعة ال�ضرطية والرعاية الالحقة 83 حالة.
اأما يف املن�ضاآت العقابية والإ�ضالحية فقد بلغ عدد امل�ضتفيدين من 
مركز حتفيظ القران الكرمي 1296 نزياًل ومن الور�س املهنية 
وتقدم  نزياًل   165 للنزلء  العام  التعليم  برامج  وم��ن   651

خدماتها للنزلء وفق املمار�ضات العاملية.
فر�س  على  العمل  وا���ض��ل��ت  الب�ضرية،  امل����وارد  تنمية  جم��ال  ويف 
املمار�ضات  اأف�����ض��ل  بتطبيق  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  وال��ت��ط��وي��ر  التح�ضني 
العاملية يف ال�ضتثمار الأمثل لتلك املوارد على نحو يواكب منظومة 

العمل ومنجزاتها يف تقدمي اأف�ضل اخلدمات.
اإمكانياتهم  تطوير  يف  للمنت�ضبني  املتوا�ضلة  الفر�س  واأت��اح��ت 
العلمية والتخ�ض�ضية ورفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خالل 
ال�ضتثمار  يف  وتوظيفها  والتدريب  التعليم  يف  متكاملة  منظومة 

الأمثل يف العمل ال�ضرطي احلديث.
توظيف  كما مت حتقيق هدف  مبتعثاً   134 املبتعثني  بلغ عدد  و 
اأ�ضحاب الهمم بن�ضبة 100باملائة و تعيني املواطنات من اإجمايل 

القوى بن�ضبة 96.2 باملائة.
 163462 الطبية  اخل��دم��ات  م��ن  امل�ضتفيدين  ع��دد  بلغ  فيما 
الطبية  تلقوا اخلدمة  الذين  العاملني وعائالتهم  من  م�ضتفيداً 
والعالجية يف مديرية اخلدمات الطبية التي ت�ضم جمموعة من 

التخ�ض�ضات الطبية.
ويف ال��ن�����ض��اط ال��ري��ا���ض��ي ف��ق��د و���ض��ل ع���دد ال��ب��ط��ولت يف الألعاب 
الريا�ضية اجلماعية والفردية لتبلغ 52 بطولة حملية واإقليمية 
اأطلقت  ال�ضت�ضرافية  والروؤية  البتكار  ودولية ويف جمال  وقارية 
�ضرطة اأبوظبي مئويتها 2057 والتي تتما�ضى مع روؤية الإمارات 
2071” التي تهدف اإىل اأن تعي�س اأجيال امل�ضتقبل حياة اأ�ضعد يف 
بيئة اأف�ضل وفر�س اأكرب وتوا�ضل اأف�ضل واأكر تاأثرياً مع العامل . 
وتت�ضمن املئوية م�ضروعات فائقة الذكاء اإيذاناً ببدء ع�ضر �ضباق 
الأربعة  للعقود  متكامل  ا�ضرتاتيجي  برنامج  على  ي�ضتمل  ذهبي 
املقبلة ويركز على اإر�ضاء اخلطوط العري�ضة لتد�ضني امل�ضروعات 
لتعزيز  للبيئة  ال�����ض��دي��ق��ة  ال���دوري���ة  م��ث��ل  م�ضتقبلي  ط��اب��ع  ذات 
اخل�ضائ�س البيئية امل�ضتدامة للدوريات وتكري�س معايري الريادة 
واجلودة ال�ضاملة يف جمالت العمل ال�ضرطي وتعزيز مكانة الدولة 

يف موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية.
وب��ل��غ ع��دد امل��ت��درب��ني يف الإب����داع والب��ت��ك��ار 200 م��ت��درب ون�ضبة 
فكرية  حماية  و�ضهادة  اخ��رتاع  ب��راءات  على  احلا�ضلة  البتكارات 

18 ابتكاراً. البتكارات  وعدد  13باملائة 

وزارة ال�شحة توقع اتفاقية مع �شركة يان�شن لالأدوية
•• دبي-وام:

التابعة  ل��الأدوي��ة  “يان�ضن”  و�ضركة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  وقعت 
“يان�ضن” مذكرة تفاهم تهدف اىل تعزيز  اند جون�ضون  ل�ضركة جون�ضون 
�ضراكتهما يف تطوير خدمات ال�ضحة النف�ضية املجتمعية يف دولة الإمارات 
النف�ضية  واخل���دم���ات  النف�ضية  ال�����ض��ح��ة  خ��دم��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  وت���دري���ب 
اإىل جانب تثقيف  ال��وزارة  املنزلية لدى  النف�ضية  الرعاية  املجتمعية وفرق 

املر�ضى واأ�ضرهم من خالل برامج متخ�ض�ضة.
مت توقيع املذكرة يف ديوان ال��وزارة بدبي - بح�ضور �ضعادة الدكتور حممد 
�ضليم العلماء وكيل وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع - من قبل �ضعادة الدكتور 
يو�ضف حممد ال�ضركال وكيل الوزارة امل�ضاعد لقطاع امل�ضت�ضفيات ممثال عن 
الوزارة .. ووقعها عن �ضركة يان�ضن يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي 

على  حر�ضه  ال�ضركال  يو�ضف  الدكتور  واأك��د  الإداري.  املدير  كالرا  في�ضنو 
املبادرات  ال�ضعادة للمتعاملني ومنها  التي حتقق  املبادرات املجتمعية  تعزيز 
املجتمعية املرتبطة باملر�ضى النف�ضيني لتمكينهم اجتماعيا ونف�ضيا ومهنيا 
ليكونوا اإيجابيني ومنتجني يف املجتمع.. مو�ضحا اأن اأهمية املذكرة تاأتي يف 
تعزيز ال�ضراكة وتطوير خدمات ال�ضحة النف�ضية املجتمعية لتاأهيل ودعم 
املر�ضى النف�ضيني وفق اأف�ضل املعايري العاملية ودجمهم يف املجتمع لإ�ضعادهم 
ومواكبة التوجه العاملي بدمج الرعاية النف�ضية يف الرعاية ال�ضحية الأولية 

وتوفري الرعاية النف�ضية املتنقلة عن بعد.
من جانبه قال في�ضنو كالرا ان �ضركة يان�ضن ت�ضعى اإىل اإقامة عامل يخلو 
من الأمرا�س من خالل تغيري حياة املر�ضى عرب اإيجاد �ضبل جديدة وطرق 
اأف�ضل لتغيري م�ضار �ضحة الإن�ضان وحتقيقا لذلك تعمل على توفري اأف�ضل 

املخت�ضني يف هذا املجال ومتابعة العلوم الواعدة.

بلدية دبي ت�شارك يف ماراثون زايد اخلري ال�« 14« يف نيويورك

العام الذي يحمل �ضعاره .. م�ضريا 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  اأن  اإىل 
فينا  ر�ضخ  ث��راه  اهلل  �ضلطان طيب 
الإن�ضاين  وال���ع���م���ل  اخل�����ري  ح����ب 
ن���ح���ن ن�ضري  ال������ذي  ال���ن���ه���ج  وه�����و 

ال��ذي تر�ضخ فينا حيث  له ونهجه 
الإن�����ض��اين على  للعمل  رم���زا  ك���ان 
ال�����ض��ع��ي��دي��ن ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي ملا 
قدمه من اأعمال خلدمة الإن�ضانية 
اأ�ض�س وثوابت عمقت  انطالقا من 

الأم����ري����ك����ي����ة. واأك���������د ال���ه���اج���ري 
ح��ر���س ال��دائ��رة على امل�����ض��ارك��ة يف 
ه���ذا احل����دث ال���ه���ام ال����ذي ير�ضخ 
دولة  نه�ضة  وباين  املوؤ�ض�س  ذكرى 
الإم��������ارات خ�����ض��و���ض��ا خ����الل هذا 

خمتلف  ومن  الفئات  خمتلف  من 
لنا  بالن�ضبة  احل��دث  وه��ذا  البالد 
واإمنا  ري��ا���ض��ي��ا  ح��دث��ا  ف��ق��ط  لي�س 
نوا�ضل  واجتماعيا  خ��ريي��ا  عمال 
من خالله عك�س اإجن��ازات املغفور 

اأن  ف��ي��ه. واأو����ض���ح  عليه وم��ا���ض��ون 
املاراثون يج�ضد لنا م�ضرية املغفور 
واأياديه  امل�ضرفة  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه 
يف  دائ��م��ا  �ضاهمت  ال��ت��ي  البي�ضاء 
العديد  وج��وه  على  الب�ضمة  ر�ضم 

•• دبي-وام:

ت�ضارك بلدية دبي يف ماراثون زايد 
اخلريي الرابع ع�ضر الذي �ضيقام 
اأبريل   29 يف  نيويورك  مدينة  يف 
م��ع مبادرة  تزامنا  وذل��ك  اجل���اري 
خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
 2018 عام  باعتبار  اهلل«  »حفظه 
»ع��ام زاي��د« مبنا�ضبة ذك��رى مرور 
القائد  م��ي��الد  ع��ل��ى  ع����ام   100
ال�ضيخ  له  املغفور  للدولة  املوؤ�ض�س 
»طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 

اهلل ثراه«.
الهاجري  داود  امل��ه��ن��د���س  وال��ت��ق��ى 
مدير عام بلدية دبي وفد البلدية 
امل�������ض���ارك يف امل�����اراث�����ون اخل����ريي 
مر�ضى  مل�ضلحة  ريعه  يقدم  ال��ذي 
التخ�ض�ضي  للم�ضت�ضفى  ال��ك��ل��ى 
املتحدة  بالوليات  الكلى  لأب��ح��اث 

امل�����ب�����ادرات  ال���ب���ع���د الإن���������ض����اين يف 
وامل�����ض��اع��دات واأ���ض��ب��ح��ت ب��ه��ا دولة 
يحتذى  عامليا  من��وذج��ا  الإم�����ارات 
ب����ه يف جم�����ال ال���ع���م���ل الإن�������ض���اين 
وال��ت��ن��م��وي ور���ض��خ��ت ���ض��ورت��ه��ا يف 
للعطاء  عنوانا  باعتبارها  اخل��ارج 
الإن�ضاين. ودعا الوفد امل�ضارك اإىل 
وامل�ضاهمة  احل��دث  بهذا  الهتمام 
التي  امل�ضرفة  بال�ضورة  اإب���رازه  يف 
اخلري  وزاي���د  ال��دول��ة  با�ضم  تليق 
مبا  الدعم  كل  منا  ي�ضتحق  ال��ذي 
ي��ر���ض��خ ر���ض��ال��ت��ه الإن�����ض��ان��ي��ة التي 
ال�ضالم  لدعم  نهجه  فيها  نوا�ضل 
واملحبة بني كافة ال�ضعوب والفئات 
للم�ضاركني  ومت��ن��ى  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة. 
وال��ن��ج��اح يف  التوفيق  امل��اراث��ون  يف 
مهمتهم على اأكمل وجه موؤكدا اأن 
اأقبال  �ضت�ضهد  العام  هذا  امل�ضاركة 
الأعوام  عن  متميزا  وحدثا  كبريا 
ال�ضابقة وذلك مبنا�ضبة عام زايد.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة راأ�س اخليمة تد�شن اأول جمل�س طالبي للوقاية من املخدرات على م�شتوى الدولة

•• راأ�س اخليمة-وام:

د�ضنت القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة اأول جمل�س طالبي للوقاية 
من املخدرات والذي يعد الأول من نوعه على م�ضتوى الدولة.

افتتح املجل�س العميد غامن اأحمد غامن مدير الإدارة العامة للعمليات 
ال�ضرطية يف راأ�س اخليمة بح�ضور العميد عدنان علي الزعابي مدير 
خالد  �ضلطان  واملقدم  اخليمة  راأ���س  ب�ضرطة  املخدرات  مكافحة  اإدارة 
القا�ضمي رئي�س ق�ضم الدعم الفني باإدارة مكافحة املخدرات والدكتورة 
منال حممود �ضامي عميد �ضوؤون الطلبة بجامعة راأ�س اخليمة للعلوم 
وممثلي  اجلامعات  وط��الب  واملوظفني  ال�ضباط  من  وع��دد  ال�ضحية 
اإطار تعزيز  بالإمارة يف  والتدري�ضية لثالث جامعات  الإداري��ة  الهيئة 

م�ضوؤوليتها املجتمعية وتزامنا مع عام زايد 2018.
الطالبي  املجل�س  ت�ضكيل  ق��رار  اأن  غ��امن  اأح��م��د  غ��امن  العميد  واأك���د 
عقد  عرب  عالية  وبدقة  ووا�ضعة  م�ضتفي�ضة  ودرا�ضة  حتليل  بعد  جاء 
بالإمارة  العلمية  ال�ضروح  لكافة  التن�ضيقية  وال��زي��ارات  الجتماعات 
امل�ضروع  لإط���الق  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ت��ع��اون  واآل��ي��ة  ا�ضرتاتيجية  لو�ضع 
�ضريحة  ي�ضتهدف  ال���ذي  امل��خ��درات  م��ن  للوقاية  الأم��ن��ي  املجتمعي 

ال�ضباب والطالب حتديدا.
ودعا العميد غامن جمل�س الطالب اإىل حتقيق التطلعات واأن يكونوا 
حمل الثقة التي اأولتها لهم القيادة وتوثيق الجتماعات وتدوين كافة 
باأف�ضل  للخروج  وحتليلها  درا�ضتها  على  والعمل  والآراء  املقرتحات 
اأر�س الواقع باحرتافية عالية وجودة ودقة  النتائج التي تطبق على 

يف الأداء ومب�ضتوى اخلدمات املقدمة للجمهور.
الثقة  نتيجة  املجل�س جاء  اإن  الزعابي  العميد عدنان  من جانبه قال 
الكبرية للم�ضوؤولني بالقيادة العامة واإميانهم العميق باأهمية اإ�ضراك 
املجتمع عموما وفئة الطالب حتديدا وحتملهم امل�ضوؤولية املجتمعية 
ال��ع��دي��د من  ليتولوا  امل��خ��درات  الأم���ن والم����ان وحم��ارب��ة  يف تعزيز 
مبا�ضرة  ومتابعة  اإ���ض��راف  حتت  بتنفيذها  املكلفني  والواجبات  املهام 
ب�ضرطة  امل��خ��درات  مكافحة  ب���اإدارة  املعنيني  امل�ضوؤولني  من  وم�ضتمرة 

راأ�س اخليمة.
من جانبه طالب املقدم �ضلطان القا�ضمي احل�ضور للم�ضاهمة الفعلية 
يف عملية التطوير امل�ضتمر من خالل تقوية اإميانهم وبناء �ضخ�ضية 
م�ضتقلة مبنية على اأ�ض�س �ضليمة يف حتمل امل�ضوؤولية للمحافظة على 

ممتلكات ومكت�ضبات وطنهم والذود عنه و�ضعيهم اجلاد اىل حما�ضرة 
املخدرات واجتثاثها من منابعها.. داعيا اإىل تكاتف اجلهود مبا ميكن 

من حماربة مثل هذه الظواهر ورفع الوعي املجتمعي بخطورتها.
بجانب  الآن  حتى  ع�ضوا   15 املجل�س  ي�ضم  اأن  على  ال��ق��رار  ون�����س 
للطالب  التدريبية  العمليات  تقدمي  و�ضيتم خالله  امل�ضاعدة  اللجان 
الوقاية  اأ�ضاليب  التعليمي يف اجلامعات حول  والكادر  الأمور  واأولياء 

من املخدرات.
والزيارات  والفعاليات  الأن�ضطة  من  العديد  بتنفيذ  املجل�س  و�ضيقوم 
على مدار الفرتة الدرا�ضية خالل العام وفقاً ملا يتنا�ضب مع الظروف 
والقرارات  الربامج  من  العديد  ا�ضتحداث  و�ضيتم  للطلبة  الدرا�ضية 

خالل الفرتة املقبلة.

�شعود بن �شقر ي�شهد تخريج 112 طالبا وطالبة من اأكادميية راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة -وام:

الأعلى  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  �ضعود بن �ضقر  ال�ضيخ  ال�ضمو  اأكد �ضاحب 
التنموية  للعملية  الأ�ضا�ضية  الركيزة  يعد  التعليم  اأن  اخليمة  راأ���س  حاكم 
اإميان  م��ن  انطالقا  الإم����ارات  دول���ة  ت�ضهدها  ال��ت��ي  احل�ضارية  والنه�ضة 
اآل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  الر�ضيدة ممثلة يف �ضاحب  القيادة  روؤي��ة 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  و�ضاحب 

القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو حكام الإمارات.
اأم�س الأول- على م�ضرح مركز وزارة  جاء ذلك خالل ح�ضور �ضموه م�ضاء 
جديدة  كوكبة  تخريج  حفل   - اخليمة  راأ����س  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
الدرا�ضي  للعام  اخليمة  راأ���س  اأكادميية  يف  ع�ضر  الثاين  ال�ضف  ط��الب  من 

. وطالبة  طالبا   112 عددهم  والبالغ   2018-2017
القيادة  اإليه  ت�ضعى  ال��ذي  احلقيقي  ال�ضتثمار  هو  التعليم  اإن  �ضموه  وق��ال 
الر�ضيدة لدولة الإمارات لتاأهيل �ضباب الوطن ملواكبة التطورات املت�ضارعة 
التقدم  اأه��م��ه��ا  ال��ع��امل يف خم��ت��ل��ف جم����الت احل��ي��اة وم���ن  ال��ت��ي ي�ضهدها 

التكنولوجي والتقني وفق املعايري الدولية احلديثة.
وحث �ضموه اأبناءه اخلريجني على موا�ضلة التعليم بجد واجتهاد وال�ضري 

التدري�ضية  الهيئتني  اأع�ضاء  وه��ن��اأ   .. العلمي  والتفوق  النجاح  درب  على 
اأجيال  لتخريج  بها  ينه�ضون  التي  ال�ضامية  للر�ضالة  تقديرا  والإداري����ة 
جمتمع  وبناء  العوملة  ع�ضر  حتديات  رف��ع  على  القادرين  العلم  حملة  من 

املعرفة.
ومتنى �ضموه التوفيق للخريجني لتحقيق طموحاتهم امل�ضتقبلية وا�ضتكمال 
درا�ضتهم اجلامعية والتي تتطلب بذل املزيد من اجلهد واملثابرة والهتمام 
احلياة  يف  النجاحات  �ضلم  على  والرت��ق��اء  ال�ضخ�ضية  الطموحات  لتحقيق 

العملية.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  بال�ضكر  الأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  تقدمت  جانبها  من 
�ضعود بن �ضقر القا�ضمي على دعمه املتوا�ضل واهتمامه الدائم بالأكادميية 
املعايري  اأف�ضل  م��ع  يتوافق  مب��ا  ال��درا���ض��ي��ة  املناهج  تطوير  على  وحر�ضه 
الدولية ما جعل الأكادميية اإحدى اأهم املوؤ�ض�ضات التعليمية تقدما وتطورا 

يف حقل التعليم يف اإمارة راأ�س اخليمة.
للطلبة  ال��ت��خ��رج  ���ض��ه��ادات  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  �ضلم  وق��د 
اخلريجني بح�ضور اأولياء اأمورهم واأع�ضاء الهيئتني التدري�ضية والإدارية 

يف الأكادميية.
ح�ضر احلفل .. ال�ضيخ �ضقر بن حممد بن �ضقر القا�ضمي الرئي�س العلى 
يف  امل�ضت�ضار  ال�ضام�ضي  علي  مبارك  و�ضعادة  الريا�ضي  اخليمة  راأ���س  لنادي 
حكومة راأ�س اخليمة والدكتور حممد عبداللطيف الأمني العام للمجل�س 

راأ�س  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأ�ضقر  يو�ضف  واملهند�س  التنفيذي 
اخليمة والدكتور راول مدير الأكادميية وعدد من مدراء الدوائر املحلية 

واأولياء  الأكادميية  يف  والتدري�ضية  الإداري��ة  الهيئتني  واأع�ضاء  والحتادية 
اأمور الطلبة.

»الإح�شان اخلرية« تطلق حملة »زكاتك.. بركة حياتك«قائد عام �شرطة عجمان يتفقد مراكز ال�شرطة ال�شاملة وم�شرف
•• عجمان-وام:

زار �ضعادة اللواء ال�ضيخ �ضلطان بن عبد اهلل النعيمي 
قائد عام �ضرطة عجمان اإدارة مراكز ال�ضرطة ال�ضاملة 
علي  العقيد  �ضعادة  يرافقه  م�ضريف  �ضرطة  وم��رك��ز 
وتطوير  ال�ضرتاتيجية  اإدارة  مدير  ال�ضام�ضي  عبيد 
الأداء و�ضعادة املقدم غيث خليفة الكعبي رئي�س مركز 

�ضرطة النعيمية ال�ضامل.
تاأتي الزيارة تطبيقا للربنامج الزمني لنظام تفتي�س 
القائد العام وفق املعايري املعتمدة لالطالع على �ضري 
اإجراءات العمل والوقوف على الحتياجات ومتطلبات 
امل���وارد  اإدارة  لعملية  وت��ع��زي��زا  وال��ت��ح��دي��ث  التطوير 
خالد  العقيد  ���ض��ع��ادة  ا�ضتقبالهم  يف  وك���ان  وال��دع��م. 
ال�ضرطية  العمليات  عام  مدير  نائب  النعيمي  حممد 
و�ضعادة العقيد علي جرب ال�ضام�ضي مدير اإدارة مراكز 
يف  والأف�����راد  ال�ضباط  م��ن  وع���دد  ال�ضاملة  ال�ضرطة 
على  عجمان  �ضرطة  ع��ام  قائد  �ضعادة  واطلع  امل��رك��ز. 
ا�ضتعدادات وجاهزية مراكز ال�ضرطة ال�ضاملة ومركز 
املعمول بها من قبل  التعليمات  �ضرطة م�ضريف وفق 

وزارة الداخلية .. موجها ب�ضرورة الهتمام باملركبات 
ال�ضتخدام  و���ض��م��ان  ب��امل��رك��ز  اخل��ا���ض��ة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
الأمثل مبا ي�ضمن �ضالمتها و�ضالمة البيئة وي�ضمن 

ا�ضتمرارية خدمتها للعمل.
ومرافق  واملكاتب  الأق�ضام  تفقده  خ��الل   - اطلع  كما 
الإدارة - على اآلية �ضري العمل والوقوف على التحديات 
املواجهة و�ضبل معاجلتها وحث املوظفني على �ضرورة 
تقدمي اخلدمات لكل املتعاملني وفق معايري اجلودة 
وال�ضفافية لتعزيز ثقتهم من خالل الدقة وال�ضرعة 
واجل��ودة يف اإجن��از املعامالت .. م�ضددا على الهتمام 
طموحاتهم  يحقق  مبوجبه  ال���ذي  ال��ذك��ي  بالتحول 

ويخدم العمل الأمني بالإمارة.
وعر�س مدير اإدارة مراكز ال�ضرطة ال�ضاملة - خالل 
الجتماع الذي عقد يف ختام اجلولة - املهام التي تقوم 
بها الإدارة واأبرز الإجنازات واآخر اإح�ضائيات الق�ضايا 
�ضرطة  ع��ام  قائد  �ضعادة  اأ���ض��اد  فيما   .. حلها  مت  التي 
عجمان بجهود املوظفني .. موجها ببذل كل ما ميكن 
الأمن  وحفظ  املنطقة  يف  واملمتلكات  الأرواح  حلماية 

وال�ضتقرار متمنيا لهم التوفيق.

•• عجمان ـ الفجر 

اخلريية  الإح�����ض��ان  جمعية  اأطلقت 
التي  بركة حياتك«  »زكاتك..  حملة 
املو�ضمية  ال���ربام���ج  ���ض��م��ن  ت���ن���درج 
ال���رم�������ض���ان���ي���ة، جلمع  ل��ل��م�����ض��اري��ع 
امل����ال« م��ن اجل��ه��ات الداعمة  »زك����اة 
وال�����ض��رك��ات ال���راع���ي���ة، اإ���ض��اف��ة اإىل 
واأ�ضحاب  امل��ح�����ض��ن��ني  م���ن  ال��ك��ث��ري 
الأيادي البي�ضاء واأهل اخلري، بهدف 
توزيع الزكاة التي يتم حت�ضيلها من 
املح�ضنني على م�ضتحقيها من الأ�ضر 
اجلمعية  ت��ك��ف��ل��ه��م  ال���ت���ي  امل��ت��ع��ف��ف��ة 
اأ����ض���رة،   6000 ب����  ع���دده���ا  وي���ق���در 
وتوفري احتياجاتهم املعي�ضية خالل 

ال�ضهر الف�ضيل.
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��ي��خ  وق���ال 
الرئي�س  النعيمي  را�ضد  بن  علي  بن 
حملة  اإن  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة:  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
»زك�����ات�����ك.. ب���رك���ة ح���ي���ات���ك« حتظى 
رجال  م��ن  الكثري  واإق��ب��ال  باهتمام 

امل���ال والأع��م��ال وامل��وؤ���ض�����ض��ات العامة 
منهم  حر�ضاً  ال��دول��ة،  يف  واخلا�ضة 
ال�ضرعية،  ال��ف��ري�����ض��ة  تطبيق  ع��ل��ى 
واإي�ضالها مل�ضتحقيها من الأ�ضر التي 
»حلقة  باعتبارها  اجلمعية  تكفلها 
املحتاجني،  وب���ني  ب��ي��ن��ه��م  ال��و���ض��ل« 
ومل��ا حتظى به »الإح�����ض��ان« على ثقة 

الكثري من الداعمني واملح�ضنني.
واأ�ضاف الرئي�س التنفيذي للجمعية 
حياتك«  ب��رك��ة  »زك���ات���ك..  حملة  اأن 
الأ�ضر  من  الكثري  اإعانة  يف  ت�ضاهم  
ال�ضرورية،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  ل��ت��وف��ري 
اإ�ضافة اإىل اإدخال ال�ضرور اإىل نفو�س 
وا���ض��ت��م��راراً يف تقدمي  امل��ح��ت��اج��ني، 
يف  وامل�ضاركة  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
مع  يتوافق  مبا  املجتمعية،  اخلدمة 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة جلمعية  الأه�����داف 
مبادرات  مع  تتوافق  التي  الإح�ضان 
»ع��ام زاي��د« وروؤي��ة الدولة يف املجال 
الإن�ضاين، وانطالقاً من م�ضوؤوليتها 
وتقدمي  املحدود،  الدخل  ذوي  جتاه 

الأ�ضر  جل��م��ي��ع  وامل�������ض���اع���دة  ال���ع���ون 
الدولة،  داخ���ل  وامل��ح��ت��اج��ة  املتعففة 
وت�ضمل امل�ضاعدات املالية والغذائية، 
والرعاية ال�ضحية من خالل جممع 
ال�ضيخ  واأك������د  ال���ط���ب���ي.  الإح�������ض���ان 
الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي 
اأن �ضهر رم�ضان املبارك يعد من اأبرز 
املوا�ضم التي يكر فيها عمل اخلري 
والإح�ضان، وذلك عائد لربكات هذا 

ال�ضهر الف�ضيل.

اأكادميية الإمارات الدبلوما�شية تنظم غدا 
ور�شة حول دور اجلن�شني يف ال�شيا�شة اخلارجية

•• اأبوظبي-وام:

حتت  عمل  ور���ض��ة  الأح���د  ال��ي��وم  الدبلوما�ضية  الإم�����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  تعقد 
“حوار الدبلوما�ضية يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا ..  عنوان 
ال�ضيا�ضة اخلارجية والأمنية” وذلك بالتعاون مع وزارة  دور اجلن�ضني يف 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل وم��رك��ز ه��داي��ة ال���دويل للتميز يف مكافحة 
التطرف العنيف وكلية الدرا�ضات الدولية املتقدمة التابعة جلامعة جونز 

هوبكنز.
وت�ضلط ور�ضة العمل - مب�ضاركة نخبة مميزة من القيادات ال�ضابة الذين 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 اإىل 35 �ضنة - ال�ضوء على مدى اهتمام دولة 
بال�ضيا�ضة  املتعلقة  الأعمال  يف  اجلن�ضني  اإ�ضراك  على  وحر�ضها  الإم���ارات 
اخلارجية للدولة .. كما �ضتوفر الور�ضة من�ضة مثالية للم�ضاركني ليتبادلوا 
الأفكار والروؤى املتعلقة باأف�ضل املمار�ضات العاملية ويناق�ضوا اأهمية اإ�ضراك 

كال اجلن�ضني يف عمليات حتقيق ال�ضلم والأمن الدويل.
وتت�ضمن ور�ضة العمل اأربع جل�ضات جانبية تلقي ال�ضوء على دور اجلن�ضني 
يف م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف وت��ن��اق�����س رف���ع م�����ض��ت��وى م�����ض��ارك��ة امل�����راأة يف العمل 
للم�ضاهمة  ومتكينها  ال�ضالم  عمليات  يف  م�ضاركتها  وت�ضجيع  الدبلوما�ضي 

يف تنفيذ وحتقيق اأهداف ال�ضيا�ضة اخلارجية.

خا�ضوا رحلة تفاعلية حتكي �ضرية امل�ضطفى بروؤية معا�ضرة

دبي يف  النبي«  اأيها  عليك  »ال�شالم  معر�س  يف  »الرب«  طلبة  من   77
•• دبي-الفجر:

لتحفيظ  ال�����رب  م�������ض���روع  ن���ظ���م 
ال��ق��راآن ال��ك��رمي، اإح��دى مبادرات 
ال����رب،  دار  ج��م��ع��ي��ة  وم�������ض���اري���ع 
ملعر�س  تثقيفية  تعليمية  رح��ل��ة 
»ال�����ض��الم ع��ل��ي��ك اأي��ه��ا ال��ن��ب��ي« يف 
الدولية  دبي  جلائزة  التابع  دبي، 
ل��ل��ق��راآن ال���ك���رمي، وال����ذي يحكي 
���ض��رية ال��ن��ب��ي حم��م��د، ���ض��ل��ى اهلل 
ال�ضوء على  وي�ضلط  و�ضلم،  عليه 
اإجنازاته،  واأب����رز  حياته  م��راح��ل 
من  طلبتها  م��ن   77 مب�����ض��ارك��ة 

»حفظة القراآن«. 
مدير  ال����ع����ل����م����اء،  خ����ال����د  وق�������ال 
القراآن  لتحفيظ  ال���رب  م�����ض��روع 
الكرمي، فرع الذكور: اإن الرحلة، 

فيما رافق الطلبة، خالل اجلولة 
املعر�س، مرافق خا�س، ل�ضرح  يف 
تاأ�ضي�ضه  واآل���ي���ة  امل��ع��ر���س  ف��ك��رة 
واأهدافه واأهم مكوناته والأق�ضام، 
التي يت�ضكل منها. واأ�ضار العلماء 
من  ال���ف���ري���د  امل���ع���ر����س،  اأن  اإىل 
نوعه، الذي يقع مبقر جائزة دبي 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي، ميثل 
ب�ضرية  للتعريف  م��ب��ت��ك��رة  ف��ك��رة 
امل�ضطفى، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
حديثة  وطريقة  معا�ضرة  بروؤية 
املعر�س  اأن  اإىل  لفتا  ومب�ضطة، 
امل�����ض��روع معلومات  ل��ط��الب  ق���دم 
وافرة حول �ضرية الر�ضول، �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم، وحمطات حياته، 
والأماكن، التي نزل فيها، ومواقع 
وبيت  وال�ضحابة،  الر�ضول  �ضكن 

الرب،  مل�ضروع  التابعني  اجل��م��ريا، 
القراآن  واملتخ�ض�ضني يف حتفيظ 

من  طالبا   47 فيها  �ضارك  التي 
م��ن مركز  امل��و���ض��ى، و30  م��رك��ز 

اإطار  ت��ن��درج يف  ال��ك��رمي يف دب���ي، 
اخلطة ال�ضنوية لأن�ضطة امل�ضروع، 

مبتكرة  ع��ل��م��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  م��ع��دة 
الأبعاد،  ثالثية  عر�س  و�ضا�ضات 
ال���ط���الب  ت���ف���اع���ل  اإىل  م�������ض���ريا 
الأ�ضئلة  ب����ط����رح  اجل�����ول�����ة،  م����ع 
عنها  اأج��اب  التي  وال�ضتف�ضارات، 

كل منهم، وطريق هجرته.
وب��������ني م�����دي�����ر م�����������ض�����روع ال����رب 
اأن  ل«ال��ذك��ور«  ال��ق��راآن  لتحفيظ 
املعر�س يعتمد يف تو�ضيل اأفكاره 
جم�ضمات  على  اأه��داف��ه  وحتقيق 

بجانب  امل���ت���خ�������ض�������س،  امل�����راف�����ق 
ع��ر���س م��ق��ت��ن��ي��ات ا���ض��ت��خ��دم��ت يف 
خ�ضي�ضا  و�ضممت  ال��ن��ب��ي،  عهد 
الأدوات  ل���ت���ح���اك���ي  ل���ل���م���ع���ر����س 

امل�ضتعملة حينها. 

اأطلقت دورتها الثانية لت�ضمل جميع اجلامعات

»الحتادية للموارد الب�شرية« تكرم الفائزين بالدورة الأوىل جلائزة اأف�شل بحث علمي يف جمال املوارد الب�شرية
•• دبي- الفجر:

الفائزين  م��وؤخ��راً،  احلكومية،  الب�ضرية  للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  كرمت 
بالدورة الأوىل جلائزة الهيئة لأف�ضل بحث علمي يف جمال املوارد الب�ضرية، 
م��ب��ادرات��ه��ا ال�ضرتاتيجية  م��ن  وت��ع��د واح���دة  امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام  اأطلقتها  ال��ت��ي 
يف  احلكومية  اجلامعات  طلبة  الأوىل  دورت��ه��ا  يف  ا�ضتهدفت  حيث  ال��رائ��دة، 
التخ�ض�ضات  التدري�ضية يف  الهيئة  املتحدة، وكذلك  العربية  الإم��ارات  دولة 

ذات العالقة مبو�ضوع اجلائزة.
جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته الهيئة على هام�س فعاليات اليوم الثاين 
من موؤمتر املوارد الب�ضرية الدويل الثامن، الذي اختتم فعالياته، موؤخراً، 
يف دبي، وذلك بح�ضور �ضعادة الدكتور عبد الرحمن عبد املنان العور مدير 
عام الهيئة، و�ضعادة عائ�ضة ال�ضويدي املدير التنفيذي لقطاع �ضيا�ضات املوارد 
الب�ضرية يف الهيئة، و�ضعادة ليلى ال�ضويدي املدير التنفيذي لقطاع الربامج 
ال�ضرتاتيجية  اإدارة  مدير  ال�ضام�ضي  وكليثم  الب�ضرية،  امل���وارد  وتخطيط 

وامل�ضتقبل، وح�ضور املوؤمتر، وممثلون عن و�ضائل الإعالم املحلية.
تو�ضيع نطاق امل�ضاركة

ويف هذا ال�ضدد اأعلن �ضعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة 
عن اإطالق الدورة الثانية من اجلائزة، وتو�ضيع نطاق امل�ضاركة لت�ضمل جميع 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  املعتمدة  العايل  التعليم  وموؤ�ض�ضات  اجلامعات 
املتحدة احلكومية منها واخلا�ضة، وذلك بعد التفاعل والنجاح الالفت الذي 
حققته الدورة الأوىل، حيث ا�ضتقبلت الهيئة 14 بحثاً، �ضارك باإعدادها 24 

باحثاً، من جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.
اإثراء  يف  امل�ضاهمة  على  الهيئة  حر�س  من  انطالقاً  تاأتي  اجلائزة  اأن  واأك��د 
مبادرات  وت��ع��زي��ز  الحت���ادي���ة،  احل��ك��وم��ة  يف  الب�ضرية  امل����وارد  ا�ضرتاتيجية 
الهيئة، وذلك من خالل درا�ضة واقع املوارد الب�ضرية وا�ضت�ضراف م�ضتقبلها، 
والوقوف على اأبرز التحديات التي تواجهها يف بيئة العمل، واقرتاح احللول 
التي من �ضاأنها تذليل تلك التحديات، مبا يعزز دورها يف الوزارات واجلهات 
اإىل تعزيز دور  الهيئة ترمي من خ��الل اجلائزة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  الحت��ادي��ة. 
املوارد  البتكار يف عمل  ثقافة  وتر�ضيخ  املوؤ�ض�ضي،  العمل  ال�ضباب يف تطوير 
الب�ضرية، با�ضتخدام اأ�ضاليب البحث العلمي والتكنولوجيا، وت�ضجيع البحث 
الكفاءات  متكني  �ضبيل  يف  خمرجاته  م�ضتوى  ورف���ع  املتخ�ض�س،  العلمي 
الوطنية  الكفاءات  واإع��داد نخبة من  الب�ضري،  املال  راأ�س  الوطنية وتطوير 
وتاأهيلهم للدخول يف �ضوق العمل. وذكر �ضعادة الدكتور عبد الرحمن العور 
اأن جائزة الهيئة الحتادية للموارد الب�ضرية احلكومية لأف�ضل بحث علمي يف 
جمال املوارد الب�ضرية تهدف اإىل حتفيز ال�ضباب ملوا�ضلة مبادراتهم البحثية، 
ودرا�ضة واقع العمل وحتدياته وم�ضتقبل املوارد الب�ضرية، بالإ�ضافة اإىل عك�س 

الدور احليوي للموارد الب�ضرية يف التميز، ورفع م�ضتوى الإنتاجية، وتعزيز 
 – واإ���ض��راك اجلامعات  الحت��ادي��ة،  املجتمعي على م�ضتوى احلكومة  العمل 
بالواقع  وربطهم  الب�ضرية،  امل��وارد  مب�ضتوى  للنهو�س  وطلبة-؛  مدر�ضني 

املهني والعملي.
الطلبة  الأول من فئة  باملركز  الفائزين  بتكرمي  توزيع اجلوائز  وب��داأ حفل 

اخلا�س«  القطاع  يف  »التوطني  بعنوان  الإم���ارات  جامعة  من  املقدم  للبحث 
والذي �ضارك فيه طالب الدكتوراه خالد الكعبي، وم�ضرفته الدكتورة اإميلي 
روتليدج ويتمحور البحث حول حتديد وترتيب اأولويات الق�ضايا القت�ضادية 
والجتماعية التي توؤثر على وترية التوطني واحلوافز والتدابري التي ميكن 

اأن تكون فعالة يف التنفيذ العملي ل�ضيا�ضات التوطني.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد ال�شارقة وال�شيوخ 

يح�شرون اأفراح ترمي 
•• ال�صارقة -وام:

ال�ضارقة احلفل الذي  ح�ضر �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل عهد ونائب حاكم 
اأقامه عبد العزيز حمد عمران بن ترمي مبنا�ضبة زفاف جنله عمر اىل كرمية ترمي مطر حممد بن ترمي. 
كما ح�ضر احلفل الذي اقيم يف نادي الغولف والرماية يف ال�ضارقة معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الت�ضامح وال�ضيخ حممد بن �ضعود القا�ضمي رئي�س دائرة املالية املركزية بال�ضارقة ومعايل الدكتور 
�ضلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة وعدد من ال�ضيوخ والوزراء وروؤ�ضاء الدوائر احلكومية واملحلية وجمع 

من الأهل والأ�ضدقاء. واحيت فرقة احلربية احلفل بعرو�س �ضعبية وتراثية ابتهاجا بهذه املنا�ضبة.

تعزيزا ل�ضراكتها مع القطاع اخلا�ش و�ضعيًا لت�ضهيل خدمات املتعاملني

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح 4 منافذ خدمة خم�ش�شة للت�شجيل العقاري يف مقرها الرئي�س 
•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�����ض��ف��ت 
اأنها افتتحت موؤخرا اأربعة منافذ 
الرئي�س  م��ق��ره��ا  يف  ل��ل��خ��دم��ات 
لتقدمي  خم�ض�ضة  اأب��وظ��ب��ي  يف 
العقاري،  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  خ����دم����ات 
وذلك �ضمن اإطار �ضعيها امل�ضتمر 
ال�ضراكة  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و 
وبالوقت  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع  م��ع 
ذات���ه ال��ب��ح��ث ع��ن اأف�����ض��ل ال�ضبل 
والو�ضائل التي من �ضاأنها تقدمي 
خدمات تر�ضي املتعاملني وحتقق 
واإجن����از  و���ض��ع��ادت��ه��م،  تطلعاتهم 

املتعاملني  اأن  البلدية  واأو�ضحت 
ال���ك���رام مي��ك��ن��ه��م احل�����ض��ول على 
ال����ع����دي����د م�����ن اخل������دم������ات عرب 
ه���ذه امل��ن��اف��ذ م��ث��ل: اإن�����ض��اء ملف 
معاملة  واإن���������ض����اء  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل، 
ت�ضجيل بيع على املخطط، واإن�ضاء 
ومعاملة  ملكية،  اإ�ضدار  معاملة 
بيع وح���دة ع��ق��اري��ة وغ��ريه��ا من 

اخلدمات.  
و�ضمن هذا الإطار تدعو البلدية 
ج���م���ي���ع امل���ع���ن���ي���ني وامل����ط����وري����ن 
وامل�ضتثمرين والعاملني يف ال�ضاأن 
الإ����ض���راع  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال���ع���ق���اري 
العقارية  ال���وح���دات  ت�ضجيل  يف 

متطلبات  دع������م  يف  وي�������ض���اه���م 
التنمية امل�ضتدامة.

واأ����ض���اف���ت ال��ب��ل��دي��ة م���ن���وه���ًة اأن 
الت�ضجيل  خ��دم��ة  منافذ  اف��ت��ت��اح 
اأ�ضكال  تنويع  ي�ضتهدف  العقاري 
املجتمع  اإىل  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حت�����ت ����ض���ق���ف واح���������د، واإت�����اح�����ة 
لتحقيق  املتعاملني  اأم���ام  امل��ج��ال 
معامالتهم  واإجن���از  متطلباتهم 

باأ�ضلوب ح�ضاري.
منافذ  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأ������ض�����ارت   
اخلدمات اجلديدة ت�ضمل ثالثة 
خم�ض�ضة  )ك����اون����رتات(  م��ن��اف��ذ 

معامالتهم بكل ي�ضر و�ضهولة.
واأع���رب���ت ال��ب��ل��دي��ة ع��ن اأم��ل��ه��ا اأن 
ت�ضكل منافذ اخلدمة نقلة متميزة 
وتطوير  حت�����ض��ني  ط���ري���ق  ع���ل���ى 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دائ���رة 
والبلديات  العمراين  التخطيط 
– واأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية   -
واأكرها  اأرق����ى اخل��دم��ات  ت��وف��ر 
اأنها  مو�ضحة  و���ض��رع��ة،  �ضهولة 
تطوير  ن��ح��و  ج��دي��ة  ب��ك��ل  ت�ضعى 
القيادة  روؤي��ة  وجت�ضيد  خدماتها 
الرامية  والتوجيهات  احلكيمة، 
اإىل الرتقاء امل�ضتمر   باخلدمات 
املتعاملني  ر����ض���ا  ي��ح��ق��ق  ومب�����ا 

من  وت��ق��دم  ال��ع��ق��اري  للت�ضجيل 
العقارية خدماتها  الدار  خاللها 
اأي�ضا  وت�����ض��م��ل  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  اإىل 
خم�ض�ضا  ل���ل���خ���دم���ات  م���ن���ف���ذا 
وال�ضتثمار  ال��ت��ط��وي��ر  ل�����ض��رك��ة 
بحيث   TDIC ال�������ض���ي���اح���ي 
مي��ك��ن��ه��ا ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا من 
وتوفر  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإىل  خ���الل���ه 
عليهم م�ضقة النتقال من مركز 
اإىل  البلدية  املتعاملني يف  خدمة 
م��ق��ر ال�����ض��رك��ة ال��رئ��ي�����س، الأم���ر 
ال����ذي م���ن ���ض��اأن��ه ت��وف��ري الوقت 
راحتهم  وحت��ق��ي��ق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 

ور�ضاهم ومتطلباتهم.

خالل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�ضاملة 
3 ل�ضنة  ب��ال��ق��رار رق���م  الل���ت���زام 
بتنظيم  واخل������ا�������س   2015

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ل����دى 
ا�ضتقرار  ت��ع��زي��ز  يف  وامل�����ض��اه��م��ة 
ال�ضوق العقارية وحتقيق التنمية 

القطاع العقاري يف اإمارة اأبوظبي 
ملا له من اأثر اإيجابي على جميع 

الأطراف.

طلبة نادي تراث الإمارات يغر�شون القرم يف جزيرة م�شنوعة
•• ابوظبي-الفجر:

الإمارات  مدر�ضة  مع  بالتعاون  البحرية  والأن�ضطة  ال�ضباقات  اإدارة  نفذت 
لل�ضراع و�ضعبة ال�ضباحة بنادي تراث الإمارات م�ضاء اأم�س الأول اجلمعة يف 
جزيرة م�ضنوعة باأر�س منطقة البطني برناجما لعدد من منت�ضبي النادي 
بغر�س ع�ضرات  الطلبة  ق��ام  القرم  يف جزيره م�ضنوعة، حيث  زراع��ة  ح��ول 
امل�ضتدامة  ال��ن��ادي يف التنمية  اإط���ار ج��ه��ود  ال��ق��رم يف  اأ���ض��ج��ار  الأ���ض��ت��ال م��ن 
واحلفاظ على البيئة، والتي ت�ضتجيب لتوجيهات �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد 
اآل نهيان ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة رئي�س النادي بهذا اخل�ضو�س.  

وقد تفقد �ضعادة �ضنان اأحمد املهريي املدير التنفيذي لالأن�ضطة والفعاليات 
يف النادي تنفيذ الربنامج، وح�ضر جانبا من فعالياته التي اختتمت بفقرة 
من الألعاب ال�ضعبية اأم�ضى فيها الطلبة امل�ضاركون يف الربنامج وقتا ممتعا 
ومفيدا يف ممار�ضة عدد من الألعاب ال�ضعبية التي ت�ضكل جانبا من املوروث 
عرب  للن�سء  وتعليمها  عليها  احل��ف��اظ  على  ال��ن��ادي  وي��ح��ر���س  الإم���ارات���ي، 

اأ�ضاليب متنوعة ويف اأجواء حمببة.  
اأن  اأحمد حممد مانع املهريي رئي�س ق�ضم ال�ضباقات البحرية  وبني ال�ضيد 
مدر�ضة  من  كل  طلبة  من  فريق  نفذه  ال��ذي  القرم  اأ�ضجار  زراع��ة  برنامج 
البيئة  على  احلفاظ  يف  ال��ن��ادي  نهج  �ضمن  ياأتي  ال�ضباحة  و�ضعبة  ال�ضراع 

زايد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  توجيهات  مع  وان�ضجاما  مكوناتها،  مبختلف 
اآل نهيان يف تعزيز الهتمام بعنا�ضر  بيئتنا، وتر�ضيخ املعرفة واخلربة لدى 
الن�سء يف التعامل معها، وكذلك احلر�س على هذا النوع من الأ�ضجار وزيادة 
رقعة امل�ضاحات املزروعة بها، وقال اإنه اإىل جانب دور �ضجر القرم يف تثبيت 
الغذائية  قيمته  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضواحل،  تاآكل  ظاهرة  من  والتقليل  الرتبة 
العالية بالن�ضبة للحيوانات، فهو يوفر بيئة مالئمة حلماية وتكاثر العديد 
من الكائنات احلية كالطيور والأحياء البحرية؛ فتقوم بيئة اجلذور بوظيفة 
حما�ضن طبيعية للروة ال�ضمكية، اإذ تعترب ملجاأ لالأ�ضماك ال�ضغرية، كما 

اأن ال�ضجر ي�ضكل ماأوى طبيعيا لتع�ضي�س الطيور. 

