
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

الهالل الأحمر يوزع م�ساعدات غذائية على 
موظفي املياه وال�سرف ال�سحي يف ح�سرموت

•• ترمي-وام:

اأم�س م�ساعدات غذائية على  وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
بوادي  ت��رمي  مبديرية  ال�سحي  وال�����س��رف  امل��ي��اه  موؤ�س�سة  موظفي 

ح�سرموت.
الذي  الإن�ساين  للدور  جت�سيدا  الإن�سانية  امل�ساعدات  توزيع  وياأتي 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الن�سانية  ال��ذراع  الهيئة  به  تقوم 
وم�ساهمة منها يف تخفيف الأعباء املعي�سية عن العديد من العائالت 

التي تعاين اأو�ساعا اقت�سادية �سعبة.             )التفا�سيل �س2(

الإمارات والأروجواي توقعان  مذكرة تفاهم لالإعفاء من التاأ�سريات
•• اأبوظبي-وام:

ال�سرقية مذكرة  الأوروج������واي  الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة  دول���ة  وق��ع��ت 
تفاهم لالإعفاء من التاأ�سريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية 
املذكرة  ه��ذه  �ست�ساهم  حيث  وال��ع��ادي��ة  ملهمة  والر�سمية  واخل��ا���س��ة 
اأرا�سيهما  بت�سهيل الدخول واخل��روج وامل��رور ملواطني البلدين عرب 
اأق�ساها  ر�سوم لفرتة  وب��دون  الدخول  تاأ�سرية  ب��دون احل�سول على 

90 يوماً.
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  اجلرمن  عبدالرحمن  اأحمد  امل��ذك��رة  وق��ع 
�سعادة  و  الدويل  والقانون  الإن�سان  ل�سوؤون حقوق  الدويل  والتعاون 
جلمهورية  اخلارجية  وزير  نائب  �سو�سا  بريجامينو  اأروت��ورو  اأرييل 
الوروج�����واي و ذل��ك يف دي���وان وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 

باأبوظبي.
واأك����د اأح��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن اجل��رم��ن اأن ت��وق��ي��ع ه���ذه امل���ذك���رة من 
���س��اأن��ه ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ن دول���ة الإم������ارات وجمهورية 

الوروجواي.

حممد بن را�سد مع املكرمن بجائزة ال�سحافة العربية  )وام(

�لتقى جمل�س �إد�رة �جلائزة و�أثنى على جهود �أع�ضائه

حممد بن را�سد يكرم الفائزين بجائزة ال�سحافة العربية

تر�مب يبقي �لقو�ت �لأمريكية يف �ضوريا لفرتة �أطول

الغرب يتوعد مبحا�سبة الأ�سد ب�سبب الكيميائي
•• عوا�صم-وكاالت:

واملانيا  وبريطانيا  وفرن�سا  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��وع��دت 
ام�س الربعاء مبحا�سبة امل�سوؤولن بعد عام من الهجوم 
نظام  اىل  املن�سوب  �سيخون  بلدة خان  ال�سارين يف  بغاز 

الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد.
ودان وزراء خارجية هذه البلدان رو�سيا لعدم جتريدها 
حليفها ال�سوري من تر�سانته من ال�سلحة الكيميائية.

جون�سون،  بوري�س  الربيطاين  اخلارجية  وزراء  واعلن 
والمل���اين هايكو ما�س  ل��ودري��ان،  اي��ف  ج��ان  والفرن�سي 
يف  �ساليفان  جون  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وم�ساعد 
بيان م�سرتك ندين ا�ستخدام ال�سلحة الكيميائية من 

اي كان ويف اي مكان.
وافاد البيان نتعهد حما�سبة كل امل�سوؤولن. لن تتوقف 
جهودنا من اجل حتقيق العدالة ل�سحايا هذه الهجمات 

البغي�سة يف �سوريا.
ب��الإدارة الأمريكية، ام�س  اىل ذلك، قال م�سوؤول كبري 
اجتماع  واف��ق يف  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  اإن  الأرب��ع��اء، 
القوات  اإب��ق��اء  ال��ث��الث��اء، على  ال��ق��وم��ي،  الأم���ن  ملجل�س 
�سحبها  يريد  لكنه  اأط��ول،  لفرتة  �سوريا  الأمريكية يف 

يف وقت قريب ن�سبيا.