واأ����ض���ار امل��ه��ريي اإىل اأن م��ن و���ض��ائ��ل ال��ن��ادي يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة املنطقة 
اخل�ضراء، وجذب التنوع البيولوجي للمنطقة، تنظيم الدورات التي تعرف 
على  القرم  زراع��ة  تكون  كما  زراعتها،  وط��رق  القرم  �ضجرة  باأهمية  الطلبة 
ال�ضمالية،  �ضنويا جزيرة  التي حتت�ضنها  وامللتقيات  املخيمات  راأ�س فعاليات 
تعد  التي  القرم يف جزيرة م�ضنوعة  بزراعة  الفعاليات اخلا�ضة  اإىل جانب 
تبلغ  اإذ  ر�ضمياً.  املعلن عنها  الطبيعية غري  اأبوظبي  اإم��ارة  اإح��دى حمميات 
لأهداف  النادي  وقد خ�ض�ضها  مربعة،  كيلومرتات  �ضبعة  م�ضاحتها حوايل 
ل�ضتك�ضاف  ب��رام��ج  ت�ضاحبها  التي  الرتاثية  والفعاليات  ال��ربام��ج  تنظيم 

معامل اجلزيرة والتعرف على احلياة البحرية فيها.

طرحت ثماين اأوراق علمية ودعت ملوا�ضلة تنظيمها يف كافة بلديات الدولة 

بلدية احلمرية واملركز الوطني ملكافحة املالريا ونواقل الأمرا�س بوزارة ال�شحة ووقاية 
املجتمع يختتمان امللتقى الأول للندوة العلمية والعملية لالأمرا�س املنقولة عن طريق احل�شرات 

خالل جل�ضة حوارية ا�ضت�ضافت الفنان طارق العربي طرقان وال�ضاعر امل�ضري عمر طاهر 

ال�شارقة القرائي للطفل ياأخذ جمهوره اإىل زمن »ماوكلي« و«الكابنت ماجد«

•• ال�صارقة _ الفجر:

ب�ضراكة ا�ضرتاتيجية تكاملت فيها 
واملركز  احل���م���ري���ة  ب��ل��دي��ة  ج���ه���ود 
ونواقل  امل��الري��ا  ملكافحة  الوطني 
ال�ضحة ووقاية  ب��وزارة  الأم��را���س 
املجتمع اختتم بنجاح كبري  امللتقى 
والعملية  العلمية  ل��ل��ن��دوة  الأول 
ل���الأم���را����س امل��ن��ق��ول��ة ع���ن طريق 
اأوراق  ث��م��اين  احل�����ض��رات م��ت��ن��اول 
علمية قدمها خرباء متخ�ض�ضون 

من املركز وبلدية احلمرية.
وجرى تنظيم امللتقى بهدف تعزيز 
التوا�ضل الفني والتقني بني كافة 
مكافحة  يف  وامل��ع��ن��ي��ني  ال��ع��ام��ل��ني 
احل�ضرات ومفت�ضي ال�ضحة العامة 
ال�ضارقة  اإم��ارة  بلديات  يف خمتلف 
ممثلني  بح�ضور  الدولة  وبلديات 

من اأحد ع�ضر بلدية.
اأقيمت  الذي  امللتقى  انعقاد  ح�ضر 
احلمرية  ن���ادي  م�ضرح  يف  اأع��م��ال��ه 
ال��ري��ا���ض��ي م��ب��ارك را�ضد  ال��ث��ق��ايف 
احلمرية  بلدية  مدير  ال�ضام�ضي 
واإب���راه���ي���م ع��ب��ي��د ال��ن��اب��ودة مدير 
املالريا  مل��ك��اف��ح��ة  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
ب��وزارة ال�ضحة  ونواقل الأم��را���س 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ب��ج��ان��ب ح�ضور 
حميد فايز ال�ضام�ضي نائب رئي�س 
احلمرية  ملنطقة  البلدي  املجل�س 
البلدي  املجل�س  اأع�ضاء  من  وعدد 
مل��ن��ط��ق��ة احل���م���ري���ة وامل���ع���ن���ي���ني يف 
املدعوين  م��ن  ول��ف��ي��ف  ال��ب��ل��دي��ات 

واملخت�ضني.
مبارك  اأكد  الفتتاحية  كلمته  ويف 
بلدية  م���دي���ر  ال�����ض��ام�����ض��ي  را����ض���د 

وتدريب  للمر�س  الناقلة  احل�ضرة 
وتنفيذ  وامل���ع���ن���ي���ني  ال���ع���ام���ل���ني 
اأن  اإىل  لفتاً   الإجرائية  البحوث 
ه��ذه ال��ن��دوة ه��ي ب��اك��ورة الندوات 
اأخ�����رى مبعدل  و���ض��ت��ل��ي��ه��ا ن�����دوات 
يف  45يوم  اأو  ���ض��ه��ر  ك���ل  يف  ن����دوة 

خمتلف بلديات الدولة.
املقبلة  الندوات  اأن  النابودة  واأك��د   
خمتلفة  فنية  مبوا�ضيع  �ضتعقد  
تن�ضيط  ب��ه��دف  وذل����ك  وم��ت��ع��ددة 
الأمور  ملناق�ضة  الفنيني  العاملني 
الفنية امل�ضتجدة على �ضاحة العمل 
واخل�����روج ب��ت��و���ض��ي��ات يف ك��ل ندوة 
ال�ضالح  ملا فيه  ال��ن��دوات  من ه��ذه 

العام.
اأوراق  ثماين  امللتقى  تناول  بعدها 
املهند�س  ب���داأه���ا  وع��م��ل��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
باملركز  اخل���ب���ري  ب���ي���د����س  ف��ه��م��ي 
الربيطانية  اجل��م��ع��ي��ت��ان  وع�����ض��و 
والأمريكية لل�ضحة وطب املناطق 
بانوراما  ع��ن��وان  م��ت��ن��اول  احل����ارة 
لالأمرا�س  ال���ن���اق���ل���ة  احل�������ض���رات 
ب��ع��ده��ا ق���دم امل��ه��ن��د���س ن���زار حيدر 
مكافحة  م��ف��ت�����س  ع��ب��دال��ب��ا���ض��ط 

البلدية  ب����رتح����ي����ب  احل����م����ري����ة 
بالتعاون مع املركز الوطني ملكافحة 
لتنظيم  الأمرا�س  املالريا ونواقل 
املعنيني  امللتقى الأول ودعوة كافة 
يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ض��ح��ة  مفت�ضي  م���ن 
ب��ل��دي��ات ال���دول���ة ل��ال���ض��ت��ف��ادة من 
بلدية  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  حم���اوره���ا 
احل��م��ري��ة ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى  تعزيز 
�ضراكاتها مع كافة اجلهات واملراكز 
براجمها  مل��وا���ض��ل��ة  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
املتخ�ض�ضة  امل��ل��ت��ق��ي��ات  تنظيم  يف 
اإىل  ال��رام��ي��ة  املتقدمة  وال�����دورات 
ت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��ب�����ض��ري��ة ف�ضال 
عن توعية املجتمع وخدمته لفتا 
على  احل��م��ري��ة  بلدية  ح��ر���س  اإىل 
ال�ضحة  مبفت�ضي  الدائم  الرتقاء 
وقاية  يف  اأدواره���م  لأهمية  العامة 

املجتمع.
م���ن ج��ان��ب��ه ل��ف��ت اإب���راه���ي���م عبيد 
الوطني  امل���رك���ز  م���دي���ر  ال���ن���اب���ودة 
الأمرا�س  ملكافحة املالريا ونواقل 
وزارة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  اأن  اإىل 
امل��ج��ت��م��ع تقوم  ال�����ض��ح��ة ووق����اي����ة 
ومكافحة  احل���الت  معاجلة  على 

احل�ضرات يف بلدية احلمرية ورقة 
ع���ن جت���رب���ة ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة يف 
مكافحة البعو�س ثم تناول حممد 
املهدي رئي�س ق�ضم املكافحة باملركز 
املائية  الط���وار  مكافحة  مو�ضوع 
للبعو�س تلى ذلك ورقة للمهند�س 
اإدري���������س مفت�س  اأح���م���د  ال��ت��ه��ام��ي 
احلمرية  بلدية  يف  اأف��ات  مكافحة 
ال�����ض��ح��ي يف  ال��ت��ث��ق��ي��ف  دور  ع����ن 

مكافحة البعو�س والنواقل .
لورقتي  ال��ع��م��ل  اأوراق  وت��ت��اب��ع��ت 
امل��ه��ن��د���س فهمي  ق��دم��ه��م��ا  ع��م��ل 
اليد�س  بعو�ضة  وتناولتا  بيد�س 
ومكافحتها  ت����واج����ده����ا  م����ك����ان 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا وال���ذب���اب واأه���م 
امل��ن��ق��ول��ة م���ن خالله  الم����را�����س 
املهند�س  قدمهما  ورقتني  بجانب 
يف  املتخ�ض�س  ح��م��دان  م�ضطفى 
وتناولتا  ب��امل��رك��ز  احل�����ض��رات  ع��ل��م 
البعو�س  اأط�������وار  ب���ني  ال��ت��ف��ري��ق 

وقدرة الناقل على املر�س.
با�ضتعرا�س  امل���ل���ت���ق���ى  واخ����ت����ت����م 
الدكتور  قدمها  ال��ت��ي  التو�ضيات 
اإبراهيم القا�ضي من املركز واأكدت 
على ال�ضتمرار يف تنظيم اللقاءات 
كافة  يف  ال���ع���ل���م���ي���ة  وال�������ن�������دوات 
توحيد  اإىل  ودع��ت  الدولة  بلديات 
ملكافحة  وال���ق���وان���ني  ال��ت�����ض��ري��ع��ات 
احل�������ض���رات امل��ح��ل��ي��ة والحت����ادي����ة 
يف ب��ل��دي��ات ال���دول���ة وغ���ريه���ا من 

التو�ضيات.
ال�ضام�ضي  را����ض���د  م���ب���ارك  وق�����ام 
وكافة  وم����دي����ره  امل���رك���ز  ب��ت��ك��رمي 
امل��ح��ا���ض��ري��ن م��ق��درا ج��ه��وده��م يف 

تقدمي اأوراق عمل امللتقى.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأخذ مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل، جمهوره 
من الكبار وال�ضغار اإىل عوامل الطفولة الأوىل، 
التي  الأ�ضوات  على  بالتعّرف  اأحالمهم  وحقق 
خالل  املحببة،  الكرتونية  �ضخ�ضياتهم  رافقت 
ا�ضت�ضافت  لكم«،  »اأغّني  بعنوان  حوارية  جل�ضة 
ال���ف���ن���ان اجل����زائ����ري ط�����ارق العربي  ك�����اّلً م���ن 
امل�ضري عمر طاهر،  طرقان، وال�ضاعر واملوؤلف 
اللذين حتدثا عن جتربتهما يف جمال التاأليف، 
والرتبوية  الثقافية  واآثارها  لالأطفال،  والغناء 

على الأجيال اجلديدة.
ال�ضاعرة  اأدارت�����ه�����ا  ال���ت���ي  ال���ور����ض���ة  وت���ط���رق���ت 
���ض��م��ن فعاليات  امل���ط���ريي  ���ض��ي��خ��ة  الإم���ارات���ي���ة 
ال����دورة ال��ع��ا���ض��رة م��ن امل��ه��رج��ان ال���ذي ي�ضتمر 
اأب��ري��ل اجل���اري يف م��رك��ز اك�ضبو  28 م��ن  حتى 
امللحوظة  ال��ف��وارق  عن  احلديث  اإىل  ال�ضارقة، 
بني ما كان ُيطرح يف ال�ضابق من مواد معرفية 
وث��ق��اف��ي��ة م��رئ��ي��ة وم�����ض��م��وع��ة، وم���ا ي��ت��م تناوله 
الآن، م�ضتعر�ضني العوامل التي اأ�ضهمت يف خلق 
لرت�ضيخ  ت�ضورات  ومقدمني  ملحوظة،  فجوة 
نفو�س  يف  والإي���ج���اب���ي���ة  ال�����ض��ح��ي��ح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

الأجيال اجلديدة. 

طرقان: الأمل هو اأ�ضا�ش الإبداع
العربي  ط�����ارق  اجل����زائ����ري  ال���ف���ن���ان  وا���ض��ت��ه��ل 
طرقان، الذي قّدم اأغنيات م�ضل�ضالت كرتونية 
���ض��ه��رية، م��ث��ل »م���اوك���ل���ي« و«ال���ك���اب���نت ماجد« 
امل�ضاريع  ت��اأ���ض��ي�����س  اأن  اإىل  ب���الإ����ض���ارة  ح��دي��ث��ه 
الأ�ضرة،  م��ن  ت��ب��داأ  اأن  يجب  لالأطفال  املوجهة 
الأ�ضا�ضّي  الأوىل، واملكون  التي و�ضفها باخللية 
كانت  بها  قام  التي  الأعمال  اأن  موؤكداً  للطفل، 
ت�ضتهدف طفاًل واحداً، وعائلة واحدة، يف اإ�ضارة 
اإىل مدى اللتزام بخ�ضو�ضية الطرح والإميان 

باأهميته الرتبوية والثقافية. 
عاماً   25 ذك��ري��ات  حديثه  يف  ط��رق��ان  وا�ضتعاد 
م�ضت، حيث و�ضف تواجد الكبار برفقة ال�ضغار 

التي  باأنها ثمرة الأح��الم، واجلهود  يف اجلل�ضة 
بكتابة  ال�����ض��روع  قبل  نفو�ضهم  يف  تعتمل  كانت 
اآنذاك،  لالأطفال  املخ�ض�ضة  الأع��م��ال  وتاأليف 
واأك����ّد اأن امل��ح��ّرك ال��رئ��ي�����س ال���ذي دف��ع��ه��م نحو 
الإبداع هو الأمل، الذي اعتربه اأ�ضا�س الإبداع، 
ك��ب��رياً م��ن متع  واأن ف��ق��دان��ه يفقد امل���رء ج���زءاً 
اإىل اأن الطفولة التي مّر بها هي  احلياة، لفتاً 
التي اأر�ضدته اإىل جمال املو�ضيقى، واألق ال�ِضعر، 

واأ�ضهمت يف اإي�ضاله ملا هو عليه الآن. 

عمر طاهر: الطفولة هي الأثر الذي ل يزول 
اأ�ضار ال�ضاعر امل�ضري عمر طاهر،  ومن جانبه، 
الكتابة  اأن  اإىل  هنيدي،  �ضوبر  م�ضل�ضل  موؤلف 
تنبع من اأول �ضيء يتعلمه الإن�ضان يف طفولته، 
فهي التي ترتك اأثراً ل يزول لالأبد، موؤكداً اأن 
اأ�ضهم م�ضاهمة  مل�س خياله وهو طفل  �ضيء  كّل 
فاعلة يف حتريك ميوله، وفكره وتوجهاته نحو 

تبّني اجلمال.
اأ�ضياء  اأن��ا ع�ضت يف جيل ميتلك  وق��ال ط��اه��ر:« 
كثرية خمتلفة، ويت�ضارك يف الوقت نف�ضه باأ�ضياء 
يختلف  الوقت  ذل��ك  يف  العام  فالذوق  متنوعة، 

اإذ بات كّل �ضخ�س له  متاماً عما يجري حالياً، 
املعزولة، ل يوجد له  توّجه واهتمام كاجلزيرة 
روابط جماعية، وهذا اأمر ينعك�س بال �ضك على 

قيمة املواد التي تقّدم لالأجيال اجلديدة«. 
وت���اب���ع:« ك���ان ل��دي��ن��ا ت�������ض���اوؤلت ع���دي���دة خالل 
تقدمينا لأعمالنا، اأبرزها: كيف ميكننا اأن نحكم 
على ما ننتجه لالأطفال؟ اإذ علّينا النتظار وقتاً 
طوياًل للحكم على ما ينتج جليل باأكمله، فنحن 
الآن نحكم على ما مت انتاجه قبل ع�ضرين عاماً، 
اختلفت،  واملقايي�س  املعايري  اأن  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و 
والزمان بات اأ�ضرع، واخليارات تو�ّضعت، حيث يف 
الر�ضائل تو�ضع يف خزائن ويغلق  ال�ضابق كانت 
عليها، فيما هي اليوم تبّث عرب الهواء مبا�ضرة 

وب�ضرعة اأفقدتها حميميتها«. 
يف  جنحت  التي  الأع��م��ال  اأن  اإىل  طاهر  واأ���ض��ار 
الو�ضول اإىل ذاكرة الأطفال ت�ضمنت مو�ضوعات 
الكت�ضاف،  يف  �ضغفهم  اأ�ضا�ضات  واأ�ضابت  قّيمة، 
لهذا مل يكن من ال�ضهل اأن ُتن�ضى، ودعا ال�ضاعر 
موا�ضيع  تقدمي  ل�ضرورة  النتباه  اإىل  امل�ضري 
هادفة لالأطفال، تت�ضمن قيم نبيلة ذات ر�ضائل 

جوهرية حتفظ  ح�ضورها يف الذاكرة. 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

ن��اق�����س امل��ج��ل�����س ال����ض���ت�������ض���اري لإم�����ارة 
التي   15 ال����  اجلل�ضة  خ���الل  ال�����ض��ارق��ة 
ع���ق���دت مب���ق���ره ���ض��م��ن اأع���م���ال���ه ل����دور 
ال��ث��ال��ث م��ن الف�ضل  ال���ع���ادي  الن��ع��ق��اد 
ب���رئ���ا����ض���ة خولة  ال���ت���ا����ض���ع  ال��ت�����ض��ري��ع��ي 
ع��ب��دال��رح��م��ن امل���ال رئ��ي�����ض��ة امل��ج��ل�����س .. 
�ضيا�ضة “ هيئة مطار ال�ضارقة الدويل«.

لتطوير  الآراء  خمتلف  املجل�س  وتناول 
للم�ضافرين  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  ج���ودة 
مع  ي��ت��واك��ب  مب��ا  الإج�������راءات  وت�ضهيل 
ال���ت���ط���ور ال���ك���ب���ري يف ق���ط���اع ال���ط���ريان 
اجلوي الذي يعد من القطاعات املهمة 

يف اإمارة ال�ضارقة .
ح�ضر اجلل�ضة - التي عقدت اأم�س قبل 
الأول - من جانب هيئة مطار ال�ضارقة 
الدويل .. علي �ضامل املدفع رئي�س الهيئة 
وال�ضيخ في�ضل بن �ضعود القا�ضمي مدير 
عبداهلل  عبداخلالق  واملهند�س  الهيئة 
العو�ضي مدير اإدارة الهند�ضة والتطوير 
مدير  ال�ضام�ضي  عبيد  ملياء  واملهند�ضة 
حممد  و���ض��ارة  امل�ضاندة  اخل��دم��ات  اإدارة 

املدفع مدير الإدارة املالية.
واأكدت خولة املال - يف كلمتها - حر�س 
الهيئة  اإعطاء  على  ال�ضت�ضاري  املجل�س 
ال�ضارقة  مطار  حليوية  نظرا  الأهمية 
ك��ب��واب��ة ه��ام��ة ل��ل��ت��وا���ض��ل م��ع ال��ع��امل ل 
ال�ضرتاتيجي  الإم��ارة  موقع  واأن  �ضيما 
لفتة   .. تناف�ضية  ميزة  املطار  منح  قد 

اإىل ت��ت��م��ز الإم�������ارة ب�����ض��ي��ا���ض��ة الأج�����واء 
املفتوحة التي ت�ضمح خلطوط الطريان 
ال�ضوابط  وف��ق  اأي��ة عوائق  ب��امل��رور دون 

الر�ضمية املعمول بها .
الهيئة  على  القائمني  بجهود  واأ���ض��ادت 
خا�ضة يف جمال ال�ضحن اجلوي مبطار 
ال�����ض��ارق��ة ال���دويل واج��ت��ذاب امل��زي��د من 
ال�ضراكات  وزي������ادة  ال���ط���ريان  ���ض��رك��ات 
بطريقة  امل��ط��ار  واإدارة  ال�ضرتاتيجية 
اإيجابية  ب�����ض��ورة  ينعك�س  مم��ا  جت��اري��ة 
املحلي  القت�ضاد  يف  املطار  م�ضاهمة  يف 

لالإمارة.
واأكدت اأن اهتمام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو 
ودعمه الكبري للهيئة واملتابعة امل�ضتمرة 
ل�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
�ضلطان القا�ضمي ويل عهد ونائب حاكم 
كان  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�ضارقة 
والكبري يف عمل  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  لهما 

الهيئة.
اجل���روان  �ضعيد  اأح��م��د  ق���ال  م��ن جهته 
املالحة  اإن  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ني 
اجلوية العاملية تت�ضم بالتغري واحلركة 
الدوؤوبة يف جميع مرافقها يف ظل تنامي 
ال�ضفر عامليا وزي��ادة الطلب على  حركة 

التنقل ويف ظل ما ت�ضهده اإمارة ال�ضارقة 
من ا�ضتقطاب كبري وا�ضتئثار بن�ضب من 
حركة ال�ضفر العاملية يهمنا تطور مطار 
املطارات  بني  ومكانته  ال��دويل  ال�ضارقة 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وم����ا ي��ق��دم��ه املطار 
ال��راح��ة وال�ضالمة  ت��وف��ر  م��ن خ��دم��ات 
واجل����������ودة واخل������دم������ات الح����رتاف����ي����ة 

للم�ضافرين.
مطار  ب��ق��درة  املجل�س  ثقة  ع��ن  واأع����رب 
خدماته  حت�ضني  على  ال��دويل  ال�ضارقة 
وجت��ه��ي��زات��ه ب���اأح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وق���درة 
املعايري  حتقيق  على  املطار  هيئة  اإدارة 
التدريب  ب���رام���ج  خ����الل  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
التحديات  مب��واج��ه��ة  وت��ل��ت��زم  امل�ضتمرة 
ال���ت���ي ت��ف��ر���ض��ه��ا ال��ت��ق��ن��ي��ة والأن���ظ���م���ة 

اجلديدة.
املدفع بدور  �ضامل  اأ�ضاد علي  من جانبه 
املجل�س ال�ضت�ضاري يف طرح املو�ضوعات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ت�����ض��ه��م يف ت��ط��وي��ر كل 
روؤي���ة  م�ضتعر�ضا   .. الإم������ارة  خ���دم���ات 
واحلقائق  امل���ط���ار  واأه��������داف  ور����ض���ال���ة 
2017 و�ضهادات  العام  والنتائج خالل 

الأيزو التي نالها مطار ال�ضارقة .
ال��ت��ي ح�ضل  الع���ت���م���ادات  اإىل  وت��ط��رق 
خف�س  اع��ت��م��اد  مت  ح��ي��ث  امل��ط��ار  عليها 
امل�ضتوى   “ ال���ك���رب���ون���ي���ة  الن���ب���ع���اث���ات 

املطارات  جم��ل�����س  ق��ب��ل  م���ن  الثاين” 
ال���ع���امل���ي ح���ي���ث ي��ع��ت��رب ث�����اين م���ط���ار يف 
 .. الع��ت��م��اد  ه��ذا  على  يح�ضل  املنطقة 
اعتماد  اإىل  للو�ضول  ال�ضعي  اإىل  لفتا 
اإجراءات  واعتماد  الثالث”  “امل�ضتوى 
الدوائية من  املنتجات  وتخزين  مناولة 
 « اجل���وي  للنقل  ال��دول��ي��ة  املنظمة  قبل 
يف  الوحيد  املطار  ويعترب   «  IATA
ال�ضرق الأو�ضط الذي يح�ضل على هذا 

العتماد.
ال�ضارقة  مطار  تطبيق  ف��وز  اىل  واأ���ض��ار 
التميز  بجائزة  امل�ضافرين”   “ ال���دويل 
وجائزة  العربية  احلكومية  ل��الإجن��ازات 
لأف�ضل  احل��ك��وم��ي  لالت�ضال  ال�ضارقة 
موقع اإلكرتوين حكومي ل�ضنة 2015 
للمطار  الإل������ك������رتوين  امل����وق����ع  وف�������وز 
التكرمي  ح��ف��ل  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��اجل��ائ��زة 
التا�ضع جلائزة المارات لتطبيق املواقع 

ومواقع التوا�ضل الجتماعي 2016.
ال�ضارقة  م��ط��ار  هيئة  اأن  امل��دف��ع  واأك����د 
وتطوير  ل���ض��ت��ق��ط��اب  ت�����ض��ع��ى  ال�����دويل 
املواطنة  ال���ب�������ض���ري���ة  امل��������وارد  وت��ن��م��ي��ة 
ال�ضابة  والكفاءات  باخلربات  وتعزيزها 
مع  تفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقيات  ووقعت 
هذا  يف  املتخ�ض�ضة  اجل��ه��ات  م��ن  ع���دد 
املجال .. لفتا اىل اأن التوطني بلغ 60 

يف املائة يف جميع الإدارات و70 يف املائة 
بعد ا�ضتبعاد الوظائف اخلا�ضة والتي ل 
يف   95 و  2017م  نهاية  حتى  ت��وط��ن 

املائة يف القيادات العليا بالهيئة.
والتو�ضعة  التطوير  خطط  اإىل  وتطرق 
امل�ضتقبلية يف مرافق املطار كافة.. لفتا 
تبلغ  امل�ضافرين  مبنى  م�����ض��روع  اأن  اإىل 
حوايل  والإجمالية  التقديرية  تكلفته 
بجانب  دره�����م  م��ل��ي��ون  و500  م��ل��ي��ار 
العاملية  ب��ار���ض��ون��ز  ���ض��رك��ة  ال��ت��ع��اق��د م��ع 
مليون   58 وب��ق��ي��م��ة  امل�������ض���روع  لإدارة 
ال�ضتيعابية  ال����ق����درة  وت���رت���ف���ع  دره�����م 
20 مليون م�ضافر  اإىل ح��وايل  للمطار 
امل�ضاريع  ب���ج���ان���ب   2025 ال����ع����ام  يف 
امل�ضاندة الأخرى وم�ضروع تطوير قطاع 
ال��ط��ريان اخل��ا���س وت��ط��وي��ر اخلدمات 

والت�ضهيالت املختلفة.
الطريان  قطاع  تطوير  م�ضروع  وح��ول 
اخلا�س .. قال املدفع اإن “ �ضركة جاما 
للطريان “ ومبوجب التفاقيات املربمة 
�ضتقوم ببناء وت�ضغيل واإدارة مبنى جديد 
للطريان اخلا�س بتكلفة تتجاوز 110 
و�ضي�ضم  مل����دة حم����ددة  دره����م  م��الي��ني 
كبار  خل��دم��ات  متكامل  مبنى  امل�����ض��روع 
ال�ضخ�ضيات ومالكي الطائرات اخلا�ضة 
اخلا�ضة  للطائرات  حظائر  اإىل  اإ�ضافة 

يتعلق  وف���ي���م���ا  ل���ل���ط���ائ���رات.  و����ض���اح���ة 
اأ�ضار   .. بتطوير اخلدمات والت�ضهيالت 
مطار  ي�ضم  حيث  الذكية  البوابات  اىل 
منطقة  يف  بوابة   16 ال��دويل  ال�ضارقة 
امل��غ��ادري��ن وال��ق��ادم��ني وب��واب��ت��ني لذوي 
وا�ضتخدام  ت�ضجيل  مت  ح��ي��ث  الإع���اق���ة 
اأكتوبر  منذ  م�ضافر  مليوين  م��ن  اأك��ر 
“ برنامج  اإط��الق  اإىل  اإ�ضافة   2016

لأننا نهتم” لتقييم ر�ضا العمالء.
وحول اخلطط التجارية وا�ضرتاتيجيات 
الت�ضويق املتبعة يف الهيئة .. نوه املدفع 
جتارية  ا�ضرتاتيجية  خطة  و���ض��ع  اإىل 
�ضركات  م��ع  امل�ضتمر  التوا�ضل  ل�ضمان 
ال�ضفر  ووك��������الء  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����ط�����ريان 
ال�ضحن  وك���الء  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وال�ضياحة 
الداعمة  اللوج�ضتية  وال�ضركات  اجلوي 
ل�����ض��ن��اع��ة ال���ط���ريان وال�����ض��ح��ن اجلوي 
امل�����ض��ارك��ة يف ع���دد م��ن املن�ضات  ب��ج��ان��ب 
والدولية  املحلية  وامللتقيات  واملعار�س 
للخدمات  ل����ل����رتوي����ج  امل���ت���خ�������ض�������ض���ة 
املطار  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  وال��ت�����ض��ه��ي��الت 
واج���ت���ذاب امل���زي���د م���ن ���ض��رك��ات طريان 

امل�ضافرين وال�ضحن اجلوي.
املجتمعية  والفعاليات  امل�ضاركات  وب�ضاأن 
من جانب هيئة مطار ال�ضارقة الدويل 
ال��ه��ي��ئ��ة بدعم  ال���ت���زام  ���ض��ع��ادت��ه  اأك����د   ..

للعديد  ورعايتها  املجتمعية  الأن�ضطة 
والثقافية  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
قنوات  وا���ض��ت��خ��دام  بال�ضارقة  احل��ي��وي��ة 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

اجلمهور اخلارجي.
املجل�س  اأع�������ض���اء  اأ�����ض����اد  ج��ه��ت��ه��م  م����ن 
ال�ضت�ضاري بجهود القائمني على املطار 
.. م�ضريين اإىل اأن املطار يتميز باإجناز 
اإج���راءات الو�ضول وامل��غ��ادرة يف وق��ت ل 
واجهة  ويعترب  دقيقة   20 ال���  ي��ت��ج��اوز 
ال�ضارقة  لإم����ارة  ح��ي��وي  وم��ن��ف��ذ  مهمة 

على العامل.
ووج���ه ع���دد م��ن الأع�����ض��اء ع���دة اأ�ضئلة 
ن�ضب  منها  ك��اف��ة  امل��ط��ار  اأدوار  ت��ن��اول��ت 
العليا  ال��وظ��ائ��ف  خمتلف  يف  ال��ت��وط��ني 
امل���ط���ار وجهود  وال��ف��ن��ي��ة يف  والإداري��������ة 
لديها  التناف�ضية  معدلت  لرفع  الهيئة 
العاملية  اجل����وائ����ز  حل�����ض��د  وامل�������ض���ارك���ة 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  م��ع  والتن�ضيق 
ال�ضارقة  مركز  حتويل  ب�ضاأن  ال�ضارقة 
جوائز  وط��رح  �ضامل  مركز  اإىل  باملطار 
للتميز بني املوظفني والدارات والأق�ضام 
م�ضتقبلية  خل���ط���ة  درا������ض�����ة  واإج����������راء 
ا���ض��ت��ث��م��اري��ة لإن�������ض���اء م��رك��ز جت����اري يف 
والقاطنني  امل�����ض��اف��ري��ن  ي��خ��دم  امل���ط���ار 

بجانب املطار.

اخلطط  ح������ول  الأ����ض���ئ���ل���ة  دارت  ك���م���ا 
تنفذها  ال���ت���ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال����ربام����ج 
لطالعهم  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ك��وادره��ا  الهيئة 
واإيفادهم  اأع��م��ال��ه��م  يف  اجل���دي���د  ع��ل��ى 
ل��ل��خ��ارج لط��الع��ه��م ع��ل��ى اجل���دي���د يف 
املطار  م�ضاهمة  ون�ضبة  الطريان  جمال 
يف الناجت املحلي لالإمارة ومواكبة املطار 

مع �ضيا�ضة الدولة يف البتكار.
وقدم عدد من الأع�ضاء عدة مقرتحات 
بعلوم  تعنى  فنية  اأكادميية  اإن�ضاء  منها 
ال����ط����ريان واإب����������راز م����واق����ع ال���ب���واب���ات 
وطالب  امل�������ض���اف���ري���ن  ع���ل���ى  ل��ل��ت�����ض��ه��ي��ل 

مبواقف جمانية ملوظفي املطار.
ال����ردود  امل��ط��ار خم��ت��ل��ف  اإدارة  وق��دم��ت 
مل�ضاريع  ب���ال�������ض���رح  امل���دع���م���ة  ال���واف���ي���ة 
التي  امل���ط���ار واخل����دم����ات  ال��ت��و���ض��ع��ة يف 
�ضت�ضاف بكلفة تقديرية ت�ضل اإىل مليار 

ون�ضف مليار درهم .
اأن��ه مت و�ضع خطة  اإىل  الهيئة  واأ���ض��ارت 
التوا�ضل  ل�ضمان  جتارية  ا�ضرتاتيجية 
العاملية  ال��ط��ريان  ���ض��رك��ات  م��ع  امل�ضتمر 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  وال�ضياحة  ال�ضفر  ووك���الء 
وال�ضركات  اجل������وي  ال�����ض��ح��ن  وك������الء 
الطريان  ل�ضناعة  الداعمة  اللوج�ضتية 
وال�����ض��ح��ن اجل����وي ب��ج��ان��ب امل�����ض��ارك��ة يف 
وامللتقيات  واملعار�س  املن�ضات  من  ع��دد 
للرتويج  املتخ�ض�ضة  والدولية  املحلية 
يقدمها  ال��ت��ي  والت�ضهيالت  للخدمات 
�ضركات  م���ن  امل���زي���د  واج����ت����ذاب  امل���ط���ار 

طريان امل�ضافرين وال�ضحن اجلوي.

•• دبي-وام: 

ب���ح���ث م����ع����ايل ن���ا����ض���ر ب�����ن ث���اين 
الب�ضرية  امل������وارد  وزي����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
وال��ت��وط��ني م��ع م�����ض��وؤويل مطارات 
���ض��رك��ات الطريان  اأب��وظ��ب��ي ودب���ي 
اآخر م�ضتجدات  العاملة يف الدولة 
النوعي  ال��ت��وط��ني  ت�ضريع  حت���دي 
يف ق��ط��اع ال��ط��ريان وال��ن��ق��ل و�ضبل 
ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ض��ي��ق مبا 
ي�����ض��ه��م يف ا���ض��ت��ح��داث امل���زي���د من 
للمواطنني  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ر���س 
املهن  بع�س  وت��وط��ني  وامل��واط��ن��ات 

خ�ضو�ضا الخت�ضا�ضية منها.
ج���اء ذل���ك يف اج��ت��م��اع��ني عقدهما 
ال�ضيخ  م�����ع  اأح����ده����م����ا  م���ع���ال���ي���ه 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
�ضيف  بح�ضور  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات 
وزارة  وك���ي���ل  ال�������ض���وي���دي  اأح����م����د 
ل�ضوؤون  والتوطني  الب�ضرية  املوارد 
ال�ضويدي  و�ضيف  الب�ضرية  امل��وارد 
مدير عام الهيئة العامة للطريان 
املدين حيث مت بحث توفري فر�س 
وظ��ي��ف��ي��ة ج���دي���دة و���ض��ب��ل توطني 
بع�س املهن الخت�ضا�ضية يف جمال 
املهند�ضني  مثل  والنقل  ال��ط��ريان 
وال��ط��ي��اري��ن وغ��ريه��م��ا م��ن املهن 
تن�ضيقي  لجتماع  ا�ضتكمال  وذل��ك 
�ضابق كان عقده معاليه مع ال�ضيخ 
رئي�س  ال��ق��ا���ض��م��ي  ع�������ض���ام  خ���ال���د 
دائ��رة الطريان امل��دين يف ال�ضارقة 
وال��دك��ت��ور ط����ارق ب��ن خ����ادم ع�ضو 
ال�ضارقة  لإمارة  التنفيذي  املجل�س 

رئي�س دائرة املوارد الب�ضرية.
و����ض���ه���د الج����ت����م����اع الآخ��������ر بحث 
اإج�����������راءات ت��ع��ي��ني امل����واط����ن����ني يف 
ا�ضتحداثها  مت  ال���ت���ي  ال���وظ���ائ���ف 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ط�����ريان الإم�������ارات 
العربية  وطريان  الحتاد  وطريان 

وفالي دبي ومطارات دبي.
واأك���������د م����ع����ايل ن���ا����ض���ر ب�����ن ث���اين 

يف  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  اأهمية  الهاملي 
الربامج  ودع�����م  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د 
حتقيق  اإىل  ال���رام���ي���ة  واخل���ط���ط 
حتدي ت�ضريع التوطني النوعي يف 
قطاع الطريان والنقل الذي يعترب 
القت�ضادية  القطاعات  من  واحدا 
الدفعة  مبادرات  �ضمن  امل�ضتهدفة 

الثالثة للم�ضرعات احلكومية.
خ�����الل   - م����ع����ال����ي����ه  واأ����������ض���������اف 
التوطني  ملف  اأن   - الجتماعني 
ي��ت��ط��ل��ب ت��ط��وي��ر ال�������ض���راك���ات بني 
ال����ق����ط����اع احل����ك����وم����ي الحت��������ادي 
بال�ضكل  اخلا�س  والقطاع  واملحلي 
امل�ضاركة  من  جميعا  ميكننا  ال��ذي 
م�ضتهدفات  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
الإمارات  لروؤية  الوطنية  الجندة 

ذات ال�ضلة بالتوطني.  2021
الطريان  ق���ط���اع  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
توفري  على  بقدرته  يتميز  والنقل 
املنا�ضبة  ال���وظ���ي���ف���ي���ة  ال����ف����ر�����س 
واملواطنات  املواطنني  وا�ضتقطاب 
اجلاذبة  ال���وظ���ائ���ف  ه����ذه  ل�����ض��غ��ل 
وامل�ضتقرة وبالتايل تعزيز م�ضاركة 
�ضوق  يف  الوطنية  الب�ضرية  امل���وارد 

العمل«.
واأو����ض���ح اأن ال��ت��ع��اون ب��ني ال����وزارة 
و�����ض����رك����ائ����ه����ا ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ني 
وخ�����ض��و���ض��ا يف اإط�����ار ت��ن��ظ��ي��م اأي���ام 
ال��ت��وظ��ي��ف امل��ف��ت��وح��ة ح��ق��ق حتى 
توفري  �ضياق  يف  لفتة  نتائج  الآن 
قطاع  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال���وظ���ائ���ف 
ال���ط���ريان وال��ن��ق��ل .. م��ع��رب��ا عن 
امل��ن��ج��زات خالل  مل��زي��د م��ن  تطلعه 
امل�ضرعات  م���ن  امل��ت��ب��ق��ي��ة  ال���ف���رتة 

احلكومية.
و�����ض����دد م���ع���ايل ن���ا����ض���ر ب����ن ثاين 
على   - ال�ضياق  ه��ذا  يف   - الهاملي 
اأهمية اأن تعزز اجلهات واملوؤ�ض�ضات 
بقطاع الطريان والنقل م�ضاركتها 
من  للتوظيف  املفتوحة  الأي���ام  يف 
التنفيذية  اإدارات��ه��ا  توجيه  خ��الل 
املنا�ضبة  ال���������ض����واغ����ر  ل����ت����وف����ري 

للمواطنني.
واأ�ضار اإىل اأن م�ضاركة الباحثني عن 
واملواطنات  امل��واط��ن��ني  م��ن  العمل 
يف اأي����ام ال��ت��وظ��ي��ف امل��ف��ت��وح��ة التي 
مت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ي���وؤك���د ج��دي��ت��ه��م يف 
املنا�ضبة  الوظيفة  على  احل�ضول 
العمل  ف��ر���س  ل�ضغل  وجاهزيتهم 
القت�ضادية  القطاعات  يف  املتاحة 
خمتلف  ي�ضع  م��ا  وه��و  امل�ضتهدفة 
م�ضوؤولياتها  اأم��ام  املعنية  اجلهات 
ال���وط���ن���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف ه���ذا 

اجلانب.
القطاعات  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأك���������د 
تزخر  ال����دول����ة  يف  الق���ت�������ض���ادي���ة 
الذين  وامل����واط����ن����ات  ب���امل���واط���ن���ني 
التي  الوظائف  يف  كفاءتهم  اأثبتوا 
يوؤكد قدرة  الذي  الأم��ر  ي�ضغلونها 
مواردنا الب�ضرية على التميز وعلى 
لها  اأتيحت  م��ا  العالية  اإنتاجيتها 

الفر�ضة املنا�ضبة.
امل�����وارد  وزارة  ج��اه��زي��ة  اأك�����د  ك��م��ا 
على  وقدرتها  والتوطني  الب�ضرية 
العاملة  ال�ضركات  تلبية احتياجات 
يف جم����ال ال���ط���ريان وال��ن��ق��ل من 
الباحثة  الوطنية  الب�ضرية  امل��وارد 
تنفيذ  ظ��ل  �ضيما يف  ل  العمل  ع��ن 
التي  الربامج  العديد من  ال��وزارة 
من �ضاأنها تاأهيل وتدريب املواطنني 
وتهيئتهم ل�ضغل الوظائف املتاحة.

الوطني  ب���ال���دور  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����اد 
ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب���الإ����ض���راف على 
وال�ضركات  والنقل  الطريان  قطاع 
بدعم  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  ال��ع��ام��ل��ة يف 
الوطنية  الب�ضرية  امل��وارد  ومتكني 
م������ن خ�������الل ت�����وف�����ري ال����وظ����ائ����ف 
وتاأهيلهم  وامل�������ض���ت���ق���رة  اجل����اذب����ة 
الذي  بال�ضكل  م��ه��ارات��ه��م  و���ض��ق��ل 
ومناف�ضتهم  اإنتاجيتهم  من  يعزز 
الوظائف  يف  خ�ضو�ضا  الوظيفية 
الخت�ضا�ضية وبالتايل م�ضاركتهم 
ي�ضهدها  التي  التنمية  يف  الفاعلة 

قطاع النقل والطريان.

ثاين  بن  نا�ضر  معايل  وا�ضتعر�س 
ال��ه��ام��ل��ي - م���ع احل�������ض���ور خالل 
ال�ضواغر  موؤ�ضرات   - الجتماعني 
للمواطنني  امل���ت���اح���ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
قطاع  يف  ع���م���ل  ع�����ن  ال���ب���اح���ث���ني 
اأن  م����وؤك����دا   .. وال���ن���ق���ل  ال����ط����ريان 
النوعي  ال��ت��وط��ني  ت�ضريع  حت���دي 
اأولوية رئي�ضية للوزارة �ضمن  يعد 
للعام  ع��م��ل��ه��ا  واأج�����ن�����دة  خ��ط��ت��ه��ا 

احلايل.
اجلديدة  امل��ن��ه��ج��ي��ة  اإىل  وت���ط���رق 
ال���ت���ي ت��ب��ن��ت��ه��ا ال����������وزارة يف اإط�����ار 
والتي  التوطني  ملف  مع  تعاملها 
الق�ضري  امل�������دى  ع���ل���ى  ت��ط��ب��ق��ه��ا 
وامل��ت��و���ض��ط وال��ب��ع��ي��د وف����ق ثالثة 
ال�ضراكة  تعزيز  ت�ضتهدف  م�ضارات 
الحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
املنظمة  احل��رة  واملناطق  واملحلية 
القت�ضادية  ال���ق���ط���اع���ات  ل��ع��م��ل 
وال�ضركات  بالتوطني  امل�ضتهدفة 
العاملة يف تلك القطاعات وتطوير 
لتخطيط  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ا  اإط��������ارا 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة وت��ط��ب��ي��ق حزمة 
املحفزة  وال��ربام��ج  ال�ضيا�ضات  م��ن 
وامل�ضجعة للموؤ�ض�ضات للتفاعل مع 
ت�ضجيع  وك��ذل��ك  التوطني  خطط 
العمل  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني  وت���اأه���ي���ل 

لاللتحاق بالوظائف املتوافرة.
مناق�ضة  الج��ت��م��اع��ني  خ���الل  ومت 
ال��ت��ع��اون خ���الل الفرتة  م�����ض��ارات 
خمتلف  اأك����������دت  ح����ي����ث  امل���ق���ب���ل���ة 
التن�ضيق  على  حر�ضها  الأط����راف 
يحقق  ال�������ذي  ب��ال�����ض��ك��ل  ال�����دائ�����م 
ويلبي  الر�ضيدة  القيادة  توجيهات 
واملواطنات  امل���واط���ن���ني  ت��ط��ل��ع��ات 

الباحثني عن العمل.
يذكر اأن قطاع الطريان والنقل يعد 
اقت�ضادية  اأربعة قطاعات  بني  من 
م�ضتهدفة بتحدي ت�ضريع التوطني 
الت�ضالت  قطاعات  وهي  النوعي 
العقاري  والتطوير  والتكنولوجيا 

ومراكز اخلدمة.

•• ال�صارقة-الفجر:

�ضمن جهودها املتوا�ضلة لتنمية و�ضقل 
ال�ضابة،  وال�ضينمائية  الفنية  امل��واه��ب 
يف  املتخ�ض�ضة  املوؤ�ض�ضة  )ف���ن(،  تنِظم 
لالأطفال  الإعالمي  الفن  ودعم  تعزيز 
ال�ضارقة  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي  وال��ن��ا���ض��ئ��ة، 
الفنية  العمل  ور���س  من  �ضل�ضلة  م��ق��راً، 
الر�ضوم  اأف�����الم  ���ض��ن��اع��ة  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول 
امل��ت��ح��رك��ة م��ن خ���الل ا���ض��ت��خ��دام اأحدث 
ال���ف���ن���ي���ة وت���ق���ن���ي���ات وقف  امل����م����ار�����ض����ات 

احلركة.
وت�����ض��ت��ه��دف ال���ور����ض���ة، ال��ت��ي ت��ق��ام على 
مدار ت�ضعة اأيام يف الفرتة وت�ضتمر حتى 
ال�ضارقة للفرو�ضية  نادي  اإبريل يف   25
وال�����ض��ب��اق، الأط���ف���ال وال��ن��ا���ض��ئ��ة الذين 
10 و14 �ضنة،  اأع��م��اره��م ب��ني  ت���رتاوح 
الطالب  م��ن  جمموعة  فيها  وي�����ض��ارك 
ال�ضارقة،  اأط���ف���ال  مل��وؤ���ض�����ض��ة  املنت�ضبني 
التابعة ملوؤ�ض�ضة ربع قرن ل�ضناعة القادة 

واملبتكرين.
الور�ضة  خ�����الل  امل�������ض���ارك���ون  وي��ت��ع��ل��م 
تقنية  با�ضتخدام  فيلم  �ضنع  خ��ط��وات 
جل�ضات  م���ن  اب����ت����داًء  احل����رك����ة،  وق����ف 
الع�ضف الذهني لتوليد الأفكار، واإعداد 
الربجميات  وف��ه��م  الت�ضوير،  م�ضاهد 
الأداء  كيفية  اإىل  و���ض��وًل  امل�ضتخدمة، 

التمثيلي املرجتل عند بع�س املواقف.
وت����ب����داأ ال���ور����ض���ة ب��ت��ق��دمي مل��ح��ة عامة 
ال�ضباب  ال�������ض���ي���ن���م���ائ���ي���ني  وت����ع����ري����ف 
بالعمليات واملراحل التي مير بها الفيلم 
واملعدات والأدوات امل�ضتخدمة من خالل 
اإنتاجها  اأعمال �ضينمائية مت  مناذج من 
���ض��اب��ق��اً، وخ���الل ال��ي��وم ال��ث��اين والثالث 
من اأعمال الور�ضة، �ضيتم عر�س اأحدث 
وقدرتها  املتحركة  ال��ر���ض��وم  برجميات 
بعد  توظيفها  يتم  م��وؤث��رات  �ضنع  على 
التقنيات  ا�ضتك�ضاف  الإنتاج، ف�ضاًل عن 
الر�ضوم  املختلفة يف �ضناعة  والأ�ضاليب 
املتحركة. ويف اليوم الرابع، بعد تق�ضيم 
ينخرط  جم��م��وع��ت��ني،  اإىل  امل�����ض��ارك��ني 
ع�ضف  جل�ضات  يف  وال�����ض��ب��اب  الأط���ف���ال 
يتفق  وب��ع��ده��ا  الأف���ك���ار،  لتوليد  ذه��ن��ي 
والإنتاج  الفيلم  �ضيناريو  على  اجلميع 
وال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��وق��ع��ة، يف ح��ني ت��ق��وم كل 
بتكوين  اخل��ام�����س  ال��ي��وم  جم��م��وع��ة يف 

جم��م��وع��ة م���ن ال���ل���وح���ات ال���ت���ي حتمل 
يف  املت�ضل�ضلة  التو�ضيحية  ال��ر���ض��وم��ات 
اأحداثها، والتي ت�ضكل معاً ق�ضة الفيلم 

والإعداد ملرحلة الر�ضوم املتحركة.
اإن�ضاء  مرحلة  ال�ضاد�س  ال��ي��وم  وي�ضهد 
وال�ضخ�ضيات  واخللفيات  امل�ضاهد  وبناء 
لت�ضل�ضل  وفقاً  الت�ضوير،  يف  البدء  قبل 
التي  امل�������ض���ورة وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال���ل���وح���ات 
اخلتامي،  اليوم  ويف  امل�ضاركون،  تعلمها 
جهودهم  ب��ث��م��رة  امل�������ض���ارك���ون  ي��ح��ت��ف��ي 
تعلموها طيلة  التي  اجلديدة  واملهارات 
بتحرير  بعد قيامهم  العمل  ور�ضة  اأي��ام 
فيديو  اإىل  ال��ع��م��ل وحت��وي��ل��ه  وم��ون��ت��اج 
بعد  النهائية  الن�ضخة  م��ن  والن��ت��ه��اء 

و�ضع العناوين واملو�ضيقى امل�ضاحبة.
اأي�ضاً  “اإيقاف احلركة”،  وتعرف تقنية 
بتقنية الإطارات الثابتة اأو فن الت�ضوير 
الر�ضوم  حتريك  تقنية  وه��ي  املتعاقب، 
وال���������ض����ور ع����ن ط���ري���ق ال���ت���الع���ب بها 
تتحرك  وك��اأن��ه��ا  فيها  الأج�����ض��ام  لتظهر 
ت�ضوير  ذلك عن طريق  ذاتياً، ويحدث 
الغر�س - اجل�ضم املراد حتريكه - �ضوراً 
متعاقبة، مع اإ�ضافة تغيري ب�ضيط يف كل 
�ضورة، بحيث يكون الفرق بني اأي �ضورة 
ب�ضيطة  تليها هو حركة  التي  وال�ضورة 
1/24 من الثانية من زمن  ل تتعدى 
هذه  ع��ر���س  وع��ن��د  الطبيعي،  احل��رك��ة 
يحدث  و�ضريع  مت�ضل�ضل  ب�ضكل  ال�ضور 

عند املتفرج اإيهام باحلركة.

عبداهلل  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�ضيخة  وق��ال��ت 
القا�ضمي، مدير موؤ�ض�ضة فن ومهرجان 
ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل للطفل، اإن 
اأن�ضطة  يف  وال�ضغار  ال�ضباب  “اإ�ضراك 
مب�ضاهدتها  وي�����ض��ت��م��ت��ع��ون  ي��ح��ب��ون��ه��ا 
ال�ضبل  اأجن�������ع  م�����ن  ت����ع����ُد  ك���ج���م���ه���ور، 
جمالت  يف  النخراط  على  لتحفيزهم 
الفنون الإعالمية، لذا فاإن تعلم تقنيات 
ل���ه���ذه الفئة  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  وق����ف احل���رك���ة 

العمرية ت�ضكل مهارة جاذبة لهم«.
على  ه��دف��ن��ا  يقت�ضر  “ل  اأن  واأ���ض��اف��ت 
اأ�ضاليب  ال�ضباب  ال�ضينمائيني  تعليم 
اإىل  ذل���ك  ي��ت��ع��دى  ب��ل  الإن���ت���اج فح�ضب، 
�ضناعة  جل��ع��ل  وحت��ف��ي��زه��م  اإل��ه��ام��ه��م 
حياتهم  م��ن  ج���زءاً  الإع��الم��ي��ة  الفنون 
ع��ل��ى امل����دى ال���ط���وي���ل، ل��ق��د ���ض��ه��دن��ا يف 
ال�ضينمائية  امل��ه��رج��ان��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ذلك  وال����دول����ي����ة، مب����ا يف  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
ونيويورك،  ول���ن���دن  ك����ان  م��ه��رج��ان��ات 
واملنتجني  امل��خ��رج��ني  اأع����داد  يف  تنامياً 
توفر  لذلك  الإماراتيني،  ال�ضينمائيني 
املواهب  ل�ضقل  الفر�ضة  ال��ور���س  ه��ذه 
ال�������ض���اب���ة، وب���ال���ت���ايل روؤي������ة امل���زي���د من 
امل���واه���ب الإب��داع��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف كل 

املحافل الفنية يف امل�ضتقبل«.
“نحن  ف��ن:  موؤ�ض�ضة  م��دي��ر  واختتمت 
نهدف من وراء هذه الور�س والأن�ضطة 
وال����ربام����ج ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ن��ن��ظ��م��ه��ا اإىل 
ال�ضينمائيني  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل  تن�ضئة 

الإم����ارات����ي����ني وت�����ض��ل��ي��ط ال�������ض���وء على 
دور  للعب  امل��وؤه��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  امل���واه���ب 
ال�ضينما  ���ض��ن��اع��ة  يف  وف����اع����ل  م����وؤث����ر 

العاملية«.
واأُن�ضاأت موؤ�ض�ضة “فن” التابعة حلكومة 
ال�����ض��ارق��ة ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ودع�����م الفن 
الأفالم  �ضناعة  يف  متمثاًل  الإع��الم��ي، 
وت�ضميم  ال���ف���وت���وغ���رايف  وال��ت�����ض��وي��ر 
لالأطفال  املتحركة  والر�ضوم  الغرافيك 
وال��ن��ا���ض��ئ��ة م��ن اإم�����ارة ال�����ض��ارق��ة ودول���ة 
وت�ضعى  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
وامل����ه����ارات  امل����ع����ارف  ن��ق��ل  اإىل  “فن” 
وال��دول��ي��ة يف جمال  املحلية  واخل���ربات 
وال�ضباب  لالأطفال  الإع��الم  تكنولوجيا 

يف الدولة.
اإىل تن�ضئة واإعداد  وتهدف موؤ�ض�ضة فن 
وال�ضينمائيني  الفنانني  واعد من  جيل 
امل��ب��دع��ني، وال��رتوي��ج ل��الأع��م��ال الفنية 
والأفالم اجلديدة التي ينتجها الأطفال 
والنا�ضئة يف دولة الإمارات، وعر�ضها يف 
واملوؤمترات  ال�ضينمائية،  امل��ه��رج��ان��ات 
ال��ع��امل، كما  اأن��ح��اء  ال��دول��ي��ة يف جميع 
تهدف اإىل دعم املواهب وت�ضجيعها من 
وور�س  وامل��وؤمت��رات،  املهرجانات،  خ��الل 
العمل على ال�ضعيدين املحلي والدويل، 
مرتابطة  �ضبكة  توفري  اإىل  بالإ�ضافة 
والواعدين،  امل���وه���وب���ني  ال�����ض��ب��اب  م���ن 
ومتكينهم من تبادل التجارب واخلربات 

على نطاق عاملي. 

»التعليم واملعرفة« تفتتح 5 مدار�س جمتمعية يف اأبوظبي والظفرة
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة افتتاح خم�س مدار�س جمتمعية يف مدينة 
املدار�س  مل�����ض��روع  التو�ضعية  اخل��ط��ة  �ضمن  ال��ظ��ف��رة  ومنطقة  اأب��وظ��ب��ي 
عدد  ب��ذل��ك  لريتفع   ..  2018  -  2017 ال��درا���ض��ي  للعام  املجتمعية 

املدار�س املجتمعية اإىل 20 مدر�ضة على م�ضتوى الإمارة.
وتعمل الدائرة من خالل هذا امل�ضروع على جعل املدار�س وجهة ثقافية 
والفئات  الأع���م���ار  جميع  م��ن  املجتمع  اأف����راد  فيها  يجتمع  جمتمعية 
يف  الدرا�ضي  اليوم  انتهاء  عقب  مرافقها  من  لال�ضتفادة  والتخ�ض�ضات 
اأمره  الطالب وويل  التي جتمع  والثقافية  والفنية  الريا�ضية  الأن�ضطة 
واأفراد املجتمع واملعلمني لتزداد معارف الأبناء وترت�ضخ ثقافة امل�ضاركة 

بني الأبوين واأبنائهم وترتقي مهارات التوا�ضل الجتماعية لدى جميع 
اأفراد املجتمع. وت�ضم املدار�س املجتمعية اجلديدة 4 مدار�س يف اأبوظبي 
هم مدر�ضة حمودة بن علي املجتمعية ومدر�ضة �ضعد بن معاذ املجتمعية 
ومدر�ضة ال�ضالم املجتمعية ومدر�ضة الرواد املجتمعية اإ�ضافة اإىل مدر�ضة 

ال�ضديق املجتمعية يف منطقة الظفرة.
التعليم  دائ��رة  الال �ضفية يف  الأن�ضطة  نا�ضر خمي�س رئي�س ق�ضم  واأك��د 
عدد  يف  كبريا  تو�ضعا  �ضي�ضهد  املجتمعية  امل��دار���س  م�ضروع  اأن  واملعرفة 
املدار�س والأن�ضطة والربامج التي تقدمها خالل الثالث �ضنوات القادمة 
املجتمعات  اإىل خدمة  الرامية  الدائرة وتوجهاتها  ملواكبة خطط  وذلك 
ثقافية  وفعاليات  برامج  تنظيم  باملدار�س من خالل  املحيطة  ال�ضكانية 
بعد  املجتمع  اأف���راد  جميع  ومتطلبات  احتياجات  مع  تتنا�ضب  وتربوية 

�ضاعات الدوام الر�ضمي لتلك املدار�س مما يجعل املدر�ضة حمورا اجتماعيا 
ثقافيا جلميع فئات املجتمع.

وقال اإن دائرة التعليم واملعرفة حتر�س عند افتتاح اأي مدر�ضة جمتمعية 
جديدة على درا�ضة اأهم الربامج والأن�ضطة التي ميكن اأن تخدم املنطقة 
على  املجتمع  فئات  جميع  لت�ضجيع  وذل��ك  لتقدميها  باملدر�ضة  املحيطة 
على  ال��دائ��رة  حر�س  اإىل  م�ضريا   .. امل�����ض��روع  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  امل�ضاركة 
واأولياء  الطلبة  اآراء  على  للتعرف  املدار�س  يف  جمتمعية  لقاءات  تنظيم 
التي يرغبون يف  والأن�ضطة  لهم  املقدمة  والأن�ضطة  الربامج  الأم��ور يف 

توافرها م�ضتقبال.
م�ضتوى  على  كبريا  دورا  تلعب  املجتمعية  امل��دار���س  اأن  خمي�س  واأ���ض��اف 
زيادة الرتابط الأ�ضري بني الأطفال وذويهم حيث ي�ضاعد ح�ضور اأفراد 

الأ�ضرة لنحو 8 �ضاعات اأ�ضبوعيا وق�ضاء كل هذا الوقت �ضويا على تقوية 
�ضخ�ضية الطلبة وزيادة التفاعل املبا�ضر بني اأفراد الأ�ضرة الواحدة مما 

يعود بالنفع على الطلبة وعلى املجتمع ب�ضكل عام.
ي�ضار اإىل اأن دائرة التعليم واملعرفة تنفذ م�ضروع املدار�س املجتمعية للعام 
والعني ومنطقة  باأبوظبي  20 مدر�ضة  2018 يف   -  2017 الدرا�ضي 
الظفرة بواقع 9 مدار�س يف اأبوظبي و6 مدار�س يف الظفرة و5 مدار�س 
يف العني بهدف ال�ضتفادة من البنية التحتية لهذه املدار�س وما بها من 
التعليمية والرتفيهية  املعدات  باأحدث  من�ضاآت ريا�ضية وقاعات جمهزة 
بها من خالل تنظيم برامج وفعاليات بعد  املحيطة  املجتمعات  خلدمة 
فئات  جميع  ومتطلبات  احتياجات  مع  تتنا�ضب  املدر�ضي  ال��دوام  �ضاعات 

املجتمع.

»ا�شت���شاري ال�ش���ارق���ة« ين��اق����س �شيا�ش�ة مط�ار ال�شارق�ة الدول��ي

بهدف تاأهيل جيل واعد من ال�ضينمائيني الإماراتينيالهاملي وممثلو قطاع الطران يبحثون ا�شتحداث وظائف للمواطنني

)فن( تنظم ور�شة لتعليم ال�شباب وال�شغار �شناعة اأفالم »وقف احلركة« 
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منال بنت حممد تطلق الن�شخة الثانية من »برنامج القيادات الن�شائية املبتكرة«

لبنى القا�شمي تكرم 1526 خريجًا وخريجة من طلبة البكالوريو�س واملاج�شتر بجامعة زايد

طرق دبي تفتتح ثالثة ج�شور جديدة على �شارع املطار 27 اأبريل

مدار�س الإمارات الوطنية تنظم ملتقى »زايد وتنمية ال�شباب« بالعني»وزارة ال�شحة« تنظم م�شرة توعوية بال�شارقة احتفاء بيوم ال�شحة العاملي
•• العني -وام:

لوزارة  العام  الأم��ني  احلمريي  حممد  اأحمد  معايل  اأع��رب 
����ض���وؤون ال��رئ��ا���ض��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة م���دار����س الإم�����ارات 
الدولة  واع��ت��زازه مبا يحظى به طالب  الوطنية عن فخره 
و�ضبابها من دعم وت�ضجيع من قبل القيادة الر�ضيدة متمثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يف 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
ال�����ض��ي��خ حممد  ال�����ض��م��و  “رعاه اهلل” و���ض��اح��ب  دب���ي  ح��اك��م 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة  للقوات 
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات ما جعل من الإمارات 
منوذجا يحتذى به عامليا يف رعاية ال�ضباب و�ضقل مواهبهم 
النهو�س  يف  اإبداعاتهم  م��ن  لال�ضتفادة  وا�ضعة  اآف���اق  وفتح 
له  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  ب��ال��دول��ة.  الوطنية  التنمية  مب�ضرية 
الإمارات  ملدار�س  الثالث  الطالبي  امللتقى  افتتاح  مبنا�ضبة 
ال�ضيخ  �ضمو  وال��ذي يقام برعاية  العني  الوطنية يف منطقة 
من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
وقال  ال�ضباب«.  وتنمية  “زايد  �ضعار  حتت  الرئا�ضة  ���ض��وؤون 
لال�ضتماع  امل�ضاركني  للطالب  فر�ضة  هو  امللتقى  اإن  معاليه 
الذين  الإم����ارات  ال��ق��رار يف  م��ن اخل���رباء و�ضناع  اإىل نخبة 
املوؤ�ض�س  القائد  ي�ضلطون ال�ضوء على حياة وفكر واإجن��ازات 
اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
ثراه” والروؤية ال�ضت�ضرافية التي بنى عليها نه�ضة الوطن 
وريادته. واأكد التزام مدار�س الإمارات الوطنية ومن خالل 
مناهجها الدرا�ضية واأن�ضطتها املتنوعة على تر�ضيخ منظومة 
انتماءهم  م��ن  يعزز  مب��ا  طالبها  نفو�س  يف  الأ�ضيلة  القيم 
امللتقى  فعاليات  وكانت  الر�ضيدة.  لقيادته  وولئهم  للوطن 

مبدينة  الوطنية  الإم���ارات  م��دار���س  جممع  يف  انطلقت  قد 
300 طالب و طالبة من مدار�س الإمارات  العني بح�ضور 
الوطنية واملدار�س اخلا�ضة ومدار�س اجلاليات على م�ضتوى 
الدولة. وتناولت اجلل�ضة الأوىل حمور “الولء والنتماء” 
حت���دث فيها ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ري�����ض��ي م��دي��ر عام 
الأر�ضيف الوطني عن اأهمية تعزيز مفهوم الوطنية والولء 
والنتماء وغر�س مفهوم الت�ضامح والعمل امل�ضرتك. وناق�س 
اإدارة  املزروعي رئي�س جمل�س  الدكتور حمدان م�ضلم  �ضعادة 
هيئة الهالل الأحمر يف املحور الثاين بعنوان “ دور ال�ضباب 
العمل  يف  ال�ضباب  دور  اإب��راز  اأهمية  التطوعي”  العمل  يف 
 .. العطاء  وح��ب  التطوعي  العمل  ثقافة  ن�ضر  و  التطوعي 
م�ضتعر�ضا م�ضرية الراحل ال�ضيخ زايد “رحمه اهلل “ يف هذا 
املجال. واألقى املحور الثالث بعنوان “اأ�ضحاب الهمم ممكنات 
مدير  العامري  من�ضور  غبي�ضة  قدمته  ال��ذي  اجنازات”  و 
اأ�ضحاب  دور  على  ال�ضوء  والتاأهيل  للرعاية  الوقن  مركز 
جناحهم  ق�ض�س  من  من��اذج  وا�ضتعر�س  املجتمع  يف  الهمم 
 “ زاي���د  ال�ضيخ  ال��ب��اين  القائد  م�ضرية  على  ال�ضوء  و�ضلط 
“ يف دعم هذه الفئة. ويف املحور الأخ��ري ناق�ضت  رحمه اهلل 
واأدبيات  “اأخالقيات  الق�ضاء  دائ���رة  م��ن  الظاهري  عائ�ضة 
ممار�ضات  واأب���رز  الجتماعي”  التوا�ضل  و�ضائل  ا�ضتخدام 
حماية الفكر ون�ضر الوعي يف هذا املجال.  واختتمت فعاليات 
م�ضتنبطة  تو�ضيات  لعدة  امل�ضاركني  الطلبة  باإعداد  امللتقى 
التي ج��رت خ��الل طرح  امل��ط��روح��ة والنقا�ضات  امل��ح��اور  م��ن 
املحاور من قبل املتحدثني. ح�ضر امللتقى .. �ضعادة الدكتور 
حمد اليحيائي وكيل الوزارة امل�ضاعد لقطاع املناهج والتقييم 
دائرة  وزير  الظاهري م�ضت�ضار معايل  �ضامل  و�ضعادة حممد 
التعليم و املعرفة املدير التنفيذي لقطاع العمليات املدر�ضية 
واأع�ضاء من جمل�س اإدارة مدار�س الإمارات الوطنية واأولياء 

الأمور واملجل�س الطالبي باملدار�س والهيئة الإدارية.

•• دبي - وام:

ووق���اي���ة  ال�������ض���ح���ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
بال�ضارقة  توعوية  م�ضرية  املجتمع 
الذي  العاملي  ال�ضحة  بيوم  احتفاء 
“ال�ضحة  ���ض��ع��ار  ال��ع��ام  ه���ذا  ح��م��ل 

للجميع«.
ال��دك��ت��ور ح�ضني  امل�ضرية  ���ض��ارك يف 
لقطاع  امل�����ض��اع��د  ال���وك���ي���ل  ال���رن���د 
امل����راك����ز ال�����ض��ح��ي��ة وال����ع����ي����ادات يف 
املجتمع  ووق����اي����ة  ال�����ض��ح��ة  وزارة 
مدير  الزرعوين  اهلل  عبد  وحممد 
منطقة ال�ضارقة الطبية والدكتورة 
مديرة  ����ض���ري���ف  حم���م���د  ف�����ض��ي��ل��ة 
ال�ضحي  والتعزيز  التثقيف  اإدارة 
خمتلف  م��ن  امل�ضوؤولني  م��ن  وع��دد 
واخلا�ضة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
والهيئات واملوؤ�ض�ضات واجلهات ذات 

ال�ضلة وموظفي الوزارة.
ال�ضحة  ب���ي���وم  الح���ت���ف���ال  وح���م���ل 
العاملي هذا العام مو�ضوع التغطية 
كل  فى  للجميع  ال�ضاملة  ال�ضحية 
مكان. وانطلقت امل�ضرية من �ضاحة 
عر�س  وتخللها  بال�ضارقة  النخيل 
املو�ضيقى  ولفرقة  نارية  للدراجات 

الع�ضكرية.
وت�������ض���م���ن���ت ال����ف����اع����ل����ي����ة ت���ق���دمي 

املجانية  ال���ط���ب���ي���ة  ال���ف���ح���و����ض���ات 
التوعوية  ال�����ض��ح��ي��ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
الفر�ضة  لإتاحة  ال�ضحي  واملطبخ 
الج����راءات  ك��اف��ة  لت��خ��اذ  للجميع 
الأمرا�س..  خمتلف  من  الوقائية 
كما ت�ضمنت توزيع املواد التثقيفية 
والهدايا  ال��ت��وع��وي��ة  وال��رب���ض��ورات 
العينية وفقرات ريا�ضية وم�ضابقات 

وجوائز حتفيزية.
وق����ال ال��دك��ت��ور ح�����ض��ني ال���رن���د اإن 

الم����ارات  ب��دول��ة  ال�ضحي  ال��ن��ظ��ام 
حقق مراكز متقدمة �ضمن اأف�ضل 
وحظي  ع��امل��ي��ا  ال�ضحية  الأن��ظ��م��ة 
اليوم  بها  نفتخر  وا�ضعة  ب��اإ���ض��ادات 
ال�ضديدة  التوجيهات  بف�ضل  وذلك 
نظام  بتطبيق  ال��ر���ض��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
املعايري  اأع��ل��ى  اإىل  ي�ضتند  �ضحي 
طموحة  م�ضتقبلية  وروؤي��ة  العاملية 
لتحقيق منظومة �ضحية متكاملة 
من اأجل حت�ضني امل�ضتقبل ال�ضحي 

الوطنية  الأجندة  لأه��داف  ا�ضتنادا 
.2021

ال�ضحة  وزارة  اأن  ةاأ���������ض��������اف 
خالل  م��ن  تعمل  املجتمع  ووق��اي��ة 
الرعاية  ل��ت��ق��دمي  ا�ضرتاتيجيتها 
ال�ضحية ال�ضاملة واملتكاملة بطرق 
وقاية  ت�ضمن  وم�ضتدامة  مبتكرة 
بالتعاون  الأم���را����س  م��ن  املجتمع 
ال�ضرتاتيجيني  ����ض���رك���ائ���ه���ا  م����ع 
احل��ك��وم��ي واخلا�س  ال��ق��ط��اع  م���ن 

واملوؤ�ض�ضات والهيئات واجلهات ذات 
للجميع  الفر�ضة  لإت��اح��ة  ال�ضلة 
التوعية  ن�������ض���ر  ف����ى  ل���ل���م�������ض���ارك���ة 
�ضحة  اإىل  ل���ل���و����ض���ول  ال�����ض��ح��ي��ة 
اأف�ضل والتاأكيد على اأهمية ال�ضحة 

للجميع.
من جانبها اأكدت الدكتورة ف�ضيلة 
الأن�ضطة  ت��ف��ع��ي��ل  اأه��م��ي��ة  ���ض��ري��ف 
مع  بالتن�ضيق  امل��ت��ن��وع��ة  ال�ضحية 
والهيئات  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����دوائ�����ر 
وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين والأفراد 
م�ضوؤولية  ال�ضحة  مفهوم  لتعزيز 
ال�ضحي  ال���وع���ي  ون�����ض��ر  اجل��م��ي��ع 
وتعزيز  ال���دوري  الفح�س  باأهمية 
ال�ضحية  ال�����ض��ل��وك��ي��ات  مم���ار����ض���ة 
وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت  ال�����ض��ل��ي��م��ة. 
ال�����ض��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع نظمت 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع ���ض��ه��ر اأب���ري���ل احلايل 
العاملي  ال�ضحة  ي��وم  م��ع  بالتزامن 
وفحو�ضات  توعوية  فعاليات  ع��دة 
الت�ضوق  م��راك��ز  م��ن  ع��دد  طبية يف 
م��ث��ل الحت������اد م����ول وامل����ن����ار مول 
�ضعادة  وم���رك���ز  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  يف 
باأم  الثقايف  املركز  مبقر  املتعاملني 
بالفجرية  و�ضن�ضري مول  القيوين 
لتعزيز  ���ض��ن��رت  ���ض��ي��ت��ي  وع���ج���م���ان 

الوعي ال�ضحي.

•• دبي -وام: 

اأطلقت حرم �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة.. 
�ضمو ال�ضيخة منال بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
من  الثانية  الن�ضخة  للمراأة  دبي  موؤ�ض�ضة  رئي�ضة 
تنظمه  الذي  املبتكرة  الن�ضائية  القيادات  برنامج 
لإدارة  هالت  اآ�ضريدج  كلية  مع  بالتعاون  املوؤ�ض�ضة 
الأعمال الدولية يف اململكة املتحدة حتى يوم 28 

من اأبريل احلايل.
القيادية  امل���ه���ارات  ���ض��ق��ل  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 
والإدارية للكوادر الوظيفية الإماراتية ومتكينهن 
من قيادة التطوير مبوؤ�ض�ضاتهن �ضمن القطاعني 
العام واخلا�س وموا�ضلة م�ضرية التنمية ال�ضاملة 

بالدولة بكفاءة واقتدار.
وقالت �ضمو رئي�ضة موؤ�ض�ضة دبي للمراأة اإن ت�ضميم 
وتنفيذ هذا الربنامج املتقدم ياأتي يف اإطار النهج 

 “ اإىل  للعبور  اأ�ضا�ضية  كركيزة  للدولة  البتكاري 
ب���اأن تكون  “ وه��دف��ه��ا   2071 م��ئ��وي��ة الإم�����ارات 
الإم��ارات اأف�ضل دول العامل يف املجالت كافة من 
ثروتنا  باعتبارهم  ال�ضباب  يف  ال�ضتثمار  خ��الل 
ال��وط��ن��ي��ة الأغ��ل��ى ك��م��ا اأك���د ذل���ك ���ض��اح��ب ال�ضمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
هو  البتكار   “ اأن  على  �ضموه  �ضدد  حيث  اهلل”.. 
ا���ض��ت��م��راري��ة تطورنا  ع��ل��ى  الإم�������ارات  ره��ان��ن��ا يف 
اأكر  حاجة  يف  واأننا  م�ضريتنا  وجتديد  وتقدمنا 
وقيادات  ك�����وادر  ب��ن��اء  اإىل  م�����ض��ى  وق����ت  اأي  م���ن 
متخ�ض�ضة يف البتكار ل�ضمان ا�ضتدامة جناحاتنا 

.«
را�ضد  بن  بنت حممد  منال  ال�ضيخة  �ضمو  وقالت 
املبادرات  من  واح��دا  يعد  الربنامج  اإن  مكتوم  اآل 
للمراأة  دب��ي  موؤ�ض�ضة  ا�ضرتاتيجية  ترتجم  التي 
القيادات  ل��ت��اأه��ي��ل  ال����ربام����ج  اأف�������ض���ل  ت���وف���ري  يف 

متقدمة  مهارات  واإك�ضابهن  الإماراتية  الن�ضائية 
تعملن  التي  املوؤ�ض�ضات  وعلى  عليهن  بالنفع  تعود 
بها وعلى دول��ة الإم���ارات ب�ضفة عامة من خالل 
العمل  بيئة  لتعزيز  الالزمة  باملقومات  تزويدهن 
الإبداعية وزيادة النتاجية والعمل بروح الفريق 

الواحد.
وع�����ربت ���ض��م��وه��ا ع���ن ف��خ��ره��ا واع����ت����زازه����ا ب���اأن 
امل�ضاركات يف الربنامج ميثلهن نخبة جديدة من 
ل�ضنع  توؤهلهن  موا�ضفات  وميتلكن  ال��ق��ي��ادي��ات 
التغيري واإحداث قفزات نوعية يف النتائج عرب �ضبل 
تفكري ومنهج عمل مبتكر.. مثمنة يف الوقت ذاته 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  موؤ�ض�ضات  تفاعل 
باإ�ضراك  ال���ربن���ام���ج  م���ع  ال���دول���ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
القيادية يف هذه  باملراكز  املوظفات  جمموعة من 
لفعاليات  تطويرا  �ضهدت  التي  اجل��دي��دة  ال���دورة 
الن�ضخة املا�ضية �ضمن م�ضاعينا لتحقيق لأق�ضى 
يف  الفاعلة  للم�ضاهمة  وتاأهيلهن  لهن  ا�ضتفادة 

ر�ضم م�ضتقبل اأكر اإ�ضراقا لدولة الإمارات.
من جانبها .. قالت �ضعادة منى غامن املري رئي�ضة 
اإدارة موؤ�ض�ضة دبي للمراأة الع�ضو املنتدب  جمل�س 
اإن تنظيم الن�ضخة الثانية من “برنامج القيادات 
الالفت  النجاح  املبتكرة” ياأتي يف �ضوء  الن�ضائية 
العام  ن�ضخة  حققته  ال���ذي  الإي��ج��اب��ي  وال�����ض��دى 
وموؤ�ض�ضاتهن  امل�����ض��ارك��ات  م�ضتوى  ع��ل��ى  امل��ا���ض��ي 
للقياديات  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  فر�ضة  يوفر  حيث 
الإماراتيات للتعرف على مهارات القيادة الفاعلة 
“ كنهج  “ البتكار التجديدي  من خالل منظور 
ا�ضرتاتيجي ي�ضهم يف حتقيق نتائج غري م�ضبوقة 
يف جمال القيادة واإجنازات تدعم الروؤية الريادية 

للدولة.
واأكدت املري اأن الربنامج يعك�س الهتمام الكبري 
البتكار  لرت�ضيخ  الر�ضيدة  قيادتنا  توليه  ال��ذي 
ك��ث��ق��اف��ة ع��م��ل وحم����رك رئ��ي�����ض��ي ل��ت��ط��وي��ر الأداء 
يف  ال��ري��ادة  لتحقيق  اأ�ضا�ضية  ورك��ي��زة  احل��ك��وم��ي 

�ضناعة امل�ضتقبل كما يعرب عن روؤية �ضمو ال�ضيخة 
اآل م��ك��ت��وم باأهمية  ب��ن را���ض��د  ب��ن��ت حم��م��د  م��ن��ال 
والعمل على  الإم��ارات��ي��ة  القيادات  ب���اأداء  الرت��ق��اء 
اإعداد جيل قيادي واعد من الن�ضاء مزود بالأدوات 
ودعم  ال�ضرتاتيجية  التحديات  ملواجهة  الالزمة 
قدراتهن وتطورهن على املدى الطويل يف خمتلف 
القطاعات.. منوهة اإىل اأهمية التدريب والربامج 
النوعية عالية اجلودة يف تاأهيل الكوادر الب�ضرية.

هذا  م��ن  الثانية  الن�ضخة  فعاليات  ب���اأن  واأف����ادت 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي امل��ت��ط��ور ال���ذي ت�����ض��ارك فيه 
16 قيادية اإماراتية تت�ضمن ور�س عمل وجل�ضات 
تفاعلية ُتعَقد مب�ضاركة خرباء ومبدعني واأع�ضاء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ج��ام��ع��ة اآ���ض��ري��دج ه��ال��ت حول 
التفكري والتخطيط امل�ضتقبلي القادر على مواجهة 
التحديات وزيارات ملقار عدد من ال�ضركات العاملية 
املعروفة بنهجها الإبداعي الذي حقق لها الكثري 
من التميز والنجاح لالطالع على اأف�ضل املمار�ضات 

املوؤ�ض�ضي.  ب��ال��ع��م��ل  ال���ق���ي���ادة  اأ���ض��ال��ي��ب  واأح������دث 
الربنامج  ام��ت��الك  اإىل  امل����ري  ���ض��ع��ادة  وت��ط��رق��ت 
اأدوات قيادية متد املنت�ضبات مبهارات املقدرة على 
اأنه يعد برناجما رائدا وفريدا  التاأثري .. موؤكدة 
واأوليات اخلطة ال�ضرتاتيجية  يتوافق  من نوعه 
التي   2021  -  2017 ل��ل��م��راأة  دب���ي  مل��وؤ���ض�����ض��ة 
الربامج  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  تت�ضمن 
املراأة  م�ضاركة  لدعم  خ�ضي�ضاً  واملُ�َضّممة  الهادفة 
�ضراكات  وتنفيذ  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الإم��ارات��ي��ة 
ا�ضرتاتيجية مع كافة اجلهات والهيئات الداعمة 
من القطاعني العام واخلا�س القادرة على اإحداث 
امل��راأة الإماراتية مع متثيلها  نقلة نوعية يف ملف 
ومهارات  ب��ق��درات  والرت��ق��اء  الدولية  املحافل  يف 
جيل من القيادات الن�ضائية وياأتي الربنامج ثمرة 
مع  ل��ل��م��راأة  دب��ي  موؤ�ض�ضة  وقعتها  تفاهم  مل��ذك��رة 
كلية “اآ�ضريدج هالت لإدارة الأعمال الدولية” يف 

مار�س 2017.

•• اأبوظبي-وام:

القا�ضمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�ضيخة  م��ع��ايل  ك��رم��ت 
رئي�ضة جامعة زايد خريجات الدفعة ال�ضاد�ضة ع�ضرة 
وخريجي الدفعة ال�ضاد�ضة يف مرحلة البكالوريو�س 
يف خمتلف التخ�ض�ضات بفرعي اجلامعة يف اأبوظبي 
يف  املاج�ضتري  وخريجات  خريجي  جانب  اإىل  ودب��ي 
الحتفاليات  من  �ضل�ضلة  يف  وذل��ك  خمتلفة  برامج 
توزع عليها اخلريجون واخلريجات بح�ضب الكليات 
بنت مبارك  ال�ضيخة فاطمة  �ضمو  واأقيمت يف قاعة 

مبركز املوؤمترات يف فرع اجلامعة باأبوظبي.
اآل  زايد  ال�ضيخ حمدان بن حممد بن  وح�ضر �ضمو 
نهيان اإحدى الحتفاليات حيث تلقى التكرمي نيابة 
عن �ضقيقته �ضمو ال�ضيخة �ضما بن حممد بن زايد اآل 
نهيان خريجة كلية العلوم الإن�ضانية والجتماعية.

املهيدب  ري��ا���س  ال��دك��ت��ور  الح��ت��ف��ال��ي��ات  ح�ضر  كما 

روبرت�س  م��اري��ل��ني  وال��دك��ت��ورة  زاي���د  م��دي��ر جامعة 
نائبة مدير اجلامعة وعمداء وعميدات الكليات.

احتفالية  ك��ل  ب��داي��ة  يف  ف��ي��دي��و ق�ضري  ع��ر���س  ومت 
تناول مالمح من الإجن��ازات الكربى التي حتققت 
يف اجلامعة والأحداث الهامة التي �ضهدتها و�ضكلت 
وحتى  تاأ�ضي�ضها  منذ  م�ضريتها  يف  ب���ارزة  ع��الم��ات 

اليوم.
وم��ن��ح��ت م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ���ض��ه��ادات التخرج 
طالبة   1363 بينهم  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   1526 ل��� 
الرتبية  وه��ي  ال�ضبع  اجلامعة  كليات  من  تخرجن 
التقني والإدارة وعلوم الإعالم والت�ضال  والبتكار 
والعلوم الإن�ضانية والجتماعية والفنون وال�ضناعات 
وال�ضحية..  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  وك��ل��ي��ة  الإب��داع��ي��ة 
مبرحلة  التخ�ض�ضات  خمتلف  م��ن  طالبا  و163 
بربامج  وط��ال��ب��ات  ط���الب  و105  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
خريجة   64 بينهم  املاج�ضتري  مرحلة  يف  خمتلفة 

و41 خريجا.
القا�ضمي  خالد  بنت  لبنى  ال�ضيخة  معايل  وق��ال��ت 
هذه  ن�ضارك  اليوم  اإن   - املنا�ضبة  بهذه  كلمتها  يف   -
الكوكبة من �ضباب الإمارات فرحهم بقطف النجاح 
ح�����ض��ادا مل��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��د و���ض��ه��ر خ���الل �ضنوات 
الدر�س والتح�ضيل ومنالأ اأياديهم ب�ضهادات التخرج 
اأن خطوا خطواتهم  يف حلظة طاملا حلموا بها منذ 

الأوىل اإىل املدر�ضة.
الدولة  احتفال  مع  يتزامن  تخرجهم  اأن  واأ�ضافت 
الوالد  مل��ي��الد  امل��ئ��وي  العيد  ليكون  زايد”  “عام  ب��� 
املوؤ�ض�س عنوانا كبريا ملنا�ضبة تخرجهم .. م�ضرية اإىل 
اإنهم بتخرجهم اليوم يرفعون ا�ضم جامعة زايد  اأن 
عاليا ويباهون العامل بالرعاية الكرمية التي توليها 
الأبوية  ومتابعتها  لهم يف حرمها  الر�ضيدة  القيادة 
الكبري  ودعمها  التعلم  مراحل  جميع  يف  مل�ضاراتهم 
الذي ت�ضملهم به.. معربة عن فخرها بتخريج هوؤلء 

ال�ضباب وال�ضابات من “عيال وبنات زايد” يف جامعة 
“زايد اخلري”.  ب��ا���ض��م  وت��ق��دم��ه��ا  ي��ق��رتن وج��وده��ا 
ان اجلامعة  البكالوريو�س  وقالت خلريجي مرحلة 
�ضواء  امل�ضارات  خمتلف  يف  انطالقهم  تتابع  �ضتظل 
اخلا�س  والقطاع  باحلكومة  العمل  مواقع  كانت يف 
اأو يف امل�ضاريع امل�ضتقلة ومبادرات ريادة الأعمال اأو يف 

ميادين البحث العلمي واملعريف.
واأ�ضارت اإىل اأن اجلامعة تتوقع من فر�ضان املاج�ضتري 
خريجو  اإل��ي��ه��ا  يتطلع  “مناذج”  اأ���ض��ب��ح��وا  ال��ذي��ن 
جميع  ومن  منهم  اجل��دد  البكالوريو�س  وخريجات 
اخلريجني واخلريجات م�ضاركة خمل�ضة يف حتقيق 
اأهداف الدولة يف ا�ضتمرار النه�ضة ال�ضاملة والتنمية 
امل�ضتدامة والت�ضابق احل�ضاري يف ظل قيادة �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “حفظه 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 

ال�ضمو  “رعاه اهلل” و���ض��اح��ب  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن زايد 
واإخوانهم  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب 

حكام الإمارات.
ونوهت معايل لبنى القا�ضمي بجهود “ اأم الإمارات” 
الحتاد  رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي 
والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية 
اإطار  يف  وتقدمها  امل���راأة  نه�ضة  م�ضرية  ق��ادت  التي 
ال�ضيخ  ال��دول��ة  ملوؤ�ض�س  الطموح  التنموي  امل�����ض��روع 
الوطن  لبناء   - ث��راه  اهلل  - طيب  �ضلطان  ين  زاي��د 

واملواطن.
اآم��ال��ه��ا يف  ال��دول��ة ق��د و�ضعت ك��ل  اأن  واأ����ض���ارت اإىل 
وحتفيز  بدعم  ال�ضدارة  اإىل  تقدموا  لأنهم  �ضبابها 
والدليل  ب��ال��زم��ام  واأم�����ض��ك��وا  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 

حكومتنا  يف  ملحوظ  ب�ضكل  ال�ضباب  ن�ضبة  ارت��ف��اع 
ت��ع��دي��ل��ه��ا الأخ����ري . ووج��ه��ت م��ع��ايل ال�ضيخة  ب��ع��د 
الإدارية  الهيئتني  لأع�ضاء  وتقديرها  �ضكرها  لبنى 
والتدري�ضية يف جامعة زايد الذين يعملون باإخال�س 
امل�ضاهمة يف  ال��ق��ادرة على  امل��وؤه��ل��ة  ال��ك��وادر  لإع����داد 

م�ضرية التنمية امل�ضتدامة.
الأمور  اأول��ي��اء  واإىل  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  ورف��ع��ت 
جديدة  دفعة  بتخريج  التهاين  اآي��ات  اأ�ضمى  ال��ك��رام 
التخرج  متطلبات  اأكملوا  الذين  الوطن  اأب��ن��اء  من 
وان��ط��ل��ق��وا ال��ي��وم يف ي���وم احل�����ض��اد يف ال����درب الذي 
الإجناز  م��ن  م��زي��دا  ي�ضطر  لكي  منهم  ك��ل  اخ��ت��اره 

والنجاح والإبداع.
اخلريجني  القا�ضمي  لبنى  ال�ضيخة  معايل  وكرمت 
بح�ضور  التخرج  ���ض��ه��ادات  ومنحتهم  واخل��ري��ج��ات 
الدكتور ريا�س املهيدب والدكتورة ماريلني روبرت�س 

وعمداء وعميدات الكليات.

•• دبي -وام:

العام  املدير  الطاير  مطر  �ضعادة  اأعلن 
هيئة  يف  امل���دي���ري���ن  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س 
�ضتفتتح  الهيئة  اأن  واملوا�ضالت  الطرق 
م�ضروع  �ضمن  ج��دي��دة  ج�����ض��ور  ث��الث��ة 
ت��ط��وي��ر ت��ق��اط��ع��ات ���ض��ارع امل��ط��ار وذلك 
اأبريل   27 املوافق  املقبلة  اجلمعة  ي��وم 

اجلاري.
اأنه بافتتاح هذه اجل�ضور تكون  واأ�ضاف 
الهيئة قد افتتحت جميع اجل�ضور على 
�ضت�ضاهم  والتي  املطار  �ضارع  تقاطعات 
احلركة  يف  كبرية  ان�ضيابية  حتقيق  يف 
افتتاح  �ضيتم  اأن��ه  اإىل  .. لفتا  امل��روري��ة 
احلركة  خل��دم��ة  م�����ض��اري��ن  ب�ضعة  ن��ف��ق 
����ض���ارع املطار  ال���ق���ادم���ة م���ن  امل����روري����ة 
باجتاه �ضارع مراك�س خالل �ضهر يوليو 

القادم.
التي   - اجل�����ض��ور  ت�ضمل  ال��ط��اي��ر  وق���ال 

�ضيتم افتتاحها - ج�ضرا ب�ضعة م�ضارين 
ي��خ��دم احل��رك��ة امل���روري���ة ال��ق��ادم��ة من 
�ضارع ند احلمر اإىل �ضارع املطار وي�ضهم 
املرورية  الزدح����ام����ات  م�ضكلة  ح��ل  يف 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ت��داخ��ل احل��رك��ة املرورية 
املنحدر  بني  ما  احلمر  ند  تقاطع  عند 
�ضارع  من  ي�ضارا  املتجه  الأول  الدائري 
واملنحدر  امل��ط��ار  ���ض��ارع  اإىل  احل��م��ر  ن��د 
الدائري الثاين املتجه ي�ضارا من �ضارع 
املطار اإىل �ضارع ند احلمر حيث �ضتكون 
الأول  ال����دائ����ري  امل��ن��ح��در  يف  احل���رك���ة 
اإىل اخللف  الل��ت��ف��اف  ع��ل��ى  م��ق�����ض��ورة 

باجتاه �ضارع ند احلمر.
اأن�����ه ���ض��م��ن م�����ض��روع تطوير  واأ�����ض����اف 
املطار  ���ض��ارع  م��ع  ���ض��ارع مراك�س  تقاطع 
�ضيتم افتتاح اجل�ضر الفرعي املوؤدي اإىل 
ال���دويل الذي  3 ملطار دب��ي  املبنى رق��م 
الو�ضول  ال��ط��ري��ق  مل�����ض��ت��خ��دم��ي  ي��ت��ي��ح 
ل���الن���ت���ظ���ار يف  ل��ل��م��ب��ن��ى دون احل����اج����ة 

كما  ال��ت��ق��اط��ع  ع��ن��د  ال�ضوئية  الإ����ض���ارة 
�ضيتم افتتاح اجل�ضر املوؤدي ملبنى موؤ�ض�ضة 
دبي مل�ضاريع الطريان الهند�ضية “ املقر 

ال�ضابق ملعر�س دبي اجلوي«.
افتتاح جميع اجل�ضور  اأن  الطاير  واأك��د 
على التقاطعات الأربعة مع �ضارع املطار 
ال�ضتيعابية  ال��ط��اق��ة  زي����ادة  يف  ي�ضهم 

مركبة   5000 ب��ن��ح��و  امل���ط���ار  ل�����ض��ارع 
رفع  يف  ي�ضهم  كما  ال�ضاعة  يف  اإ�ضافية 
وان�ضيابية  امل��روري��ة  ال�ضالمة  م�ضتوى 
اأن  اإىل  م�����ض��ريا   .. امل����روري����ة  احل���رك���ة 
م�ضروع تطوير �ضارع املطار يلبي النمو 
املت�ضارع يف عدد م�ضتخدمي مطار دبي 
 92 اأن ي�ضل اإىل  ال��دويل ال��ذي يتوقع 

مليون م�ضافر عام 2020.
تطوير  م�ضروع  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  جت��در 
�����ض����ارع امل����ط����ار ����ض���م���ل ت���ط���وي���ر اأرب����ع����ة 
عرب  الرا�ضدية  تقاطع  وه��ي  تقاطعات 
ب�ضعة  املطار  �ضارع  على  تنفيذ ج�ضرين 
ث��الث��ة م�����ض��ارات يف ك��ل اجت���اه وتطوير 
تقاطع �ضارع املطار مع �ضارع ند احلمر 
ب�ضعة  اإ���ض��ايف  ج�ضر  تنفيذ  خ���الل  م��ن 
م�ضارين يخدم احلركة املرورية القادمة 

من �ضارع ند احلمر اإىل �ضارع املطار.
و���ض��م��ل م�����ض��روع ت��ط��وي��ر ت��ق��اط��ع �ضارع 
مراك�س مع �ضارع املطار تنفيذ ج�ضرين 

على �ضارع املطار ب�ضعة ثالثة م�ضارات يف 
كل اجتاه مع اإن�ضاء ج�ضر فرعي باجتاه 
امل��ب��ن��ى رق���م 3 مل��ط��ار دب���ي ال����دويل دون 
ال�ضوئية  الإ�ضارة  احلاجة لالنتظار يف 
دبي  موؤ�ض�ضة  ملبنى  ي���وؤدي  اآخ���ر  وج�ضر 
مل�����ض��اري��ع ال���ط���ريان ال��ه��ن��د���ض��ي��ة “ املقر 
اإ�ضافة  اجلوي”  دب��ي  ملعر�س  ال�ضابق 
خلدمة  م�ضارين  ب�ضعة  نفق  اإن�ضاء  اإىل 
احل��رك��ة امل���روري���ة امل��ت��ج��ه��ة ي�����ض��ارا من 

�ضارع املطار باجتاه �ضارع مراك�س.
اأم����ا ال��ت��ق��اط��ع ال���راب���ع ف�����ض��م��ل تطوير 
ت��ق��اط��ع ����ض���ارع امل���ط���ار م���ع ����ض���ارع ال���دار 
اإ�ضايف  اإن�ضاء ج�ضر  البي�ضاء من خالل 
ب�����ض��ع��ة م�����ض��ار واح�����د خل���دم���ة احلركة 
�ضارع  باجتاه  املطار  �ضارع  من  امل��روري��ة 
لالنتظار  احلاجة  دون  البي�ضاء  ال��دار 
يف الإ����ض���ارة ال�����ض��وئ��ي��ة واإن�����ض��اء طريق 
القرهود  منطقة  م��ن  للقادمني  بديل 
للو�ضول مبا�ضرة اإىل مبنى الركاب 1 و 

3 ملطار دبي الدويل وزيادة عدد امل�ضارات 
باجتاه ج�ضر  البي�ضاء  الدار  �ضارع  على 
اأربعة  اإىل  القرهود من ثالثة م�ضارات 

م�ضارات.

وي�ضهم امل�ضروع يف خف�س زمن النتظار 
الكلي على تقاطع الدار البي�ضاء ب�ضكل 
م��ل��م��و���س و���ض��ي��ح��ل م�����ض��ك��ل��ة الزدح������ام 
ت���داخ���ل احلركة  ال���ن���اجت ع���ن  احل�����ايل 

امل����روري����ة ب���ني امل���رك���ب���ات امل��ت��ج��ه��ة اإىل 
تقاطع الدار البي�ضاء واملركبات القادمة 
من مبنى الركاب رقم 1 املتجهة ي�ضارا 

اإىل �ضارع الدار البي�ضاء.