وت��خ��ال��ف ت�����س��ري��ح��ات امل�����س��وؤول م��ا ���س��ب��ق واأع�����رب عنه 
الرئي�س دونالد ترامب م��رارا، يف الأي��ام الأخ���رية، عن 
اأمريكي  جندي  األفي  لنحو  �سريع  ان�سحاب  يف  رغبته 

منت�سرين يف �سوريا ملحاربة داع�س.
ونقلت رويرتز عن امل�سوؤول، الذي مل تعلن عن هويته، 
اأن ترامب مل يقر جدول زمنيا حمددا ل�سحب القوات، 
اأعطى  ترامب  اإن  قالت  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  لكن 
ت��وج��ي��ه��ات��ه ل���ق���ادة اجل��ي�����س ب��ال��ب��دء يف ���س��ي��اغ��ة خطة 

لالن�سحاب يف �سوريا.
واأ�ساف امل�سوؤول اأن ترامب يريد �سمان هزمية تنظيم 
داع�س، ويريد من دول اأخرى يف املنطقة بذل مزيد من 

اجلهود وامل�ساعدة يف حتقيق ال�ستقرار ب�سوريا.
لكن  ال��ف��ور،  على  )ال��ق��وات(  ن�سحب  لن  امل�سوؤول  وتابع 

الرئي�س لي�س م�ستعدا لدعم التزام طويل الأجل.
املخابرات  رئي�س  ع��ن  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  نقلت  كما 
الأمريكية  الإدارة  اأن  الأرب��ع��اء،  كوت�س،  دان  الأمريكية 
الع�سكري  الن��ت�����س��ار  م�ستقبل  ح���ول  ق���راره���ا  ات��خ��ذت 

الأمريكي يف �سوريا، و�سيعلن قريبا.
اأك��ر من  اأن  اىل ذل��ك، اأعلنت الأمم املتحدة، الأرب��ع��اء، 
50 األف �سخ�س غادروا مدينة دوما بالغوطة ال�سرقية 

لدم�سق اإىل حمافظة اإدلب �سمايل �سوريا.

•• دبي-وام:

كّرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�سحافة  ب� جائزة  الفائزين  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  رئي�س جمل�س 
2018 �سمن خمتلف فئاتها.. وذلك خالل احلفل الذي  العربية للعام 
ل� منتدى  ال�سابعة ع�سرة  ال��دورة  تزامنا مع ختام  اأقيم يف مدينة جمريا 
العامل  م�ستوى  على  والأك���رب  الأه��م  الإعالمية  املن�سة  العربي  الإع���الم 

العربي.

اآل مكتوم نائب  ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد  .. �سمو  ح�سر احلفل 
اآل خليفة وزير  ب��ن حممد  اأح��م��د  ب��ن  ال�سيخ خ��ال��د  دب��ي وم��ع��ايل  ح��اك��م 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  و�سمو  البحرين  خارجية 
رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة و�سمو ال�سيخ من�سور 

بن حممد بن را�سد اآل مكتوم.
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  التقى �ساحب  من جهة اخرى 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل - ام�س يف 
دبي - اأع�ساء جمل�س اإدارة جائزة ال�سحافة العربية .. حيث اأثنى �سموه 

الذي  الرفيع  امل�ستوى  على  انعك�س  وال��ذي  للمجل�س  الطيب  الأداء  على 
و�سلت اإليه اجلائزة يف موا�سلة ملا قدمته املجال�س ال�سابقة من جهد تكامل 
ال�سحايف  املجتمع  ي�سعها  كبرية  ثقة  اإىل  ترجمته  ليتم  ف�سوله  كافة  يف 
العربي يف اجلائزة كاأهم حمفل لالحتفاء باأ�سحاب الفكر اخلالق والإنتاج 

املبدع يف جمال ال�سحافة العربية.
نخبة  ي�سم يف ع�سويته  ال��ذي  الإدارة  ملجل�س  اأمنياته  عن  �سموه  واأع��رب 
من القامات ال�سحافية العربية والإماراتية بالتوفيق يف مهمتهم خالل 

املرحلة املقبلة يف �سوء الأهداف الرئي�سية التي تاأ�س�ست عليها اجلائزة.
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�لرئي�س �لبولندي �لأ�ضبق و�حلائز على جائزة نوبل لل�ضالم ليخ فاون�ضا يف حو�ر خا�س لـ »         «

الإمارات تقدم منوذجا يدعو للفخر والتاأمل 
وعلى العامل اأن ي�ستفيد من جتربتها

•• اأجرى احلوار- د. �رشيف البا�صل
الأ�سبق  البولندي  الرئي�س  اأ���س��اد 
ال�ساملة  بالنه�سة  ف��اون�����س��ا  ل��ي��خ 
ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول�����ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة يف كافة املجالت، 
م�سرياً اإىل اأن ما حققته الإمارات 
معجزة  ي���ع���د  ق���ي���ا����س���ي  زم�����ن  يف 
يوما  ت���ت���ط���ور  ح���ي���ث  ح��ق��ي��ق��ي��ة، 
ب��ع��د ي����وم وي��ت��ع��اظ��م دوره�����ا على 
ذاته  الوقت  ويف  الدولية  ال�ساحة 
ي��ن��ع��م اأه��ل��ه��ا ب��رع��اي��ة ك��ب��رية من 
قيادتها الواعية التي ت�سخر كافة 
خدمة  يف  وامل�������وارد  الإم���ك���ان���ي���ات 
وتاأهيله،  الإن�����س��ان  وب��ن��اء  �سعبها 
خطوات  تتخذ  الإم�����ارات  اإن  كما 
غري م�سبوقة على امل�ستوى العاملي 
تعن  ال���ع���امل  يف  دول����ة  اأول  ف��ه��ي 
للت�سامح  ووزي���ر  لل�سعادة  وزي���رة 
واآخر للذكاء ال�سطناعي واأ�سغر 
وزي����رة يف ال��ع��امل ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

الف�ساء  ع��امل  اإىل  ب��ق��وة  ول��وج��ه��ا 
بربنامج طموح ،موؤكدا اأن كل هذا 
والتفكري  وال��ت��اأم��ل  للفخر  يدعو 
اجل���دي يف ال��ت��ع��ل��م م��ن الإم�����ارات 

وال�ستفادة من جتربتها.
اأكد  )الفجر(  ل���  خا�س  ح��وار  ويف 
العالقات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ف��اون�����س��ا 

التي  امل�سرتكة  القيم  على  املبنية 
ب��الده ودول��ة المارات  تربط بن 
ب�����س��ك��ل خا�س  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ب�����س��ف��ة عامة،  ال��ع��رب��ي��ة  وال������دول 
موؤكدا على اأن هناك اآفاقاً وا�سعة 

لتعاون اأكرب بن اجلانبن. 
)ن�س احلوار �س31(

الرئي�س البولندي الأ�سبق ليخ فاون�سا
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و��ضنطن تندد باحلوثيني بعد مهاجمة ممر�ت �ملالحة �لدولية

باإ�سناد اإماراتي .. تدمري مواقع وتعزيزات حوثية يف احلديدة وجبل را�س

اتفاق رباعي ملحاربة اجلرمية 
ال�ساحل يف  والإرهاب  املنظمة 

•• نيامي-وكاالت:

والنيجر  وال�����س��ودان  ليبيا  اتفقت 
دبلوما�سي  اج��ت��م��اع  خ��الل  وت�����س��اد 
على  نيامي  يف  اأم��ن��ي   - ع�سكري   -
امل�سلحة  ق���وات���ه���ا  ج���ه���ود  ت��ن�����س��ي��ق 
العابرة  املنظمة  اجلرمية  ملحاربة 
منطقة  يف  ال���وط���ن���ي���ة  ل����ل����ح����دود 

ال�ساحل.
وح�سب فران�س بر�س، قالت الدول 
الأرب����ع يف ب��ي��ان م�سرتك ���س��در يف 
خ��ت��ام اج��ت��م��اع ح��ول حت��دي��ات اأمن 
اإنها اتفقت على  امل�سرتكة  احل��دود 
احلدود  لتاأمن  تعاون  اآلية  اإن�ساء 
امل�������س���رتك���ة وحم�����ارب�����ة اجل���رمي���ة 

املنظمة العابرة للحدود الوطنية.
م�ستوى  ع���ل���ى  الج���ت���م���اع  وع���ق���د 
ومدراء  وال��دف��اع  اخلارجية  وزراء 
الأربع  ال��دول  الأمنية يف  الأج��ه��زة 
ومت التفاق على عقد اجتماع على 
م�����س��ت��وى اخل�����رباء يف 3 م���اي���و يف 
جنامينا لدرا�سة م�سودة بروتوكول 
للتعاون الأمني بن الدول الأربع.

•• عوا�صم-وام-وكاالت:

العربي  التحالف  م��ق��ات��الت  �سنت 
بقيادة  اليمن  يف  ال�سرعية  ل��دع��م 
امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة - 
امل�سلحة  ال����ق����وات  م����ن  وب���اإ����س���ن���اد 
نوعية  غ��ارات  �سل�سلة   - الإماراتية 
ع�سكرية  مواقع  تدمري  ا�ستهدفت 
الإيرانية  احل��وث��ي  مليلي�سيا  تابعة 
وتعزيزات  احل��دي��دة..  �سواحي  يف 
ع�سكرية يف منطقة املربز مبديرية 
ج��ب��ل را����س ك��ان��ت يف ط��ري��ق��ه��ا اإىل 
الغربي  ال�ساحل  بجبهة  اجلراحي 
لليمن.. اأ�سفرت عن وقوع ع�سرات 
�سفوف  يف  واجل�����رح�����ى  ال���ق���ت���ل���ي 

احلوثين.
ال���غ���ارات اجلوية  ا���س��ت��ه��دف��ت  ك��م��ا 
وجتمعات  وذخائر  اأ�سلحة  خم��ازن 
ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ات يف م���دي���ري���ة م���وزع 
غربي  وال��ربح  العمري  ومنطقتي 
خ�سائر  وخ���ل���ف���ت  ت���ع���ز  حم���اف���ظ���ة 
امليلي�سيات  ����س���ف���وف  يف  ف����ادح����ة 

واأنهكت قدراتهم الع�سكرية.
قوات  اإن  ع�����س��ك��ري  م�����س��در  وق����ال 
بهجوم  ق���ام���ت  ال��ي��م��ن��ي  اجل���ي�������س 
امليلي�سيات  جتمعات  على  مباغت 
يف مديرية جبل را�س التي ت�سرف 