•• الفجرية-وام: 

ا�ضتقبل �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�ضرقي ويل عهد الفجرية - مبكتبه يف الديوان 
الأم��ريي - عبداهلل بن عقيدة املهريي الأمني 

العام ل�ضندوق الزكاة والوفد املرافق له.
الزكاة  ���ض��ن��دوق  اإدارة  مبجل�س  �ضموه  ورح���ب 
ال�ضندوق  به  ي�ضطلع  ال��ذي  ب��ال��دور  منوها   ..
التكافل  يقدمه من خدمات جليلة حتقق  وما 

والتعا�ضد بني اأفراد املجتمع .
اأب����رز ن�����ض��اط��ات ال�ضندوق  واط��ل��ع ���ض��م��وه ع��ل��ى 
وبراجمه  وخ��ط��ط��ه  واخل���ريي���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الرامية  امل�ضتقبلية  ال�ضرتاتيجية والتطويرية 
اإىل  اإ����ض���اف���ة  اخل����دم����ات  اأف�������ض���ل  اإىل حت��ق��ي��ق 
امل�ضاعدات التي قدمها مكتب �ضندوق الزكاة يف 
الفجرية. من جهته وجه الأمني العام ل�ضندوق 
ال�ضيخ حممد بن حمد  اإىل �ضمو  ال�ضكر  الزكاة 
الذي  الكبري  ال��دع��م  على  ال�ضرقي  حممد  ب��ن 
ال��زك��اة يف  �ضندوق  لإجن��اح عمل مكتب  يقدمه 
العمل  دع��م  يف  �ضموه  جهود  مثمنا   .. الفجرية 
اللقاء  ح�ضر  الإم����ارة.  يف  واملجتمعي  اخل���ريي 
.. �ضعادة �ضامل الزحمي مدير مكتب �ضمو ويل 
ال��ع��ه��د وع��ل��ي حم��م��د ب���ن رب��ي��ع��ة م��دي��ر مكتب 

�ضندوق الزكاة بالفجرية . 

»كهرباء دبي« توؤكد حر�شها على حماية البيئةويل عهد الفجرة ي�شتقبل اأمني عام �شندوق الزكاة
•• دبي -وام:

اأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي حر�ضها على الحتفاء �ضنويا بفعالية “يوم الأر�س 2018” التي تنظمها �ضبكة يوم 
الأر�س العاملية وحتمل هذا العام �ضعار “اإنهاء التلوث البال�ضتيكي” انطالقاً من اإميانها الرا�ضخ باأهمية تعزيز 
وعي اأفراد املجتمع كافة باأهمية اتباع العادات وال�ضلوكيات واأ�ضاليب احلياة الر�ضيدة التي من �ضاأنها احلفاظ على 
كوكب الأر�س وحماية البيئة التي نعي�س فيها من الأ�ضرار املرتبطة ارتباطاً مبا�ضراً اأو غري مبا�ضر بالعديد من 
الأن�ضطة الب�ضرية غري الر�ضيدة. واأو�ضح �ضعادة �ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي يف ت�ضريح بهذه املنا�ضبة تنه يف “يوم الأر�س” يجدد كل عام ماليني الب�ضر من اأكر من 180 
دولة حول العامل التزامهم باحلفاظ على كوكب الأر�س والبيئة التي يعي�ضون فيها.. ويعد يوم الأر�س فر�ضة 
و�ضبل معاجلة وحت�ضني  وامل�ضاركة يف طرح احللول  الأر���س  تواجه كوكب  التي  التحديات  ال�ضوء على  لت�ضليط 
�ضحة الكوكب والإ�ضهام يف املحافظة على مواردنا الطبيعية لالأجيال القادمة.. ومن هذا املنطلق حتر�س الهيئة 
خالل هذه املنا�ضبة على تخ�ضي�س ن�ضاطات بيئية متميزة للفت النتباه خالل هذه املنا�ضبة اإىل م�ضاكل البيئة 

وتعزيز الوعي حول احللول املمكنة والأ�ضاليب ال�ضحيحة لتفادي تفاقمها ومعاجلتها.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��ل��ق وزارة 
ومب�ضاركة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
20 ج��ه��ة حم��ل��ي��ة واحت����ادي����ة حملة  اأك����ر م���ن 
التنمر خالل  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال��وط��ن��ي  الأ���ض��ب��وع 
ال��ف��رتة م��ن 22 اإىل 28 اأب��ري��ل اجل���اري وذلك 
بهدف رفع م�ضتوى الوعي حول ظاهرة التنمر 

يف جميع اأنحاء الإمارات.
ت���اأت���ي احل��م��ل��ة حت���ت رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن �ضمو 
الحتاد  رئ��ي�����ض��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  العام  الن�ضائي 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ضة  وال��ط��ف��ول��ة 

الأ�ضرية.
الأ�ضبوع - جمموعة  ه��ذا  م��دار  - على  و�ضيقوم 
املدربني  ال�ضت�ضاريني  واخل���رباء  املعلمني  م��ن 
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ض��ة واإلقاء  ب���زي���ارة 
مثل  بالتنمر  املتعلقة  امل�ضائل  �ضتى  على  ال�ضوء 
التنمر  املختلفة وما هو  واأ�ضكاله  التنمر  ماهية 
ع���رب الإن���رتن���ت وم���ا ه���ي خ�����ض��ائ�����س ال�ضخ�س 
املتنمر وتاأثري التنمر على الأطفال وكيف ميكن 
و�ضحتهم  حياتهم  على  �ضلبا  التنمر  ي��وؤث��ر  اأن 
العقلية وملاذا يت�ضرف املتنمرون بالطريقة التي 

يت�ضرفون بها.
و���ض��ي��ت��م خ���الل ه���ذه ال����زي����ارات اإر����ض���اد الطلبة 
مع  الت�ضرف  كيفية  ح��ول  لهم  الن�ضح  وتقدمي 
ال�ضخ�س املتنمر والت�ضدي له وكيفية الت�ضرف 
عند م�ضاهدة �ضخ�س يتعر�س للتنمر يف املدر�ضة 

اأو املنزل اأو يف اأي مكان اآخر.
وزير  اإبراهيم احلمادي  بن  واأك��د معايل ح�ضني 
الأ�ضبوع  ح��م��ل��ة  تنظيم  اأن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
املدر�ضية  البيئة  التنمر يف  للوقاية من  الوطني 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
والتكاملية  الدافعية  و�ضركاءها  ال���وزارة  مينح 
ويحفز اجلهود ويوحدها لدعم الأطفال وتنفيذ 
اأف�ضل الربامج واملبادرات التي حتقق الرفاه لهم 
.. لفتا اإىل اأن جهود �ضموها يف تعزيز مقومات 
له  ك��ان  وحمايتها  ال�ضريحة  ه��ذه  ل��دى  احل��ي��اة 

بالغ الأثر يف حتقيق ال�ضتقرار لها.
ل  التنمر  مثل  مهمة  ق�ضية  اإن  معاليه  وق���ال 
ميكن باأي حال من الأحوال ا�ضتثنائها اأو اإهمالها 
ب�ضكل  توؤثر  التي  احل�ضا�ضة  الق�ضايا  من  كونها 
مبا�ضر يف الظروف املحيطة بالطالب والتي قد 
اإذا  املدر�ضي  جمتمعه  وب��ني  بينه  الفجوة  تو�ضع 
مل يتم التعامل معها مبنهجية مدرو�ضة وبحث 
جمع  ع���رب  ج���ذوره���ا  م���ن  م�ضبباتها  وم��ع��اجل��ة 

البيانات حولها وتقدير حجمها يف مدار�ضنا.
ال���وزارة حري�ضة ك��ل احل��ر���س على  اإن  واأ���ض��اف 
البيئة  يف  التنمر  ح��ول  دقيقة  معلومات  توفري 
وا���ض��ح��ة حول  ف��ك��رة  ع��ل��ى  للح�ضول  امل��در���ض��ي��ة 
من  والتمكن  مدار�ضنا  يف  التنمر  �ضيوع  م��دى 
التي  بالبيانات  ال��رتب��وي  ال��ق��رار  �ضناع  ت��زوي��د 
هذا  يف  ال�ضائبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  يف  ت�ضاعدهم 
ال�ضاأن.. م�ضريا اإىل اأن فعاليات الأ�ضبوع الوطني 
مفاهيم  تر�ضيخ  اإىل  تهدف  التنمر  من  للوقاية 

عرب  جمتمعنا  يف  كبري  واأث���ر  �ضلة  ذات  تربوية 
اجلهود  ت��ك��ات��ف  ����ض���رورة  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ت�ضليط 

املجتمعية واملوؤ�ض�ضية للق�ضاء عليها.
ال��ت��ن��م��ر مبختلف  اأن ظ��اه��رة  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ض���ح 
اأ�ضكالها تهدد �ضالمة املجتمعات املدر�ضية وحتد 
بيئة تعليمية حمفزة بل على  اإىل  الو�ضول  من 
ال��ع��ك�����س ف��اإن��ه��ا ت��ث��م��ر ع��ن خ��ل��ل ���ض��ل��وك��ي يرافق 
هذه  اأن  على  م�ضددا  ت��ق��دم��ه..  ويعيق  الطالب 
الأولويات  اأه��م  م��ن  اعتبارها  يجب  الإ�ضكالية 
حماية  لأن  املدر�ضية  الإدارات  اهتمامات  �ضمن 
و�ضعيدة  واإيجابية  اآمنة  بيئة  و�ضمان  الطفولة 
الأجندة  ركائز  من  مهمة  ركيزة  ي�ضكل  للطلبة 
اأهدافها  واأح������د  الإم���������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
باإطالق قانون  مل�ضناه موؤخرا  الرئي�ضية وهو ما 

“ودمية«.
واأكد معاليه اأن وزارة الرتبية والتعليم حري�ضة 
الظاهرة  ه���ذه  اأ���ض��ب��اب  تتبع  ع��ل��ى  ك��ل احل��ر���س 
ال�ضلوكية يف املجتمع املدر�ضي والت�ضدي لها بكل 
تفهم  يف  املدر�ضة  دور  ي��ربز  وهنا  املتاحة  ال�ضبل 

هذه الق�ضية وتدارك اآثارها ال�ضلبية.
من جانبها قالت معايل جميلة بنت �ضامل م�ضبح 
امل��ه��ريي وزي���رة دول���ة ل�����ض��وؤون التعليم ال��ع��ام يف 
ت�ضريح لها على مبادرة الأ�ضبوع الوطني للوقاية 
هذه  ���ض��وء  يف  م�����ض��م��م��ون  التنمر” ن��ح��ن  م���ن 
احلملة التوعوية على تثقيف طالبنا وطالباتنا 
ورفع وعي اجلمهور حول ظاهرة التنمر واآثارها 
ال�ضارة.. م�ضرية اإىل اأن درا�ضات بحثية متعددة 
قد تو�ضلت اإىل اأن اآثار التنمر يف املدى القريب 
املتعر�ضني  الأ�ضخا�س  على  البعيد  امل��دى  وعلى 
للتنمر وعلى النظام التعليمي اأو املجتمع ب�ضكل 
اأ�ضد عمقا ودميومة على عك�س ما كان  عام هي 

يعتقد �ضابقا«.
�ضلبي  ب�ضكل  يوؤثر  التنمر  اإن  معاليها  واأ�ضافت 
العاطفي  ومنوهم  التعليمي  الطالب  اأداء  على 
والعقلي فعلى �ضبيل املثال غالبا ما يكون تكرار 
التنابز بالألقاب وال�ضتائم وامل�ضايقة والعتداء 
اجل�����ض��دي ���ض��ب��ب��ا يف زي�����ادة ال��ت��غ��ي��ب ب���ني ه���وؤلء 
وعدم  بال�ضت�ضعاف  ي�����ض��ع��رون  ال��ذي��ن  الطلبة 

الأمان والإق�ضاء.
واأو����ض���ح���ت اأن����ه وف��ق��ا لأح�����دث ت��ق��ري��ر ملنظمة 
اأطفال  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  ف���اإن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�ضحة 
م��دار���ض��ن��ا ي��ت��ول��د ل��دي��ه��م اإح�����ض��ا���س م��ت��ن��ام باأن 
املدر�ضة لي�ضت مكانا اآمنا بالن�ضبة لهم وبالتايل 
املدر�ضية  البيئة  اإي��ج��اد  يف  امل�ضاعر  ه��ذه  ت�ضهم 
ويتم  التعليمية  العملية  فيها  ت�ضطرب  ال��ت��ي 
هدر الوقت املخ�ض�س للتدري�س يف اإدارة الف�ضل 
املعلمني والطلبة يف  اأداء  بينما يزدهر  الدرا�ضي 
بيئة العمل الآمنة واخلالية من التنمر والقائمة 
على الحرتام والإيجابية.. كذلك فاإن معنويات 
الطلبة تتح�ضن ب�ضكل كبري عندما يكون املعلمون 
على  اأكرب  ب�ضكل  الرتكيز  على  قادرين  واملربون 
التدري�س وب�ضكل اأقل على حتقيق الن�ضباط يف 
املدر�ضية  الثقافة  اأن  معاليها  موؤكدة  املدر�ضة.. 
القائمة على الحرتام ب�ضكل عام تولد بيئة اأكر 
ت�ضهم  اأن  من  وميكنها  الطالب  لأ���ض��رة  ترحيبا 

العملية  اإجن���اح  يف  ال��وال��دي��ن  م�ضاركة  زي���ادة  يف 
التعليمية ».

وق��ال��ت “ وم��ن ج��ان��ب اآخ���ر ف���اإن ع��امل الأعمال 
املهارات  اأن  م��ت��زاي��د  وب�ضكل  يعترب  وال�����ض��رك��ات 
ال�ضخ�ضية للعاملني هي اأحد اأهم العوامل التي 
لذلك  العمل  مكان  يف  النجاح  حتقيق  يف  ت�ضهم 
ت��درك احلاجة  ال��ي��وم  الأع��م��ال  غ��دت موؤ�ض�ضات 
ب��ن��ج��اح يف  وال��ع��م��ل  للعي�س  ال��ط��ل��ب��ة  اإع�����داد  اإىل 
وطننا الذي يت�ضم بتعدد الثقافات وينعم بالأمن 
وال�ضالم واملجتمعية العاملية واجلاهزية ل�ضتثمار 

املوارد بال�ضكل الأمثل يف مكان العمل« .
واأ�ضافت معاليها اإن التنمر الإلكرتوين يعد من 
الأ�ضكال امل�ضتجدة للتنمر ونحن ن�ضعه يف حمور 
اهتمامنا.. لقد اأدت �ضهولة و�ضول اأطفالنا اإىل 
الإنرتنت اإىل جعلهم عر�ضة للم�ضايقة والتنمر 
اأينما كانوا ويف اأي وقت لذلك من املهم جدا اأن 
تلك  ي�ضتوعبوا  واأن  واملراهقون  الأطفال  يدرك 

امل�ضار املتعلقة بظاهرة التنمر وتعقيداتها.
ل�����ض��وؤون التعليم  وذك�����رت م��ع��ايل وزي�����رة دول����ة 
قيادتنا  واهتمام  توجيهات  خالل  من  اأن��ه  العام 
احل��ك��ي��م��ة ف���اإن دول���ة الإم������ارات ���ض��ت��ك��ون الأكر 
البلدان  اأ���ض��ع��د  م��ن  واح����دة  و�ضت�ضبح  ازده�����ارا 
والإيجابية  ال�����ض��ع��ادة  اأن  م���وؤك���دة  ال���ع���امل..  يف 
والت�ضامح والتعاطف هي من �ضميم قيمنا التي 
اأن نغر�س ف�ضائلها يف ال�ضباب  نوؤمن بها ونريد 
اأر�س  على  النا�س  جميع  يعي�س  اأن  ن�ضمن  ك��ي 
�ضي�ضاعدنا  ح��ي��ث  ووئ����ام  ان�����ض��ج��ام  يف  الإم������ارات 
من  التخل�س  على  القيم  بهذه  والعي�س  التقيد 
على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  التنمر  م��ث��ل  �ضيئة  �ضلوكيات 
العقلية  ال�ضالمة  الأداء الأكادميي وكذلك على 
وزارة  اأن  اإىل  م�����ض��رية  ل���الأط���ف���ال..  وال��ب��دن��ي��ة 
الرتبية تلتزم بتوفري بيئة اآمنة وراعية للطالب 
لبع�ضهم  الفردية  ال�ضخ�ضية  قبول  لهم  تتيح 
البع�س وتقبل الختالفات بينهم وجعلهم جزءا 
فاعال من احلملة ال�ضاملة للتنمية القت�ضادية 

يف دولة الإمارات.
ب��ن عبد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ن جانبه  اأكد معايل 
ل�ضوؤون  دولة  وزير  الفال�ضي  بالهول  حميد  اهلل 
الأ�ضبوع  اأن  املتقدمة  وامل��ه��ارات  العايل  التعليم 
املدر�ضية  البيئة  التنمر يف  للوقاية من  الوطني 
فر�ضة مهمة لت�ضليط ال�ضوء على هذه الظاهرة 
وت��ث��ق��ي��ف امل��ج��ت��م��ع ع��ن��ه��ا الأم�����ر ال����ذي تتحقق 
تقا�ضم  خ����الل  م���ن  الأوىل  ب���ال���درج���ة  اأه����داف����ه 
امل�ضتمر  والتوا�ضل  واملدر�ضة  البيت  بني  الأدوار 
ب��ني اأق���ط���اب ال��ع��م��ل��ي��ة ال��رتب��وي��ة مب��ا ي�ضهم يف 
وتفادي  ال�ضلوكية  امل�����ض��ارات  ومعاجلة  ت�ضحيح 

تاأثريها على املجتمع املدر�ضي.
امل�ضتقرة اخلالية من  التعليمية  البيئة  اإن  وقال 
التي  البيئة  هي  ال�ضلبية  والرتاكمات  ال�ضوائب 
نتطلع اإليها ونريدها لطلبتنا فال ميكن �ضمان 
حت�ضيل تعليم جيد يف ظل خماوف وانعكا�ضات 
تولدها ظاهرة التنمر التي تطال طلبة يكونون 
اأو  اللفظي  بالإيذاء  �ضواء  ال�ضلوك  لهذا  �ضحية 

البدين.
 واأ�ضاف معاليه اأن من اإحدى عالمات التعر�س 

ل��ل��ت��ن��م��ر ه���ي ظ��ه��ور ع���الم���ات الن�����ض��ح��اب على 
الطالب من امل�ضاركة يف اأن�ضطة التعليم باأ�ضكالها 
املختلفة يف حماولة للتهرب مما يتعر�س له من 
املدر�ضة وهنا يكمن كل  اأقرانه يف  تنمر على يد 
اأداء  على  ال�ضلبي  بالتاأثري  املتمثل  ال�ضرر  من 
الظاهرة  هذه  ملجابهة  احلاجة  وكذلك  الطالب 
والت�ضدي لها بكافة الأ�ضكال عرب ت�ضافر جهود 

الأطراف املعنية.
ت�ضتمر  التنمر قد  اأن ظاهرة  اإىل   ولفت معاليه 
ال���ط���ال���ب يف مرحلة  ع��ل��ى  ال�����ض��ل��ب��ي  ب��ت��اأث��ريه��ا 
ال��درا���ض��ة اجل��ام��ع��ي��ة مم��ا ق��د ي��دف��ع��ه اإىل ترك 
مقاعد الدرا�ضة اأو النزواء با�ضتمرار وقد يخلق 
�ضخ�ضية متنمرة حتاول  الأحيان  بع�س  منه يف 

بدورها م�ضايقة من ت�ضادفهم من �ضعاف.
واأعترب اأن ال�ضبوع الوطني للوقاية من التنمر 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  برعاية  ياأتي  وال��ذي 
الرتبوي  للميدان  قيمة  اإ�ضافة  ي�ضكل  م��ب��ارك 
امل�����ض��ت��م��رة يف تطوير  ���ض��م��وه��ا  وي��ع��ك�����س ج���ه���ود 
بالطلبة  تهتم  بيئة  وحتفيز  التعليم  منظومة 
والجتماعية  التعليمية  ال��ن��واح��ي  جميع  م��ن 

والنف�ضية.
 ولفت اإىل اأن اأهمية هذا احلدث الرتبوي تكمن 
التنمر  ب��ظ��اه��رة  وال��ت��ع��ري��ف  اجل��ه��ود  توحيد  يف 
ب�ضكل وا�ضع بجانب التوعية باآثارها وخماطرها 
مهمة  فر�ضة  ميثل  كما  املدر�ضي  املجتمع  على 
امليدان  حتفيز  ع��رب  امل��ط��ل��وب  ال��ت��اأث��ري  لتحقيق 
برامج  خ��الل  م��ن  عنا�ضره  مبختلف  ال��رتب��وي 
وور�س �ضاملة تو�ضح الروؤية الرتبوية ال�ضديدة 
وال�ضاملة يف كل ما يت�ضل بالتنمر ومن ثم حفز 
واإيجاد  م�ضدره  لتتبع  املدر�ضني  ل�ضيما  امليدان 
التعليمية  العملية  تخدم  التي  النافعة  احللول 
قبل  ومعاجلتها  مدار�ضنا  يف  التنمر  من  وحت��د 

و�ضولها للمراحل الدرا�ضية الأخرى.
اأهداف  تعزز  اأن هذه احلملة  اإىل  معاليه   واأ�ضار 
م�ضتقبل  لتاأمني   ”2071 الإم���ارات  “مئوية 
التي  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  اأف�����ض��ل  �ضعيد وح��ي��اة 
الدولة  مكانة  و�ضرتفع  امل�ضتقبل  راي��ة  �ضتحمل 
ب�ضبابها  العامل  اأف�ضل دول��ة يف  الإم��ارات  لتكون 
الذين يتمتعون باأعلى امل�ضتويات العلمية والقيم 

الأخالقية والإيجابية.
بو  عي�ضى  بنت  ح�ضة  معايل  ثمنت  جانبها  من 
الإمارات  اأم  املجتمع مبادرة  تنمية  حميد وزيرة 
رعايتها  على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
اجلهود  ا�ضتنها�س  على  وحر�ضها  احلملة  لهذه 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وحتفيز 
واجلهات املعنية بالن�سء ملواجهة ظاهرة التنمر 
ال��ك��ف��ي��ل��ة بحماية  وو����ض���ع اخل��ط��ط وامل����ب����ادرات 

الن�ضئ.
بدعم  معنيون  املجتمع  تنمية  وزارة  اأن  واأك���دت 
�ضيا�ضات وقوانني حكومة دولة الإمارات الر�ضيدة 
يف حماية حقوق الأطفال وال�ضباب وتوفري كافة 
مقومات الرعاية والتنمية الجتماعية ال�ضليمة 
النف�ضي  وال�ضتقرار  بالأمان  تنعم  اأجيال  لبناء 
والتما�ضك العائلي مبا ي�ضمن ا�ضتدامة ال�ضعادة 

يف جمتمعنا وتالحمه.

لالأ�ضرة  الوطنية  ال�ضيا�ضة  اأن  معاليها  وذك��رت 
اأحد  ت��ت�����ض��م��ن يف  اع��ت��م��اده��ا م���وؤخ���را  ال���ت���ي مت 
حم���اوره���ا ح��م��اي��ة الأ����ض���رة م���ن خ���الل تطوير 
�ضون  كيفية  تتناول  وتوعوية  اإر���ض��ادي��ة  ب��رام��ج 
يتوجه  كما  والعاطفية  النف�ضية  الطفل  �ضالمة 
اأن�ضطة  خالل  من  اأنف�ضهم  الأطفال  اإىل  املحور 
تفاعلية تقدم لهم باأ�ضلوب مب�ضط عن حقوقهم 
من  ن��وع  اأي  ورف�����س  اأنف�ضهم  حماية  واأ���ض��ال��ي��ب 

ال�ضتغالل والإ�ضاءة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
ال���روم���ي وزي����رة دول���ة ل��ل�����ض��ع��ادة وج����ودة احلياة 
على الدور املهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية 
الإيجابية  ثقافة  تعزيز  يف  التنمر  من  للوقاية 
احلد  �ضاأنها  من  التي  الأخالقية  القيم  وغر�س 
من �ضلوك التنمر وتاأثريه النف�ضي لدى الطلبة 
منوهة  املتحدة..  العربية  الإم���ارات  م��دار���س  يف 
لطالبنا  النف�ضية  بال�ضحة  اله��ت��م��ام  اأن  اإىل 
ميثل اأولوية وعن�ضرا اأ�ضا�ضيا يف التن�ضئة ال�ضوية 
جليل امل�ضتقبل حيث اأن ال�ضحة النف�ضية ل تقل 
اأه��م��ي��ة ع��ن ال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����س اجل�ضدية 
احلقيقية  لالأ�ضباب  ا�ضتباقية  معاجلة  وتتطلب 

التي تدفع الطالب للتنمر على زمالئه.
واأك�����دت ���ض��ع��ادة ال����رمي ب��ن��ت ع��ب��داهلل الفال�ضي 
لالأمومة  الع���ل���ى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم�����ني   -
وال��ط��ف��ول��ة ع��ل��ى اه��ت��م��ام امل��ج��ل�����س ب��ج��ودة حياة 
الطلبة والطالبات .. م�ضرية اإىل اأن �ضمو ال�ضيخة 
على  حر�ضها  منطلق  م��ن  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
اإتاحة الفر�س الرائدة للطلبة من العلم وجهت 
بو�ضع برامج خا�ضة بهم للنهو�س مب�ضتوياتهم 

وتوجهاتهم الفكرية واحلياتية نحو الأف�ضل.
لالأمومة  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
يف  التنمر  ملكافحة  ب��رن��اجم��ا  و���ض��ع  وال��ط��ف��ول��ة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ع  بالتعاون  امل��دار���س 
 60 م��ن  اأك���ر  ال��ربن��ام��ج على  حيث مت تطبيق 
م���در����ض���ة ب���الإ����ض���اف���ة اىل م����دي����ري وم����دي����رات 
الأكادمييني  وامل��ر���ض��دات  وامل��ر���ض��دي��ن  امل���دار����س 

واملمر�ضني واملمر�ضات.
ون���ظ���را ل���ل���دور ال���ه���ام ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه ال����وال����دان 
واملجتمع  وال�����ض��ب��اب  العائلة  واأف����راد  وامل��ع��ل��م��ون 
عامة يف مكافحة التنمر فاإن من املهم اأن نعلمهم 
ع���ن ح���ادث���ة تنمر  ي��ع��ل��م  اأو  ي�����ض��ه��د  ف���رد  ك���ل  اأن 
عنها  الب���الغ  يف  اجتماعية  م�ضوؤولية  يتحمل 
والتدخل واإظهار ت�ضامنه مع ال�ضحية اأو حتى 
الأم���ر.. ومن  ل��زم  اإذا  املخت�ضة  ال�ضلطات  اإب��الغ 
اإذا  اأن يعرف املجتمع كيفية حتديد ما  الواجب 
كان هناك �ضخ�س ما يتعر�س للتنمر وما يجب 
فعله اإزاء ذلك وكيف ينبغي عليه التدخل لك�ضر 
حلقة التنمر وتقدمي الدعم والرعاية لل�ضحايا 

و�ضمان بيئة خالية من التنمر.
مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  و�ضتقوم 
�ضركائها خالل احلملة بتعريف املجتمع بكل ما 
كيفية  وتو�ضيح  �ضرح  اإىل  بالإ�ضافة  ذك��ره  �ضبق 
منع  يف  جناحها  ثبت  ال��ت��ي  الفعالة  ال��ت��دخ��الت 

التنمر اأو معاجلتها.
و�ضتقوم الوزارة - كجزء من فعاليات احلمالت - 

بتنظيم م�ضرية للم�ضي يف حماولة منها للت�ضدي 
فيها  امل��رغ��وب  غري  الجتماعية  الظاهرة  لهذه 
رفع  بهدف  واملعلمني  ال��ط��الب  مئات  مب�ضاركة 
ندوة  ال��وزارة  �ضت�ضت�ضيف  كما  بالتنمر..  الوعي 
�ضبابية ت�ضم طالب من احللقة الثالثة بالتعاون 
مع وزير الدولة ل�ضوؤون ال�ضباب ملناق�ضة ظاهرة 
التنمر يف املجتمع املدر�ضي والتو�ضل اإىل حلول 
ملعاجلة هذه الظاهرة. وعلى مدى الأيام ال�ضبعة 
لالأ�ضبوع الوطني للوقاية من التنمر .. �ضينظم 
�ضركاء وزارة الرتبية وهم وزارة الدولة لل�ضعادة 
ووزارة  بال�ضارقة  الجتماعية  اخلدمات  ودائ��رة 
الن�ضاء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  وموؤ�ض�ضة  املجتمع  تنمية 
ووزارة  للتعليم  ال�����ض��ارق��ة  وجم��ل�����س  والأط���ف���ال 
ووقاية  ال�ضحة  ووزارة  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  امل��ج��ت��م��ع وج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
ودائرة التعليم واملعرفة -اأبوظبي وهيئة ال�ضحة 
بدبي وجمل�س الإمارات لل�ضباب واملجل�س الأعلى 
ل�ضوؤون الأ�ضرة بال�ضارقة و�ضرطة دبي وموؤ�ض�ضة 
اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم وم��وؤ���ض�����ض��ة دب���ي ل���الإع���الم - 
تفاعلية  وجل�ضات  وحما�ضرات  تعليمية  اأن�ضطة 
حول  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  يف  للم�ضاهمة  ع��م��ل  ور����س 

ظاهرة التنمر ومعاجلتها.
 .. اليون�ضكو  ع��ن  م��وؤخ��را  ���ض��در  لتقرير  ووف��ق��ا 
يقدر اأنه يف كل عام يتعر�س 246 مليون طفل 
ومراهق اإىل بع�س اأ�ضكال العنف يف املدر�ضة كما 

يتعر�ضون للتنمر.
بدورها مل تتجاهل وزارة الرتبية والتعليم هذه 
ور�س  بعقد   2013 ع��ام  منذ  وق��ام��ت  احلقائق 
عمل ودورات تدريبية ملكافحة التنمر م�ضتخدمة 
اأف�ضل املمار�ضات العاملية.. كما قامت الوزارة بني 
من   696 ب��ت��دري��ب   2017 و   2013 ع��ام��ي 
ودربت  امل��دار���س  وم����دراء  وامل��در���ض��ني  املر�ضدين 
منهم   2018 اأب��ري��ل  �ضهر  يف  �ضخ�ضا   713

مديرا.  350 و  مر�ضدا   363
وقبل تنظيم هذه احلملة بعدة �ضهور .. نظمت 
 10 فيها  ���ض��ارك  ذه��ن��ي  ع�ضف  جل�ضة  ال�����وزارة 
لبحث  تخ�ضي�ضها  مت  وحملية  احت��ادي��ة  جهات 
بيئة  �ضمان  على  والعمل  الظاهرة  ه��ذه  اأ�ضباب 
يف  �ضارك  كما  التنمر..  للطلبة خالية من  اأمنة 
الطلبة  م��ن  جمموعة  الذهني  الع�ضف  جل�ضة 
املدار�س  وم������دراء  وامل��ع��ل��م��ني  الأم������ور  واأول����ي����اء 
اخل����روج  ع��ل��ى  م��ع��ا  ع��م��ل��وا   “  57 “اإجمايل 
بتو�ضيات ت�ضاهم يف معاجلة هذه الظاهرة حيث 
تلى جل�ضة الع�ضف الذهني عقد عدة اجتماعات 
واإن�ضاء جمل�س للوقاية من التنمر والذي ي�ضم 
الرتبية  وزارة  �ضاركت  كما  ع�ضوا.   27 حاليا 
مكافحة  ب��رن��ام��ج  يف  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  يف  والتعليم 
64 مدر�ضة والعمل  التنمر الذي مت تنفيذه يف 
به من قبل املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
اأبوظبي  واملعرفة يف  التعليم  دائرة  بالتعاون مع 
“اليوني�ضف  للطفولة  املتحدة  الأمم  ومنظمة 
مراجعة  بعد  الربنامج  هذا  ت�ضميم  مت  “حيث 
يتالءم  مبا  ناجحا  دوليا  برناجما   13 وتقييم 
املتحدة ويعترب هذا  العربية  الإم��ارات  مع دولة 

الربنامج الأول من نوعه يف العامل العربي.

»الرتبية « تطلق »الأ�شبوع الوطني للوقاية من التنمر« يف املدار�س

نهيان بن مبارك يح�شر اأفراح 
احلاي والفطيم يف دبي

•• دبي-وام:

ح�ضر معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح ومعايل الدكتور �ضلطان بن 
احلاي  مطر  حممد  جمال  ال�ضيد  اقامة  ال��ذى  ال�ضتقبال  حفل  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد 

مبنا�ضبة زفاف جنله ماجد اىل كرمية ال�ضيد طارق ماجد حممد الفطيم.
كما ح�ضر احلفل الذي اقيم يف فندق ميدان بدبي معايل �ضقر غبا�س وعدد من امل�ضوؤولني 
الأهل  م��ن  غ��ف��ري  وج��م��ع  وال�����ض��رط��ة  امل�ضلحة  ال���ق���وات  ���ض��ب��اط  وك��ب��ار  ال�ضخ�ضيات  وك��ب��ار 

والأ�ضدقاء.
وتخللت احلفل فقرات تراثية و�ضعبية ابتهاجا بهذه املنا�ضبة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ب��ن��ت �ضلطان  ب����دور  ال�����ض��ي��خ��ة  ب��ح�����ض��ور 
ورئ���ي�������س جمعية   م��وؤ���ض�����س  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
جمل�س  عقد   ، الإم��ارات��ي��ني  النا�ضرين 
اجتماعه  الأول  اأم�����س  اجلمعية  اإدارة 
ال�����ض��اد���س يف دورت���ه احل��ال��ي��ة، اأج���از فيه 
ال�ضابق،  الج��ت��م��اع  وت��و���ض��ي��ات  حم�ضر 
م�ضاركة اجلمعية يف  خ��الل  ُعقد  ال��ذي 
م��وؤمت��ر ال��ن��ا���ض��ري��ن ال��دول��ي��ني 2018 
اأجاز  كما  نيودلهي،  الهندية  بالعا�ضمة 
�ضيناق�ضها  ال��ت��ي  الأج����ن����دة  الج���ت���م���اع 
العمومية  للجمعية  امل��ق��ب��ل  الج��ت��م��اع 
ُعقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع  ال��ع��ادي��ة. ح�ضر 
اإك�������ض���ب���و ال�������ض���ارق���ة خ���الل  يف  م����رك����ز 

العا�ضرة  ال����دورة  يف  اجلمعية  م�ضاركة 
القرائي للطفل،  ال�ضارقة  من مهرجان 
اأع�ضاء جمل�س اإدارة اجلمعية وهم علي 
ال�ضعايل، نائب رئي�س جمعية النا�ضرين 
الإم��ارات��ي��ني، وحممد ب��ن دخ��ني، اأمني 
ال�������ض���ن���دوق، وع���ل���ي ب����ن ح������امت، اأم����ني 
التنفيذي  املدير  الكو�س،  ورا�ضد  ال�ضر، 
مدير  دب�����ا������س،  وروان  و  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، 

العالقات الدولية للجمعية.
اجلمعية  عمل  �ضري  الج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
خ������الل ال�����ف�����رتة ال�������ض���اب���ق���ة، وث����م����رات 
م�ضاركتها يف عدد من املحافل الإقليمية 
والدولية ذات ال�ضلة بقطاع الن�ضر، كما 
ال�ضتعدادات  اآخ��ر  على  الجتماع  وق��ف 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج���ت���م���اع  ل���ق���ي���ام 

م�ضاركة  �ضمن  �ضُيعقد  ال��ذي  ال��ع��ادي��ة، 
اجلمعية يف ال��دورة ال� 28 من معر�س 
الفرتة  خ��الل  املقامة  للكتاب،  اأبوظبي 
م��ن 25 اأب��ري��ل اجل����اري، وح��ت��ى مطلع 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  املقبل،  مايو 
جمل�س  اأع�ضاء  وا�ضتعر�س  للمعار�س، 
وال�ضرتاتيجيات  اخل���ط���ط  الإدارة 
من  اجل��م��ع��ي��ة  ت�ضعى  ال��ت��ي  امل�ضتقبلية 
خاللها اإىل تعزيز مكانة دولة الإمارات 
�ضناعة  خ��ارط��ة  على  امل��ت��ح��دة  العربية 
را�ضد  ق����ال  ال�����ض��دد  ه����ذا  ويف  ال��ن�����ض��ر. 
وروؤى  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ًة  الكو�س:” 
القا�ضمي،  �ضلطان  بنت  ب���دور  ال�ضيخة 
النا�ضرين  جمعية  اإدارة  جمل�س  جن��ح 
الإم��ارات��ي��ني، خ��الل ال��ف��رتة املا�ضية يف 

حت��ق��ي��ق ع����دد ك��ب��ري م���ن اأه����داف����ه التي 
ر���ض��م��ه��ا و���ض��خ��ر ك���ل ط��اق��ات��ه وم�����وارده 
الكبري  التفاعل  ولعل  اإليها،  للو�ضول 
ما  الإم��ارات��ي��ني مع  النا�ضرين  قبل  من 
تطرحه اجلمعية من برامج وفعاليات، 
ُي��ع��د م��ن اأك���رب امل��ك��ا���ض��ب ال��ت��ي حتققت، 
ال��ك��ب��ري لنيل  ه���ذا اإىل ج��ان��ب الإق���ب���ال 
الكو�س:  واأ���ض��اف  اجل��م��ع��ي��ة«.  ع�ضوية 
اإدارة  ن��اق�����ض��ن��ا خ���الل اج��ت��م��اع جم��ل�����س 
ال��ع��م��ل خالل  ���ض��ري  ال�����ض��اد���س  اجلمعية 
ال�ضهرين املا�ضيني، واأهم املنجزات التي 
حتققت فيها، واملتمثلة يف دعم اجلمعية 
الن�ضر الإماراتية  م�ضاركة عدد من دور 
موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  يف  اإل���ي���ه���ا  امل��ن��ت�����ض��ب��ة 
النا�ضرين الدوليني 2018، اإىل جانب 

معر�س  م��ن  ك��ٍل  يف  الفاعلة  م�ضاركتنا 
الدويل  لندن  ومعر�س  للكتاب،  باري�س 
للكتاب، اللتان ا�ضتعر�ضنا من خاللهما 
جتربتنا يف دعم قطاع الن�ضر، كما بحثنا 
عدٍد  يف  بامل�ضاركة  املتعلقة  ال�ضتعدادات 

والإقليمية  املحلية  الكتب  معار�س  من 
والدولية خالل الفرتة املقبلة.

الإماراتيني  النا�ضرين  اأن جمعية  يذكر 
ال�ضيخة  بجهود   ،2009 ع��ام  تاأ�ض�ضت 
موؤ�ض�س  القا�ضمي،  �ضلطان  بنت  ب���دور 

الإماراتيني،  النا�ضرين  جمعية  ورئي�س 
قطاع  وت���ط���وي���ر  خ���دم���ة  اإىل  وت���ه���دف 
الن�ضر يف دول��ة الإم���ارات، والرت��ق��اء به، 
والنهو�س بدور النا�ضر من خالل برامج 
كفاءته،  ترفع  التي  والتدريب  التاأهيل 

وتعمل اجلمعية على رعاية العاملني يف 
الإم��ارات، وحت�ضني  الن�ضر بدولة  قطاع 
���ض��روط املهنة وال��ق��وان��ني اخل��ا���ض��ة بها 
املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�ضيق 

بالن�ضر داخل الدولة وخارجها.

بح�ضور بدور القا�ضمي

جمل�س اإدارة »النا�شرين الإماراتيني« يعقد اجتماعه يف »ال�شارقة القرائي للطفل«

»ق�شاء اأبوظبي« تبداأ تعهيد قيد الدعاوى اإىل مراكز خدمة متخ�ش�شة •• اأبوظبي-وام:

تعهيد  ب��دء  عن  اأبوظبي  يف  الق�ضاء  دائ��رة  اأعلنت 
عملية قيد الدعاوى الق�ضائية اإىل مراكز خدمة 

متخ�ض�ضة بال�ضراكة مع القطاع اخلا�س. 
قيد  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اخل���دم���ة يف  ه���ذه  وت�����ض��م��ل 
دع������اوى م���رك���ز ال��ت��وف��ي��ق وامل�����ض��احل��ة ودع�����اوى 
املحاكم  يف  ال��ع��م��ال��ي��ة  وال�����دع�����اوى  الإي�����ج�����ارات 
تعهيد  يتم  اأن  على  العمايل  والتنفيذ  البتدائية 
العام  نهاية  م��ع  ثانية  كمرحلة  اأخ���رى  خ��دم��ات 

اجلاري.
واأك�����د ���ض��ع��ادة امل�����ض��ت�����ض��ار ي��و���ض��ف ���ض��ع��ي��د العربي 

الدائرة  حر�س  اأبوظبي  يف  الق�ضاء  دائ��رة  وكيل 
بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  توجيهات  من  انطالقا 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير  زايد 
�ضوؤون الرئا�ضة رئي�س دائرة الق�ضاء على مواكبة 
الأن��ظ��م��ة والآل��ي��ات امل��ت��ط��ورة يف ت��ق��دمي اخلدمة 
احل�ضول  ق��ن��وات  تنويع  م��ع  املتعاملني  جلمهور 
عليها مبا يحقق الأولوية ال�ضرتاتيجية املتمثلة 
�ضهولة  و�ضمان  التقا�ضي  وكفاءة  فاعلية  بتعزيز 

الو�ضول ال�ضامل اإىل اخلدمات.

الدعاوى  باأن تعهيد خدمات قيد  امل�ضت�ضار  واأفاد 
جديدة  اإ���ض��اف��ي��ة  ك��ق��ن��اة  متخ�ض�ضة  م��راك��ز  اإىل 
“امللف  ياأتي تزامنا مع م�ضروع  لتقدمي اخلدمة 
الق�ضية  مع  التعامل  يتيح  ال��ذي  الإلكرتوين” 
يف جميع مراحلها ابتداء من قيدها لغاية اإ�ضدار 
احلكم فيها ب�ضكل اإلكرتوين من دون احلاجة اإىل 
وي�ضهم  والنفقات  الوقت واجلهد  يوفر  ما  اأوراق 

يف �ضهولة و�ضرعة تلبية متطلبات املتقا�ضني.
واأ���ض��اف ال��ع��ربي اأن تلك اخل��ط��وة ت��اأت��ي يف اإطار 

جهود دائرة الق�ضاء لتعزيز ال�ضراكة مع القطاع 
اخل���ا����س ك��ون��ه ���ض��ري��ك��ا ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ا يف حتقيق 
اإمارة  لقت�ضاد  امل�ضتدامة  القت�ضادية  التنمية 
اأهداف  حتقيق  يف  الفاعلة  وامل�ضاهمة  اأب��وظ��ب��ي 
خالل  م��ن  املتعاملني  لإ���ض��ع��اد  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
العمل على رحلة متعامل متتاز باجلودة والفعالية 
تقدمي  يف  ال��رق��م��ي��ة  ال��ق��ن��وات  تفعيل  ج��ان��ب  اإىل 
احلو�ضني  يو�ضف  اأو���ض��ح  جهته  م��ن  اخل��دم��ات. 
اأنه مع  واملتعاملني  املحاكم  م�ضاندة  مدير قطاع 

اإطالق اخلدمة اجلديدة يكون متاح للمتعاملني 
الدعاوى  قيد  يف  يف�ضلونها  التي  القناة  اختيار 
امل���وق���ع الإلكرتوين  ����ض���واء ع���ن ط��ري��ق  ب��ع��د  ع���ن 
لدائرة الق�ضاء بدون ر�ضوم اإ�ضافية اأو عن طريق 

مكاتب “ت�ضهيل” املعتمدة لدى الدائرة.
املتعامل  ���ض��ع��ادة  ت�ضع  ال��ق�����ض��اء  دائ����رة  اإن  وق���ال 
متطلبات  توفري  على  العمل  خالل  من  كاأولوية 
واحلر�س  املتعاملني  خدمة  يف  التميز  ومعايري 
ع��ل��ى اإج������راء ا���ض��ت��ب��ي��ان��ات دوري�����ة ل��ل��ت��ع��رف على 

اخلدمات  ع��ن  املتعاملني  و���ض��ع��ادة  ر�ضا  م�ضتوى 
ي�ضمن  مبا  احتياجاتهم  على  وال��وق��وف  املقدمة 

التطوير امل�ضتمر لالأداء.
تقدمي  اإليها  يعهد  التي  ال�ضركات  اختيار  وح��ول 
بع�س اخلدمات .. اأ�ضار احلو�ضني اإىل اأن الختيار 
امل�ضاحة  مثل  م��وح��دة  حم���ددة  معايري  وف��ق  يتم 
الت�ضهيالت  وج��م��ي��ع  ����ض���ي���ارات  م���واق���ف  وت���وف���ر 
اأن ي��ت��م توفري  ال���الزم���ة لإجن�����از اخل���دم���ة ع��ل��ى 
هذه  عمل  ملتابعة  الدائرة  موظفي  من  م�ضرفني 
املكاتب يف حني ميكن للمتعاملني التوا�ضل عرب 
مالحظاتهم  لتقدمي  املختلفة  الت�ضال  ق��ن��وات 

ومقرتحاتهم.
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يف  نقال عن م�ضادر حكومية  ال�ضبت  ام�س  بريطانية  قالت �ضحف 
وا�ضنطن ولندن اإن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �ضيقوم بزيارة 

بريطانيا منت�ضف عام 2018 وقد يكون ذلك يف يوليو متوز.
وقالت متحدثة با�ضم مكتب رئي�ضة الورزاء ترييزا ماي اإن امل�ضوؤولني 
ما زالوا يدر�ضون تفا�ضيل الزيارة بعدما ذكرت �ضحيفة ديلي ميل 
نقال عن م�ضدر باحلكومة الربيطانية اأن املواعيد املبدئية حتددت 

يف منت�ضف يوليو متوز.
الوليات  م��ع  املتميزة”  “عالقتها  دع��م  على  بريطانيا  وحت��ر���س 
الأوروبي  ا�ضتعداد حكومة ماي لالنف�ضال عن الحتاد  املتحدة مع 
ياأت  اأن ترامب مل  اإل  العامل  �ضت�ضوغ مكانة بريطانيا يف  يف خطوة 

لزيارة لندن حتى الآن.
قوله  ا�ضمه  تذكر  مل  م�ضوؤول  عن  تليجراف  ديلي  �ضحيفة  ونقلت 
اإن الرئي�س يتطلع لزيارة بريطانيا يف نهاية  اإدارة ترامب تقول  اإن 

ال�ضيف.
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  زار  اإذا  اإن����ه  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  م��ن  ال��ك��ث��ري  وق����ال 
تعلق  ومل  ال��ق�����ض��اي��ا.  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  �ضيحتجون  ف��اإن��ه��م  بريطانيا 

ال�ضفارة الأمريكية يف لندن على هذه التقارير.
 

رحبت مو�ضكو بالإعالن عن وقف التجارب النووية الكورية ال�ضمالية 
ودعت بيويغ يانغ والوليات املتحدة اىل تن�ضيق حتركاتهما خلف�س 

التوترات، كما جاء يف بيان لوزارة اخلارجية الرو�ضية .
وجاء يف البيان الرو�ضي “نرحب باعالن )الرئي�س الكوري ال�ضمايل 
كيم جونغ اون( وقف التجارب النووية والتجارب على ال�ضواريخ يف 

جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�ضعبية«.
وا�ضاف البيان “نعترب هذا القرار مرحلة مهمة نحو م�ضتقبل خال 

من التوترات يف �ضبه اجلزيرة الكورية«.
وتابع “ندعو الوليات املتحدة واجلمهورية الكورية )اجلنوب( اىل 
اتخاذ تدابري متبادلة تعمل على ابطاء الن�ضاط الع�ضكري يف املنطقة 
ال�ضمالية  كوريا  مع  الطرفني  من  مقبولة  اتفاقات  اىل  والتو�ضل 
ال�ضمالية  ك��وري��ا  وب���ني  ال��ك��وري��ت��ني  ب��ني  املقبلتني  القمتني  خ���الل 

والوليات املتحدة«.
الول  ام�س  ق��ال  لف���روف  �ضريغي  الرو�ضي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
اجلمعة “ل ميكن ان ن�ضمح بف�ضل مثل هذا اللقاء. ناأمل يف ان يبداأ 

دونالد ترامب عملية خف�س التوترات«.
تتقا�ضم معها  التي  ال�ضمالية  وتقيم رو�ضيا عالقات ودية مع كوريا 
ال�ضنة  ه��ذه  رو�ضيا  املتحدة  ال��ولي��ات  واتهمت  �ضيقة.  برية  ح��دودا 
الدولية  العقوبات  بع�س  على  اللتفاف  على  يانغ  بيونغ  مب�ضاعدة 

من خالل تزويدها باملحروقات.
 