وبيت  اجل����راح����ي  م����دري����ات  ع���ل���ى 
لعنا�سر  فرار  و�سط  وزبيد  الفقيه 

امليلي�سيات وارتباك يف �سفوفهم.
مواقع  ا���س��ت��ه��داف  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
را�س  جبل  مديرية  يف  امليلي�سيات 
يقطع التمدد احلوثي اإىل اأكر من 
جهة باعتبارها موقعا ا�سرتاتيجيا 
من حيث الرتفاع وكونها مفرتقا 
لعدد من الطرق واملمرات الوا�سلة 

وتاأتي هذه الغارات اجلوية يف ظل 
ا�ستمرار العمليات الع�سكرية لدول 
ال�سرعية  وق��وات  العربي  التحالف 
وا�ستهدافها  ور����س���ده���ا  ال��ي��م��ن��ي��ة 
وتعزيزاتهم  احل��وث��ي��ن  جت��م��ع��ات 
جبهات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

القتال على ال�ساحل الغربي.
الوليات  اأع��رب��ت  اخ��ر  �سعيد  على 
امل����ت����ح����دة، ام���������س الأرب�������ع�������اء، عن 

واإب  ت���ع���ز  م������دن حم���اف���ظ���ة  ب�����ن 
واحلديدة. واأ�ساف امل�سدر اأن قوات 
تت�سدت  واملقاومة  اليمني  اجلي�س 
البائ�سة  الت�سلل  حم���اولت  لكافة 
نحو  الإيرانية  احلوثي  مليلي�سيات 
ال�ساحل  بجبهة  امل��ح��ررة  امل��ن��اط��ق 
كانت  وال����ت����ي  ال���غ���رب���ي  ال�������س���اح���ل 
اإرهابية  عمليات  تنفيذ  ت�ستهدف 

�سد املدنين.

ان���زع���اج���ه���ا ال����ب����ال����غ م����ن اأح������دث 
الإيرانية  احلوثي  مللي�سيا  حماولة 
جتارية  �سفينة  مهاجمة  اليمن  يف 

يف باب املندب. 
وقال بيان للبيت الأبي�س الوليات 
بالغ  ب����ان����زع����اج  ت�����س��ع��ر  امل����ت����ح����دة 
للحوثين  حم���اول���ة  اأح������دث  م���ن 
باب  يف  جت��اري��ة  �سفينة  مبهاجمة 
اأزح��م مم��رات ال�سحن  اأح��د  املندب 

يف العامل. 
ي��اأت��ي ه���ذا امل��وق��ف الأم���ريك���ي بعد 
امللي�سيا  م��ه��اج��م��ة  م��ن  ي���وم واح���د 
الإي��ران��ي��ة اإح����دى ن��اق��الت النفط 
غرب  ال��دول��ي��ة  امل��ي��اه  يف  ال�سعودية 
م���ي���ن���اء احل�����دي�����دة ال�����واق�����ع حتت 
امل�سلحة  احلوثية  امللي�سيا  �سيطرة 

املدعومة من اإيران. 
بالف�سل  ال��ه��ج��وم  وب����اءت حم��اول��ة 
اإح����دى ���س��ف��ن القوات  ب��ع��د ت��دخ��ل 
عملية  وتنفيذ  للتحالف  البحرية 

تدخل �سريع. 
قال  ال��ف��ا���س��ل،  ال��ه��ج��وم  ع��ل��ى  وردا 
ال�������س���ع���ودي خالد  ال���ط���اق���ة  وزي�����ر 
الهجوم  اإن  الأربعاء،  ام�س  الفالح، 
النقالبية  امللي�سيا  نفذته  ال���ذي 
ع��ل��ى ن��اق��ل��ة ال��ن��ف��ط ال�����س��ع��ودي��ة لن 

يكون له اأثر على اإمدادات اخلام. 

اجلي�س اليمني يحقق جناحات متوا�سلة يف عدة جبهات
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يوا�سلون  الأح�����واز  ع���رب 
الثاين لالأ�سبوع  تظاهراتهم 

•• عوا�صم-وكاالت:

ي��وا���س��ل ال��ع��رب يف اإق��ل��ي��م الأح����واز 
الثاين  ل���الأ����س���ب���وع  اإي��������ران  ج���ن���وب 
للنظام  امل���ن���اه�������س���ة  ت���ظ���اه���رات���ه���م 
الطابع  ت���غ���ي���ري  يف  واج��������راءات��������ه 
وهاجم  لالإقليم.  والثقايف  القومي 
لل�سرطة  ����س���ي���ارات  امل���ت���ظ���اه���رون 
وحطموا كامريات ي�ستخدمها رجال 

الأمن لتوثيق وجوه املتظاهرين.