الأول  ام�س  اإىل هافانا  م��ادورو  نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  و�ضل 
بعالقات  والدفع  دياز-كانيل  ميغيل  اجلديد  الكوبي  نظريه  للقاء 

بالده التي ت�ضهد اأزمات مع اأحد اآخر حلفائها املتبقني.
وتاأتي زيارة مادورو بعد يوم فقط على انتهاء عقود من حكم اأ�ضرة 

كا�ضرتو وتويل منا�ضر احلزب ميغيل دياز-كانيل الرئا�ضة يف كوبا.
باأ�ضعار  الفنزويلي  النفط  على  كبري  ب�ضكل  ل�ضنوات  كوبا  واعتمدت 
خمف�ضة يف مقابل عمل اأطباء كوبيني يف الدولة الغنية بالنفط لكن 

ت�ضهد اأزمة اقت�ضادية خانقة.
وقبل مغادرته كراكا�س قال مادورو اإنه �ضيجري “زيارة عمل، زيارة 

اأخّوة لتقدمي الت�ضامن والدعم” لدياز-كانيل.
ا�ضتقبله  اأن  بعد  قوله  م��ادورو  عن  حملية  �ضحافية  تقارير  ونقلت 
ملوا�ضلة  كبرية  طاقة  مع  “جئت  رودريغيز  برونو  اخلارجية  وزي��ر 

العمل �ضويا«.
مايو  اأي���ار   20 يف  ج��دي��دة  رئا�ضية  ب��ولي��ة  للفوز  م����ادورو  وي�ضعى 
كبريا  نقديا  ت�ضخما  ي��واج��ه��ون  ناخبني  اأ���ض��وات  على  واحل�����ض��ول 

ونق�ضا يف املواد الغذائية والطبية.

عوا�صم

لندن

هافانا

مو�سكو

تون�س تعيد فتح قن�شليتها يف العا�شمة الليبية 
 •• طرابل�س-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية الليبية ام�س ال�ضبت اإن تون�س اأعادت فتح قن�ضليتها 
يف طرابل�س لتكون بذلك اأحدث بعثة دبلوما�ضية تعود اإىل العا�ضمة.

اندلع  بعد   2014 ع��ام  اأب��واب��ه��ا  طرابل�س  يف  ال�ضفارات  معظم  واأغ��ل��ق��ت 
ا�ضتباكات عنيفة بني الف�ضائل املتناحرة لكن بع�ضها عاد للعمل عند تويل 

حكومة مدعومة من الأمم املتحدة ال�ضلطة يف عام 2016.
بعد  العمل  ا�ضتاأنفت  التون�ضية  القن�ضلية  اإن  الليبية  اخلارجية  وق��ال��ت 
التعليق  التون�ضية عن  اخلارجية  وزارة  واأحجمت  البلدين.  بني  حمادثات 

لكن م�ضدرا دبلوما�ضيا اأكد �ضحة هذا النباأ.
العاملني  من  ع�ضرة  خطف  بعد   2015 عام  بعثتها  عمل  تون�س  واأوقفت 

بها.
وعلى مدى الأ�ضابيع املا�ضية اأر�ضلت �ضفارات غربية دبلوما�ضييها لالإقامة 
يف طرابل�س لفرتات اأطول مع حت�ضن الو�ضع الأمني لكن قليال منهم يقيم 

ب�ضفة دائمة.
ومن بني ال�ضفارات القليلة التي تعمل يف طرابل�س �ضفارتا اإيطاليا وتركيا 

ف�ضال عن بعثة الأمم املتحدة.
وتدير طرابل�س من الناحية الر�ضمية حكومة الوفاق الوطني املدعومة من 
الأمم املتحدة لكن املدينة يف الواقع حتت �ضيطرة جمموعة من الف�ضائل 
امل�ضلحة. وانتهت ا�ضتباكات ال�ضوارع بني الف�ضائل املتناف�ضة اإل اأن �ضقوط 
عدة �ضواريخ على مطار طرابل�س الأ�ضبوع املا�ضي اأعاد اإىل الأذهان خماطر 

الو�ضع الأمني امل�ضطرب.
وت�ضعى الأمم املتحدة للو�ضاطة لت�ضكيل حكومة وطنية واإنهاء ال�ضقاق بني 
احلكومة يف طرابل�س وحكومة مناف�ضة لها يف �ضرق البالد يف اإطار �ضراع يف 

البلد املنتج للنفط منذ الإطاحة مبعمر القذايف عام 2011.

اغتيال حما�ضر فل�ضطيني يف كوالملبور

حترك فل�شطيني يف الأمم املتحدة لطلب حماية دولية

اجتماع غري ر�ضمي ملجل�ش المن لتخطي النق�ضامات

كيف ف�شل اإطالق �شواريخ فرن�شا على �شوريا ال�شبت املا�شي؟

م�شتقبل اإ�شرائيل »الدميغرايف« باأيدي طائفة احلريدمي

ماكرون يلتقي ترامب و�شط خالفات عميقة  
فانيتي فري هذا الأ�ضبوع ارتياحه للحوار “املبا�ضر جدا” مع ترامب.

لكن بعيدا عن الكالم الدبلوما�ضي، فاإن مواقف الرئي�ضني على طريف نقي�س 
يف العديد من امللفات، من اإيران اإىل البيئة مرورا بالتبادل احلر.

جادة  على  فرن�ضا  تقيمه  ال��ذي  الع�ضكري  بالعر�س  اأعجب  ترامب  ك��ان  واإن 
ال�ضانزليزيه الباري�ضية يف يوم العيد الوطني يف 14 متوز يوليو اإىل حد اأراد 
اأدن��ى تنازل يف  اأن ينظم عر�ضا مماثال يف وا�ضنطن، فهو مل يقدم حتى الآن 

املوا�ضيع الأ�ضا�ضية.
الأمريكي  الكونغر�س  �ضيخاطب  ال��ذي  الفرن�ضي  الرئي�س  بنظر  واملطلوب 
التي  الثالثة  الأي���ام  تلك  من  �ضيجنيه  ما  معرفة  هو  الأرب��ع��اء،  بالإنكليزية 
حليف  ك����اأول  ال��ف��ري��د  فرن�ضا  “و�ضع  ع��ن  مب��ع��زل  وا���ض��ن��ط��ن،  يف  �ضيق�ضيها 

لأمريكا” تاريخيا.
النووي  الربنامج  ح��ول  الت��ف��اق  ملف  اخلالفية  املوا�ضيع  طليعة  يف  ويبقى 

الإيراين الذي �ضيهيمن على املحادثات، قبل اأن يبت ترامب مب�ضريه خالل 
النتخابية  احلملة  خ��الل  تعهد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وك���ان  اأ���ض��اب��ي��ع.  ث��الث��ة 
ا�ضتمرت  �ضاقة  مفاو�ضات  بعد  اإليه  التو�ضل  مت  ال��ذي  التفاق  ه��ذا  ب�تمزيق 

�ضنوات بهدف منع اإيران من امتالك القنبلة النووية.
اأيار   12 واأملانيا( حتى  وبريطانيا  )فرن�ضا  الأوروبية  املوقعة  واأمهل اجلهات 
مايو لت�ضديد �ضروط التفاق، واإل فهو �ضيطبق وعيده ويعيد فر�س العقوبات 
حذرا  بالتفاق  التم�ضك  ال�ضديدة  الفرن�ضية  الرئا�ضة  وتبدي  طهران.  على 
وتقول  م�ضجعة”،  لي�ضت  “املوؤ�ضرات  لأن  ترامب  اإقناع  فر�س  حيال  �ضديدا 

باري�س اإنها ل تتوقع حتقيق اخرتاق دبلوما�ضي.
�ضفتي  بني  التوتر  من  الكثري  تثري  والتي  اأي�ضا  الهامة  ال�ضتحقاقات  ومن 
الر�ضوم اجلمركية  الأوروب��ي من  الحت��اد  دول  اإعفاء  قرار  الأطل�ضي، م�ضاألة 

على ال�ضلب، والذي تنتهي مدته يف الأول من اأيار مايو.

•• باري�س-اأ ف ب:

يلتقي الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون غدا الثنني نظريه دونالد ترامب 
يف الوليات املتحدة، على اأمل اإقناعه يف عدد من النقاط اخلالفية يف طليعتها 

اإيران، بدون اأن يكون واثقا من اأن “�ضديقه” �ضياأخذ براأيه.
و�ضيكون ماكرون اأول قيادي اأجنبي ي�ضتقبله ترامب بت�ضريفات “زيارة دولة”، 
جورج  للرئي�س  التاريخي  املقر  ف��رين��ون،  م��اون��ت  يف  خا�ضا  ع�ضاء  ل��ه  فيقيم 

وا�ضنطن، وحفال يف حديقة البيت الأبي�س واأم�ضية �ضاهرة يف �ضالوناته.
بقا�ضم  ي��ذك��ران  ما  غالبا  اأنهما  اإل  الخ��ت��الف،  �ضديدي  الرئي�ضان  ك��ان  واإن 
اأحد  يكن  مل  انتخابيا  انت�ضارا  حقق  كالهما  اأن  وه��و  يجمعهما،  م�ضرتك 
يتوقعه. واإذ اأ�ضاد ماكرون ب�عالقة �ضخ�ضية للغاية وب�م�ضتوى جيد من الثقة 
والحرتام مع الرئي�س الأمريكي ال�45، اأبدى يف مقابلة اأجرتها معه جملة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بارز  اإ�ضرائيلي  دمي��غ��رايف  خبري  ق��ال 
ال��ن��ه��ر والبحر  ب��ني  ال��ي��ه��ود  ع���دد  اأن 
اإىل  �ضي�ضل  التاريخية(  )فل�ضطني 
 ،2065 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  مليونا   16
والعرب اإىل 13 مليونا، ما يعني اأن 
املنطقة �ضي�ضل  ال�ضكان يف هذه  عدد 
واأو����ض���ح  م��ل��ي��ون��ا.   30 ق���راب���ة  اإىل 
الربوفي�ضور �ضريجيو ديال فريغول 
يف  العربية  اجلامعة  يف  يعمل  ال��ذي 
اأ���ض��ب��ح منو   ال��ق��د���س  “لكن يف ح���ال 
اأكر  )الأ�ضولية(  طائفة احلريدمي 
يف  م�ضاركتهم  لزيادة  نتيجة  اعتدال 
امل��ج��ت��م��ع و���ض��وق ال��ع��م��ل، ف���اإن وترية 
ون�ضبة  �ضتتباطاأ  اليهود  ال�ضكان  منو 

ال�ضكان العرب �ضرتتفع«.
واأ����ض���ار دي���ال ف���ريغ���ول، يف م��ق��ال له 
وترجمه موقع  “هاآرت�س”،  �ضحيفة 
التوقعات  اأن هذه  اإىل   ،”48 “عرب 

يت�ضاعف عددهم، البالغ 13 مليونا 
الواحد  ال��ق��رن  منت�ضف  يف  ح��ال��ي��ا، 
والع�ضرين. ووفقا لهذا اخلبري، فاإنه 
منذ اخلم�ضينيات وحتى ال�ضبعينيات 
من القرن املا�ضي كانت وترية تزايد 
اأ�ضباب  ال�ضكان اليهود �ضريعة )وبني 
الفل�ضطينيني والهجرة  ذلك تهجري 
اإىل اإ�ضرائيل(، وبعد ذلك كانت وترية 
“وهذا  اأ���ض��رع،  الفل�ضطينيني  ت��زاي��د 
حتى  ي�����ض��ت��م��ر  اأن  ي���ت���وق���ع  الجت�������اه 
ثالثينيات القرن احلايل، وبعد ذلك 
يتوقع حدوث منو اأ�ضرع قليال لل�ضكان 
اليهود. و�ضيعك�س هذا التحول ن�ضبة 
احل����ري����دمي ب���ني جم��م��ل ال���ي���ه���ود يف 
دي����ال فريغول  وت���اب���ع  اإ����ض���رائ���ي���ل«. 
ال��ن��ه��ر والبحر  ب��ني  ال��ي��ه��ود  ع���دد  اأن 
�ضي�ضل اإىل 16 مليونا بحلول العام 
2065، والعرب اإىل 13 مليونا، ما 
يعني اأن عدد ال�ضكان يف هذه املنطقة 
�ضي�ضل اإىل قرابة 30 مليونا. “لكن 

واإمن���ا  ن���ب���وءة،  لي�ضت  ال��دمي��غ��راف��ي��ة 
املعروفة يف  ا�ضتقراء لالأحداث  “هي 
جمتمع ولجتاهات التغيري احلا�ضلة 
يف اأمناط العائلة وم�ضتويات ال�ضحة 
كما  التوقعات،  هذه  لكن  والهجرة«. 
اأن  ف��ريغ��ول، ل ميكنها  دي���ال  اأ���ض��ار 
حروب  مثل  ك��ارث��ي��ة،  اأح��داث��ا  ت�ضمل 
عاملية واأوبئة فتاكة وا�ضطدام نيازك 
بكوكب الأر�س. ولعل اأبرز مثال على 
دميغرافية  بتغريات  ت�ضببت  اأح��داث 
وغ���ريه���ا م���ن ال���ف���رتة الأخ�������رية هو 
وتبعات  ال�ضوفييتي  الحت���اد  ان��ه��ي��ار 
اإ�ضرائيل  وع��ل��ى  ال���ع���امل  ع��ل��ى  ذل����ك 
اأي�����ض��ا، ال��ت��ي ه��اج��ر اإل��ي��ه��ا اأك���ر من 
م��ل��ي��ون م��ن م��واط��ن��ي��ه. واأ����ض���ار ديال 
فريغول اإىل بحث اأجري يف اجلامعة 
وتبني  م��وؤخ��را،  القد�س،  يف  العربية 
ب�ضرعة  �ضيزداد  ال�ضكان  عدد  اأن  منه 
بني اليهود وكذلك بني الفل�ضطينيني 
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، ورمبا 

اأكر  اأ�ضبح من��و احل��ري��دمي  يف ح��ال 
م�ضاركتهم  ل���زي���ادة  نتيجة  اع���ت���دال 
يف امل���ج���ت���م���ع و�����ض����وق ال���ع���م���ل، ف����اإن 
�ضتتباطاأ  اليهود  ال�ضكان  منو  وت��رية 
�ضرتتفع«.  ال��ع��رب  ال�����ض��ك��ان  ون�����ض��ب��ة 
“هذه  اأن  ديال فريغول  راأى  لذلك، 
اإ�ضرائيل  �ضكان  لأن  معقدة،  الق�ضية 
اإنها  م��ت��ج��ان�����ض��ة.  ل��ي�����ض��ت جم��م��وع��ة 
ذات  موؤلفة من جمموعات خمتلفة، 
متنوعة  ودميغرافية  ثقافية  مالمح 
وم����ع����دلت من���و خم���ت���ل���ف���ة... وت���دل 
اآخذا  ق�ضما  اأن  اجل��دي��دة  ال��ت��وق��ع��ات 
يعك�س  اليهود  ال�ضكان  من  بالتزايد 
النمو الأكر ت�ضارعا لفئة احلريدمي. 
و����ض���رتت���ف���ع ن�����ض��ب��ة احل����ري����دمي بني 
ال�����ض��ك��ان ال��ي��ه��ود م��ن 14يف امل��ئ��ة يف 
يف  امل���ئ���ة  28يف  اإىل   2015 ال���ع���ام 
العام  يف  املئة  و40يف   2045 ال��ع��ام 
العرب  ال�ضكان  و�ضيحافظ   .2065
يف اإ�ضرائيل داخل “اخلط الأخ�ضر” 

على ن�ضبتهم، حوايل 21يف املئة من 
ب��ح��ل��ول منت�ضف  ال�����ض��ك��ان«.  جم��م��ل 
القرن احلايل �ضي�ضكل اليهود اأغلبية 
عرب  املئة  20يف  مقابل  املئة  80يف 
لكن  الأخ�ضر”.  “اخلط  داخ������ل 
“هذه  اأن  دي���ال ف��ريغ��ول ح����ّذر م��ن 
اإذا مت �ضمل املناطق  ال�ضورة �ضتتغري 
الفل�ضطينية و�ضكانها” يف اإ�ضارة اإىل 
حل  وع��دم  احل��ايل  الو�ضع  ا�ضتمرار 
اإ�ضرائيل  ف��ر���ض��ت  ح��ل  ويف  ال�����ض��راع 
“اإذا  الغربية.  ال�ضفة  على  �ضيادتها 
الغربية  ال�ضفة  منطقة  ك��ل  اأ�ضفنا 
اإ�ضرائيل،  دول����ة  اإىل  ���ض��ك��ان��ه��ا  وك����ل 
�ضتتقل�س  ال��ي��ه��ودي��ة  الأغ��ل��ب��ي��ة  ف���اإن 
م�ضطلح  يجعل  م��ا  امل��ئ��ة،  60يف  اإىل 
فاقدا  ودميقراطية’  يهودية  ’دولة 
�ضكان غزة،  اأ�ضفنا  واإذا  ملعناه عمليا؛ 
فاإن الأغلبية اليهودية �ضتتقل�س اإىل 
الدولة  م�ضروع  و�ضي�ضل  املئة  50يف 

اليهودية اإىل نهايته«.

اأمريكا تلغي م�شطلح 
»الأرا�شي املحتلة« من تقريرها 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ن�ضرت وزارة اخلارجية الأمريكية، 
ع����ن حقوق  ال�������ض���ن���وي  ت���ق���ري���ره���ا 
وخالفاً  العامل،  اأنحاء  يف  الإن�ضان 
ا�ضتخدمت  ال�����ض��اب��ق��ة،  ل��ل��ت��ق��اري��ر 
“ال�ضفة الغربية  الإدارة م�ضطلح 
بدًل عن “الأرا�ضي  وقطاع غزة”، 

املحتلة«.
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  واع���ت���ربت 
التقارير عن خرق قوات الحتالل 
الإ����ض���رائ���ي���ل���ي حل���ق���وق الإن�������ض���ان 
“ادعاءات  مب��ث��اب��ة  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، 

وتهم«.
يتناول  ال��ذي  الف�ضل  على  واأطلق 
املحتلة،  والأرا�������ض������ي  اإ����ض���رائ���ي���ل 
اجل������ولن،  ه�����ض��ب��ة  “اإ�ضرائيل، 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة«.

املتحدة  الأمم  مهمات  تعزيز  “�ضبل  املجل�س  �ضيناق�س 
حلفظ ال�ضالم وجعلها اكر فعالية”، بح�ضب احلكومة 
ال�ضويدية. ورحبت وزيرة اخلارجية ال�ضويدية مارغوت 
فال�ضرتوم بقرار عقد الجتماع يف ال�ضويد “التي توؤمن 

باحللول ال�ضلمية للنزاعات ومنع حدوثها«.
وقال نائب ال�ضفري ال�ضويدي لدى الأمم املتحدة كارل 
�ضكاو اإن فكرة الجتماع هي لإعادة خلق حوار واطالق 
ا�ضبوع على �ضربات  الزخم بتوا�ضع و�ضرب، وذلك بعد 
جوية نفذتها فرن�ضا وبريطانيا والوليات املتحدة �ضد 

مع انها غالبا ما تتهم ا�ضرائيل بالوقوف وراء عمليات 
بتفوقه  “متيز  البط�س  ان  احل��رك��ة  وت��اب��ع��ت  مم��اث��ل��ة. 
اإ���ض��ه��ام��ات مهمة  واب��داع��ه العلمي ول��ه يف ه��ذا امل��ج��ال 

وم�ضاركات يف موؤمترات دولية يف جمال الطاقة«.
“جهاز  بيان  ا�ضرته يف قطاع غزة يف  اتهمت  املقابل،  يف 
عاما(   35( البط�س  اغتيال”  وراء  بالوقوف  املو�ضاد 
عاجل  حتقيق  ب��اإج��راء  املاليزية  “ال�ضلطات  وطالبت 

لك�ضف املتورطني بالغتيال قبل متكنهم من الفرار«.
بت�ضهيل  املاليزية  ال�ضلطات  البط�س  ا�ضرة  طالبت  كما 

عملية اعادة جثمانه اىل جباليا يف قطاع غزة ملواراته.
م�ضوؤول  رف�س  بر�س،  فران�س  لوكالة  �ضوؤال  على  وردا 

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�ضفت �ضحيفة لوباريزيان الفرن�ضية عن اأخطاء فنية 
لل�ضواريخ  فرن�ضية  وطائرات  �ضفن  اإط��الق  دون  حالت 
على مواقع �ضورية ال�ضبت املا�ضي ما �ضبب حرجا لوزارة 
الدفاع الفرن�ضية. واأو�ضحت ال�ضحيفة اأن اأخطاء فنية 
يقع  ك��ان  ال��ت��ي  البحرية  والقطع  ال��ط��ائ��رات  وق��ع��ت يف 
�ضاعة  يف  �ضوريا  ب��اجت��اه  �ضواريخ  اإط���الق  عاتقها  على 
ولفتت  �ضرية.  معلومات  عن  نقلت  ما  بح�ضب  ال�ضفر، 
الرافال  مقاتالت  م��ن  واح���دة  اأن  اإىل  “لوباريزيان” 
اإطالق �ضاروخ،  امل�ضاركات ف�ضلت يف  الفرن�ضية اخلم�س 
ما دفع الطيار اإىل اإلقائه يف البحر يدويا كما تقت�ضي 
ال��ب��ح��ر، وق���ع ع��ط��ل ف��ن��ي يف حا�ضوب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات. ويف 
فرقاطة حربية فرن�ضية متعددة الأعرا�س، الأمر الذي 
منعها من اإط��الق 3 �ضواريخ من طراز ك��روز، حديثة 
بديلة  ب��ف��رق��اط��ة  الفرن�ضي  اجل��ي�����س  وا���ض��ت��ع��ان  ال��ن��وع، 

لتنفيذ العملية.
من  �ضاروخا   12 ال�ضحيفة،  بح�ضب  فرن�ضا،  واأطلقت 

اإجمايل 16 كان اجلي�س الفرن�ضي مكلفا بها.
ل��ك��ن يف امل��ج��م��ل مل ت���وؤث���ر ه���ذه الأخ���ط���اء ع��ل��ى نتائج 
ال�ضربة الع�ضكرية الثالثية، وفق ما نقلت لوباريزيان 

عن وزارة الدفاع الفرن�ضية.
ق���د حققت  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن  ال�������وزارة  وق���ال���ت 
كانت  ال�ضيناريوهات  “جميع  اأن  اإىل  م�ضرية  اأهدافها، 
متوقعة”، يف اإ�ضارة على ما يبدو اإىل النتقادات الواردة 

يف ال�ضحافة الفرن�ضية.
وفرن�ضا،  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  من  كل  ووجهت 
تابعة  مل��واق��ع  ���ض��اروخ��ي��ة  �ضربة  امل��ا���ض��ي،  ال�ضبت  فجر 

للنظام ال�ضوري، ردا على هجوم كيماوي مزعوم وقع يف 
ال�ضورية  املعار�ضة  اآخ��ر جيوب  كانت  التي  دوم��ا  مدينة 
قرب دم�ضق. وذكرت الدول الثالث اأنها اأطلقت ما بني 
واأخرى  ع�ضكرية  م��واق��ع  على  ���ض��اروخ��ا   120-100
مرتبطة بربنامج الأ�ضلحة الكيماوية ال�ضورية، موؤكدة 
املتحدثون  ي�ضر  ومل  اأه��داف��ه��ا.  اأ�ضابت  ال�ضواريخ  اأن 
وقعت  اأخ��ط��اء  اأي  اإىل  ال��ث��الث  ال���دول  يف  الع�ضكريون 
اأثناء العملية، ونفوا رواية النظام وحليفته رو�ضيا ب�ضاأن 

اعرتا�س ال�ضواريخ.
ال��دويل يف مزرعة  الم��ن  اأع�ضاء جمل�س  ويلتقي  ه��ذا 
م��ع��زول��ة ع��ل��ى ال���ط���رف اجل��ن��وب��ي ل��ل�����ض��وي��د يف م�ضعى 
لتخطي انق�ضامات عميقة حول انهاء احلرب يف �ضوريا. 
ويف اأول خطوة من نوعها للمجل�س الذي عادة ما يعقد 
الع�ضو  ال�ضويد  دع��ت  ن��ي��وي��ورك،  يف  ال�ضنوية  جل�ضته 
العام  ال�ضفراء ال15 والم��ني  املجل�س،  الدائم يف  غري 
غري  اجتماعهم  لعقد  ال�ضنة  هذه  غوتريي�س  انطونيو 
الر�ضمي يف باكاكرا. ومل يتم بعد تاأكيد ح�ضور املوفد 

الدويل اخلا�س اإىل �ضوريا �ضتافان دي مي�ضتورا.
الذي   ، هامر�ضولد  ل��داغ  ال�ضيفي  املقر  كانت  واملزرعة 
ك��ان ث��اين اأم��ني ع��ام ل��الأمم املتحدة ولقي م�ضرعه يف 
ح���ادث حت��ط��م ط��ائ��رة يف اف��ري��ق��ي��ا ب�ضكل غ��ام�����س عام 

.1961
وت�ضم املزرعة الواقعة يف قلب حممية طبيعية على بعد 
م�ضافة ق�ضرية عن بحر البلطيق، اربعة مبان حول باحة 
وخ�ضعت لعمال ترميم يف ال�ضنوات الخرية. واجلناح 
التي  ال�ضويدية  لالكادميية  ال�ضيفي  املقر  هو  الغربي 

متنح جوائز نوبل لالدب.
ودم�ضق  ن��ي��وي��ورك  ع���ن  ال��ك��ي��ل��وم��رتات  الف  وب��ع��ي��دا 

•• غزة-رام اهلل-اأ ف ب:

اأعلن م�ضوؤول فل�ضطيني كبري ام�س ان الرئي�س حممود 
المم  الفل�ضطينية يف  ال�ضلطة  عبا�س طلب من ممثل 
الدولية  املنظمة  لدى  التوجه  من�ضور  ريا�س  املتحدة 
وجم��ل�����س الم����ن ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ت��وف��ري ح��م��اي��ة لل�ضعب 

الفل�ضطيني بعد احداث قطاع غزة الخرية.
بينهم  م��ار���س  اذار  اواخ����ر  م��ن��ذ  فل�ضطينيا   38 وق��ت��ل 
ارب��ع��ة اط��ف��ال ب��ر���ض��ا���س ال���ق���وات ال���ض��رائ��ي��ل��ي��ة خالل 
الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي ي��ق��وم��ون ب��ه��ا م��ن��ذ ث��الث��ة ا�ضابيع 
على طول احلدود بني غزة وا�ضرائيل يف اطار “م�ضرية 

العودة الكربى«.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ���ض��ر  ام���ني  وق���ال 
���ض��ائ��ب ع��ري��ق��ات يف م��وؤمت��ر ���ض��ح��ايف ع��ق��ده يف مكتبه 
ريا�س  املتحدة  المم  يف  ممثلنا  من  “طلب  عبا�س  ان 
احلماية  لطلب  امل��ت��ح��دة  المم  اىل  بالتوجه  من�ضور 
الإ�ضارة اىل  يف معر�س  الفل�ضطيني”  لل�ضعب  الدولية 

احداث قطاع غزة.
وا�ضاف عريقات ل ميكن ان نت�ضور اجراء حتقيق نزيه 

يف تلك الحداث من قبل ا�ضرائيل.
وبداأ الفل�ضطينيون املقيمون يف قطاع غزة يف 30 ني�ضان 
العودة بالتزامن مع ذكرى يوم الأر�س،  ابريل م�ضرية 
على ان تختتم يف ذكرى النكبة يف 15 اأيار مايو. وهي 
لالجئني  العودة”  “حق  بتفعيل  املطالبة  اىل  تهدف 

الفل�ضطينيني ورفع احل�ضار ال�ضرائيلي عن القطاع.
ال���ت���ظ���اه���رات يوم  ت���رت���ف���ع وت������رية ه�����ذه  وي���ت���وق���ع ان 
اخلام�س ع�ضر من اأيار مايو املقبل يف ذكرى “النكبة” 

الفل�ضطينية.
وا�ضاف عريقات منذ قيام ا�ضرائيل ارتكبت 70 مذبحة 
وجمزرة، ودمرت 500 قرية فل�ضطينية، واعتقل 800 

6500 معتقلني اليوم. ولوحت  الف فل�ضطيني منهم 
ال�ضلطة الفل�ضطينية اكر من مرة بنيتها التوجه اىل 
ما  على  ا�ضرائيل  ملالحقة  الدولية  اجلنايات  حمكمة 

و�ضفته بجرائم �ضد الفل�ضطينيني.
وقال عريقات ان ال�ضلطة الفل�ضطينية عر�ضت بالفعل 
ثالث ق�ضايا على املحكمة، منذ ال�ضهر املا�ضي م�ضيفا 

“نحن الن ب�ضدد تفعيل هذه الق�ضايا الثالث«.
جدد  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��دى  الفل�ضطيني  ال�ضفري  وك���ان 
باإجراء  امل��ت��ح��دة  الأمم  مطالبته  جهته  م��ن  اجل��م��ع��ة 
“حتقيق م�ضتقل و�ضفاف” يف مالب�ضات مقتل مدنيني 
خالل  ال���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ق���وات  ب��ر���ض��ا���س  فل�ضطينيني 
الحتجاجات على طول احلدود بني قطاع غزة والدولة 

العربية.
طفل  بينهم  فل�ضطينيني  ارب��ع��ة  قتل  اجلمعة  وم�����ض��اء 
وجرح مئات اآخرون بر�ضا�س اجلي�س ال�ضرائيلي والغاز 
امل�ضيل للدموع يف قطاع غزة حيث يوا�ضل الفل�ضطينيون 
م�ضرية  باأنها  ا�ضرائيل  ت�ضفها  التي  الحتجاج  حركة 
 30 منذ  الإجمالية  احل�ضيلة  بذلك  لت�ضل  الفو�ضى، 

اذار مار�س اىل 38 قتيال.
وك����ان اجل��ي�����س الإ���ض��رائ��ي��ل��ي ق��د ح���ذر ���ض��ك��ان غ���زة من 

القرتاب من ال�ضياج.
اىل ذل����ك، اأع��ل��ن��ت ح��رك��ة ح��م��ا���س ام�����س اغ��ت��ي��ال اأحد 
كوالملبور،  يف  الطاقة،  جم��ال  يف  ع��امل  وه��و  نا�ضطيها، 
الإ�ضرائيلي  ال�ضتخبارات  جهاز  عائلته  اتهمت  بينما 

املو�ضاد بقتله.
يف  غ��زة  قطاع  يف  ال�ضلطة  تتوىل  التي  احل��رك��ة  وكتبت 
بيان ان “املهند�س فادي البط�س اغتالته يد الغدر فجر 
الفجر يف  ل�ضالة  وهو يف طريقه  كوالملبور  ال�ضبت يف 

امل�ضجد«.
اأي جهة م�ضوؤولية الغتيال،  ومل حتمل حركة حما�س 

نيويورك  يف  لل�ضحافيني  �ضكاو  وقال  ال�ضوري.  النظام 
النزاع  ان  املجل�س«. ومع  “مهم مل�ضداقية  اإن الجتماع 
يف �ضوريا لكن يكون املو�ضوع البارز الوحيد للمحادثات 
ف��اإن��ه ���ض��ي��اأخ��ذ ح��ي��زا ك��ب��ريا م��ن الج��ت��م��اع لأن���ه ت�ضبب 
ال�ضهر  يف  امل��ج��ل�����س  اع�����ض��اء  ب��ني  عميقة  ب��ان��ق�����ض��ام��ات 
القليلة املا�ضية. وقال �ضكاو اإن باكاكرا “موقع منا�ضب 
وملهم” للتوا�ضل مع قوة الدبلوما�ضية. وا�ضاف “اإنه 
الر�ضميات والتو�ضل لطرق  مكان للعمل والبتعاد عن 

حقيقية وذات معنى للم�ضي قدما«.

حكومي اإ�ضرائيلي مل يك�ضف هويته الدلء باأي تعليق.
نقال عن  املاليزية  النباء  وكالة  اأعلنت  كوالملبور،  ويف 
ال�ضرطة مقتل فل�ضطيني يف وقت مبكر ال�ضبت قالت انه 
دراجة  منت  على  كانا  رجلني  بر�ضا�س  جامعي،  ا�ضتاذ 

نارية.
مازلن  �ضريي  دات��وك  العا�ضمة  �ضرطة  رئي�س  واأو�ضح 
لزم ان “احد امل�ضتبه بهما اأطلق 10 ر�ضا�ضات اأ�ضابت 
اأربع منها راأ�س وج�ضم ال�ضتاذ الذي قتل على الفور”، 

بح�ضب ما نقلت عنه الوكالة.
ام��ام م�ضجد يقع بالقرب من  ك��ان  واأ���ض��اف ان ال�ضتاذ 

مقر �ضكنه وانه متزوج ولديه ثالثة اأولد.
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ال�شني جتري مناورات يف املحيط الهادي 
•• �صنغهاي-رويرتز:

تايوان  جنوبي  املياه  يف  ال�ضينية  البحرية  القوات  م��رت 
هي  ال��ه��ادي  املحيط  غ��رب  يف  ع�ضكرية  تدريبات  ون��ف��ذت 
الأحدث �ضمن �ضل�ضلة مناورات ع�ضكرية انتقدتها تايوان 

وو�ضفتها باأنها ترقى حلد “الرتويع«.
ال�ضعبي  التحرير  جلي�س  الر�ضمية  ال�ضحيفة  وق��ال��ت 
حاملة  م��ن  اأقلعت  جيه-15  مقاتالت  اإن  ال�ضبت  ام�س 
اأم�س  لياونينغ  ال��وح��ي��دة  العاملة  ال�ضينية  ال��ط��ائ��رات 
با�ضي  قناة  �ضرقي  الواقعة  املنطقة  يف  للتدريب  اجلمعة 

التي تف�ضل بني تايوان والفلبني.

واأ�ضافت ال�ضحيفة اأن املدمرات ال�ضينية نفذت تدريبات 
هجوم ودفاع لختبار قدراتها.

للمناورات على موقعها  الدفاع �ضورا  وزارة  كما عر�ضت 
الإلكرتوين.

وكثفت ال�ضني ا�ضتعرا�س قوتها الع�ضكرية يف املنطقة يف 
الأ�ضبوع املا�ضي.

احلية  بالذخرية  تدريبات  الأربعاء  يوم  البحرية  ونفذت 
رد  باأنه  الر�ضمي  الإع��الم  و�ضفه  فيما  تايوان  م�ضيق  يف 

مبا�ضر على “ا�ضتفزازات” تايوان.
الأرا�ضي  م��ن  ج��زءا  بكني  تعتربها  التي  ت��اي��وان،  وتتهم 
تدريبات  ونفذت  القوة”  “با�ضتعرا�س  ال�ضني  ال�ضينية، 

بالذخرية احلية يوم الثالثاء على جزيرتني تايوانيتني 
قريبتني من ال�ضني.

تايوان  فوق  �ضينية  قنابل  قاذفات  حلقت  اخلمي�س  وبوم 
فيما و�ضفته القوات اجلوية باأنها “مهمة مقد�ضة«.

امل�����ض��وؤول ع��ن �ضنع  الرئي�ضي  ال��رب  ���ض��وؤون  وق��ال جمل�س 
القرار فيما يتعلق بال�ضني يف تايوان اإن املناورات ال�ضينية 

ترقى حلد “الرتويع الع�ضكري«.
بكني  �ضديد بني  توتر  ال�ضينية يف وقت  امل��ن��اورات  وتاأتي 
�ضي  ال�ضيني  الرئي�س  من  قوية  حت��ذي��رات  وبعد  وتايبه 
يف  النف�ضالية  النزعة  من  املا�ضي  ال�ضهر  يف  بينغ  جني 

تايوان.

رين يف ليبيا اإيطاليا تقدم م�شاعدات اإن�شانية للمهجرّ
•• روما-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت اإي��ط��ال��ي��ا، ام�����س ال�����ض��ب��ت، ع��ن ع��زم��ه��ا ت��ق��دمي م�����ض��اع��دات اإن�ضانية 
“بوابة  اأوردت  ح�ضبما  وذل��ك  طرابل�س،  الليبية  العا�ضمة  يف  للمهجرين 
اإفريقيا” الإخبارية. وقال ال�ضفري الإيطايل لدى ليبيا، جوزيبي بريوين، 
اإن بالده “قامت بتوزيع املعدات الطبية مبركز اإيواء طريق املطار والذي 

�ضيتيح للن�ضاء فر�ضة احل�ضول على ك�ضف طبي تخ�ض�ضي«.
وكانت املفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني، اأكدت اأن اأعداد 

الليبيني النازحني داخلياً بلغ 226 األف �ضخ�س.
ولفتت اإىل اأن معظمهم يعي�ضون و�ضع اإن�ضاين ومعي�ضي �ضعب، فيما قدرت 
األف   42 م��ن  ب��اأك��ر  اللجوء  وطالبو  ليبيا  يف  امل�ضجلني  الالجئني  ع��دد 

�ضخ�س. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
   مل تعد جمرد “الرفيقة ري”.  
���ض��ول-ج��و، زوجة  ف���ازت ري  فقد 
ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����ض��م��ايل كيم 
باللقب  الأ�ضبوع  هذا  اأون،  جونغ 

الر�ضمي جدا “ال�ضيدة الأوىل«. 
  مت ك�ضف النقاب عن هذه املكانة 
التلفزيون  �ضا�ضات  اجلديدة على 
ه��ي، مقدمة  ت�ضون  ري  قبل  م��ن 
يخرجها  التي  ال�ضهرية  الربامج 
ال����ن����ظ����ام ع��������ادة ل������الإع������الن عن 
�ضاعة  اي  ج��دي��دة،  نووية  جتربة 
ي��ك��ون اخل����رب م��ه��ّم��ا. وه����ذه هي 
التي  عاًما   40 منذ  الأوىل  امل��رة 

ت�ضتخدم فيها هذه ال�ضيغة.
   ه���ذه ال��رتق��ي��ة لي�ضت م��ن باب 
تاأتي قبل قمتني  وامنا  ال�ضدفة، 
اجلنوبية  ك��وري��ا  م��ع  متعاقبتني 
و�ضتنعقد  امل��ت��ح��دة.   وال���ولي���ات 
ال���ق���م���ة ب����ني ال���رئ���ي�������س ال���ك���وري 
وكيم  ج��اي-ج��ون  م��ون  اجلنوبي 
جونغ- اأون يف 27 اأبريل اجلاري، 
بني  فقط  الثالث  الجتماع  وه��و 
نهاية  م��ن��ذ  ال��ب��ل��دي��ن  م�������ض���وؤويل 
 .1953 ال��ك��وري��ة، ع���ام  احل����رب 
وع��ل��ى ع��ك�����س ك��ي��م ج��ون��غ �ضوك، 
زوج��ة م��ون، ل حتمل ري �ضول-

الأوىل”،  “ال�ضيدة  ل��ق��ب  ج����و، 
لقاءهما  ���ض��ي��ت��م  ال����ق����رار  وب���ه���ذا 

الربوتوكويل على قدم امل�ضاواة.
عنا�ضر  بع�س  ال  تت�ضرب  مل      
�ضول-جو،  ل��ري  الذاتية  ال�ضرية 
غام�ضة  ���ض��خ�����ض��ي��ت��ه��ا  ت�����زال  ول 
ت��اري��خ ميالدها  وي��ب��ق��ى  ن�����ض��ب��ًي��ا، 
جمهول، لكن يقال اإنها تبلغ من 
العمر 28 اأو 29 �ضنة. لها ثالثة 
اأطفال من زواجها من كيم جونغ 
اأون، �ضنة اأو �ضنتني قبل اأن يخلف 
والده، كيم جونغ اإيل، الذي تويف 

عام 2011. 
  واأُع��ل��ن ع��ن زواج��ه��م��ا يف �ضيف 
عام 2012، خالل افتتاح متنزه. 
وح�������ض���ب م���ع���ل���وم���ات امل���خ���اب���رات 
تنحدر  فهي  اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة 

دورة  مبنا�ضبة  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
الأوملبية.  ل��الأل��ع��اب  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 
وكانت هذه الزيارة، التي تابعتها 
اأنحاء  و�ضائل الإع��الم من جميع 
العامل، مبثابة دليل على ا�ضتعداد 
مع  توتر  اأق��ل  حل��وار  يانغ  بيونغ 
هذه  تاأتي  كما  ووا�ضنطن.  �ضيول 
اليد املمدودة بعد عام من التطور 
البال�ضتية  ال��ربام��ج  يف  احل��ا���ض��م 

والنووية لبيونغ يانغ.

على عك�ش كيم جونغ ايل
    ان ابراز كيم جونغ اأون للعموم 
لبع�س الن�ضاء من حا�ضيته، يتيح 
له اإمكانية حتديث �ضورة واحدة 
من اأكر الدول انغالقاً على وجه 
الأر����س بتكلفة زه��ي��دة. ان��ه يقف 
جونغ  فكيم  وال����ده،  م��ن  بال�ضد 
اي�����ل، ال�����ذي اأجن�����ب اأط����ف����ال من 
دائما  كان  خمتلفات،  ن�ضاء  ثالث 
على  حمافظا  مبفرده،  يظهر  ما 

�ضرية مطلقة بخ�ضو�س عائلته.
ال�ضيدة  ل��ق��ب  �ضي�ضاهم  ف��ه��ل      
جونغ  كيم  منحه  ال���ذي  الأوىل، 
العتبار  اإع����ادة  يف  ل��زوج��ت��ه،  اأون 
ل���وال���دت���ه؟ ل��ق��د ظ��ل��ت ك���و يونغ 
الظل  ���ض��ن��ة، يف   28 ه���وي ط��ي��ل��ة 
وفاتها عام  الكوالي�س حتى  خلف 
كانت  حيث  فرن�ضا،  يف   ،2004
ال�ضرطان. ومت  تعالج من مر�س 
بيونغ  اإىل  ���ض��راً  رف��ات��ه��ا  ت��رح��ي��ل 
ي���ان���غ، وان��ت��ظ��ر اب��ن��ه��ا وف�����اة كيم 
يليق  ق��ربا  لها  ليقيم  اإي��ل  جونغ 

مبكانتها عام 2012.
    وم��ع ذل��ك، ف��اإن ري �ضول- جو 
كوريا  يف  اأوىل  �ضيدة  اأول  لي�ضت 
هذا  اإط���الق  مت  فقد  ال�ضمالية: 
ال�ضبعينات،  اللقب حتى منت�ضف 
للجد  ال���ث���ان���ي���ة  ال�����زوج�����ة  ع���ل���ى 
�ضونغ،  اإيل  النظام، كيم  وموؤ�ض�س 
اإلبو  ت�����ض��و���ض��ون  �ضحيفة  ح�����ض��ب 
قبل  اجلنوبية،  الكورية  اليومية 
الدعاية  ����ض���ور  م���ن  ت��خ��ت��ف��ي  ان 

تدريجيا.
عن لك�ضربي�ش الفرن�ضية

وال���د يف �ضلك  ع��ادي��ة،  م��ن عائلة 
وتظهر  ط��ب��ي��ب��ة.  واأم  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ب�ضعة  م���ن���ذ  ���ض��ح��ب��ت��ه  ال�������ض���اب���ة 

اأ�ضابيع، دون حتديد هويتها.

حقيبة يدوية ديور
���ض��ول-ج��و املاركات       حت��ب ري 
الفاخرة، وظهرت بحقيبة يدوية 

حتى الآن يف دور املرافقة، كما كان 
الر�ضمية  ال���زي���ارة  خ���الل  احل���ال 
وهي   - املا�ضي  ال�ضهر  بكني  اإىل 
جونغ  لكيم  خ��ارج��ي��ة  زي����ارة  اأول 

اأون منذ و�ضوله اإىل ال�ضلطة.
    وياأتي الرتويج لرول �ضول-جو 
بعد �ضهرين من اقامة كيم يونغ 
جونغ، �ضقيقة كيم جونغ اأون، يف 

ال�ضماليني  الريا�ضيني  لت�ضجيع 
اآ���ض��ي��ا لأل���ع���اب القوى  ب��ط��ول��ة  يف 
لعام 2005، كما اأنها غّنت اي�ضا 

يف اأورك�ضرتا ر�ضمية.
ال�ضابقة  املطربة  ه��ذه  وتعترب     
م���ن ق��ب��ل ع����دد م���ن اخل������رباء يف 
امراأة  ال�ضمايل،  ال��ك��وري  ال�����ض��اأن 
املحدود  ال��دور  نفوذ، لكنها تلعب 

بعيدة  وب��اأزي��اء  دي���ور،  كري�ضتيان 
التقت  كيف  املحلية.  املعايري  عن 
القد،  امل��م�����ض��وق��ة  ال�����ض��اب��ة  ه����ذه 
وريث  الرقيقة  املالمح  و�ضاحبة 

كيم؟
املقابل،  يف  ن��ع��رف  ال��غ��م��و���س.     
انها واحدة من امل�ضجعات الالتي 
اجلنوبية  كوريا  اإىل  اإر�ضالهن  مت 

مينحها نف�س لقب زوجتيهما كيم 
جونغ �ضوك وميالنيا.

الأوىل  ال�����ض��ي��دة  غ�����رار     وع���ل���ى 
���ض��ول- “ري  الأم��ري��ك��ي��ة، ق��ام��ت 

لها دون  ب��اأول ظهور علني  جو” 
زوجها، يف نهاية الأ�ضبوع املا�ضي، 
لباليه  ع���ر����ض���ا  ح�������ض���رت  ح���ي���ث 
يح�ضرها  ال��ن��ظ��ام  وك���ان  �ضيني. 

للزعيم يف جمتمع  انيقة  كزوجة 
بطريركي بعمق.

   ويرجح حمللون، اأن يكون هذا 
ال��ت��ط��ور ج���زء م��ن ج��ه��ود البالد 
طبيعية”  “دولة  وك��اأن��ه��ا  لتبدو 
ق��ب��ل ال��ق��م��ت��ني م��ع رئ��ي�����س كوريا 
اجلنوبية مون جاي-اإن، ونظريه 
الأمريكي دونالد ترامب. كما انه 

ورقة ديبلوما�ضية مهمة:

كوريا ال�شمالية: ري �شول جو، من رفيقة اإىل �شيدة اأوىل!
حتب ري املاركات الفاخرة وظهرت باأزياء بعيدة عن املعايري املحلية

�ضورة العالن عن انها زوجته

�ضقيقة كيم يف حديث مع الرئي�س الكوري اجلنوبي

�ضرية ذاتية جمهولة لل�ضيدة الوىلكيم وزوجته ري يح�ضران اختبارا ع�ضكريا

من رتبة الرفيقة  اىل تاج ال�ضيدة الوىل

اناقة من خارج بيئتها املحلية

على غرار ال�شيدة الأوىل الأمريكية، قامت
 ري �ش�ول- جو ب�اأول ن�ش�اط له�ا دون زوجه�ا 

ت�شليط الزعيم الكوري ال�شمايل الأ�شواء
 على الن�شاء من حوله اختيار ا�شرتاتيجي

مل تت�ضرب اإل بع�ش عنا�ضر ال�ضرية الذاتية لري �ضول- جو، ويبقى تاريخ ميالدها جمهول
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عربي ودويل
بتهمة التاآمر للتاأثري على النتخابات 

الدميقراطيون يقا�شون رو�شيا وحملة ترامب 
•• وا�صنطن-رويرتز:

الأم��ري��ك��ي رفع  ال��دمي��ق��راط��ي  اأن احل���زب  ���ض��ج��الت ق�ضائية  اأظ��ه��رت 
دعوى ق�ضائية �ضد رو�ضيا واحلملة النتخابية للرئي�س دونالد ترامب 
وموقع ويكيليك�س متهما الأطراف الثالثة بالتاآمر للتاأثري على حملة 
الدعوى  يف  احل��زب  وق��ال   .2016 يف  الأمريكية  الرئا�ضة  انتخابات 
الق�ضائية الحتادية التي رفعها يف مانهاتن اإن كبار امل�ضوؤولني يف حملة 
لإحلاق  الع�ضكرية  وخمابراتها  الرو�ضية  احلكومة  مع  تاآمروا  ترامب 
ال�ضرر مبر�ضحة احلزب الدميقراطي هيالري كلينتون وترجيح كفة 
ترامب يف ال�ضباق النتخابي وذلك باخرتاق اأجهزة الكمبيوتر باحلزب. 
وتقول الدعوى اإن حملة ترامب “رحبت ب�ضعادة مب�ضاعدة رو�ضيا” يف 
انتخابات 2016 وتتهم حملة ترامب باأنها موؤ�ض�ضة ابتزاز عملت جنبا 
اإىل جنب مع مو�ضكو. وقال توم برييز رئي�س اللجنة القومية للحزب 
هجوما  رو�ضيا  �ضنت   2016 انتخابات  حملة  “خالل  الدميقراطي 
�ضريكا  ت��رام��ب  دون��ال��د  حملة  يف  ووج���دت  دميقراطيتنا  على  �ضامال 

م�ضتعدا وفاعال... �ضكل ذلك خيانة مل ي�ضبق لها مثيل«. ودفعت الدعوى 
ترامب لكتابة تغريدة م�ضاء يوم اجلمعة وو�ضف الدميقراطيني باأنهم 
يعرقلون العمل وتعهد بهجوم م�ضاد ي�ضتند اإىل تاأكيده الدائم على اأن 
كلينتون ارتكبت جرمية با�ضتخدام خادم بريدها الإلكرتوين ال�ضخ�ضي. 
اأننا  �ضارا يف  نباأ  “قد يكون هذا  الرئي�س اجلمهوري يف تغريدته  وقال 
�ضنواجه الآن خادم اللجنة القومية للحزب الدميقراطي الذي رف�ضوا 
�ضولتز  وا�ضرمان  ويندي  وخ��وادم  الحت��ادي  التحقيقات  ملكتب  تقدميه 
ووثائق بحوزة رجل باك�ضتاين خفي ور�ضائل كلينتون الإلكرتونية«. كان 
ترامب ي�ضري فيما يبدو اإىل ع�ضو جمل�س النواب ديبي وا�ضرمان �ضولتز 

اأثناء  الدميقراطي  للحزب  القومية  اللجنة  رئا�ضة  تتوىل  كانت  التي 
عامل  واإىل  الإلكرتوين  للت�ضلل  خوادمها  تعر�ضت  عندما  النتخابات 
يف تكنولوجيا املعلومات باك�ضتاين املولد اكت�ضف املفت�س العام مبجل�س 
وو�ضفت  الكوجنر�س.  بيانات  اإىل  ب�ضكل غري مالئم  و�ضل  اأن��ه  النواب 
احلملة التي �ضكلها ترامب قبل انتخابات 2020 الدعوى باأنها عبثية 
وت�ضبه جهود جمع التربعات. وقال براد بار�ضكال مدير احلملة يف بيان 
رو�ضي رفعها احلزب  تواطوؤ  زائ��ف حول  دع��وى م�ضينة عن زعم  “اإنها 
وقال  الإفال�س«.  �ضفا  على  بات  وال��ذي  والعاجز  اليائ�س  الدميقراطي 
بيان اآخر اأ�ضدره دونالد ترامب البن نيابة عن احلملة اإن الدعوى “ل 

اأ�ضا�س لها على الإطالق و�ضت�ضقط يف الوقت املنا�ضب... هذه الدعوى 
التواطوؤ  مزاعم  على  للتدليل  اأخ��رية  حماولة  هي  العبثية  الق�ضائية 
الرو�ضي التي ل اأ�ضا�س لها من احلزب الدميقراطي الذي اأفل�س تقريبا 
يف  الرئا�ضية  النتخابات  يف  املواطنني  اإرادة  مقاومة  ي��ح��اول  زال  وم��ا 
2016«. ومن بني املخت�ضمني يف الق�ضية ثالثة من بني من وجه لهم 
املحقق اخلا�س روبرت مولر اتهامات وهم رئي�س احلملة بول مانافورت 
بابادوبلو�س  وج��ورج  مبانافورت  مرتبطة  �ضخ�ضية  وهو  جيت�س  وري��ك 
البن  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال��دع��وى  حت��دد  كما  للحملة.  ال�ضابق  امل�ضت�ضار 
وروجر �ضتون وهو �ضخ�ضية مرتبطة برتامب وجاريد كو�ضرن زوج ابنة 
ترامب كخ�ضوم للحزب. ونفي ترامب مرارا تواطوؤ حملته مع رو�ضيا 
للحزب  القومية  اللجنة  وتلقي  النتخابات.  التدخل يف  مو�ضكو  ونفت 
الدميقراطي بامل�ضوؤولية على رو�ضيا يف اخرتاق اأنظمتها للحا�ضب الآيل 
يف 2015 والن�ضف الأول من 2016. وبدا اأن اأغلب التهامات تعتمد 
على تقارير اإخبارية ووثائق قانونية متاحة ومل تقدم معلومات جديدة 

تذكر عن تواطوؤ مزعوم مع مو�ضكو.
 

  بطله الأدبــي هو 
فين�ش،  اأتــيــكــو�ــش 
ـــــورع  ـــحـــامـــي ال امل
والنظيف يف رواية 
هاربر يل ال�ضهرية، 
الــنــار  تــطــلــقــوا  ل 
ــــى الـــطـــائـــر  عــــل
الـــ�ـــضـــاخـــر الــــذي 
اأ�ضود  عــن  يــدافــع 

متهم ظلمًا.

راينهولد  ه���و  ال���ف���ك���ري  م��ع��ل��م��ه 
بروت�ضتانتي  لهوتي  وهو  نيبور، 
اأوباما.  ب���اراك  ت��اأم��الت��ه يف  اأث���رت 
منذ �ضنوات، يقوم جيم�س كومي، 
الرئي�س ال�ضابق ملكتب التحقيقات 
الفيدرايل، بتلميع �ضورته، �ضورة 
رج��ل م��ت��وا���ض��ع، ���ض��ادق، ومدافع 

عن احلقيقة.
   غري ان ن�ضر كتابه “ ولء اأكرب: 
والزعامة”،  والأك��اذي��ب  احلقيقة 
و�ضل�ضلة املقابالت التي ُيجريها يف 
الآونة الخرية بهذه املنا�ضبة، قد 
لال�ضتقامة  كمثال  �ضورته  ت�ضوه 

الأخالقية.
   ل��ق��د ح���اول دائ���م���اً ال��ب��ق��اء فوق 
ال�����ض��راع��ات ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، وه���ا هو 
ي�����ض��ف ت����رام����ب ك��رئ��ي�����س “غري 
�ضلوكه  ب��ني  وي�����ض��اوي  اأخالقي”، 
“اأع�ضاء  امل��اف��ي��ا.  روؤ���ض��اء  و�ضلوك 
�ضامتون يوؤيدون كل �ضيء. زعيم 
ي��ف��ع��ل م��ا ي����روق ل���ه. ق��ط��ع وعود 
على  العامل  اإىل  النظرة  ب��ال��ولء. 
لنا.  اأع������داء  اجل��م��ي��ع  اأن  اأ����ض���ا����س 
اأكاذيب ل ح�ضر لها اأكانت �ضغرية 
ك��ب��رية يف خ��دم��ة ق��واع��د ولء  اأم 
الأخالقيات  ف��وق  املنظمة  ت�ضع 

هكذا كتب. واحلقيقة”، 
اأي�ضا  اأن��ه يهاجم  اأك��ر،    املده�س 
“ربطة  ت���رام���ب.  م��ظ��ه��ر دون���ال���د 
ع��ن��ق��ه ك���ان���ت ط��وي��ل��ة ج�����دا، كما 
ه�����و احل�������ال دائ�����م�����ا. ع�����ن ق�����رب، 
ن�ضف  م��ع  قليال  برتقاليا  ي��ب��دو 
عينيه  حت�����ت  �����ض����غ����رية  اأق������م������ار 
برونزاج  نظارات  اأتخيل،  ال�ضامة، 
اىل  ن�ضتمع  وكاأننا  ا�ضطناعي”. 
نيويورك  نف�ضه! وراى يف  ترامب 
تاميز امل�ضت�ضار اجلمهوري مايكل 
ال�ضابق  امل��دي��ر  ا�ضلوب  اأن  �ضتيل، 
ملكتب التحقيقات الفيدرايل يبدو 
النية  ح�����ض��ن  و”يفقده  و���ض��ي��ع��ا 

ويقلل من تاأثري انتقاداته«.

تناق�ضات
الطريقة  ه����ي  »ال�������ض���ف���اف���ي���ة     
جيم�س  يكتب  دائًما”،  الف�ضلى 
ك��وم��ي، ال���ذي ي��ب��دو اأن���ه ل يطبق 
فعندما  با�ضتمرار.  القاعدة  هذه 
العدل  ب��وزارة  الثاين  الرجل  ك��ان 
نف�ضه  ق���ّدم  ب��و���س،  اإدارة  ع��ه��د  يف 
للتعذيب،  م��ن��اه�����س  اأن������ه  ع���ل���ى 
ا���ّض��ر ع��ل��ى وث��ي��ق��ة تت�ضمن  ل��ك��ن��ه 
يف  مب��ا  وح�ضية،  حتقيق  اأ���ض��ال��ي��ب 

انتخاب  مت  اإذا  احل���ال���ة،  ه���ذه  يف 
هيالري كلينتون، “ماذا �ضيحدث 
الفيدرايل،  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  مل��ك��ت��ب 
اإذا  ل��رئ��ا���ض��ت��ه  اأو  ال��ع��دل  ول�����وزارة 
اك��ُت�����ض��ف، يف وق���ت لح����ق، اأن��ه��ا ل 
ت����زال م��و���ض��وع حت��ق��ي��ق م���ن قبل 
الفيدرايل؟”.  التحقيقات  مكتب 
لكن يبقى الأك��ر اإث��ارة للده�ضة، 
هو اعرتاف كومي، الذي يقر انه 
كلينتون  هيالري  بان  يعتقد  كان 
الوارد متاما”  “من  واأنه  �ضتفوز، 
اأنه قرر الك�ضف عن وجود حتقيق 
جديد 11 يوما قبل النتخابات، 
لأنه كان قلقا. واإذا مل يفعل ذلك، 
غري  “رئي�ضة  م��ن��ه��ا  ف�����ض��ي��ج��ع��ل 

�ضرعية«.
  فهل كان �ضيت�ضرف ب�ضكل خمتلف 
اإذا ما كان دونالد ترامب يت�ضدر 
ا�ضتطالعات الراي؟ “ل اأعرف”، 
اأن عمله مل يكن  ام��ال يف  اأج���اب، 
النتخابات”.  يف  حا�ضما  “عامال 
مل����اذا مل  اأن����ه مل يف�ضر ح��ق��ا  غ��ري 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  اأن  اىل  ي�����ض��ر 
منذ  اأي�ضا  يحقق  ك��ان  الفيدرايل 
ال�ضيف حول تواطوؤ حمتمل بني 
حقيقة  ومو�ضكو..  ترامب  فريق 
اأن  يحب  ك��ان  الناخب  ان  �ضك  ل 

يكون على علم بها.

امل�ضتقبل
ملكتب  ال�ضابق  الرئي�س  وح�ضب    
على  ف��ان  الفيدرايل،  التحقيقات 
النقا�س  ي��ط��ل��ق  ان  ال��ك��ت��اب  ه����ذا 
ويحذر  ال�ضيا�ضية،  الأخالق  حول 
الأمريكان �ضد “حرائق الغابات” 
التي  الرئا�ضة،  ه��ذه  متثلها  التي 
ه����ي ب�������ض���دد ال��ت�����ض��ب��ب ح���ال���ي���ا يف 
الدولة.  ملوؤ�ض�ضات  خطرية  اأ�ضرار 
ان الذي يدعي انه فوق ال�ضراعات 
القلق  غاية  يف  “يبدو  ال�ضيا�ضية 
بها  �ضينظر  ال��ت��ي  الكيفية  ح���ول 
يالحظ  �ضيا�ضيا”  اأف���ع���ال���ه  اىل 
نيت  ال�ضيا�ضي  املحلل  تويرت  على 
مدفوعاً،  نف�ضه  ويجد  �ضيلفر.   
زعامة  اىل  ال��واق��ع،  الم���ر  بحكم 
ال���ت���ي���ار امل��ن��اه�����س ل����رتام����ب، اىل 
على  ���ض��ت��م��ه  ال��رئ��ي�����س  اأن  درج�����ة 
“اأ�ضواأ مدير  توتري، وو�ضفه باأنه 
يف  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  ملكتب 

التاريخ. » 
التالية  املنطقية  اخل��ط��وة  اإن     
���ض��ت��ك��ون دخ���ول���ه اىل عامل  رمب����ا 
... ولكن جيم�س كومي  ال�ضيا�ضة 
اأي  اإىل  ات���ر����ض���ح  “لن  ق����اط����ع: 
مقابلة  خ���الل  اأك���د  انتخابات”، 
التدري�س يف  يف�ضل  فهو  اإذاع��ي��ة. 
وله  القيادة.  اأخالقيات  اجلامعة 

العديد من الأمثلة ...
   يف كل الأح��وال، انه متاأكد على 
الأق��ل من ح�ضوله على مداخيل 
مذكراته.  بف�ضل  ا�ضافية  مالية 
ينتقدها  ال���ت���ي  ال��ك��ت��ب  ف��ج��م��ي��ع 
دونالد ترامب عرب تويرت ت�ضبح 
الأك�������ر م���ب���ي���ًع���ا. وق�����د ب��ي��ع��ت ما 
كتاب  م��ن  ن�ضخة  املليوين  ي��ق��ارب 
والغ�ضب،  ال���ن���ار  وول�����ف،  م��اي��ك��ل 
الأبي�س،  ال��ب��ي��ت  ك��وال��ي�����س  ح���ول 

بيعت يف غ�ضون ثالثة اأ�ضابيع.
عن لوبوان

ذل���ك حم��اك��اة ال���غ���رق. وي��ق��ول يف 
تربير ذلك “بينما كانت اأ�ضواتنا 
�ضيء رهيب،  اأنه  الداخلية ت�ضرخ 
واأن فاعلية ذلك مبالغ فيها، فاإنه 
تبقى  ان  تلك  ا�ضواتنا  على  ك��ان 
اأنه  م���وؤك���دا  داخلنا”،  حم��ب��و���ض��ة 
لأن  الكثري  يفعل  اأن  ي�ضتطيع  ل 
مل  املركزية  ال�ضتخبارات  وك��ال��ة 

ُتطلعه. 
ا�ضتمات  كيف  اأي�����ض��اً  روى  كما     

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ف���ي���درايل اأن�����ه ل 
توجد اأي ا�ضرار دفاع يف الر�ضائل 
املوؤيدين  ان  ال  التحقيق.  واغلق 
باأن  را�ضخة  قناعة  على  لكلينتون 

الأمر كلفهم خ�ضارة النتخابات.
   وي�ضرح جيم�س كومي يف كتابه 
انه كان عليه: اإما اأن يعلن للعموم 
وهنا  اجل�����دي�����د،  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ع����ن 
ي���خ���اط���ر ب���رتج���ي���ح ك���ف���ة دون���ال���د 
ترامب، اأو األ ينب�س بكلمة، ولكن 

ال��دور امل��ح��وري ال��ذي يلعبه. كما 
التدخل  يف  اجل���اري  التحقيق  اإن 
الرو�ضي يف النتخابات، مت جتنبه 

بعناية.

العرتاف
وجه  ع���ل���ى  ت���ف�������ض���ريه،  اأن  اإل     
اخل�ضو�س، لإدارته، التي تعر�ضت 
لنتقادات �ضديدة، لق�ضية الربيد 
ل  كلينتون  لهيالري  الإلكرتوين 

تابع  مراقبة  برنامج  معار�ضة  يف 
ال��ق��وم��ي يعتربه  ل��وك��ال��ة الأم����ن 
جمرد  كان  برنامج  قانوين.  غري 
املراقبة  اأنظمة  عديد  م��ن  واح��د 
يف وكالة الأمن القومي يف عهدي 
ب��و���س واأوب����ام����ا. و�ضهى  ال��رئ��ي�����س 
جيم�س كومي اأي�ضا عن ذكر عدد 
ذكر  بالكاد  كتابه.  ال�ضياء يف  من 
مكتب  يف  م�ضاعده  مكابي،  اأن��درو 
ال����ف����ي����درايل، رغم  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

الإهمال. 
   اعتقد اجلميع اأن الق�ضة انتهت. 
وم���ع ذل����ك، اأع���ل���ن ك��وم��ي يف 28 
بعد  التحقيق  فتح  اع���ادة  اأك��ت��وب��ر 
العثور على ر�ضائل بريد اإلكرتوين 
زوج  كمبيوتر  ج��ه��از  على  اأخ���رى 

اأقرب م�ضت�ضاري هيالري.
   كان لهذا الإعالن مفعول القنبلة 
النتخابات.  م��ن  ي��وًم��ا   11 قبل 
وع�����ض��ي��ة الق������رتاع، اأع���ل���ن مكتب 

يقنع. 
  فتح مكتب التحقيقات الفيدرايل 
ا�ضتخدمت  اأن  ب���ع���د  حت���ق���ي���ق���اً 
خادماً  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  املر�ضحة 
يوليو  يف  لت�������ض���الت���ه���ا.  خ���ا����ض���اً 
كومي  ج��ي��م�����س  ع���ق���د   ،2016
اأن��ه لن  واأع��ل��ن  م��وؤمت��ًرا �ضحفًيا، 
ق�ضائية،  دع��اوى  اأي  هناك  يكون 
ل���ك���ن���ه و������ض�����ف �����ض����ل����وك وزي��������رة 
يف  غاية  باأنه  ال�ضابقة  اخلارجية 

اأندرو مكابي، م�ضاعده يف مكتب التحقيقات الفيدرايل الغائب البرز الكتاب احلدث.. واعرتافات تطرح ا�ضئلة

ترامب.. يف مرمى كومي

كومي.. اعرتافات تطرح ا�ضئلة

هل �ضاهم كومي يف هزمية هيالري

يعرتف رئي�س مكتب التحقيقات الفيدرايل ال�شابق باأنه �شاهم يف هزمية هيالري كلينتون 
»ال�ضفافية هي الطريقة الف�ضلى دائًما«، يكتب كومي، لكنه مل يطبق هذه القاعدة با�ضتمرار

اعرتافاته تطرح اأ�ضئلة:

!... الوليات املتحدة: م�شرت جيم�س كومي املحررّ

حتول اإىل اأحد اأكرث النقاد �ضرا�ضة لرتامب 
ويتزعم بحكم الأمــر الواقع تيار مناه�ضيه

يقوم جيم�ش كومي بتلميع �ضورته، �ضورة 
رجل متوا�ضع، �ضادق، ومدافع عن احلقيقة

ت��ف�����ش��ره   
لإدارة ق�شية 
ال�����ربي�����د 
الإل��ك��رتوين 
ل���ه���ي���الري 
ك��ل��ي��ن��ت��ون
ي��ق��ن��ع ل   

������ش�����ه�����ى 
ج���ي���م�������س
ك������وم������ي
عن  اأي�����ش��ا   
ذك�����ر ع���دد 
الأ�شياء  من 
ك��ت��اب��ه يف 

•• الفجر – خرية ال�صيباين



األحد   22   أبريل    2018  م   -   العـدد  12306  
Sunday   22   April   2018  -  Issue No   12306الفجر الريا�ضي

1812

•• اأبوظبي -وام:

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
للقوات امل�ضلحة جانبا من فعاليات اجلولة اخلتامية ملهرجان اأبوظبي للجوجيت�ضو 2018 التي 
“البارا  الفئات وبخا�ضة مناف�ضات  �ضارك فيها لعبون ولعبات حمليون ودوليون من خمتلف 
جوجيت�ضو” �ضمن مناف�ضات الن�ضخة العا�ضرة لبطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو التي 

تعد اأكرب واأهم البطولت بتاريخ ريا�ضة اجلوجيت�ضو على م�ضتوى العامل.
اإىل جانب عدد  وعائلي  اأب��وي  نهيان يف م�ضهد  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  وتابع �ضاحب 
احت�ضنتها  التي  باملناف�ضات  الفائزين  والأ�ضبال  ال�ضغار  الالعبني  وتتويج  النزالت  اأحفاده  من 
�ضالة مبادلة اأرينا يف اأبوظبي. واأثنى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان على عزمية 

وا�ضرار الأطفال لنيل املراكز الوىل وعلى جهودهم يف الثبات واحل�ضول على امليداليات.
ورعايتهم  بهم  والهتمام  وت�ضجيعهم  واأ�ضبالهم  لأطفالهم  الأ�ضر  متابعة  على  �ضموه  اثنى  كما 
ملوا�ضلة م�ضرية جناحاتهم.. معربا �ضموه عن �ضعادته بامل�ضهد الريا�ضي والعائلي الذي ميز هذه 

البطولة.

حممد بن زايد ي�شهد جانبا من اجلولة اخلتامية ملهرجان اأبوظبي للجوجيت�شو 2018

ريال مدريد يف املركز الثاين ودورمتوند يف املركز الثالث

ف��المنغ���و يت���وج بط���اًل لدولي���ة حم���دان ب���ن حمم���د لك�رة الق�دم  
بطاًل  ال��ربازي��ل��ي  فالمنغو  اآر  �ضي  ف��ري��ق  ت��وج 
للن�ضخة الثامنة من “بطولة حمدان بن حممد 
الدولية لكرة القدم حتت 16 �ضنة”، التي نظمها 
جمل�س دبي الريا�ضي حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ 
حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي خالل الفرتة 
واحت�ضنت مناف�ضاتها  اأبريل   19 اإىل   10 من 
مالعب نادي �ضباط �ضرطة دبي و�ضاركت فيها 

وعاملية. حملية  فرق   8
عام  اأم��ني  اآل رحمة م�ضاعد  اأم��ان  نا�ضر  و�ضلم 
ال��ع��امل��ي عمر  جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ض��ي وال��ن��ج��م 
كانوتيه كاأ�س البطولة وامليداليات الذهبية اإىل 
اآر فالمنغو الربازيلي بح�ضور علي  فريق �ضي 
الريا�ضي  التطوير  اإدارة  مدير  البلو�ضي  عمر 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ب��امل��ج��ل�����س 
البطولة ومدير  م��دي��ر  امل��ه��ري  ���ض��امل  واأح��م��د 

ق�ضم الأكادمييات باملجل�س.
البطولة  يف  املميزين  الالعبني  تكرمي  مت  كما 
فريق  م��ن  ك��ارف��اي��و  جي�ضو�س  رينيه  ف��از  حيث 
فالمنغو بلقب اأف�ضل هداف يف البطولة حيث 
4 م��ب��اري��ات، ك��م��ا فاز  اأه����داف خ���الل   9 �ضجل 
دانييل كابرال دي اأوليفيريا من فريق فالمنغو 
لوكا�س  وف��از  البطولة،  يف  لع��ب  اأف�ضل  بلقب 

كانيزاري�س من فريق ريال مدريد بلقب اأف�ضل 
ريال  فريق  وت�ضلم  البطولة،  يف  مرمى  حار�س 
مدريد الإ�ضباين امليداليات الف�ضية، كما ت�ضلم 
امليداليات  الأمل����اين  ب��رو���ض��ي��ا دورمت���ون���د  ف��ري��ق 
الربونزية. ومت تكرمي طاقم احلكام الذي اأدار 
احل��ك��ام حممد  م��ن: م�ضرف  وامل��ك��ون  البطولة 
اجلنيبي ممثل اإدارة التحكيم يف احتاد الإمارات 
لكرة القدم، �ضالح احلارثي حكم �ضاحة، ح�ضن 
عبدالرحمن اجليالين حكم م�ضاعد اأول، �ضعيد 
را�ضد املرزوقي حكم م�ضاعد ثاين، �ضامل جمعة 

البلو�ضي حكم رابع.
اأم��ني عام  اآل رحمة م�ضاعد  اأم��ان  نا�ضر  وق��ال 
اأحد  البطولة  “تعد  ال��ري��ا���ض��ي:  دب��ي  جمل�س 
اأهم الربامج التي ينظمها املجل�س وي�ضعى من 
اإىل تطوير النا�ضئني وال�ضباب  خالل تنظيمها 
للموهوبني  ال�ضامل  الدعم  وتقدمي  اأنديتنا  يف 
اإك�������ض���اب���ه���م اخل������ربة التي  م��ن��ه��م م����ن خ�����الل 
متكنهم من خو�س غمار التجربة الحرتافية 
الوطنية  واملنتخبات  ال��ف��رق  لقيادة  وتاأهيلهم 
م�ضتقباًل، وا�ضتطاعت البطولة خالل ال�ضنوات 
يف  تاأتي  التي  اأهدافها  اأه��م  حتقق  اأن  ال�ضابقة 
اإطار اخلطة ال�ضرتاتيجية للمجل�س، وقدمت 
الإماراتية  للفرق  كبرية  فنية  فائدة  البطولة 

م�ضتوى  رف��ع  يف  واأ�ضهمت  فيها،  �ضاركت  ال��ت��ي 
الالعبني وتاأهيلهم واإك�ضابهم اخلربة املطلوبة 
املباريات،  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  م���ن خ���الل خ��و���س 
الدولية  اأثر بطولة حمدان بن حممد  ويظهر 
وا�ضحا يف رفد انديتنا بعدد كبري من الالعبني 
حاليا  وين�ضطون  البطولة  يف  ���ض��ارك��وا  ال��ذي��ن 
م��ع فرقهم  ال��ع��رب��ي  ب��ط��ول��ة دوري اخل��ل��ي��ج  يف 
الدولية  املحافل  خمتلف  يف  ال��وط��ن  وميثلون 
من خالل م�ضاركتهم يف الفريق الأول ملنتخبنا 

الوطني«.
بلقب  ال��ربازي��ل��ي  فالمنغو  اآر  �ضي  ف��ري��ق  وف���از 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ف���وزه ع��ل��ى ف��ري��ق ري���ال مدريد 
مباراة  خ��ا���ض��ا  ب��ع��دم��ا  الرتجيحية  ب��ال��رك��الت 
م��ث��رية غ��ل��ب عليها احل��م��ا���س وال��ق��وة م��ن اأول 
رائًعا،  فنياً  م�ضتوى  ال��ف��ري��ق��ان  وق���دم  دق��ي��ق��ة، 
التوقعات حيث  ري��ال مدريد كل  وخالف فريق 
البطولة  ان���ط���الق  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  ل��ع��ب 
فلم  امل�ضتوى،  ع��ال  وهجومي  دفاعي  مب�ضتوى 
للت�ضجيل  فالمنغو  لفريق  فر�ضة  اأدن���ى  يعط 
اأو ال�ضتحواذ على الكرة، وجنح ريال مدريد يف 
ت�ضجيل الهدف الأول عن طريق الالعب ديفيد 
�ضيونكا بارينو، وحافظ على تقدمه حتى نهاية 
الأخرية  الدقيقة  للمباراة، ويف  الأ�ضلي  الوقت 

من الوقت بدل ال�ضائع ا�ضتطاع الالعب جني 
ك��ارل��و���س األ��ب��ي��ن��و ب���ون���ورا م��ن ف��ري��ق فالمنغو 
من  فريقه  لينقذ  ال��ت��ع��ادل  ه��دف  ت�ضجيل  م��ن 
اللقب،  ري��ال مدريد يف  اآم��ال  اخل�ضارة وي�ضيع 
الرتجيحية  ال��رك��الت  للعب  الفريقان  وو�ضل 
اأهداف  اأرب���ع  فالمنغو  فريق  فيها  �ضجل  التي 

مقابل هدفني من فريق ريال مدريد.
الثالث  امل���رك���ز  ���ض��اح��ب  حت���دي���د  م����ب����اراة  ويف 
اأن  الأمل���اين  دورمت��ون��د  برو�ضيا  ف��ري��ق  ا�ضتطاع 
انطالقها  منذ  امل��ب��اراة  جم��ري��ات  على  ي�ضيطر 
ال�ضوط  يف  اأه���داف  اأرب��ع��ة  ي�ضجل  اأن  وا�ضتطاع 
اأن  اآيندهوفن  يف  ا���س  بي  فريق  وح��اول  الأول، 
ت�ضجيل  بعد  الثاين  ال�ضوط  يف  الفارق  يقل�س 
هدفني لكن لعبي دورمتوند �ضارعوا بت�ضجيل 
 2 –  6 اآخرين لتنتهي املباراة بنتيجة  هدفني 
ل�ضالح برو�ضيا دورمتوند ويفوز الأخري باملركز 

الثالث وامليدالية الربونزية.
اإ�ضادة

اإدارة التطوير  من جانبه قدم علي عمر مدير 
الريا�ضي مبجل�س دبي الريا�ضي، رئي�س اللجنة 
املنظمة �ضكره لكل اجلهات التي دعمت البطولة 
للن�ضخة  ك���ب���رًيا  واأ���ض��ه��م��ت يف حت��ق��ي��ق جن���اًح���ا 
دبي  قناة  ب��دور  م�ضيداً  البطولة،  م��ن  الثامنة 

الريا�ضية التي حر�ضت على نقل املباريات على 
الهواء مبا�ضرة لتتيح الفر�ضة جلماهري الفرق 
باإن�ضاء  ق��ام��ت  ك��م��ا  ال��ب��ط��ول��ة  ملتابعة  امل�����ض��ارك��ة 
خالله  ا���ض��ت�����ض��اف��ت  للبطولة  خ��ا���س  ا���ض��ت��دي��و 
املباريات  لتحليل  واملدربني  والفنيني  اخل��رباء 
فرقنا  حققتها  التي  وال���ض��ت��ف��ادة  ال��ف��رق  واأداء 

املحلية من امل�ضاركة خالل البطولة.
ك���م���ا ث���م���ن رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة جهود 
ال�ضركاء  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  وال��داع��م��ني  ال���رع���اة 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني وه����م: ���ض��رط��ة دب����ي، طريان 
ال��ن��اب��ودة، ق��ن��اة دبي  اأودي  ���ض��ي��ارات  الإم������ارات، 
بالإ�ضافة  املحرتفني،  دوري  وجلنة  الريا�ضية، 
اإىل الرعاة الداعمني وهم: هيئة دبي للثقافة، 
والرعاة  واأكوافينا،  فريتيك�س،  �ضويت،  بوكاري 
للتجهيزات  روم�����اري�����و  وه������م:  ال��رئ��ي�����ض��ي��ني 
و  وهافولني  بروتيك  اينوك  زي��وت  الريا�ضية، 

نادي �ضتارز.
تقدير �ضكر

الفائزة  الفرق  اخلتام حر�ضت  نهاية حفل  ويف 
جمل�س  ���ض��ك��ر  ع��ل��ى  الأوىل  ال��ث��الث��ة  ب���امل���راك���ز 
للبطولة  ال����رائ����ع  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ه  ال��ري��ا���ض��ي  دب����ي 
ق���دم���وا قم�ضان  ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث  وا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��م 
املنظمة  اللجنة  اإىل  الر�ضمية  الأول  فريقهم 

اأمني  م�ضاعد  مع  التذكارية  ال�ضور  والتقطوا 
املنظمة  واللجنة  ال��ري��ا���ض��ي  دب��ي  جمل�س  ع��ام 

للبطولة.
قرية تراثية

�ضهدت القرية الرتاثية التي اأقامتها هيئة دبي 
اإقباًل كبرًيا من  للثقافة على هام�س البطولة 
ومن  البطولة  يف  امل�ضاركة  وال��وف��ود  الالعبني 
النهائية،  املباراة  مل�ضاهدة  احلا�ضرة  اجلماهري 
كما عرب  ال�ضعبية،  املاأكولت  فيها  حيث قدمت 
بالأن�ضطة  ال��ب��ال��غ��ة  ���ض��ع��ادت��ه��م  ع��ن  ال��الع��ب��ني 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف ال���ق���ري���ة ح��ي��ث مت 
كما  امل��زخ��رف،  العربي  باخلط  اأ�ضمائهم  كتابة 
تعرفوا على عد من العادات الرتاثية ال�ضعبية 

الإماراتية خالل القرية.
ح�ضور جماهريي

حظي اليوم الأخري للبطولة بح�ضور جماهريي 
امل��رك��زي��ن الثالث  ت��اب��ع م��ب��ارات��ي حت��دي��د  كبري 
املتميزة  بامل�ضتويات  وا�ضتمتع  والنهائي  والرابع 
التي قدمها الالعبون، كما حر�ضت اجلماهري 
على امل�ضاركة يف امل�ضابقات التي اأقامتها اللجنة 
املنظمة بني �ضوطي كل مباراة، حيث مت توزيع 
عدد من اجلوائز والهدايا املقدمة من ال�ضركات 

الراعية.
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بطولة حتدي ايامي اك�ش 30 الإمارات للكارتينج - اجلولة الأخرية - حلبة راك-تراك

ج بذهبية ختام بطولة الإمارات X30 للكارتينج اآل علي يتورّ
حمدة القبي�ضي حت�ضد برونزية فئة �ضينيور بجدارة

 اأُ�ضدلت ال�ضتارة على بطولة حتدي اأيامي اك�س 30 
يف  راك-ت�����راك  حلبة  على  امل��و���ض��م  ل��ه��ذا  للكارتينج 

راأ���س اخليمة مب�ضاركة كبرية �ضمن خمتلف  اإم��ارة 
اأكادميية �ضمان لل�ضرعة على موعد  الفئات وكانت 

جديد مع من�ضة التتويج حيث ظفر �ضعيد اآل علي 
كارت“  ”�ضيفرت  فئة  يف  اخلتامية  اجلولة  بذهبية 
للكارتينج  الإم���ارات  لبطولة  و�ضيفاً  ر�ضمياً  ليتوج 
ويح�ضل على تذكرته لتمثيل الإم��ارات يف نهائيات 
بطولة العامل لتحدي اك�س 30 يف لومان الفرن�ضية 

من 8 اإىل 14 اأكتوبر 2018.
وجنح  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  للت�ضفيات  علي  اآل  ت��اأه��ل 
متبعاً  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  يف  م���رك���زه  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
حتى  الإط�����ارات  ج���ودة  على  احل��ف��اظ  ا�ضرتاتيجية 
متكن  النهائي،  قبل  ال�ضباق  ويف  النهائي.  ال�ضباق 
ال�ضائق الإماراتي املتميز من جتاوز مناف�ضه الأبرز 
الإيطايل األي�ضاندرو �ضتورا لينطلق من املركز الأول 
حتى  ال�����ض��دارة  على  ويحافظ  النهائي  ال�ضباق  يف 
نهاية ال�ضباق م�ضجاًل اأي�ضاً اأ�ضرع لفة على احللبة.

�ضعيد جداً  واأن����ا  ج���داً  ح��ام��ي��اً  م��و���ض��م��اً  ك���ان  “لقد 
باإنهائه باأف�ضل �ضورة ممكنة« قال اآل علي واأ�ضاف: 
كنت اأعلم باأنني اأمتلك ال�ضرعة والقدرة على حتقيق 
الفوز اليوم ولكنني اتبعت ا�ضرتاتيجية للمحافظة 
النهائي.  ال�����ض��ب��اق  ح��ت��ى  الإط���������ارات  ج�����ودة  ع��ل��ى 

ال�ضباقني  يف  ال��ف��وز  حتقيق  يف  جنحت  واحل��م��دهلل 
ثمينة  ن��ق��اط  منحني  مم��ا  والنهائي  النهائي  قبل 
الثاين بالبطولة.  متكنت معها من الفوز يف املركز 
اأود اأن اأهدي هذا الفوز اإىل اأكادميية �ضمان لل�ضرعة 
الراعية  ال�ضركات  وجلميع  لل�ضباقات  ولأب��وظ��ب��ي 

وللفريق التقني الذي قدم لنا عربات كارت رائعة.
مناف�ضات  ف��واج��ه��ت  القبي�ضي،  ح��م��دة  املتاألقة  اأم���ا 
 15 �ضملت  ال��ت��ي  ال�ضينيور  فئة  �ضمن  ج���داً  ق��وي��ة 
املركز  التاأهل يف  القبي�ضي يف  �ضر�ضاً. جنحت  �ضائقاً 
الثاين اإىل الت�ضفيات التي اأنهتها يف املركز ال�ضاد�س 
النهائي،  ال�ضباق  ويف  احل��ام��ي��ة.  املناف�ضات  ب�ضبب 
ال��راب��ع وت��راج��ع��ت اإىل  امل��رك��ز  انطلقت ح��م��دة م��ن 
ك��ي��ف ت�ضيطر على  ال��ث��ام��ن ول��ك��ن��ه��ا ع��رف��ت  امل��رك��ز 
الأفكار التي ع�ضفت يف ذهنها فا�ضتجمعت تركيزها 
لتنهي ال�ضباق يف املركز الثالث وقالت: كان ال�ضباق 
غاية يف ال�ضعوبة، تراجعت اإىل املركز الثامن خالل 
ال�ضلبية جت��ت��اح عقلي  الأف��ك��ار  وب����داأت  الن��ط��الق��ة 
التتويج  من�ضة  على  ال�ضعود  من  اأمتكن  لن  باأنني 
ب����اأن ك��ل �ضيء  اأق��ن��ع نف�ضي  ب����داأت  ال���ي���وم. ول��ك��ن��ن��ي 

الواحد  ال�ضائقني  جت��اوز  يف  حينها  جنحت  ممكن. 
تلو الآخر فوجدت نف�ضي يف نهاية املطاف يف املركز 
اأتوجه  اأن  اأو  ال�ضباق!  لفة يف  اأ�ضرع  م�ضجلًة  الثالث 
بال�ضكر لل�ضركات الراعية على الدعم بالإ�ضافة اإىل 
واإىل  لل�ضباقات  واأبوظبي  لل�ضرعة  �ضمان  اأكادميية 

جميع اأفراد الفريق التقني.
من جهته اأنهى على ال�ضام�ضي اجلولة الأخرية من 

البطولة �ضمن الع�ضرة الأوائل يف فئة جونيور.
 30 اك�������س  ن���ه���ائ���ي  اآل ع���ل���ي يف  ���ض��ع��ي��د  ف�����وز  وع�����ن 

خالد  ق��ال  البطولة،  و�ضافة  لقب  على  وح�ضوله 
املنتدب  وال��ع�����ض��و  الأك��ادمي��ي��ة  م��وؤ���ض�����س  القبي�ضي، 
الدفعة  �ضائقي  م��ن  �ضعيد  لل�ضباقات:  اأبوظبي  يف 
جمتهداً  وك��ان  لل�ضرعة  �ضمان  اأكادميية  يف  الأوىل 
املوهوبني  ال�ضائقني  اأك��ر  من  وهو  تاأ�ضي�ضها،  منذ 
لقد  متميزة.  نتائج  حتقيق  على  اإ���ض��راراً  واأكرهم 
اأثبت نف�ضه يف هذا النوع من التحديات ولي�س لدي 
�ضك باأن م�ضواره يف ريا�ضة املحركات �ضيكون م�ضرقاً 

ولكن مع الدعم املنا�ضب.

 •• منطقة الظفرة

 – لطيفة جابر 
وا���ض��ل م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة ال��ب��ح��ري يف 
دورته العا�ضرة، واملقام حتت رعاية �ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل 
بتنظيم  ال��ظ��ف��رة،  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  م��ن 
اأب���وظ���ب���ي،  ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����رتاث����ي����ة يف 
للريا�ضات  اأبوظبي  نادي  وبالتعاون مع 
القوية  مناف�ضاته  واليخوت،  ال�ضراعية 
الريا�ضات  يف  املت�ضابقني  ب��ني  وامل��ث��رية 

البحرية. 
وا�ضفرت نتائج �ضباق القوارب ال�ضراعية 
ف��ئ��ة ل��ي��زر 4.7 ع��ن ف���وز اح��م��د يون�س 
املركز  ويف  الأول،  ب���امل���رك���ز  احل����م����ادي 
ال��ث��اين خمي�س اإب��راه��ي��م احل��م��ادي، ويف 

املركز الثالث �ضالمة املن�ضوري.
الأول  باملركز  فاز  ريدايل  ليزر  فئة  ويف 
املركز  ويف  امل����رزوق����ي،  ���ض��ل��ط��ان  ع��ي�����ض��ى 
املركز  ويف  احل����م����ادي،  حم��م��د  ال���ث���اين 

الثالث �ضيف النعيمي.
تقدم  �ضتنادرد،   ليزر  فئة  �ضباق  و�ضجل 
�ضيف احلمادي باملركز الأول، ويف املركز 
الثالث  املركز  ويف  �ضليم،  �ضعيد  الثاين 

حمزة اإ�ضماعيل اإبراهيم.
– �ضيدات،  اوبتم�ضت  فئة  �ضباق  يف  اأم��ا 
الب�ضر  �ضحى  الأول  باملركز  ف��ازت  فقد 
ويف املركز الثاين غال الب�ضر، ويف املركز 

الثالث اليازية املن�ضوري.
ويف فئة الوبتم�ضت – رجال، فاز حممد 
احلارث  وج��اء  الأول،  باملركز  املن�ضوري 
اإ�ضماعيل يف املركز الثاين، وح�ضل علي 

املرر على املركز الثالث.
ويف فئة اوبتم�ضت - اأطفال، فاز باملركز 
الثاين  امل���رك���ز  ويف  امل������رر،  ع��ل��ي  الأول 
ع��ب��داهلل امل���رر، ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث جيل 

ديفور.
نتائج الكايت هايروفويل

توجت اللجنة املنظمة ملهرجان الظفرة 
الإمارات  جلنة  مع  وبالتعاون  البحري 
باملراكز  ف���ائ���زي���ن  ال  ����ض���ريف  ل��ل��ك��اي��ت 
هايدروفويل«  »ك��اي��ت  �ضباق  يف  الأوىل 
الن�ضاء،  )ال�����رج�����ال،  ال���ث���الث  ل��ف��ئ��ات��ه 
امل��ح��ل��ي( ح��ي��ث ك��ان��ت النتائج  وال�����ض��ب��اق 

على النحو الأتي:
يف �ضباق »كايت هايدروفويل« - املحلي، 
تقدم باملركز الأول عبدالعزيز املرزوقي، 
الظريف،  �ضعيد  ج��اء  الثاين  املركز  ويف 

ويف املركز الثالث �ضعيد املويل.
اأما يف �ضباق »كايت هايدروفويل« - فئة 
دارين  الأول  امل��رك��ز  ح�ضدت  ال�ضيدات، 
 )derrien climence(  كليمن�ضي
ليما   ك��ي��م  ج�����اءت  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف 
الثالث  امل����رك����ز  )kim lemaويف 
 angelique( ب����ارب����ري  اجن��ي��ل��ي��ك��ا 

.Barbier
»ك�����اي�����ت  ������ض�����ب�����اق  ب�����امل�����رك�����ز يف  وف�����������از 
ال���رج���ال، ماتيو  ف��ئ��ة  ه��اي��دروف��وي��ل« - 
 )mateo vieujot  ( فيجوت  
�ضتيفان  ب���ول  اي��ن��ور  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
 eneour puill stephan  (
 ( ت��ريا  مي�ضام  الثالث  املركز  وح�ضد   ،)

.)micham tiyra
وق������د ����ض���ه���د ي������وم اأم���������س ال���ع���دي���د من 
امل�ضابقات البحرية الرتاثية واحلديثة، 
ومنها �ضباق »التفري�س« الرتاثي، و�ضباق 
»ريجاتا  احل��دي��ث��ة  ال�ضراعية  ال��ق��وارب 
نظمان  وال��ل��ذان  ال�ضت  بفئاته  الظفرة« 
للريا�ضات  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  م��ع  بالتعون 
»الكايت  و���ض��ب��اق  وال��ي��خ��وت،  ال�ضراعية 
مع  بالتعاون  نظم  وال��ذي  هايروفويل« 

جلنة الإمارات للكايت �ضريف.
وق�����ال ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل����زروع����ي مدير 
اإن  ال��ل��ج��ن��ة  ال���رتاث���ي���ة يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ي�ضتمر  ال���ب���ح���ري  ال���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان 
ب��ت��ح��ق��ي��ق جن��اح��ات��ه وال���ت���ي ب���ان���ت منذ 
بيوميه  امل����ه����رج����ان  ان���ط���الق���ة  ال����ي����وم 
امل�ضابقات  حظيت  حيث  وال��ث��اين،  الأول 
وم�ضاركات  ق��وي��ة  مبناف�ضات  البحرية 

كبرية حملياً وعاملياً.
واأكد املزروعي اأن النجاحات التي حققها 
الالحمدود  الدعم  اإىل  تعود  املهرجان 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  وت���وج���ي���ه���ات 
اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
الرتاثية  الربامج  لدعم  اهلل«،  »حفظه 
ال�ضمو  �ضاحب  واأوام���ر  اأ�ضكالها،  بكافة 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ويل عهد 
اأبوظبي، واملتابعة احلثيثة من قبل �ضمو 
اآل نهيان ممثل  ال�ضيخ حمدان بن زايد 
ورعايته  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  احل��اك��م 

الكرمية ملهرجان الظفرة البحري.
واأ�ضار اإىل  اأن مهرجان الظفرة البحري 
ال��ع��ام على م�ضاحة تزيد عن  ُي��ق��ام ه��ذا 
األ���ف م��رت م��رب��ع وع��ل��ى م��دى 10   20
اأيام، حيث ي�ضهد العديد من الفعاليات 
البحرية الرئي�ضية للمحرتفني والهواة 
الأ�ضبوع،  ن��ه��اي��ات  خ���الل  ت��ق��ام  وال���ت���ي 
وتتوزع على ثالث فئات الرجال والن�ضاء 
وال��ن��ا���ض��ئ��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د من 
ب�ضكل  تقام  التي  الرتفيهية  الفعاليات 
يومي وعلى مدار اأيام املهرجان تت�ضمن 
وكرة  الطائرة،  ك��رة  ال�ضاطئية  الأل��ع��اب 
الفعاليات  م���ن  مم��ي��زة  وب���اق���ة  ال���ق���دم، 
البحرية،  بالبيئة  ال�ضلة  ذات  الرتاثية 
ومنها: )قرية الطفل وفعاليات خا�ضة 
ال�����ض��ع��ب��ي، وبيت  ل��ل�����ض��ي��دات، وال�������ض���وق 

النواخذة.
نتائج التفري�ش

اأعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان الظفرة 
البحري يف دورته العا�ضرة، واملقام حتت 
رع���اي���ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
املرفاأ،  م��دي��ن��ة  ���ض��اط��ئ  ع��ل��ى  ال���ظ���ف���رة، 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
وال�����ربام�����ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����رتاث����ي����ة يف 
اأبوظبي  ن��ادي  م��ع  وبالتعاون  اأب��وظ��ب��ي، 
نتائج  وال��ي��خ��وت  ال�ضراعية  للريا�ضات 

�ضباق التفري�س.
املزروعي  خلفان  عبيد  ال�ضيد  ت��وج  وق��د 
اللجنة،  يف  ال��رتاث��ي��ة  الفعاليات  م��دي��ر 
وال�����ض��ي��د م��اج��د ع��ت��ي��ق امل���ه���ريي املدير 
باملراكز  ال��ف��ائ��زي��ن  ل��ل��ن��ادي،  التنفيذي 
الأوىل يف �ضباق التفري�س، والذي اأ�ضفر 

زل���زال ل�ضاحبه عمر  ال��ق��ارب  ف��وز  ع��ن 
عبداهلل املرزوقي والنوخذة عمر عبداهلل 
املرزوقي باملركز الول، ويف املركز الثاين 
احل����وت ل�����ض��اح��ب��ه را����ض���د ���ض��ع��ي��د �ضباح 
�ضعيد  ها�ضم  علي  وال��ن��وخ��ذة  الرميثي 
الفوز  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  ويف  ال���رم���ي���ث���ي، 
الرميثي  �ضعيد  ها�ضم  حمد  ل�ضاحبه 

والنوخذة ها�ضم �ضعيد الرميثي.
جهاز حماية املن�ضاآت احليوية وال�ضواحل 

يوّعي اجلمهور بال�ضالمة البحرية
امل��ن�����ض��اآت احليوية  ُي��ع��د ج��ه��از ح��م��اي��ة 
الرئي�ضيني  ال��داع��م��ني  م��ن  وال�����ض��واح��ل 
مل��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة ال��ب��ح��ري ال���ذي يقام 
حت����ت رع����اي����ة ����ض���م���و ال�������ض���ي���خ ح���م���دان 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل احل���اك���م يف 
م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة، ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن جلنة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة 
وال��رتاث��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي، وب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�ضراعية  ل��ل��ري��ا���ض��ات  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي 

واليخوت.
ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى ج���ن���اح اجلهاز  ي�����ض��ري 
مهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  ���ض��م��ن  امل���������ض����ارك 
الظفرة البحري اإىل اأن م�ضاركة اجلهاز 
�ضمن داعمي املهرجان تعود اإىل اأهمية 
املهرجان البحري والرتاثي الذي يجمع 
ال��وط��ن��ي يف حماية  الخ��ت�����ض��ا���س  ب���ني 
باآليات  اجل��م��ه��ور  وت��وع��ي��ة  ال�����ض��واح��ل 
ال�ضالمة  وم��ع��اي��ري  ب��ق��وان��ني  الل���ت���زام 
ال���ب���ح���ري م����ن ج���ه���ة، وب�����ني الل����ت����زام 
الإماراتي  بالرتاث  بالتعريف  الوطني 
بالبحر  الوثيق  الرت��ب��اط  ذي  الأ�ضيل 

بخا�ضة لدى �ضكان البيئة البحرية.
منرباً  مي���ّث���ل  اجل���ن���اح  اإّن  وي�����ض��ي��ف��ون 
وواجبات  مب��ه��ام  للتعريف  ج��م��اه��ريي��اً 
ج�����ه�����از ح����م����اي����ة امل����ن���������ض����اآت احل���ي���وي���ة 
وال�������ض���واح���ل جل���ه���ة ح���را����ض���ة احل�����دود 
البحرية  ال���دوري���ات  وت�ضيري  البحرية 
حلماية  ال����الزم����ة  امل���ن�������ض���اآت  واإق�����ام�����ة 

�ضواحل الدولة وجزرها وتي�ضري املالحة 
والقيام  املالحية،  الت�ضهيالت  وتقدمي 
العون  وتقدمي  والإنقاذ  البحث  باأعمال 
يف احل���الت ال��ط��ارئ��ة وم��راق��ب��ة املالحة 
املوا�ضالت  وزارة  بالتعاون مع  البحرية 
الأن�ضطة  املوانئ والإب��الغ عن  و�ضلطات 
اإ�ضافًة  امل��الح��ي��ة،  والأخ��ط��ار  امل�ضبوهة 
والكابالت  النفطية  املن�ضاآت  اإىل حماية 

والأنابيب البحرية.
ويقول القائمون على اجلناح اإّن من بني 
املن�ضورات التوعوية الهامة التي يوزعها 
اإقباًل واهتماماً من  اجلناح والتي جتد 
ال�ضلة  ذات  امل��ن�����ض��ورات  ه��ي  ال��زائ��ري��ن 
مب��غ��ا���ض��ات ال���ل���وؤل���وؤ يف دول����ة الإم������ارات 
تبنّي  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  ومنطقة 
عرفها  التي  اللوؤلوؤ  �ضيد  موا�ضع  اأه��م 
الأج��داد، كما تت�ضمن تقومي بني يا�س 
ال��ب��ح��ري ال���ذي ي��ح��دد خ��ط��وط الطول 
وال���ع���ر����س وامل��غ��ن��اط��ي�����ض��ي��ة الأر����ض���ي���ة 
امل�ضافات  الكهربائية وجدول  والبو�ضلة 
مدن  م��واق��ع  ب��ني  تربط  التي  البحرية 

ومرافئ وجزر الدولة.
وي��رّك��ز اجل��ه��از ع��رب جناحه ال��ذي لقي 
ج��م��ه��ور مهرجان  م���ن  ك���ب���رياً  اإق����ب����اًل 
على  الثاين،  يومه  يف  البحري  الظفرة 
البحرية  ب��ال�����ض��الم��ة  اخل��ا���ض��ة  حملته 
التوا�ضل  اأه��م��ي��ة  على  م��وؤك��داً  »ِب���ح���ار«، 
مع اجلهاز عرب خط الطوارئ البحري 
الذي يتوجب على ال�ضياحني والبحارة 
وه����واة رك���وب ال��ب��ح��ر الت�����ض��ال ب��ه قبل 
اجلناح  ا�ضتمال  ج��ان��ب  اإىل  اإب��ح��ار،  ك��ّل 
على ركن خا�س بالأطفال يقوم بتوزيع 
بالأطفال،  اخل��ا���ض��ة  ال��رم��زي��ة  ال��ه��داي��ا 
التوعوية  وامل���ن�������ض���ورات  وامل�������ض���اب���ق���ات، 
البحر،  م����رت����ادي  ك���دل���ي���ل  ال����ع����دي����دة، 
اإم���ارة  يف  لل�ضيد  امل��ح��ظ��ورة  والأم���اك���ن 
اأبوظبي، وحدود ال�ضرعة البحرية على 
ال�����ض��واح��ل الإم���ارات���ي���ة، وم��ن��اط��ق حظر 

ومناطق  املائية   ال���دراج���ات  ا���ض��ت��خ��دام 
ال�ضالمة البحرية يف اأبوظبي.