م�ضر تعلن عن �أول �نتخابات حملية منذ 2008
املوؤبد للع�سرات من اأن�سار »الإخوان« الإرهابية

•• القاهرة-وكاالت:

م�سر  اإن  الأرب��ع��اء،  ام�س  الر�سمية،  الأو���س��ط  ال�سرق  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  قالت 
�ستجري اأول انتخابات للمجال�س املحلية منذ 10 �سنوات خالل الن�سف 
الأول من العام املقبل. ونقلت الوكالة عن ع�سو الربملان واملتحدث با�سمه 
�سالح ح�سب اهلل قوله، يف لقاء مع جمموعة من ال�سحفين: انتخابات 
املحليات �ستجرى يف الن�سف الأول من عام 2019، عقب اإقرار الربملان 

مل�سروع قانون الإدارة املحلية.
على  امل�سدد  بال�سجن  الأرب��ع��اء،  ام�س  م�سرية،  حمكمة  ق�ست  ذل��ك،  اىل 
�سنوات   3 ت��رتاوح من  الإرهابية، ملدد  الإخ��وان  اأن�سار جماعة  190 من 
 35 املتهمن  نيوز عربية. وبن  �سكاي  اأف��اد مرا�سل  املوؤبد، ح�سبما  حتى 
الطعن  ميكن  الأح��ك��ام  ب���اأن  علما  امل��وؤب��د،  بال�سجن  عليهم  حكم  �سخ�سا 

رو�������س������ي������ا ت����ط����ال����ب 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ب���الع���ت���ذار

•• لندن-مو�صكو-وكاالت:

بالعتذار،  ل��ن��دن  الكرملن  ط��ال��ب 
الربيطاين  امل��خ��ت��رب  اأع���ل���ن  ب��ع��دم��ا 
�سد  امل�ستخدمة  امل����ادة  ح��ل��ل  ال���ذي 
ال�سابق  ال��رو���س��ي  امل������زدوج  ال��ع��م��ي��ل 
اأن�����ه ل ميلك  ���س��ك��ري��ب��ال  ���س��ريغ��ي 
دليال على اأن م�سدره رو�سيا. وقال 
ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ال��ك��رم��ل��ن دميرتي 
نقلتها  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ب��ي�����س��ك��وف، 
ال���رو����س���ي���ة، ام�س  وك������الت الأن����ب����اء 
الأربعاء، اإن نظريتهم لن تتاأكد باأي 

حال لأنه من امل�ستحيل اأن تتاأكد.



اخلميس   5   أبريل    2018  م   -   العـدد  12293  
Thursday   5   April   2018  -  Issue No   12293

02

اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل تطلق الدورة الثانية من مبادرة مليون مربمج عربي

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل فتح باب الت�سجيل للم�ساركة يف الدورة 
الثانية من مبادرة “مليون مربمج عربي” التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
“رعاه اهلل” بهدف تدريب مليون �ساب عربي على  ال��وزراء حاكم دبي 

تقنيات الع�سر واأدوات الربجمة الأ�سا�سية.
للنجاح  ا�ستكمال  ت��اأت��ي  التي   - الثانية  ال���دورة  يف  الت�سجيل  وي�ستمر 
الالفت الذي حققته املبادرة يف دورتها الأوىل - حتى العا�سر من �سهر 
العربي من  ال�سباب  األف م�سارك من   300 اأبريل اجل��اري م�ستهدفة 

الت�سجيل  امل�ساركة  يف  الراغبن  باإمكان  و�سيكون  العامل  دول  خمتلف 
HYPERLINK ”http:// للمبادرة  اللكرتوين  املوقع  عرب 

. www.arabcoders.ae“www.arabcoders.ae
من  ب��دع��م  للم�ستقبل  دب���ي  موؤ�س�سة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي   - امل���ب���ادرة  وت��ن��ف��ذ 
ثالثة مراحل  على  اخلريية” -  – داماك  �سجواين  ح�سن  “موؤ�س�سة 
اللتحاق  م��ن  ت�سجيلهم  طلب  ق��ب��ول  بعد  املتقدمون  �سيتمكن  حيث 
باإحدى الدورات التدريبية اخلا�سة بالربجمة عرب من�سة اإلكرتونية 
خا�سة .. فيما �سيخ�سع املنت�سبون يف املرحلة الثانية لختبار يتم عربه 
اختيار األف م�سارك لاللتحاق بدورة متقدمة يف الربجمة بالتعاون مع 
موؤ�س�سة اأودا�سيتي العاملية. اأما يف املرحلة الثالثة ف�سيتم اختيار اأف�سل 

به  الفائز  يح�سد  ال��ذي  الأول  املركز  على  يتناف�سون  مربجمن   10
جائزة مقدارها مليون دولر .. فيما يح�سل ت�سعة فائزين اآخرين على 
جوائز بقيمة 50 األف دولر لكل منهم ويح�سل اأف�سل 4 مدربن على 

مبلغ 200 األف دولر بواقع 50 األفا لكل منهم.
ال�سباب  مالين  متكن  اإىل  عربي”  مربمج  “مليون  مبادرة  وتهدف 
يف  عمل  فر�س  على  احل�سول  يف  فر�سهم  وزي���ادة  املنطقة  يف  العربي 
مهاراتهم  و�سقل  تاأهيلهم  خ��الل  م��ن  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ق��ط��اع 
العلوم  وبناء خرباتهم يف جمالت  واإث��راء معارفهم وتطوير قدراتهم 
املتقدمة وتوفري التدريب العلمي املتخ�س�س لهم مل�ساعدتهم على اإتقان 

لغة الربجمة.

»الهالل الأحمر« يوزع م�ساعدات غذائية على موظفي املياه وال�سرف ال�سحي يف ح�سرموت

حممد بن را�سد يكرم الفائزين بجائزة ال�سحافة العربية

�لتقى جمل�س �إد�رة جائزة �ل�ضحافة �لعربية و�أثنى على جهود �أع�ضائه

حممد بن را�سد: ال�سحافة ل تزال حتتفظ مبكانتها كعن�سر فاعل وموؤثر يف منظومة العمل الإعالمي

•• ترمي-وام:

اأم�����س م�ساعدات  وزع��ت هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي 
ال�سحي  وال�����س��رف  امل��ي��اه  موؤ�س�سة  موظفي  على  غذائية 

مبديرية ترمي بوادي ح�سرموت.
وياأتي توزيع امل�ساعدات الإن�سانية جت�سيدا للدور الإن�ساين 
الإمارات  لدولة  الن�سانية  ال���ذراع  الهيئة  به  تقوم  ال��ذي 
ت��خ��ف��ي��ف الأعباء  امل��ت��ح��دة وم�����س��اه��م��ة م��ن��ه��ا يف  ال��ع��رب��ي��ة 
اأو�ساعا  تعاين  التي  العائالت  م��ن  العديد  ع��ن  املعي�سية 
رئي�س فريق  نائب  النيادي  اأحمد  واأك��د  اقت�سادية �سعبة. 
الهالل الأحمر الإماراتي يف ح�سرموت حر�س الهيئة على 

املوؤ�س�سة  موظفي  على  الإن�سانية  امل�ساعدات  ه��ذه  توزيع 
لتذليل ال�سعوبات احلياتية اأمامهم.. م�سريا اإىل ا�ستمرار 
عملية توزيع هذه امل�ساعدات �سمن خطة مكثفة و�سعتها 
الهيئة للتخفيف عن املحتاجن من الأ�سقاء اليمنين يف 
املياه  يعي�سونها. وثمن مدير موؤ�س�سة  التي  الظروف  ظل 
الهالل  دور  امل�ستفيدون  وامل��وظ��ف��ون  ال�سحي  وال�����س��رف 
الأحمر الإماراتي على ال�ساحة اليمنية عامة م�سيدين مبا 
عن  ..معربن  وقتها  يف  ج��اءت  م�ساعدات  من  لهم  قدمه 
املتحدة على  العربية  الإم��ارات  �سكرهم وتقديرهم لدولة 
مدها يد العون لليمنين يف اأزمتهم التي خلفها النقالب 

احلوثي الإرهابي.

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ك��ّرم �ساحب 
ال�سحافة  ج��ائ��زة  ب���  الفائزين  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
العربية  للعام 2018 �سمن خمتلف فئاتها.. وذلك خالل احلفل الذي اأقيم 
يف مدينة جمريا تزامنا مع ختام الدورة ال�سابعة ع�سرة ل� منتدى الإعالم 

العربي املن�سة الإعالمية الأهم والأكرب على م�ستوى العامل العربي.
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو   .. احلفل  ح�سر 
حاكم دبي ومعايل ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة وزير خارجية 
البحرين و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة 
بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

را�سد اآل مكتوم.
اأمن  لل�سحافة  دب��ي  ن��ادي  رئي�سة  امل���ّري  غ��امن  منى  �سعادة   .. ح�سره  كما 
جائزة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ر���س��وان  و�سياء  العربية  ال�سحافة  ج��ائ��زة  ع��ام 
ال�سحافة العربية ولفيف من روؤ�ساء حترير ال�سحف الإماراتية والعربية 
ّناع الراأي ورموز العمل الثقايف العربي وقيادات  وكبار الُكتَّاب واملفكرين و�سُ
 14 املوؤ�س�سات الإعالمية يف املنطقة. ومت منح جوائز ال�سحافة العربية ل� 
فائزاً من خمتلف ال�سحف اليومية والأ�سبوعية واملجالت الدورية املطبوعة 
اإىل  طريقها  اأعمالهم  وج��دت  الذين  الإعالمية  واملوؤ�س�سات  والإلكرتونية 
فنون  خمتلف  غطت  عمل  اآلف   6 من  يقرب  ما  بن  من  التكرمي  من�سة 

وجمالت العمل ال�سحايف.