»التزامك  ���ض��ع��ار  اجل���ن���اح حت���ت  وي��ه��ت��م 
مهرجان  ج��م��ه��ور  ب��ت��ع��ري��ف  اأم����ان����ك«، 
ال���ظ���ف���رة ال���ب���ح���ري ب�������ض���روط الأم������ن 
وال���������ض����الم����ة ال����ب����ح����ري����ة، وال���ت���ع���ري���ف 
والأ�ضاليب  ال��ب��ح��ر  ارت���ي���اد  ب�����ض��واب��ط 
و�ضرورة  ال�ضيد،  يف  املمنوعة  وال��ط��رق 
مرتادي  ا�ضتعداد  فح�س  ق��وائ��م  اإع���داد 
البحر من معدات ال�ضالمة اإىل معدات 
القوارب  وف��ح�����س  وامل���الح���ة  ال���ط���وارئ 
كونها،  و�ضورة  الإب��ح��ار،  يف  امل�ضتخدمة 
للبيئة  مبوادها ومكوناتها، عدم موؤذية 

البحرية.
ك��م��ا ي�����ض��ت��م��ل ال��دل��ي��ل ال�����ض��ام��ل على 
البحرية  ال��ق��وارب  اإر����ض���ادات م��الح��ة 
املائية  وال���دراج���ات  ال�����ض��ي��د  وق�����وارب 
القوانني  اإىل  و�����ض����وًل  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة 
ال�ضالمة  ب��ج��ه��از  اخل��ا���ض��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
البحرية والقوانني املتبعة، والقوانني 
ال���دول���ي���ة مل���ن���ع ال���ت�������ض���ادم والأع�������الم 

البحرية الدولية وح�ضابات الدرور.
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 

يعّرف الزائرين بخدماته ودوره
الظفرة  م���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن 
الذي يقام حتت رعاية �ضمو  البحري 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��م��دان  ال�����ض��ي��خ 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  م��ن  بتنظيم 
وال����ربام����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة يف 
اأبوظبي، وبالتعاون مع نادي اأبوظبي 
واليخوت،  ال�����ض��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
اأب��وظ��ب��ي للرقابة  ي��ق��ّدم ج��ن��اح ج��ه��از 
الغذائية من�ضة تعريفية بدور اجلهاز 
ت��وع��ي��ة جمهور  ب��غ��ر���س  وخ���دم���ات���ه، 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  م���ن  امل���ه���رج���ان 

وزائرين للدولة.
ال�����ض��ام�����ض��ي، مدير  وي�������ض���ري ح�����ض��ني 

اأهمية  اإىل  اجل����ه����از  يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
امل�ضاركة يف مهرجان الظفرة البحري 
للرقابة  اأبوظبي  روؤي��ة جهاز  اإط��ار  يف 
رفاهية  يف  ت�����ض��ه��م  ال���ت���ي  ال���غ���ذائ���ي���ة 
بالزراعة  العناية  خ��الل  من  املجتمع 
لتطوير  »���ض��ع��ي��اً  الأغ���ذي���ة،  و���ض��الم��ة 
لتوفري  م�ضتدامة  تنمية  ذي  ق��ط��اع 
وحماية  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  الآم������ن  ال����غ����ذاء 
الوقت  ويف  وال��ن��ب��ات  احل��ي��وان  �ضحة 
الزراعية  للممار�ضات  ال��رتوي��ج  ذات���ه 
�ضيا�ضات  ع���رب  ال�����ض��ل��ي��م��ة  وال��غ��ذائ��ي��ة 
ول����وائ����ح وم���ع���اي���ري ج������ودة واأب����ح����اث 

وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة«.
»اإّن����ن����ا نحر�س  ال�����ض��ام�����ض��ي:  وي��ت��اب��ع 
بعد  دورًة  امل��ه��رج��ان  يف  امل�ضاركة  على 
مهرجان  ب��اأه��م��ي��ة  ل��وع��ي��ن��ا  اأخ�������رى، 
وجمتمعياً،  وطنياً  البحري  الظفرة 
مهرجاناً  ك���ون���ه  يف  ت��ت��م��ث��ل  وال����ت����ي 
خا�ضاً بالريا�ضات البحرية احلا�ضرة 
تراثياً  مهرجاناً  كونه  ويف  واملا�ضية، 
ي�ضهم يف اإحياء تراثنا الوطني ويعزز 

هويتنا الوطنية«.
جهاز  اإّن  ب��ال��ق��ول:  ال�ضام�ضي  وخ��ت��م 
اأب���وظ���ب���ي ل���ل���رق���اب���ة ال���غ���ذائ���ي���ة عرب 
امل��ه��رج��ان يقّدم  امل�����ض��ارك يف  ج��ن��اح��ه 
برناجما توعويا وتعريفيا حيث نقوم 
ن��ح��ن ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى اجل��ن��اح ب�ضرح 
الإجراءات ونوزع املن�ضورات التوعوية 
ل���ل���ج���م���ه���ور، ون�������ض���ع���ى ل����ض���ت���غ���الل 
الإق����ب����ال اجل���م���اه���ريي ال��ك��ب��ري على 
لنتمكن  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����ض��ور 
�ضريحة  اأو�����ض����ع  اإىل  ال���و����ض���ول  م���ن 

جماهريية«.
اأبوظبي للرقابة  ويعر�س جناح جهاز 
فعاليات  ���ض��م��ن  امل�������ض���ارك  ال��غ��ذائ��ي��ة 
دورته  يف  البحري  الظفرة  مهرجان 
العا�ضرة، ولأول مرة، جهازاً اإلكرتونياً 
اإىل جانب  الأغ���ن���ام،  ب��رتق��ي��م  خ��ا���ض��اً 

ال�����ض��ري��ح��ة الإل���ك���رتون���ي���ة ال���ت���ي تتم 
الإب����ل واجِلمال  زراع��ت��ه��ا حت��ت ج��ل��د 
اإ�����ض����اف����ًة اإىل  »ال����ب����و�����س«، واجل�����ه�����از 
اأداتان هامتان  الإلكرتونية  ال�ضريحة 
لدى  باحليوان  اخلا�س  امللف  ملعرفة 
واملعلومات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��رق��اب��ة  ج��ه��از 
رقابة  اجل��ه��از  مي��ن��ح  مب��ا  ب��ه  املتعلقة 
تامة على احليوانات التي تتم تربيتها 
م���ن ق��ب��ل م��واط��ن��ي م��ن��ط��ق��ة الظفرة 

ب�ضكل خا�س واإمارة اأبوظبي عامًة.
دور  على  ال�����ض��وء  اجل��ن��اح  ي�ضلط  كما 
املجتمعي  التثقيف  يف  ال��ه��ام  اجل��ه��از 
التوعوية  وم������واده  م��ن�����ض��ورات��ه  ع���رب 
على  بع�ضها  ي��رك��ز  وال��ت��ي  ال��ع��دي��دة، 
ال��ت��ح��ذي��ر م���ن الأوب���ئ���ة امل��ع��دي��ة مثل 
ملتالزمة  امل�����ض��ب��ب  ك����ورون����ا  ف���ريو����س 
ال�����ض��رق الأو����ض���ط ال��ت��ن��ف�����ض��ي��ة وطرق 
الوقاية منها عرب اللتزام مبمار�ضات 
ال�ضحية  وال��ن��ظ��اف��ة  ال���غ���ذاء  ���ض��الم��ة 
متطلبات  وتطبيق  لالإن�ضان،  الذاتية 
واله���ت���م���ام ب�ضحة  احل���ي���وي  الأم�����ن 
اأثناء  ال�����ض��دي��د  احل��ي��وان��ات والن��ت��ب��اه 
التعامل معها ومع الأدوات امل�ضتخدمة 

يف رعايتها واإطعامها وخالفه.
والتوعوية  ال��دع��ائ��ي��ة  امل�����واد  وت���رك���ز 
الإر�ضادية  التوجيهات  على  الأخ���رى 
املنزلية  ال��ف��اك��ه��ة  ح���دائ���ق  اإن�����ض��اء  يف 
واخل����ط����وات ال����واج����ب ات��ب��اع��ه��ا مثل 
الأتربة  وحت��ل��ي��ل  احل��دي��ق��ة  تخطيط 
واختيار  ل��ل��زراع��ة  الأر�������س  وجت��ه��ي��ز 
تو�ضح  ب��ي��ن��م��ا  وغ�����ريه�����ا،  الأ�����ض����ت����ال 
اأهمية  ل��ل��ج��م��ه��ور  اأخ����رى  م��ن�����ض��ورات 
اخلارجية  ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات  م��ن  ال��وق��اي��ة 
ال���ت���ي حت����دث اإ����ض���اب���ة احل����ي����وان بها 
وكيفية الوقاية، وت�ضتعر�س من�ضوراُت 
امل�ضالخ  الذبح يف  كيفية  اأي�ضاً  اجلهاز 
من  التاأكد  وط��رق  الأ�ضاحي  و�ضفات 

�ضحتها و�ضالمتها.

امل�ضابقات البحرية تلهم حما�ش جمهور املرفاأ

مهرجان الظفرة يوا�شل فعالياته ال�شيقة و�شط ح�شور جماهري كبر
زّوار املهرجان ي�ضيدون بقوة املناف�ضة وح�ضن التنظيم وتنوع الفعاليات
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فينغر.. نهاية حقبة 

اأر�شنال يتطلع للعودة اىل نادي الكبار

الإمارات ت�شارك يف بطولة العامل 
املدر�شية للري�شة الطائرة بالهند

للري�ضة  املدر�ضية  ال��ع��امل  بطولة  يف  الإم����ارات  ت�ضارك 
جممع  يف  الأول  اأم���������س  اف���ت���ت���ح���ت  ال����ت����ي  ال����ط����ائ����رة 

�ضيف�ضاتراباتي الريا�ضي مبدينة بونا الهندية.
اجلاري  ابريل   24 حتى  ت�ضتمر  التي  البطولة  ينظم 
 200 مب�ضاركة  امل��در���ض��ي��ة  للريا�ضة  ال���دويل  الحت���اد 

لعب ولعبة ميثلون 42 فريقا من 15 دولة.
وت�ضم مناف�ضات البطولة 4 فئات ت�ضمل فئة منتخبات 
بنني وفئة منتخبات بنات وفئة فرق مدار�س بنني وفئة 

فرق مدار�س بنات.
امل�ضاركة  ال��وح��ي��دة  العربية  ال��دول��ة  الم����ارات  وتعترب 
الذي  والتعليم  الرتبية  وزارة  وفد  وميثلها  بالبطولة 
ي�����ض��ارك مب��ن��ت��خ��ب م��در���ض��ي يف ف��ئ��ة ال��ب��ن��ني ومنتخب 
فئة من  ك��ل  5 ط��الب يف  بعدد  البنات  فئة  مدر�ضي يف 

خمرجات برنامج الوملبياد املدر�ضي.
وميثل منتخب البنني كل من عثمان عمر و�ضعيد عمر 
وحم��م��د علي و���ض��ع��ود حممد امل��زروع��ي وع��ب��داهلل علي 
املزروعي واملدرب �ضعبان ح�ضني والداري �ضامر توفيق 

.. بينما ميثل منتخب البنات �ضارة علي املهريي ومرمي 
وميثاء  الهاجري  �ضعيد  ورو���ض��ة  عبدالعزيز  اهلل  م��ال 
را�ضد املزروعي وح�ضة �ضعيد املزروعي مع املدربة �ضهاد 

عوي�س والدارية حمرو�ضة ح�ضن.
ويراأ�س البعثة احمد عبدالرحمن رئي�س ق�ضم الن�ضطة 
املنتخبات  فنيا على  الرتبية وي�ضرف  بوزارة  الريا�ضية 

املدر�ضية حممود طيفور.
امل�ضاركة  ان  البعثة  رئي�س  عبدالرحمن  احمد  واأو���ض��ح 
يف هذه البطولة تاأتي �ضمن خطة امل�ضاركات اخلارجية 
املدر�ضي  الومل��ب��ي��اد  خم��رج��ات  م��ن  املتميزين  للطلبة 
ب��ه��دف ت��وف��ري ف��ر���س الح��ت��ك��اك م���ع ال���ف���رق العاملية 
انها  التدريبات كما  وحتفيز الطلبة على ال�ضتمرار يف 
تتيح الفر�ضة ل�ضقل املهارات التدريبية ملعلمي الرتبية 
امام  اللعب  ان  م�ضيفا  ب��امل��راك��ز..  امل��درب��ني  الريا�ضية 
مدار�س كبرية يف ريا�ضة الري�ضة الطائرة من دول مثل 
للتعرف على  الالعبني فر�ضة ل تعو�س  الهند تعطي 

ا�ضلوب لعبي هذه الدول العريقة يف اللعبة.

غوارديول يريد حتطيم 
النقاط يف الربميرليغ

خليلودزيت�س يف اليابان ليدافع عن »كربيائه«
و�ضل البو�ضني وحيد خليلودزيت�س اىل اليابان ام�س للمرة الأوىل منذ 
اإقالته هذا ال�ضهر من تدريب املنتخب الوطني لكرة القدم، موؤكدا عزمه 
من  �ضهرين  نحو  قبل  مفاجئ  ب�ضكل  اإب��ع��اده  بعد  كربيائه  ع��ن  ال��دف��اع 

انطالق مناف�ضات كاأ�س العامل.
وكان الحتاد الياباين للعبة قد اأعلن يف التا�ضع من ني�ضان اأبريل، اإقالة 
البو�ضني  وت��وىل  منه.  ب��دل  ني�ضيو  اأك��ريا  املحلي  وتعيني  خليلودزيت�س 
تدريب منتخب ال�ضامواري يف اآذار مار�س عام 2015، وجنح يف قيادته 
اىل نهائيات كاأ�س العامل 2018 يف رو�ضيا، ال ان النتائج املخيبة التي 
حققها املنتخب موؤخرا والأ�ضلوب التدريبي للمدرب لقيا انتقادات حادة 

حمليا.
وقال خليلودزيت�س لدى و�ضوله اىل مطار هانيدا يف طوكيو “ل زلت ل 

اأفهم ماذا ح�ضل اأتيت اىل هنا ملعرفة احلقيقة«.
اأ�ضاف “اأ�ضعر وكاأنني رميت يف �ضلة املهمالت علي ان اأقاتل �ضد ما ي�ضر 

بكربيائي”، متابعا بتحد “اأنا مل اأنته بعد«.
الأ�ضبوع  طوكيو  يف  �ضحافيا  م��وؤمت��را  خليلودزيت�س  يعقد  ان  ويتوقع 

املقبل.
وكان املدرب املخ�ضرم )65 عاما( قد ا�ضطر يف الفرتة املا�ضية اىل نفي 
التقارير عن قرب اإقالته. وقال يف اأيلول �ضبتمرب “اىل الذين يهاجمونني 
اقول: حظا �ضيئا لكم لكنني �ضاأوا�ضل القيام بعملي. اىل متى؟ �ضرنى«. 
اأما ني�ضينو )63 عاما(، ف�ضغل حتى الآن من�ضب املدير الفني يف الحتاد 
العالن  لدى  لل�ضحافيني  تا�ضيما  كوزو  الأخري  رئي�س  وقال  الياباين. 
عن تعيينه “ارتاأينا ان املدرب اجلديد يجب ان يكون معينا من الداخل، 

نظرا اىل انه يتبقى لنا �ضهران فقط على كاأ�س العامل«.
ويوؤخذ على املدرب البو�ضني عدم حتليه بالدبلوما�ضية يف جمتمع ياباين 
مهذب، ما خلق اجواء توتر بينه وبني الالعبني. واأ�ضارت �ضحيفة هون�ضي 

الريا�ضية اىل ان ال�ضعور بالت�ضامن مفقود بني الالعبني ومدربهم.
و�ضدد خليلودزيت�س الذي ا�ضيب خالل احلرب يف البو�ضنة عام 1992 
باأن مقاربته ال�ضريحة لالأمور قد جترح  انه لي�س م�ضتبدا، مقرا  على 

بع�س ال�ضخا�س يف اليابان.
ال��ث��اين يف  ال����دور  ق��ي��ادة اجل��زائ��ر اىل  ان خليلودزيت�س جن��ح يف  ي��ذك��ر 
اأملانيا  2014 قبل ان يخ�ضر املنتخب ب�ضعوبة �ضد  مونديال الربازيل 
املجموعة  يف  رو�ضيا  مونديال  نهائيات  يف  اليابان  وتلعب  التمديد.  بعد 

الثامنة اىل جانب منتخبات كولومبيا، بولندا وال�ضنغال.

غوارديول  جو�ضيب  ال�ضباين  ح�س 
على  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ناديه  لعبي 
ان هدفهم املقبل هو حتطيم الرقم 
ال��ق��ي��ا���ض��ي لأك����رب ع���دد م��ن النقاط 
لكرة  امل��م��ت��از  النكليزي  ال����دوري  يف 

القدم، بعدما �ضمنوا اإحراز اللقب.
انكلرتا  بطولة  لقب  �ضيتي  وح�ضم 
الأ�ضبوع  تاريخه  للمرة اخلام�ضة يف 
املا�ضي، بفوزه على م�ضيفه توتنهام 
هوت�ضرب 3-1 وخ�ضارة ثاين ترتيب 
يونايتد  مان�ض�ضرت  غرميه  ال��دوري 
األبيون  بروميت�س  و�ضت  �ضيفه  اأمام 

�ضفر1-.
هذا  م����ب����اراة   33 خ���ا����س  وب���ع���دم���ا 
امل��و���ض��م م��ن اأ���ض��ل 38 يف ال����دوري، 
نقطة،   87 ���ض��ي��ت��ي  ر���ض��ي��د  يف  ب����ات 
الرقم  ع����ن  ن��ق��ط��ة  ث���م���اين  ب����ف����ارق 
يف  ت�ضل�ضي  ح��ق��ق��ه  ال����ذي  ال��ق��ي��ا���ض��ي 
والبالغ   ،2005-2004 م��و���ض��م 

نقطة.  95
واأب��������������دى امل������������درب ال�������ض���اب���ق 

لرب�ضلونة ال�ضباين وبايرن 
قلقه  المل������اين،  م��ي��ون��ي��خ 

م������ن ت������راج������ع ح���اف���ز 
ال�����ف�����وز ل���دى 

عبيه  ل
يف 

املباريات 
ملتبقية  ا

يف 
ال��������دوري 
النكليزي 
ال���������������������ذي 

اأول  اأح���������رز 
فيه،  األ���ق���اب���ه 
وذل��������������������ك يف 
م�������و��������ض�������م�������ه 

الثاين معه.
وق������ال غ����واردي����ول 

ت�ضبق  ت�ضريحات  يف 
�ضيفه  ���ض��د  امل����ب����اراة 
�ضيتي  �����ض����وان���������ض����ي 
املا�ضي،  “يف  الأح�����د 
الدوري  لقب  اأح���رزت 
وبايرن  بر�ضلونة  م��ع 
خم�س  ق��ب��ل  م��ي��وي��ن��خ 

اأو �ضت اأو �ضبع مباريات 
ع���ل���ى ن���ه���اي���ة امل���و����ض���م، 

وامل����ب����اري����ات امل��ت��ب��ق��ي��ة مل 
تكن جيدة«.

لالعبني  نقول  ان  “حاولنا  اأ���ض��اف 
ه��ي��ا، وا���ض��ل��وا ال��ق��ي��ام مب��ا قمتم به، 
ان  ذل��ك يجب  ننجح يف  اأن��ن��ا مل  اإل 
ي���ك���ون ث���م���ة ه������دف. ع���ن���دم���ا حتقق 
هدف اإحراز لقب ال��دوري، من اأجل 
اأك��رب عدد من  م��اذا تقاتل؟ ت�ضجيل 
الأه��������داف، ال���ف���وز ب���اأك���رب ع����دد من 
امل���ب���اري���ات، واإح������راز اأك����رب ع���دد من 

النقاط«.
التي  ال����ث����الث����ة  امل����وا�����ض����م  وخ�������الل 
كان  بايرن،  مع  غ��واردي��ول  اأم�ضاها 
يح�ضم  ن���اد  اأول  ال��ب��اف��اري  ال��ف��ري��ق 
لقب البوند�ضليغا منذ اآذار مار�س يف 
مو�ضم 2013-2014، بعدما فقد 
مباراة.   27 اأول  يف  فقط  نقطتني 
بايرن  خ�ضر  اللقب،  ح�ضم  بعد  لكن 
املو�ضم  ويف  ث�����الث.  م���ن  م���ب���ارات���ني 
النادي ثالث مباريات  التايل، خ�ضر 

من اآخر اأربع متبقية.
بر�ضلونة  مع  الأول  مو�ضمه  ويف 
)2008-2009(، احتاج 
الكاتالوين  ال���ن���ادي 
ري����ال  ت���ع���ر  اىل 
مدريد يف املراحل 
الأخ������������������رية م���ن 
ل�ضمان  املو�ضم 
لأن  ال���ل���ق���ب، 
نة  �ضلو بر
ف�����ض��ل يف 
ال�������ف�������وز 
ب�������������اأي م���ن 
م��ب��اري��ات��ه الأرب�����ع 

الأخرية.
الدوري  وب��ات 
ي  نكليز لإ ا
امل�������ض���اب���ق���ة 
ال�����وح�����ي�����دة 
يخو�س  ال��ت��ي 
��������ض�������ي�������ت�������ي 
تها  ف�ضا منا
هذا املو�ضم، 
بعد اإق�ضائه 
م�����ن ال�������دور 
النهائي  رب���ع 
اأبطال  ل��دوري 
اأوروب��������ا ع��ل��ى يد 
غ������رمي������ه امل���ح���ل���ي 
)�ضفر3-  ليفربول 
و2-1  ذه����اب����ا 

ذهابا(.

ع���ادل ال��ن��ج��م امل�����ض��ري حم��م��د ���ض��الح ب��ه��دف واحد، 
رقمني قيا�ضيني يف مناف�ضات الدوري الإنكليزي املمتاز 
ليفربول  ناديه  خاللها  فرط  مباراة  يف  القدم،  لكرة 
بروميت�س  و���ض��ت  ع��ل��ى  ن��ظ��ي��ف��ني  ب��ه��دف��ني  ب��ت��ق��دم��ه 

�ضمن  ال�ضبت  ام�س   2-2 بتعادل  واأنهاها  األبيون، 
املرحلة 35.

و���ض��ج��ل ����ض���الح ال���ه���دف ال���ث���اين ل��ف��ري��ق��ه يف 
الدقيقة 71، بعدما كان داين اإينغز قد افتتح 
ال�ضوط  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال��دق��ي��ق��ة  يف  الت�ضجيل 

امل�ضيف  وق����ل���������س  الأول. 
جلايك  ب���ه���دف  ال�����ف�����ارق 

���ض��ريي��ل ل��ي��ف��رم��ور يف 
 ،79 ال���دق���ي���ق���ة 

يعادل  ان  ق��ب��ل 
راأ�ضية  ع����رب 
يلي  و لفنز ا

�����ض����ال����وم����ون 
الدقيقة  يف  رون�����دون 

.88
وب����ات يف ر���ض��ي��د ���ض��الح 31 

هدفا يف الدوري النكليزي 
املمتاز هذا املو�ضم، ليعادل 
الرقم القيا�ضي امل�ضجل يف 
ال���دوري خ��الل مو�ضم من 

38 مباراة، والذي يت�ضاركه 
�ضواريز،  لوي�س  الأوروغ��وي��اين 

حاليا  ال���ض��ب��اين  بر�ضلونة  لع��ب 
مو�ضم  يف  )حققه  �ضابقا  وليفربول 
وال���ربت���غ���ايل   ،)2014-2013
ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و رون����ال����دو لع����ب ري���ال 
ومان�ض�ضرت  حاليا  ال�ضباين  مدريد 
 ،)2008-2007( �ضابقا  يونايتد 
واأل�����ن ���ض��رير م���ع ب��الك��ب��رين روف���رز 

.)1996-1995(
القيا�ضي  الرقم  �ضالح  ع��ادل  كما 

لالعب ليفربول ال�ضابق الويلزي 
على  بت�ضجيله هدفا  را���س،  اإي��ان 

الأقل يف 32 مباراة يف مو�ضم واحد.
جائزة  لنيل  املر�ضحني  اأب���رز  اأح���د  ���ض��الح،  وع���زز 

اأف�ضل لعب يف الدوري التي متنحها رابطة الالعبني 
امل��ح��رتف��ني غ���دا الأح����د، ر���ض��ي��ده يف ���ض��دارة ترتيب 
اأه����داف ع��ن مهاجم  ب��ف��ارق خم�ضة  ال�����دوري،  ه���دايف 

توتنهام هاري كاين.
41 هدفا  ب���ات يف ر���ض��ي��د ���ض��الح )25 ع��ام��ا(،  ك��م��ا 
مع  الأول  مو�ضمه  يف  وذل���ك  امل�����ض��اب��ق��ات،  خمتلف  يف 

ليفربول بعد قدومه من نادي روما اليطايل.
ف��ّرط بنقطتني ثمينتني يف معركته  ان ليفربول  ال 
املركز  يف  املو�ضم  اإن��ه��اء  على  يونايتد  مان�ض�ضرت  م��ع 
اذ ف�ضل  الثاين خلف مان�ض�ضرت �ضيتي املتوج باللقب، 
يف الفادة من تقدمه -2�ضفر حتى املراحل الأخرية 

71 نقطة من  املباراة. وبات يف ر�ضيد ليفربول  من 
35 مباراة، مقابل 74 من 34 مباراة ليونايتد الذي 
يخو�س ال�ضبت مباراة يف الدور ن�ضف النهائي لكاأ�س 
تعادل  ي��اأت��ي  كما  ت��وت��ن��ه��ام.  ان��ك��ل��رتا �ضد 
مواجهته  م��ن  اأي���ام  قبل  ليفربول 
روم��ا الي��ط��ايل يف ذه��اب الدور 
اأبطال  النهائي لدوري  ن�ضف 

اأوروبا.
وتقدم نادي “احلمر” �ضريعا 
الرابعة  ال��دق��ي��ق��ة  يف 
بعد ركنية نفذت 
ق�����������������ض��������رية، 
ل�������ت���������������ض�������ل 
اىل  ال����ك����رة 
يل  ل�ضنغا ا
��������ض�������ادي�������و 
مانيه الذي 
اخ��������������������رتق 
م��������ن��������ط��������ق��������ة 
اجلهة  من  بروميت�س  و�ضت  ج��زاء 
اىل  اأر�ضية  ال��ك��رة  وح��ول  الي�ضرى، 
فينيالدوم  ج��ورج��ي��ن��ي��و  ال��ه��ول��ن��دي 
خط  م��ن  مقربة  على  هياأها  ال��ذي 
املرمى اىل النكليزي داين اينغز، 
ف�����ض��دده��ا الأخ������ري ب�����ض��ه��ول��ة يف 

مرمى احلار�س بن فو�ضرت.
متكن  ال�����ث�����اين،  ال�������ض���وط  ويف 
�ضالح من تعزيز تقدم ليفربول 
بعد هجمة مرتدة قادها األيك�س 
اأوك���������ض����الي����د ت�������ض���ام���ربلي���ن، 
واأو�ضل فيها الكرة اىل امل�ضري 
ب�����ض��رع��ة م��ن اخللف،  امل��ت��ق��دم 
ل���ي���خ���رتق م���ن���ط���ق���ة اجل������زاء 
�ضاقطة  الكرة  وي�ضدد  بهدوء 
حماولته  ل��دى  فو�ضرت  ف��وق 

التقدم نحوه.
بروميت�س،  و���ض��ت  وا���ض��ت��ف��اد 
على  ال���دوري،  ترتيب  متذيل 
اأكمل وجه من الكرات الثابتة 
ففي  ال�����ت�����ع�����ادل.  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
ليفرمور  حول   ،79 الدقيقة 
رك��ل��ة رك��ن��ي��ة ه��دف��ا يف مرمى 
ح����ار�����س ل���ي���ف���رب���ول الأمل������اين 
لوري�س كاريو�س من م�ضافة 
من  دقيقتني  وقبل  قريبة. 
ن��ه��اي��ة امل���ب���اراة، اأف����اد رون���دون 
وحولها  املنطقة،  خ��ارج  م��ن  مبا�ضرة  ح��رة  ركلة  م��ن 
راأ�ضية قوية باجتاه مرمى كاريو�س، من دون ان تفلح 
حماولت قطع الكرة من قبل الكرواتي ديان لوفرين 

الذي كان قد دخل بدل من �ضالح يف الدقيقة 84.

اأكد اأكرب رعاة نادي ت�ضونغكينغ 
ب�ضاأن  اإي��ج��اب��ي  اإن����ه  ال�����ض��ي��ن��ي 
الإ�ضباين  الالعب  مع  التعاقد 
فريق  قائد  اإنيي�ضتا  اأن��دري�����س 
ب���ر����ض���ل���ون���ة ل���ك���رة ال����ق����دم يف 

املو�ضم املقبل.
لعب  ان��ت��ق��ال  و�ضي�ضكل 
البالغ  ال���و����ض���ط  خ����ط 
عاما،   33 العمر  من 
م����ك���������ض����ب����ا ه�����ائ�����ال 
ال�ضيني  ل���ل���ن���ادي 
ن�ضبيا  امل�����غ�����م�����ور 
ب��������الده،  دوري  يف 
وال�������ض���ف���ق���ة الأح���������دث 
الجانب  ال��الع��ب��ني  ت��دف��ق  م��وج��ة  �ضمن 
ال�ضنوات  يف  قيا�ضية  ���ض��ف��ق��ات  وت�ضجيل 

الأخرية.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  داك�ضينغ،  غونغ  وق��ال 
للنادي،  ال��راع��ي��ة  اأم”  دب��ل��ي��و  “ا�س  ���ض��رك��ة 
“اإيجابي  ان���ه  “�ضينخوا”،  الأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
ب�������ض���اأن ال���ت���ع���اق���د مع 
موؤكدا  اإنيي�ضتا”، 
ق�������دوم�������ه  ان 
ن  �ضيكو “
م������������ف������������ي������������دا 
نغكينغ  لت�ضو

“بي. ومكافاأة كبرية لعالمتنا التجارية«. وذكرت قناة 
الدوري  مباريات  بث  حقوق  متلك  التي  يف”  بي.تي 
الإ�ضباين لكرة القدم يف ال�ضني عرب الإنرتنت اجلمعة 
اأن “م�ضادر داخلية” مل ت�ضمها يف النادي، قالت “بات 

من املوؤكد اأن اإنيي�ضتا �ضيوقع«.
انتقال  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  يعلق  مل  ال�ضيني  ال��ن��ادي  ان  ال 
انيي�ضتا الذي تردد يف وقت �ضابق انه قد ينتقل اىل نادي 
مار�س  اآذار  يف  نفى  الأخ��ري  اأن  اإل  كواجنيان،  تياجنني 
باإجراءات قانونية بحق  املا�ضي هذه “ال�ضائعات” ولوح 

مروجيها.
بر�ضلونة  ت��اري��خ  يف  الالعبني  اأب���رز  م��ن  انيي�ضتا  وي��ع��د 
“ل ما�ضيا” مع اجليل  اأكادميية  وا�ضبانيا، وتخرج من 
بويول  كارلي�س  اإىل جانب  الكاتالوين،  للنادي  الذهبي 
والأرجنتيني  فابريغا�س  و�ضي�ضك  هرنانديز  وت�ضايف 

ليونيل مي�ضي.
وداف����ع ع��ن األ����وان قمي�س ال��ن��ادي يف اأك���ر م��ن 400 
مباراة. كما حمل األوان املنتخب الوطني، و�ضجل هدف 

الفوز بكاأ�س العامل 2010 �ضد هولندا.
احلياة  م��دى  عقدا  املا�ضي  العام  انيي�ضتا  وق��ع  وبعدما 
مع بر�ضلونة، باتت التوقعات يف هذه الفرتة متيل اىل 
اإن��ه��اء م�ضريته  ب��دل من  احل��ايل  املو�ضم  بنهاية  رحيله 
م��ع ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين. وق����ال جن��م خ��ط ال��و���ض��ط يف 
م�ضتقبله  ب�ضاأن  ق��راره  �ضيعلن  ان��ه  �ضابقة،  ت�ضريحات 

قبل نهاية ني�ضان اأبريل احلايل.
الدوري  بلقب  التتويج  كبري  حد  اىل  بر�ضلونة  و�ضمن 
املحلي هذا املو�ضم، ويخو�س م�ضاء ال�ضبت نهائي الكاأ�س 

الدور  من  مفاجىء  ب�ضكل  خ��رج  ان��ه  ال  ا�ضبيلية.  �ضد 
ربع النهائي لدوري اأبطال اأوروبا اأمام روما اليطايل، 
بخ�ضارته اإيابا يف ايطاليا �ضفر3- بعد تقدمه ذهابا يف 
ال�ضبانية  “ماركا”  �ضحيفة  واأوردت   .1-4 بر�ضلونة 
اخلمي�س ان رئي�س فريق ت�ضونغكينغ جيانغ ليزانغ يقود 
و�ضبق  ال�ضني.  اإىل  الإ���ض��ب��اين  النجم  ج��ذب  حم���اولت 
لوكالة “دي�ضبورت�س” للت�ضويق الريا�ضي اململوكة من 
اإنيي�ضتا  مع  وثيق  ب�ضكل  التعاون  ال�ضيني،  الري  قبل 

الذي زار ت�ضونغكينغ �ضابقا ملنا�ضبات ترويجية.
�ضخ�س  اإنيي�ضتا  وثيقة.  عالقة  “جتمعنا  ت�ضانغ  وق��ال 

�ضادق جدا«.
ولقيت خطوة انيي�ضتا انتقادات من نقاد ريا�ضيني على 
�ضجله  يت�ضمن  ول  مغمور  ال�ضيني  ال��ن��ادي  ان  اعتبار 
�ضوى الفوز بكاأ�س ال�ضني عام 2000، وبالتايل ل يليق 

بنهاية م�ضرية لعب من قيمته.
واإن��ي��ي�����ض��ت��ا ه��و راب����ع اأك����ر ال��الع��ب��ني ت��ت��وي��ج��ا م��ع 33 
غيغز  ري��ان  والويلزي  ماك�ضويل  الربازيلي  خلف  لقبا 
والربازيلي داين األفي�س )26 لكل منهما(. واأحرز لقب 
الليغا 8 مرات ولقب دوري اأبطال اأوروبا 4 مرات وكاأ�س 
العامل لالأندية اأحرز لقب كاأ�س العامل لالأندية ثالث 

مرات.
وغاب انيي�ضتا عن مباراة �ضلتا فيغو )2-2( الثالثاء يف 
والذي  الكاأ�س،  لنهائي  لالإبقاء على جهوزيته  ال��دوري 
يتوقع ان يكون الأخ��ري له يف م�ضريته الحرتافية مع 
اإىل قلبه وال��ذي مل يعرف غريه طوال  النادي الأح��ب 

م�ضريته.

ال�شيني���ون اإيج��ابي���ون ب�ش���اأن 
ق����دوم اإنيي�ش�ت����ا 

النكليزي  اأر�ضنال  فينغر مدرب  اأر�ضني  الفرن�ضي  قرار  ميثل 
لكرة القدم بالتنحي عن من�ضبه بعد 22 عاما، نهاية حقبة 
مهمة يف تاريخ املدرب والنادي اللندين، اأي�ضا فر�ضة لفريق 
املدفعجية لإعادة تر�ضيخ موقعه بني الكبار يف انكلرتا واأوروبا 

على حد �ضواء.
اللكرتوين  موقعه  على  النادي  ن�ضره  بيان  يف  فينغر  واأعلن 

اجلمعة انه �ضيغادر ناديه نهاية املو�ضم احلايل وقال “بعد 
الوقت  باأن  اأ�ضعر  النادي،  مع  ومفاو�ضات  متاأنية  درا�ضة 

منا�ضب للتخلي عن من�ضبي يف نهاية املو�ضم«.
وت��اب��ع “اأنا مم��نت لأن���ه ك��ان يل ���ض��رف خ��دم��ة النادي 

ل�ضنوات عديدة ل تن�ضى«.
وان���ه���ال امل��دي��ح م��ن لع��ب��ني ���ض��اب��ق��ني وحاليني 

ومنهم خ�ضوم الأم�س على مدى العقدين 
“ال�ضري”  الإ�ضكتلندي  مثل  املا�ضيني، 

مان�ض�ضرت  م��درب  فريغو�ضن  األيك�س 
ي��ون��اي��ت��د ال�����ض��اب��ق وم����درب����ه احل���ايل 
لالإ�ضادة  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل 
اأر�ضنال  م��ع  ال��ط��وي��ل  فينغر  مب�����ض��وار 
وم�������ض���اه���م���ت���ه يف ث�������ورة ك������رة ال���ق���دم 

النكليزية يف العقدين املا�ضيني.
ال ان رحيل فينغر مل ياأت من فراغ، 
م��ت��زاي��دة له  ب��ل يح�ضل بعد دع���وات 
م�ضجعي  قبل  ل�ضيما من  بالتنحي، 
ال����ن����ادي ال���ل���ن���دين ال��غ��ا���ض��ب��ني من 
تراجعه خلف مناف�ضيه يف الدوري 

الإنكليزي املمتاز.
بلقب  ال����ف����وز  يف  ف��ي��ن��غ��ر  وف�������ض���ل 
عاما، وحتديدا   14 ال��دوري منذ 
منذ اأن حقق اأعظم اجناز يف تاريخ 
-2003 مو�ضم  اللندين  ال��ن��ادي 
2004 مع الت�ضكيلة التي ل تقهر 
حيث فاز باللقب من دون تلقي اأي 

خ�ضارة.
فينغر  ب�����ني  ال����ف����ج����وة  وازدادت 

ب���ع���دم���ا ف�ضل  ال����ن����ادي  وج���م���اه���ري 
اأبطال  دوري  بلوغ  يف  املا�ضي  املو�ضم 

20 عاما،  الوىل منذ  للمرة  اوروب��ا 
النادي  يتمكن  مل  التي  امل�ضابقة  وه��ي 

من تخطي دورها ثمن النهائي منذ عام 
.2010

احتمال  على  اأر���ض��ن��ال  يعول  املو�ضم،  وه��ذا 
الأوروب����ي  ال����دوري  م�ضابقة  بلقب  ف���وزه 
دوري  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ليغ”  “يوروبا 
ترتيبه  ان  اذ  امل��ق��ب��ل،  امل��و���ض��م  الأب���ط���ال 
احلايل يف الدوري )املركز ال�ضاد�س، وهو 

يتيح  لن  الفرن�ضي(  م�ضرية  يف  الأ�ضواأ 
اأندية  اأرب��ع��ة  اأف�ضل  ك��اأح��د  التاأهل  ل��ه 

انكليزي.
نهائي  ن�����ض��ف  “املدفعجية”  وب���ل���غ 
مواجهة  وتنتظرهم  ليغ”،  “يوروبا 
ال�ضباين،  مدريد  اأتلتيكو  �ضد  �ضعبة 
اأبريل  ني�ضان   26 يف  ل��ن��دن  يف  ذه��اب��ا 
احلايل، واإيابا يف مدريد يف الثالث من 

اأيار مايو املقبل.
لأر�ضنال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ووج����ه 
غازيدي�س حتية حارة  اإيفان  اليوناين 
انه  ال  اجل��م��ع��ة،  لفينغر  ال��ق��ل��ب  م��ن 
تهرب من اأ�ضئلة ال�ضحافيني حول ما 

اذا كان الفرن�ضي الذي مدد عقده املو�ضم املا�ضي 
اأو انه قام بذلك  لعامني، قد اختار الرحيل من تلقاء نف�ضه، 
انه  على  غازيدي�س  و�ضدد  الدارة.  جمل�س  من  �ضغوط  بعد 
ال�ضاأن قبل نهاية املو�ضم، ملنح  توجب التو�ضل اىل قرار بهذا 
اأر�ضنال فر�ضة لإيجاد البديل املنا�ضب. وقال “�ضيكون �ضيفا 
لالنتقالت،  �ضيق  وب��اب  منت�ضفه  يف  العامل  كا�س  مع  مكثفا 
لذا اعتقد انه من الأف�ضل بالن�ضبة لنا جميعا ان نتمتع بهذا 

الو�ضوح” يف اأقرب وقت ممكن.
املراهنات  مكاتب  ب��داأت  حتى  فينغر  رحيل  عن  اعلن  اأن  وم��ا 
بتداول اأ�ضماء املدربني املحتملني خلالفة الفرن�ضي، مع بروز 
اأ�ضماء مواطنه والقائد ال�ضابق للنادي اللندين باتريك فيريا، 
والذي لعب يف اإ�ضرافه ين عامي 1996 و2005، وبراندون 
ال�ضكوتلندي،  ���ض��ل��ت��ي��ك  م������درب  رودج��������رز 
والمل�����اين ي��واك��ي��م ل���وب م���درب منتخب 

بالده.
ويف ه���ذا ال�����ض��اأن اأك����د غ��ازي��دي�����س ان 
اأر����ض���ن���ال ���ض��ي��ب��ح��ث ع���ن ال��ت��ع��اق��د مع 
كروية هجومية  عقلية  مدرب ميلك 

ليتبع خطى فل�ضفة �ضلفه فينغر.
اأن  ب��ال��ن�����ض��ب��ة يل  امل��ه��م  “من  اأ����ض���اف 
نتابع قيم كرة القدم التي اأر�ضاها اأر�ضني 
فينغر يف النادي ، م�ضددا يف الوقت 
ي���ري���د ان يرى  ان����ه  ذات�����ه ع��ل��ى 
القيام  ���ض��ي��وا���ض��ل  “�ضخ�ضا 
يريدون  مل�ضجعينا...  ب�ذلك 
ان ي�ضاهدوا كرة قدم مثرية 
يهتمون  ال�ضخا�س  جتعل 
للمباريات  وي��ت��ح��م�����ض��ون 

التي نلعبها«.
فينغر  رح�����ي�����ل  وم��������ع 
�ضتكون اأولويات اأر�ضنال 
اإىل  امل�����ض��ج��ع��ني  اإع���������ادة 
ملعب  واىل  امل����درج����ات 
خ�ضو�ضا  “الإمارات”، 
اللندين  ال�����ن�����ادي  ج���م���اه���ري  اأن 
الدوري  يف  ت��ذاك��ر  ا�ضعار  اأع��ل��ى  تدفع 
مباريات  مل�ضاهدة  امل��م��ت��از  الن��ك��ل��ي��زي 

فريقها.
�ضخط هذه اجلماهري على  وقد ظهر 
عرب  فينغر  م��ع  ال��ف��ري��ق  اأداء  ت��وا���ض��ع 
الفارغة  املقاعد  من  الكبرية  الأج���زاء 
اأر�ضنال  خا�ضها  التي  امل��ب��اري��ات  خ��الل 
املوؤملة يف  اأر�ضه، ردا على اخل�ضارة  على 
النكليزية  الأن��دي��ة  رابطة  كا�س  نهائي 
اأمام مان�ض�ضرت �ضيتي �ضفر3- يف �ضباط 
املطالبة  ال��الف��ت��ات  اأو  امل��ا���ض��ي،  ف��رباي��ر 

برحيله التي رفعت مرارا يف املدرجات.
برئا�ضة  ال����ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  وي����واج����ه 
اإ�ضتحوذ  ال����ذي  ك��رون��ك��ي  ���ض��ت��ان  الم���ريك���ي 
عام  اللندين  ال��ن��ادي  ال�ضهم يف  اأك��ري��ة  على 
الأمور واإعادة الفريق اإىل  لت�ضحيح   ،2011

�ضكة النت�ضارات.
نهاية  م��ع  متعرجة  فينغر  حقبة  ك��ان��ت  وبينما 
خم��ي��ب��ة ل����الآم����ال، ا����ض���ت���ف���ادت الأن����دي����ة الأخ�����رى 
املدربني  اأف�ضل  م��ع  للتعاقد  ار���ض��ن��ال  تخبط  م��ن 
الإ�ضباين جو�ضيب غوارديول  العامليني على غرار 
مان�ض�ضرت  ومورينيو  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  م��درب 
ليفربول،  ك��ل��وب  ي��ورغ��ن  والأمل����اين  يونايتد، 
توتنهام  بوكيتينو  ماوري�ضيو  والأرجنتيني 
كونتي  اأن����ط����ون����ي����و  والإي�������ط�������ايل 

ت�ضل�ضي.
وظل اأر�ضنال، برغم تخبطه 
على  النتائج  اأف�ضل  لتحقيق 
اأر�س امللعب يف املوا�ضم املا�ضية، 
����ض���اد����س اأغ����ل����ى ن�����اد يف ال���ع���امل، 
بح�ضب تقييم �ضركة ديلويت للتدقيق املايل. وكثريا ما 
ا�ضتغل جمل�س الإدارة تردد فينغر يف مواجهة ت�ضخم بدلت 
النتقال والأجور لالعبي كرة القدم، كدرع وعذر لعدم �ضرف 

الأموال بالرغم من احتياطي املال الوفري للنادي.
اإل ان هذه العقبة انتفت حاليا، ما يفتح الباب على احتمال 
ملعب  يف  ب��ام��ت��ي��از  انتقالية  ف���رتة  امل��ق��ب��ل،  ال�ضيف  ي��ك��ون  ان 

المارات.
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انطالق مهرجان �شبال�س يا�س مارينا اأبوظبي
اإمارة  يف  الرتفيهية  العائلية  الوجهة  مارينا،  يا�س  مر�ضى  ا�ضت�ضاف 
اأبوظبي، فعاليات مهرجان )�ضبال�س يا�س مارينا( لالأن�ضطة املائية بدورته 
كافة  الزوار من  املهرجان  وا�ضتقطب   2018 اأبريل    21-20 يومي  ال�ضابعة 
الأعمار، واتاح لهم ال�ضتمتاع بالأجواء املنع�ضة مع باقة من الأن�ضطة املائية 
اجلديدة مثل زلقة “�ضليب اإن �ضاليد” الأوىل من نوعها يف اأبوظبي والتي 
يبلغ طولها 30 مرتاً، ولعبة ترامبولني )بلوب جامب( املائية وغريها من 

الزلقات املائية املطاطية املتنوعة، وذلك وفقاً لتكلفة رمزية. 