الذي ر�سد  العربية  ال�سحافة  .. مت عر�س فيلم جائزة  ومع بداية احلفل 
اأهم الأحداث التي واكبتها �سحافتنا العربية خالل الفرتة املا�سية وكان لها 

تاأثري على امل�سهد الإعالمي العربي.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سعار  من  القد�س  ق�سيدة  اجل��وائ��ز  حفل  وت�سمن 
وقام  الفنان ح�سن اجل�سمي.  غ��ن��اًء  واأداه����ا  م��ك��ت��وم..  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
�سخ�سية  جائزة  بت�سليم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
العام الإعالمية ملعايل نبيل يعقوب احلمر م�ست�سار ملك البحرين ل�سوؤون 
اإثراء م�سرية  الإعالم ووزير الإعالم البحريني ال�سابق تقديراً جلهوده يف 
مدار  على  املهمة  الإ���س��ه��ام��ات  م��ن  العديد  ل��ه  كانت  حيث  العربي  الإع���الم 

تاريخه املهني احلافل بالإجنازات.
وقّدم �سموه تكرمياً خا�ساً لعائلة املرحوم الأ�ستاذ اإبراهيم نافع الذي ترّجل 
اأثرى  الإع��الم��ي  املجال  اأم�ساها يف  رحلة طويلة  بعد  احل��ايل  العام  مطلع 
خاللها امل�سهد ال�سحايف العربي باأفكاره وقلمه الذي �سطر به تاريخاً مهنياً 
والعربية  امل�سرية  ال�سحافة  �سعيد  على  املهمة  بالإجنازات  حافاًل  م�سيئا 
عموماً.. عالوة على اإ�سهاماته املميزة من خالل املواقع العديدة التي �سغلها 
ومنها رئا�سة حترير �سحيفة الأهرام امل�سرية العريقة ورئا�سة الحتاد العام 
�ساهم  التي  العربية  ال�سحافة  لدوره يف جائزة  اإ�سافة  العرب  لل�سحافين 
يف تاأ�سي�سها وتطويرها اإبان الفرتة التي توىل فيها رئا�سة جمل�س اإداراتها، 
�سمو  و�سّلم  اأح��م��د.  جنله  نافع  اإبراهيم  عائلة  عن  ممثال  التكرمي  وت�سّلم 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم - ترافقه �سعادة اأمن عام جائزة 
ال�سحافة العربية - جائزة “العمود ال�سحايف” اإىل الكاتب امل�سري �سالح 

امل�سرية  الأه��رام  ال�سهري يف �سحيفة  اليومي  العمود  منت�سر وهو �ساحب 
الأوىل  البرتول  منها حرب  كتاباً  ع�سر  اأك��ر من خم�سة  وله  راأى..  جمرد 

وال�سعود وال�سقوط وطيور الكعبة.
وتخّلل مرا�سم حفل توزيع جوائز ال�سحافة العربية ق�سيدة اأبي الأكرب من 
اأ�سعار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم والتي َنَظَمها تكرمياً 
لذكرى موؤ�س�س الحتاد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طّيب اهلل 
ثراه واأداها غناًء الفنان ح�سن اجل�سمي. وخالل احلفل .. قام �سياء ر�سوان 
رئي�س جمل�س اإدارة جائزة ال�سحافة العربية بت�سليم دروع اجلائزة عن فئة 
“ ال�سحافة العربية لل�سباب للفائزين الثالثة �سمن هذه الفئة وهم جهاد 
الفويل من �سحيفة م�سراوي  ودع��اء  امل�سرية  الوطن  عبا�س من �سحيفة 

الإلكرتونية وحممد الليثي من �سحيفة الوطن امل�سرية.
وقّدم حممد يو�سف نائب رئي�س جمل�س اإدارة جائزة ال�سحافة العربية درع 
جائزة “ال�سحافة ال�ستق�سائية” لل�سحايف �سيد علي حمافظة من �سحيفة 
البالد البحرينية عن عمل حمل عنوان التوح�س العمراين ي�سع البحرين 

على اأعتاب كارثة بيئية.
ال�سحافة  ج��ائ��زة  درع  اجل��ائ��زة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  �سمعان  ج���ورج  و���س��ّل��م 
ال�سيا�سية لفريق عمل �سحيفة البيان الإماراتية عن عمل حمل عنوان حزم 

واأمل وخري .
وقّدم عبدالنا�سر النجار ع�سو جمل�س اإدارة اجلائزة درع جائزة “ ال�سحافة 
الثقافية “ لل�سحايف حممد ريا�س من �سحيفة الوطن امل�سرية عن عمل 

حمل عنوان “اأحمد عبيدة.. احرتاق ونهو�س طائر النار«.