احلكايات  اأ�ضهر  من  م�ضتوحى  فني  عر�س  يف 
ال�ضارقة  مهرجان  جمهور  ا�ضطحب  العاملية، 
ال�ضغار  زواره  ال�10،  دورته  يف  للطفل  القرائي 
يف رحلة ليعي�س ق�ضة )األي�س يف بالد العجائب(
والرق�س  الغناء  بني  جمع  جديد  باأ�ضلوب 

والتمثيل يف اآن واحد.
ال�ضهرية  الروايات  امل�ضرحية واحدة من  ومتثل 
دود�ضون،  ت�ضارلز  الريا�ضيات  وعامل  للكاتب 
التي  كارول«،  »لو�ضي  الأدبي  با�ضمه  املعروف 
مو�ضيقية  م�ضرحية  اإىل  اأدبي  عمل  حتولت من 
دامين  العاملي  امل�ضرحي  تاأليفها  يف  �ضارك 

اآلبارن.
وجنحت امل�ضرحية يف حتفيز اجلمهور للم�ضاركة 
�ضمن  واحلركات  والرق�ضات  الأغاين  اأداء  يف 
قدم  واحلركة،  بالن�ضاط  حافل  ا�ضتعرا�س 

الآخرين،  مع  ال�ضداقة  اأهمية  حول  ال�ضامية  الر�ضائل  من  جمموعة 
باأ�ضلوب فني جمع بني املنطق واجلدل يف طرح الأفكار للتنا�ضب مع ال�ضغار 

والكبار.
 

ح�شني اجل�شمي يزور اأطفال اأ�شحاب الهمم يف مركز »كلماتي« للتوا�شل والتاأهيل 
�ضمن اأعماله ووقته املخ�ض�س لالأعمال الإن�ضانية، زار الفنان الإماراتي د. ح�ضني اجل�ضمي )ال�ضفري فوق العادة للنوايا 
احل�ضنة( اأ�ضحاب الهمم من اأطفال مركز )كلماتي( للتوا�ضل والتاأهيل يف دبي، املتخ�ض�س مب�ضاعدة الأطفال اأ�ضحاب 
الهمم، وتبادل معهم الأحاديث املختلفة بح�ضور املرتجمني بلغة الإ�ضارة اخلا�ضة لل�ضم، وقراأ عليهم جمموعة من 

ق�ض�س الأطفال، ثم التقط ال�ضور التذكارية مع الأطفال وعائالتهم.
والتقى اجل�ضمي خالل الزيارة الإن�ضانية مبعايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح، وجتاذب معه اأطراف 

احلديث حول اأهمية دعم وم�ضاندة مثل هذه امل�ضاريع الإن�ضانية، ثم تقابل مع الوفد الأمريكي الزائر للمركز.
واأعرب اجل�ضمي عن فخره الكبري مبركز )كلماتي( وما يقدمه من خدمات متميزة لالأطفال اأ�ضحاب الهمم، وقال: 
وم�ضاعدة كل طفل من  الهمم،  اأ�ضحاب  اأبنائنا من  تعليم  واملتميز يف  التعليمي اخلا�س  املركز  بوجود هذا  “اأفتخر 
هذه الفئة على حتقيق اأق�ضى قدراته، �ضمن اأدق التفا�ضيل التي ت�ضاهم ب�ضكل كبري يف عملية التاأهيل، موؤكداً اإهتمام 
يف  ت�ضاهم  التي  الإن�ضانية  املراكز  هذه  وم�ضاندة  دعم  على  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  و�ضيوخ  حكومة  وحر�س 
زرع الأمل والتفاوؤل لالأطفال واأهاليهم، وقال: نحن ننتهج ما تعلمنا من والدنا الراحل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان )رحمه اهلل( و�ضيوخنا الكرام الأفا�ضل، وهذا اأقل ما ميكن اأن يقدم لالإن�ضانية من اأجل التعاي�س و�ضط الأمن 

والطماأنينة والوعي وال�ضعادة.

بروج تكرم موظفيها املتميزين 
باأدائهم الناجح و�شغفهم بالتفوق 

تقديراً جلهوهم  اأكر من 50 موظفاً  البرتوكيماوية  بروج  �ضركة  كرمت 
ال�ضركة  بهما  تتميز  اللذان  والتفوق  التميز  روح  تعزيز  يف  وم�ضاهمتهم 
وقدرتها على توفري حلول بال�ضتيكية تواكب احتياجات الأعمال يف امل�ضتقبل 

وجُت�ضد روؤية بروج عرب ا�ضرتاتيجيتها اجلديدة لعالمتها التجارية.
ال�ضركة  وا�ضعة على نطاق  �ضهرة  بروج لالبتكار«  اكت�ضبت »جوائز  اأن  بعد 
م�ضمى  تغيري  مت  املا�ضية،  الت�ضع  ال�ضنوات  خالل  العامل  حول  ومكاتبها 
اجلائزة يف دورتها العا�ضرة لهذا العام لي�ضبح »جوائز بروج للتميز« كتعبري 
على  ال�ضوء  لت�ضلط  وتو�ضعها  اجلائزة  هذه  متيز  التي  البتكار  روح  عن 
�ضريحة اأو�ضع من جهود املوظفني واإجنازاتهم التي كانت ول زالت تعترب 

املحرك الرئي�ضي للتميز والنجاح يف ال�ضركة.

الطاهية ال�شغرة جهان رازدان 
تطل على زوار»ال�شارقة القرائي«

الهندية  الطاهية  دعت  العذب،  و�ضوتها  الطفولية،  �ضحكاتها  اأنغام  على 
ال�ضغرية جهان رازدان، جمهور مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل بدورته 
يف  ال�ضهية،  واحللويات  املاأكولت  من  جمموعة  اإعداد  يف  مل�ضاركتها   ،10 ال� 
فعاليات ركن الطهي، املقام يف اك�ضبو ال�ضارقة، والذي ي�ضت�ضيف نخبة من 
جهان  وقدمت  اجلاري.  اأبريل   28 حتى  والعامليني،  العرب  الطهاة  اأ�ضهر 
جمموعة من املقبالت اخلفيفة التي تعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف اإعدادها على 
العنب مع رقائق  بداية و�ضفة« �ضل�ضة جواكامويل  اأعدت  الفاكهة، حيث 

اخلبز »، املكونة من ع�ضري الليمون، 
وازهار  خبز،  وكزبرة،  وملح،  فلفل، 
منزوع  وردي  وعنب  الكابوت�ضينو، 
البذور، ومن ثم اأعدت طبق« مقبالت 
من  امل�ضنوعة  والعنب«،  اخليار 
فيالدلفيا،  وجبنة  والعنب،  اخليار، 
الفلفل  و�ضرائح  البي�ضتو،  و�ضل�ضة 
وكرات  نعناع  وكرات  احللو،  الأحمر 

ذهبية للتزيني.

الحتاد للطران ت�شت�شيف الروبوت 
�شوفيا يف معر�س �شوق ال�شفر العربي

ا�ضت�ضافة  للطريان  الحتاد  تعتزم 
الإمارات  دولة  يف  �ضوفيا  الروبوت 
متحدثة  لتكون  املتحدة  العربية 
البتكار  م�ضتقبل  عن  ر�ضمية 
خالل  الطريان  قطاع  يف  والتقنية 

معر�س �ضوق ال�ضفر العربي.
هي  �ضوفيا  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
ب�ضهرة  حظيت  ب�ضري  �ضبه  روبوت 
الأمم  يف  حتدثها  بعد  وا�ضعة 
املتحدة وا�ضت�ضافة باقة من النجوم 
وامل�ضاهري على م�ضتوى العامل. كما 
اأول ن�ضري لالبتكار على  نالت لقب 
الهادئ  واملحيط  اآ�ضيا  قارة  م�ضتوى 
املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع 
يح�ضل  اآيل  اإن�ضان  واأول  الإمنائي 
ح�ضولها  اإثر  وذلك  جن�ضية  على 

على اجلن�ضية ال�ضعودية.

ق�شر املويجعي ي�شتعيد تقاليد »حق الليلة« 
اأقيمت يف ق�ضر  التي  العائلة(  )يوم  ور�ضة  150 طفاًل يف  اأكر من  �ضارك 
املويجعي موؤخراً �ضمن الربنامج الثقايف ملنطقة العني الذي تنظمه دائرة 

الثقافة وال�ضياحة- اأبوظبي، وذلك احتفاًء ب�)حق الليلة(.
�ضارك الأطفال مع عائالتهم يف احياء التقاليد املرتبطة بليلة املنت�ضف من 
الكرمي، ف�ضمموا حقائب  �ضهر �ضعبان، احتفاًء بقرب قدوم �ضهر رم�ضان 
خا�ضة باملنا�ضبة جلمع احللويات من بيوت اجلريان، م�ضتخدمني الأوراق 

والزخارف املختلفة لتزيينها باأ�ضاليبهم اخلا�ضة. 

»األي�س يف بالد العجائب« تاأخذ �شغار »ال�شارقة القرائي« اإىل بحر احلكايات

فندق »ريك�شو�س النخلة دبي« يبتكر برناجما  للر�شاقة وال�شحة 

نرفانا لل�شفر وال�شياحة حت�شد 6 من جوائز ال�شفر العاملية 2018
 فازت �ضركة نريفانا لل�ضفر وال�ضياحة ، ب�ضت جوائز مرموقة من جوائز ال�ضفر العاملية لعام 2018 والتي اأقيمت 

يف حفل �ضخم يف راأ�س اخليمة م�ضاء اخلمي�س املا�ضي. 
وفازت �ضركة نريفانا لل�ضفر وال�ضياحة ،بجائزة اأف�ضل منظم رحالت يف ال�ضرق الو�ضط ، وجائزة اف�ضل �ضركة 
لدارة حافالت الليموزين الفاخرة يف ال�ضرق الأو�ضط ، وجائزة وكالة �ضفر العمال الرائدة يف دولة المارات 
المارات. وح�ضلت  دولة  ال�ضياحية يف  الوجهات  اإدارة  يف  رائدة  �ضركة  اف�ضل  بجائزة   فازت  كما    .2018 لعام 
القت�ضادية  ال�ضفر  وكالة  وجائزة    .2018 لعام  المارات  دولة  يف  رحالت  منظم  اف�ضل  جائزة  على  ال�ضركة 
الرائدة يف اأبوظبي لعام 2018. ومّت الإعالن عن هذه اجلوائز خالل احلفل الذي ح�ضره قادة ورواد �ضناعة 
ال�ضياحة وال�ضفر يف الإمارات ومنطقة اخلليج. من جانبه، اأعرب ال�ضيد عالء العلي، الرئي�س التنفيذي  ل�ضركة 
على  �ضهادة  اجلوائز  هذه  مُتّثل  قائاًل:  القّيمة  اجلوائز  بهذه  بالفوز  �ضعادته  عن  وال�ضياحة  لل�ضفر  نريفانا 
تقّدمنا امل�ضتمر واملتوا�ضل نحو التفوق، ون�ضعى على الدوام لتحّمل م�ضوؤولياتنا وزيادة جهودنا لتوفري اأف�ضل 
نوا�ضل  كما  الأو�ضط.  ال�ضرق  ومنطقة  اخلليج  الإمارات،  يف  لعمالئنا  والفاخرة  املُتمّيزة  واملنتجات  اخلدمات 

ال�ضعي ملنح عمالئنا اأف�ضل العرو�س املتنّوعة واملنا�ضبة لق�ضاء الإجازات يف جميع اأنحاء العامل .

بعد  والنحالل  والت�ضتت  الثمينة، 
يجعلها  ما  وهذا  مواطنها.  �ضياع 
املهددة  احليوانات  اأكر  اأحد 
ومن  الأر�س.  وجه  على  بالنقرا�س 
الإمارات  حديقة  اأن  بالذكر  اجلدير 
للحيوانات هي احلديقة الوحيدة من 
نوعها التي تعمل على اإيواء الفيلة يف 
وقد  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة 
ومنحها  حمايتها  م�ضوؤولية  و�ضعت 

لتوفري  الالزمة  العناية  �ضبل  اأق�ضى 
لها،  بالن�ضبة  �ضحي  حياة  منط 
متنح  كما  اهتمامها.   قائمة  على 
للتفاعل  الفر�ضة  زوارها  احلديقة 
مب�ضاعدة  واإطعامهما  ورادا  مادو  مع 
القيمني على الفيلة املخت�ضني الذين 
بزيارة  ال�ضيوف  ا�ضتمتاع  ي�ضمنون 
مبعلومات  تريهم  ممتعة  تفاعلية 

قيمة عن هذه الثدييات املده�ضة. 

�ضاملة  حلول  وتوفري  اجل�ضم 
ثم  لكل �ضيف،  التوازن  ل�ضتعادة 
للم�ضي  اجلميع  ا�ضطحاب  يتم 
لإيقاظ  دقيقة   20 ملدة  التاأملي 

حوا�ضهم مع �ضروق ال�ضم�س. 
جمموعة  الربنامج  ويتبع 
للم�ضي  ال�ضاملة  الأن�ضطة  من 
وكرة  واليوجا  النورديك 

والريا�ضات  ال�ضاطئية  الطائرة 
الكاجنو  وقفز  املاء  وبولو  املائية 
والبيالت�س وكرة القدم يف الهواء 

الطلق.

دويت�شه بنك يعني جمال الك�شي
 رئي�شًا اإقليميًا له يف الإمارات 

اإىل  اإ���������ض��������اف��������ة 
م��ن�����ض��ب��ه احل���ايل 
تنفيذي  كرئي�س 
ال�ضرق  مل��ن��ط��ق��ة 
الأو��������������������ض�������������������ط 
اأعلن  واإف��ري��ق��ي��ا، 

دويت�ضه بنك عن تعيني جمال الك�ضي 
الإمارات  دول��ة  يف  له  اإقليمياً  رئي�ضاً 
ل��ف��رع��ه يف مركز  ت��ن��ف��ي��ذي��اً  ورئ��ي�����ض��اً 
ل�ضدور  خا�ضعاً  العاملي،  امل��ايل  دب��ي 
اجلهات  قبل  من  الالزمة  املوافقات 
التنظيمية.   و�ضيتوىل جمال الك�ضي 
���ض��الح��ي��ات��ه م��ب��ا���ض��رًة خ��ل��ف��اً لرفيق 
ليوا�ضل  البنك  الذي غادر  الناي�س 

م�ضريته املهنية يف املنطقة. 
وقال اأ�ضوك اآرام، الرئي�س التنفيذي 
دويت�ضه  لدى  »اإن  بنك   لدويت�ضه 
جتاه  ورا�ضخاً  قوياً  التزاماً  بنك 
الإمارات، ويعك�س تعني جمال  دولة 
دولة  اأهمية  املن�ضب  هذا  يف  الك�ضي 
الإمارات يف �ضياق اأعمالنا يف املنطقة 
�ضمعة طيبة  به من  يتمتع  ملا  وذلك 

وخربة وا�ضعة..

الإمارات  وحديقة  منتجع  ي�ضلط 
اثنني  على  ال�ضوء  للحيوانات، 
ورادا،  مادو  العمالقة؛  �ضاكنيه  من 
بالتعرف  لال�ضتمتاع  ويدعوكم 
خالل  من  واطعامهما  عليهما 
الذي  الرائع  التثقيفي  الربنامج 

تقدمه احلديقة هذا ال�ضهر.
اإن مادو ورادا الودودين والجتماعيني 
وهما  هنديني،  فيلني  هما  واملرحني، 
واأبوظبي  احلديقة  �ضكان  اأ�ضخم 
اإىل  طريقهما  وجدا  وقد  باأ�ضرها. 
من  انقاذهما  مت  اأن  بعد  العا�ضمة 
تعر�ضا  حيث  ال�ضريك،  خيم  اأحد 
لالإيذاء و�ضوء املعاملة ل�ضنوات عدة. 
الوقت  مي�ضيان  فاأ�ضبحا  اليوم،  اأما 
الفاكهة  بتناول  وال�ضتمتاع  باللعب 
للفيلة،  الطبيعي  ال�ضلوك  وممار�ضة 
ل  ذكريات  �ضناعة  اإىل  بالإ�ضافة 

تن�ضى برفقة زوار احلديقة. 
قد  الآ�ضيوية  الفيلة  ن�ضبة  اإن 
الأخرية  ال�ضنوات  يف  ب�ضدة  ت�ضاءلت 
امل�ضروع  غري  لل�ضيد  تعر�ضها  ب�ضبب 
العاجية  اأنيابها  على  لال�ضتيالء 

النخلة  )ريك�ضو�س  فندق  اأعلن 
دبي( عن اإطالق برنامج للر�ضاقة 
�ضاحب  روؤية  لدعم  وال�ضحة 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
ال�ضعادة  اأجندة  لأهداف  حتقيقاً 
جلعل  الذكية(  ب�)دبي  اخلا�ضة 
يف  الأ�ضعد  املدينة  دبي  مدينة 

العامل.  
مم هذا الربنامج ليحظى  وقد �ضُ
ال�ضيوف بتجربة مليئة بال�ضعادة 
اأعلى  ولكت�ضاب  واحليوية 
ي�ضمل  حيث  الطاقة  م�ضتويات 
وهي  رئي�ضية  اأن�ضطة  ثالثة 
وال�ضاكرا،  الطاقة  عافية  حتليل 

امل�ضي التاأملي، و�ضاعة التدبر.
ال�ضاكرا  بتحليل  الربنامج  يبداأ 
العافية  خبري  خالل  من  التقني 
الدكتورة �ضميثا برابهاكار لتقييم 
طاقة  وعقبات  الإجهاد  موؤ�ضر 

مادو ورادا..  فيالن عمالقان يف حديقة الإمارات للحيوانات



جندي مفقود يجتمع باأ�شرته بعد 40 عامًا
متكن جندي هندي �ضابق من اأن يلتقي باأفراد اأ�ضرته للمرة الأوىل 

بعد فراق دام لأكر من 40 عاماً، بف�ضل فيديو على تويرت. 
وك���ان خ��ون��درام غامهري )66 ع��ام��اً( ق��د انف�ضل ع��ن زوج��ت��ه يف 
اأن يختفي ب�ضكل مفاجئ من  املا�ضي، قبل  القرن  ال�ضبعينات من 
اأ�ضرته  وا�ضتطاعت  الهند،  �ضرقي  �ضمال  مانيبور  ب��ولي��ة  امل��ن��زل 
تويرت  فيديو على  اأن ظهر يف مقطع  بعد  عليه،  تعر  اأن  اأخ��رياً 

وهيو يغني، بح�ضب موقع لد بايبل.
عاماً(،   57( كولت�ضاندر  الأ�ضغر  �ضقيقه  مع  خوندرام  و�ضيلتقي 
اكت�ضاف  حلظة  ال�ضقيق  وي�ضف   ،1978 ع��ام  منذ  الأوىل  للمرة 
اأن �ضقيقه ل يزال على قيد احلياة "مل اأ�ضتطع اأن اأ�ضدق، عندما 
جاء اأحد اأبنائي وهو يجري ليعر�س علي مقطع فيديو ل�ضقيقي، 
من  اأمت��ك��ن  ومل  البكاء،  ع��ن  اأت��وق��ف  مل  الفيديو  �ضاهدت  عندما 

النوم اأو اأتناول الطعام، كنت �ضعيداً للغاية".
وكان خوندرام على خالف مع اأ�ضقائه اخلم�ضة، قبل اأن يغادر اإىل 
فريوز  ال�ضارع  م�ضور  قبل  من  ت�ضويره  ومت  مومباي،  العا�ضمة 
�ضاكر يف العام املا�ضي، وهو يغني يف ال�ضارع، ويعتقد اأنه عانى من 

م�ضاكل مع اإدمان الكحول خالل �ضنوات غيابه.

جهد خرايف لت�شوير عرو�شني
يعترب احل�ضول على �ضور مثالية حلفل الزفاف من اأكر الأ�ضياء 
جهداً  امل�ضور  هذا  بذل  فقد  لذا  العرو�ضني٬  م�ضجع  تق�س  التي 

خرافياً يف التقاط �ضور الزفاف لهذين العرو�ضني.
ظهر م�ضور هندي يف ت�ضجيل م�ضور وهو يت�ضلق اإحدى الأ�ضجار 
ويتدىل من على اأغ�ضانها يف حماولة منه لاللتقاط �ضور مميزة 

للعرو�ضني.
كنت  "عندما  جتربته  على  له  تعليق  يف  بابو  راج��و  امل�ضور  وق��ال 
اأن  ق���ررت  ل��ذا  العنكبوت٬  كالرجل  اأ�ضبح  ب���اأن  اأح��ل��م  كنت  ط��ف��اًل 

اأ�ضتفيد من ال�ضغف يف عملي كم�ضور".
اأن يكون  اأقوم بعملي على اأكمل وجه٬ و اأمتنى  اأن  "اأحب  واأ�ضاف 

العرو�ضني �ضعداء بهذه ال�ضور".
على  ن�ضرها  بعد  الإن��رتن��ت  على  ك��ب��رياً  رواج���اً  اللقطات  ولقيت 
العديد من مواقع التوا�ضل الجتماعي٬ وحظيت بعدد م�ضاهدات 

كبري٬ بح�ضب ما ورد يف �ضحيفة مريور الربيطانية. 

م�شرع عرو�شني بعد يوم من زفافهما 
قتل 7 اأف��راد من عائلة واح��دة، من ج��راء ح��ادث �ضري م��روع على 
طريق �ضريع جنوبي باك�ضتان، بينهما عرو�ضان عقدا حفل قرانهم 
قبل يوم واحد فقط. وقال ال�ضابط يف ال�ضرطة الباك�ضتانية اأ�ضلم 
�ضيارة ريا�ضية متعددة  اإن احلادث وقع عندما �ضدمت  عقيالين 

الأغرا�س اإ�س يو يف �ضيارة العائلة من اخللف.
واأ�ضاف اأن طفلة عمرها عامان جنت من املوت املحقق يف احلادث 

بعدما األقاها ذووها خارج ال�ضيارة.
ال�ضيارة  يف  ا�ضتعلت  النريان  بر�س" اأن  "اأ�ضو�ضيتد  وكالة  وذك��رت 

وحتولت ب�ضرعة اإىل كرة نارية.
واأ�ضار عقيالين اإىل اإن ال�ضرطة وعمال الإنقاذ ا�ضطروا اإىل قطع 

املعادن واحلطام لنت�ضال اجلثث.
واأو�ضح اأن ثمانية اأ�ضخا�س، من بينهم �ضرطي وعرو�ضه، كانوا يف 
ال�ضيارة التي كانت تقلهم عائدين اإىل منزلهم يف مدينة جاكوب 

اآباد بعد الزفاف يف كرات�ضي، الأربعاء املا�ضي.
ويتكرر وقوع حوادث قاتلة يف باك�ضتان ب�ضبب �ضوء الطرق وجتاهل 

�ضائقي ال�ضيارات قواعد املرور ومعايري ال�ضالمة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طبيبة تعالج �شلوك طفل بلعاب كلب 
تواجه طبيبة كندية خمت�ضة بالعالج الطبيعي انتقادات وا�ضعة على مواقع التوا�ضل الجتماعي، بعد اأن تفاخرت 

اأخرياً با�ضتخدامها عقاراً م�ضتخرجاً من لعاب كلب م�ضعور، لعالج ال�ضلوك العدواين لأحد الأطفال. 
وكتبت الدكتورة اآنكي زميرمان حول هذه احلالة املثرية لالهتمام على موقعها، حيث واجهت م�ضكلة طفل يبلغ من 

العمر 4 �ضنوات، كان يعاين من م�ضاكل يف النوم، ويخاف من امل�ضتذئبني، ويهاجم باقي الأطفال يف املدر�ضة.
وبعد اأن حتدثت الدكتورة زميرمان مع والدي الطفل، علمت اأنه يحب اللحم، وخا�ضة الربغر، ومل يكن يحب اأن 

يحت�ضنه اأحد، وبدًل من ذلك، كان يحب اأن ي�ضم ويلعق والدته مثل الكلب.
ولدى �ضوؤال والدته اإن كان تعر�س لع�ضة كلب، اأجابت الأم اأن كلباً م�ضعوراً ع�ضه عندما كان بعمر عامني، فقررت 
الدكتورة زميرمان اأن تعالج الطفل با�ضتخدام عالج م�ضتخرج من لعاب كلب م�ضعور، حيث تعتقد اأن الكلب الذي 

ع�ضه، ميكن اأن يكون قد مت تطعيمه موؤخراً �ضد داء الكلب.
وجرى عالج الطفل على مدى عدة اأ�ضهر، وبداأت حالته تتح�ضن ب�ضكل تدريجي، حيث بات ينام ب�ضكل اأف�ضل، ومل 

يعد يخ�ضى من امل�ضتذئبني، وتوقف عن العتداء على الأطفال يف املدر�ضة.
اإل اأن ردود الفعل على هذه الطريقة يف العالج مل تكن كما تاأمل زميرمان، حيث انتقد الكثريون ا�ضتخدام لعاب 
كلب م�ضعور ل�ضفاء الطفل، وعلى الرغم من هذه التعليقات، اإل اأن كلية طب الأع�ضاب يف كولومبيا الربيطانية 

تقف اإىل جانب زميرمان وطريقتها الغريبة يف العالج، بح�ضب موقع اأوديتي �ضنرتال.   
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حممد �شالح يت�شدر �شوق فواني�س رم�شان 
ال�ضخ�ضيات  اإح���دى  اختيار  م�ضر  يف  الفواني�س  وم�ضتوردو  �ضناع  اع��ت��اد 
رم�ضان،  فواني�س  على  �ضورته  وو�ضع  ا�ضمه،  لإطالق  واملحبوبة  امل�ضهورة 
مبيعات  ن�ضبة  وحتقيق  املو�ضمي،  املنتج  ه��ذا  ترويج  يف  �ضعبيته  ل�ضتثمار 

مرتفعة. 
وجاء هذا العام ب�ضخ�ضية جنم كرة القدم حممد �ضالح.

التاألق يف املالعب الأوربية كافية لإطالق ا�ضم جنم  6 �ضنوات من  وكانت 
اجتاح  ال��ذي  العام  فانو�س رم�ضان هذا  امل�ضري حممد �ضالح على  الكرة 

الأ�ضواق امل�ضرية، متاما كما اجتاحت �ضعبية �ضالح قلوب امل�ضريني.
"اإقبال لفتا على اقتناء فانو�س حممد  ويوؤكد بع�س جتار لعب الأطفال 
�ضالح يف الأيام الأوىل لظهوره بالأ�ضواق" رغم ارتفاع �ضعره الذي يرتاوح 
بني 5 دولرات و15 دولرا للفانو�س الواحد. وتتنوع اأ�ضكال فواني�س حممد 
�ضالح بني الفانو�س اخل�ضبي امل�ضنع حمليا واملطبوع عليه �ضورة �ضالح، 
�ضالح  هيئة  على  وامل�ضمم  البال�ضتيك  م��ن  امل�ضنع  امل�ضتورد  والفانو�س 
مرتديا قمي�س منتخب م�ضر الأحمر. ورغم ا�ضتمرار �ضريان قرار حظر 
عن  ال�ضادر  تراثي،  طابع  ذات  �ضلعة  باعتبارها  رم�ضان  فواني�س  ا�ضترياد 
�ضينية  الفواني�س  تدخل   ،2015 ع��ام  امل�ضرية  وال�ضناعة  التجارة  وزارة 

ال�ضنع ال�ضوق امل�ضرية حتت م�ضمى "لعب اأطفال".

ديانا وميغان ماركل.. ق�شة اأمرتني
يرى كاتب �ضرية الأمرية الراحلة ديانا اأنها كانت �ضتوافق على زواج ابنها 
الأمري هاري من املمثلة الأمريكية ميغان ماركل، م�ضريا اإىل اأوجه ت�ضابه 

كثرية بني الق�ضتني.
واأفاد الكاتب الربيطاين اأندرو مورتون بوجود اأوجه ت�ضابه بني الق�ضتني. 
وق�ضى كتاب مورتون املثري للجدل عن ديانا، والذي �ضدر عام 1992، على 

اأ�ضطورة زواجها من ت�ضارلز الذي ي�ضبه احلكايات اخليالية.
وانتهى مورتون الآن من كتابة �ضرية ماركل والتي حتمل عنوان )ميغان: 

اأمرية من هوليوود(.
ع��ام��ا. دخلت ميغان   36 ع��ن عمر  دي��ان��ا  "توفيت  دي��ان��ا  وق��ال كاتب �ضرية 
فهي  ديانا،  من  الراية  ت�ضلمت  وكاأنها  الأم��ر  يبدو   ..36 وعمرها  امل�ضهد 

اأنيقة وفاتنة وت�ضارك يف الأعمال الإن�ضانية".
ونقلت رويرتز عن الكاتب الربيطاين "لذا كانت ديانا �ضتوافق على ميغان، 
بل ورمبا ترى ذلك نوعا من تدابري القدر". واأ�ضبحت �ضرية مورتون عن 
ديانا من اأف�ضل الكتب مبيعا، وك�ضف فيها عن اأن زواج ديانا وت�ضارلز انهار 
مبا يحول دون اإ�ضالحه، وعن اأن ديانا كانت تعاين من ا�ضطرابات الأكل 

وحاولت النتحار عدة مرات ب�ضبب حياتها التعي�ضة مع ت�ضارلز.

ف�شلت بفتح 
املظلة فهوت

تعر�ضت امراأة ا�ضرتالية لإ�ضابات 
فتح  ف�����ض��ل��ت يف  اأن  ب��ع��د  خ���ط���رية، 
املظلة، لدى تنفيذها قفزة مظلية 

للمرة الأوىل يف حياتها. 
عاماً(   25( ك�����اري  اإمي�����ا  ون���ف���ذت 
قفزتها اخلطرية، التي طاملا حلمت 
بها يف عام 2013 يف �ضوي�ضرا، ومل 
هذه  ينتظرها يف  م��ا  ت��ت��وق��ع  ت��ك��ن 
القفزة، حيث كان املزلق مت�ضابكاً، 
وال������ت������ف ح��������ول ع����ن����ق م����درب����ه����ا، 
فقط،  اجلانبية  املظلة  وانفتحت 

وهما يهويان باجتاه الأر�س.
وت�����ض��رح اإمي����ا م��ا ح���دث ب��ع��د ذلك 
ع���رب م��وق��ع��ه��ا الإل�����ك�����رتوين: "يف 
نف�ضي  وج���دت  التالية،  اللحظات 
نحو  ووج��ه��ي  الأر�����س  على  ملقاة 
الأ�ضفل، وهناك رجل فاقد الوعي 

ل يزال مثبتاً على ظهري".
عني،  اأب��ع��دت��ه  "عندما  واأ���ض��اف��ت: 
حتريك  اأ�ضتطيع  ل  اأن��ن��ي  اأدرك����ت 
���ض��اق��ّي، ك���ان ه���ذا اأ����ض���واأ ���ض��ع��ور يف 
ح���ي���ات���ي، وح���ت���ى ه�����ذا ال�����ي�����وم، ل 
اإن���ه���ا حلظات  اأ���ض��ت��ط��ي��ع و����ض���ف���ه، 
اأن�����ض��اه��ا واأحم���وه���ا من  اأمت��ن��ى اأن 
لإ�ضابة  اإمي��ا  وتعر�ضت  ذاكرتي". 
ال�������ض���وك���ي،  خ����ط����رية يف احل����ب����ل 
بالإ�ضافة اإىل اأنها ك�ضرت حو�ضها 
وح��ط��م��ت اأ���ض��ن��ان��ه��ا يف احل�����ادث، 
 4 مل��دة  امل�ضت�ضفى  يف  تعالج  وظلت 

اأ�ضهر كاملة.
ول ت�����زال اإمي�����ا ت���ع���اين م���ن اآث����ار 
احل���ادث���ة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأنها 
الآن على قدميها،  ال�ضري  ت�ضطيع 
ل��ك��ن الأط���ب���اء ي���ح���ذرون م��ن اأنها 
الكر�ضي  ا�ضتعمال  اإىل  ت�ضطر  قد 

املتحرك يف امل�ضتقبل.

ملكة بريطانيا حتتفل 
مبيالدها ال�92

اإليزابيث  امللكة  بريطانيا  ملكة  احتلفت 
جلو�ضا  بريطانيا  ملوك  اأط��ول  الثانية، 
على العر�س، ام�س ال�ضبت بعيد ميالدها 

الثاين والت�ضعني.
وقبيل الحتفالت، اأ�ضادت رئي�ضة الوزراء 
تقود  اأن  املتوقع  من  التي  م��اي،  ترييزا 
الحتفالت، ب��”تفاين امللكة واإخال�ضها” 
التي  الكومنولث،  دول  رابطة  رئا�ضة  يف 
ع�ضويتها  يف  وت�ضم  بريطانيا  تقودها 

53 دولة، منذ عام .1952
ومن املقرر اأن حت�ضر امللكة، التي حكمت 
حفال  ع��ام��اً،   65 م��ن  لأك���ر  بريطانيا 
مو�ضيقيا يف قاعة األربت امللكية يف لندن 
وكايلي  جونز  ت��وم  م��ن  ك��ل  فيه  ي�ضارك 
و�ضاجي،  و�ضتينج  ديفيد  وكريج  مينوج 
ليدي�ضميث  اأفريقية  اجلنوب  والفرقة 

بالك مامبازو.

�ُشجن لق�شه �شعر طفل بطريقة مذلة
ملدة  بال�ضجن  بريطانيا  يف  احل��الق��ني  اأح���د  ع��ل��ى  ُح��ك��م 
8 اأ���ض��ه��ر، ب��ع��د اأن اأع���ط���ى ط��ف��اًل ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 10 
"ذا  موقع  تقرير  وبح�ضب  مّذلة.  �ضعر  ت�ضفيفة  �ضنوات 
تيليغراف" الإلكرتوين، فاإن الطفل كان يتباهى بق�ضة 
مت  عندما  حالقة،  اآل��ة  م�ضتخدماً  لنف�ضه  اأعطاها  �ضعر 
على  �ضعره  حلق  على  اأق��دم  لل�ضعر  م�ضفف  اإىل  اإر�ضاله 

درجة واحدة عقاباً له.
الآخرين  قبل  من  م�ضايقته  بعد  احل��ذق  الطفل  اأن  اإل 

جلاأ اإىل ال�ضرطة م�ضتكياً على احلالق. 
بادفورد  بلدة  يف  ال�ضرطة  األقت  ال�ضكوى،  على  وتعقيباً 
الربيطانية القب�س على حالق يدعى عبد الرحيم عمر، 
الذي مل ينف ق�س �ضعر الطفل ب�ضكل مريع، موؤكداً اأنه 
احلالقة  اآل��ة  ا�ضتخدام  بعدم  در�ضاً  الطفل  يلقن  اأن  اأراد 
لوحده لأنها اأداة خطرية.  وعليه، اأر�ضلت ال�ضرطة عبد 
الدعاء  اأ�ضار  اأن  بعد  اأ�ضهر   8 مل��دة  ال�ضجن  اإىل  الرحيم 
العام اأن العقاب الذي ناله الطفل ت�ضبب له باأذى نف�ضي 
ما  اأن  الق�ضية  ت��وىل  ال���ذي  القا�ضي  وت��اأك��ي��د  وج�����ض��دي 

ح�ضل هو "اأقرف طريق لالإذلل".

ابنة الثالثة كادت تقتل والدتها
ح��داً حلياة  ت�ضع  اأن  الثالثة من عمرها  ك��ادت طفلة يف 
مب�ضد�س  عليها  ال��ن��ار  اأط��ل��ق��ت  عندما  احل��ام��ل  وال��دت��ه��ا 
عرت عليه يف �ضيارتها.  وقد اخرتقت الر�ضا�ضة التي 
اأطلقتها الطفلة، املقعد الأمامي واأ�ضابت الأم يف كتفها، 
بينما كانتا جتل�ضان داخل ال�ضيارة مبراآب خا�س مبركز 

مرييفيل التجاري بولية اإلينوي الأمريكية. 
ال�ضيارة  ب��اب  الأم  فتحت  ال��ن��ار،  لإط���الق  تعر�ضها  وبعد 
ال��ع��ون من  ت�ضرخ طالبة  وه��ي  منها  اخل���روج  وح��اول��ت 
�ضماع  فور  لنجدتها  الذين هرعوا  املكان،  املتواجدين يف 
اإنهم �ضمعوا �ضوت �ضراخ  ا�ضتغاثتها.  وقال �ضهود عيان 
كانت  املكان  اإىل  و�ضلوا  وعندما  لنجدتها،  وهبوا  ام��راأة 
التقارير  ال�ضيارة. وتقول  املراأة غارقة يف دمائها بجانب 
اإن زوج املراأة كان يف مكان قريب لدى وقوع احلادثة، واإنه 

هرع لطلب الإ�ضعاف فور علمه مبا حدث. 
ال����زوج ل�ضتجوابه  ال��ق��ب�����س ع��ل��ى  ال�����ض��رط��ة  األ��ق��ت  وق���د 
طفلته،  متناول  يف  م�ضد�ضه  ت��رك  يف  اإهماله  بخ�ضو�س 
الالزم،  العالج  لتلقي  امل�ضت�ضفى  اإىل  امل���راأة  نقلت  بينما 

بح�ضب ما ورد يف �ضحيفة مريور الربيطانية. 

مزحة قاتلة
اأن  كادت مزحة ثقيلة من �ضديقة ل�ضديقتها يف بولندا 
تتحول اإىل حادث مروع، بعدما دفعت اإحداهما الأخرى، 

باجتاه حافلة حماذية ت�ضري على الطريق.
واأظ���ه���رت ك��ام��ريا امل��راق��ب��ة ف��ت��ات��ني ت�����ض��ريان اإىل جانب 
يف  لكن  ال��ط��ري��ق،  على  ه���ادئ،  ب�ضكل  البع�س،  بع�ضهما 
حلظة مباغتة، دفعت اإحداهما �ضديقتها، فاأوقعتها حتت 
احلافلة. وحل�ضن احلظ، فقد وقعت الفتاة ال�ضحية، حتت 

اآخر احلافلة، ولذلك، مل تتعر�س للده�س بالعجالت.
وقامت الفتاة متثاقلة بعد وقوعها على الأر�س، وفر�ضت 
ال�ضرطة غرامة مالية على �ضاحبة املزحة الثقيلة، ومل 
املتهورة  فال�ضديقة  احل���د،  ه��ذا  عند  متاعبها  تتوقف 

تواجه حكما ق�ضائيا بعام من ال�ضجن. فكتوريا جا�ضت�ش خالل ح�ضورها ال�ضباق ال�ضنوي اخلام�ش والع�ضرون MS غال يف بيفريل هيلز.  )ا ف ب(

نهر بلون الكاري
ع����رب مدينة  ن���ه���ر مي����ر  ا���ض��ط��ب��غ 
باللون  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ب�����رادف�����ورد 
الأ���ض��ف��ر ال��ق��ري��ب ل��ل��ك��اري، وتبني 
اأن هذا  اأ���ض��ه��ر م��ن الأب��ح��اث،  بعد 
الهندية  املطاعم  ع��ن  ن��اجت  ال��ل��ون 

القريبة. 
الهند  يف  ال�ضعبي  الطبق  وت��دف��ق 
برادفورد  م��دي��ن��ة  يف  ال��ن��ه��ر،  ع��رب 
ذلك  اأن  وات�ضح  يورك�ضاير،  غربي 
ال�ضحي  ال�������ض���رف  ن���ظ���ام  ب�����ض��ب��ب 
لدى  يكن  املدينة، ومل  القدمي يف 
اأن مياه  ف��ك��رة  امل��ط��اع��م  اأ���ض��ح��اب 
بها  ينتهي  ب��ه��م،  اجل��ل��ي اخل��ا���ض��ة 

احلال يف النهر.
وب�������ض���ب���ب ه������ذا ال���ن���ظ���ام ال���ق���دمي 
تقوم  ما  غالباً  ال�ضحي،  لل�ضرف 
املباين القدمية، بتفريغ املياه اإىل 
النهر،  اإىل  ومنها  اجلوفية  الآب��ار 
ويف كل مرة تقوم املطاعم بتنظيف 
الأطباق، تغمر بقايا الكاري مبياه 

نهر برادفورد بيك.
اأن امل�ضوؤول الرئي�ضي  ومت اكت�ضاف 
ع��ن ذل���ك، م��ط��اع��م ال���ك���اري، التي 
ال�ضرف  اأن��اب��ي��ب  ت��رك��ي��ب  ي��ت��م  مل 
ال�ضحي فيها ب�ضكل �ضحيح، ب�ضبب 
ال���ق���دمي، بح�ضب  ال�����ض��ب��اك��ة  ن��ظ��ام 

�ضحيفة مريور الربيطانية.
بوجود  تفتخر  امل��دي��ن��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ويعمل  اآ�ضيوي،  مطعم   200 نحو 
يف ه���ذه ال�����ض��ن��اع��ة م���ا ي��ق��رب من 
100 األف �ضخ�س، ويرجع التعداد 
ال�������ض���ك���اين الآ�����ض����ي����وي ال���ك���ب���ري يف 
املدينة، اإىل الطلب على املهاجرين 
عندما  ال�ضناعية،  ال��ث��ورة  خ��الل 
مزدهرة،  الن�ضيج  ���ض��ن��اع��ة  ك��ان��ت 
وكانت برادفورد بحاجة اإىل املزيد 

من القوى العاملة. 

»الرجل الذي �شرق بانك�شي« يتناول فن ال�شارع 
نيويورك  يف  ال�ضينمائي  ت��ري��ب��ي��ك��ا  م��ه��رج��ان  ���ض��ه��د 
اأو  بانك�ضي  �ضرق  ال��ذي  الرجل  لفيلم  الأول  العر�س 
)ذا مان هو �ضتول بانك�ضي( وهو فيلم وثائقي يدور 
حول فن ال�ضارع وير�ضد ق�ضة متزج بني عامل الفن 

وال�ضيا�ضة يف ال�ضرق الأو�ضط.
فيلمه،  اإن  برو�ضريبيو  م��ارك��و  الفيلم  خم��رج  وق���ال 
الذي يدور حول اإزالة وبيع ر�ضوم على جدار خر�ضاين 
يف  بانك�ضي  املجهول  الربيطاين  اجلرافيتي  لر�ضام 
على  اإن�ضاين  طابع  لإ�ضفاء  اأي�ضا  يهدف  حل��م،  بيت 

منطقة يجتاحها العنف.
33 عاما  العمر  م��ن  البالغ  الإي��ط��ايل  امل��خ��رج  وق��ال 
عن  ���ض��اه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  الأ����ض���ي���اء  "معظم  ل����روي����رتز 
فقط  ل��ي�����س   - ك�����ض��ح��اي��ا  ت�����ض��وره��م  الفل�ضطينيني 

�ضحايا بل وكاأنهم لي�ضوا ب�ضرا".
واأ�ضاف "هذه لي�ضت ق�ضة �ضائعة عن الفل�ضطينيني. 
لت�ضويرهم  ال�ضحيحة  الفر�ضة  ك��ان  بانك�ضي  ف��ن 

كب�ضر".
اآلف  فنه  وج���ذب  ���ض��را  يعمل  ال���ذي  بانك�ضي،  �ضافر 

ال��دولرات يف مزاد، اإىل بيت حلم يف ال�ضفة الغربية 
املحتلة يف عام 2007 ور�ضم �ضت �ضور هناك.

وه��و حمار  لبانك�ضي  واح��د  على عمل  الفيلم  ويركز 
اإ�ضرائيلي  يقوم جندي  بينما  الأ�ضود  باللون  مر�ضوم 
بفح�س اأوراقه، يف اإ�ضارة �ضاخرة لالأمن امل�ضدد الذي 
العمل ذات يوم  اإ�ضرائيل، وكيف اختفى هذا  تفر�ضه 

من على اجلدار اخلر�ضاين.
يف  رئي�ضيا  دورا  يلعب  ال���ذي  ب��رو���ض��ريب��ي��و،  وال��ت��ق��ى 
الفيلم، ب�ضائق �ضيارة اأجرة ولعب كمال اأج�ضام هاو 
اأعمال حملي  �ضاعد رجل  كان  بي�ضت  ذا  وليد  يدعى 
ثري باإزالة العمل الفني وعر�ضه على موقع اإي باي 

مقابل 100 األف دولر.
مل  لكنه  العمل  دمن��رك��ي  مقتنيات  ج��ام��ع  وا���ض��رتى 
معرو�س  وه���و  ح���ال  ب���اأي  جم���ددا  بيعه  م��ن  يتمكن 
الآن يف اأوروبا ك�ضلعة بعيدا عن �ضياقه الأ�ضلي وهو 

ال�ضراع الإ�ضرائيلي الفل�ضطيني.
املختلفة  العواقب  معرفة  "اأردت  برو�ضريبيو  وق��ال 

لهذا الفعل".

ناتايل بورمتان ترف�س 
تكرميها يف اإ�شرائيل

حفل  يف  يف  اإ�ضرائيل   بورمتان   الأمريكية  ناتايل  املمثلة  تكرمي  املقرر  من  كان 
�ضخم اإل اأن��ه��ا اع��ت��ذرت ع��ن احل�����ض��ور يف الأي����ام الأخ����رية وذل���ك لأن��ه��ا ح�ضب 
م�ضادر مقربة منها "ل ترتاح نف�ضيتها يف امل�ضاركة مبنا�ضبات عامة اأو ر�ضمية 

يف اإ�ضرائيل".
واأو�ضحت  بل  ا�ضرائيلية  جذور  ومتتلك  يهودية  انها  تنكر  مل  بورمتان  ناتايل 
املو�ضوع يف عدة منا�ضبات اإل اأن ذلك مل مينعها من انتقاد �ضيا�ضة نتنياهو التي 
يف  املها  خيبة  عن  وع��ربت  الفل�ضطينيني  مع  بالتعامل  يتعلق  ما  يف  ترف�ضها 

2015 عندما اعيد انتخابه رئي�ضاً.