“ال�سحافة  درع جائزة  اإدارة اجلائزة  و�سّلم حممد احلمادي ع�سو جمل�س 
عمل  عن  ال�سابع  اليوم  �سحيفة  من  �سلبي  اأ�سماء  لل�سحافية  الإن�سانية” 

بعنوان “ماآ�سي ن�ساء يف قرى الفيوم �سخرة واغت�ساب وزواج مبكر«.
وقامت �سو�سن ال�ساعر، ع�سو جمل�س اإدارة جائزة ال�سحافة العربية بت�سليم 
درع جائزة “ احلوار ال�سحايف” لل�سحايف �ساكر نوري من �سحيفة ال�سرق 
�سّياد  اإىل  اللوؤلوؤ  �سّياد  من  امل��اج��د...  “جمعة  بعنوان:  عمل  عن  الأو���س��ط 
اأوائ��ل رج��ال الأعمال يف الإم���ارات الذين و�سعوا امل��ال يف خدمة  الكتب من 

الكتاب«.
وقّدم الدكتور خالد املعينا ع�سو جمل�س اإدارة اجلائزة درع جائزة “ال�سحافة 
الريا�سية” لل�سحايف مراد امل�سري من �سحيفة “الحتاد الإماراتية” عن 
عمل ن�سر حتت عنوان “اأبطال بال اأوطان” وقّدم يا�سر رزق ع�سو جمل�س 
اإدارة اجلائزة درع جائزة “اأف�سل �سورة �سحافية” لل�سحايف اأحمد غرابلي 

من وكالة ال�سحافة الفرن�سية.
كما قام رائد برقاوي ع�سو جمل�س اإدارة اجلائزة بت�سليم درع جائزة “الر�سم 

الكريكاتريي” للم�سور ماهر ر�سوان من جريدة اجلريدة الكويتية.
وكانت الأمانة العامة جلائزة ال�سحافة العربية قد تلقت هذا العام 5874 
كبرية  مناف�سة  و�سهدت  والعامل  العربي  الوطن  اأرج��اء  خمتلف  من  عماًل 
اعتالء  اإىل  اأ�سحابها  الطامح  الأعمال  ج��ودة  لرتفاع  فئاتها  جميع  �سمن 
كاأكرب  مكانتها  م��وؤك��دة  م�سريتها  اجل��ائ��زة  بذلك  لتوا�سل  التكرمي  من�سة 
حمفل لالحتفاء بالإبداع ال�سحايف على م�ستوى الوطن العربي �سواء من 

ناحية النت�سار وحجم امل�ساركة اأو القيمة املالية.

 •• دبي -وام: 

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل - ام�س يف دبي - اأع�ساء جمل�س 
الطيب  الأداء  على  �سموه  اأث��ن��ى  حيث   .. العربية  ال�سحافة  ج��ائ��زة  اإدارة 
اإليه اجلائزة  ال��ذي و�سلت  الرفيع  امل�ستوى  انعك�س على  وال��ذي  للمجل�س 
كافة ف�سوله  تكامل يف  ال�سابقة من جهد  املجال�س  ملا قدمته  يف موا�سلة 
ليتم ترجمته اإىل ثقة كبرية ي�سعها املجتمع ال�سحايف العربي يف اجلائزة 
جمال  يف  املبدع  والإنتاج  اخل��الق  الفكر  باأ�سحاب  لالحتفاء  حمفل  كاأهم 

ال�سحافة العربية.
نخبة  ع�سويته  يف  ي�سم  ال��ذي  الإدارة  ملجل�س  اأمنياته  عن  �سموه  واأع���رب 
بالتوفيق يف مهمتهم خالل  والإماراتية  العربية  ال�سحافية  القامات  من 
اجلائزة  عليها  تاأ�س�ست  التي  الرئي�سية  الأه���داف  �سوء  يف  املقبلة  املرحلة 
اأهم  اإليها �سمن  التي و�سلت  الرفيعة  املكانة  العمل على تعزيز  وموا�سلة 
من�سات التكرمي ال�سحايف على م�ستوى العامل بف�سل املنهج الدقيق الذي 
عمليات  خالله  م��ن  تتم  ال��ذي  الح���رتايف  والأ���س��ل��وب  للجائزة  و�سعه  مت 
التحكيم وفق جمموعة من املعايري املهنية الدقيقة التي منحت اجلائزة 
املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ال�سحافة  م��ي��دان  يف  العاملن  واح����رتام  ثقة 

العربية وكذلك املوؤ�س�سات ال�سحافية العربية العاملة من خارج املنطقة.
واأكد �سموه اأن اجلائزة حتتفي بالتميز وهو النهج الذي �سارت عليه دولة 
الإمارات منذ تاأ�سي�سها واأنها تعرب عن مدى التقدير الذي توليه الدولة 
ب��ه من  يتمتع  ال�سحافة مب��ا  ق��ط��اع  الأه��م��ي��ة وه��و  ب��ال��غ  اإع��الم��ي  لقطاع 
عراقة وقدرة على التاأثري على الرغم من ظهور اأ�سكال اإعالمية جديدة.. 
اأم  كانت  �سواء مطبوعة  قوالبها  تنوع  على  ال�سحافة  اأن  �سموه  اأك��د  حيث 
منظومة  يف  وم��وؤث��ر  فاعل  كعن�سر  مبكانتها  حتتفظ  ت��زال  ل  اإلكرتونية 
العمل الإعالمي مبا لها من قدرة على الر�سد واملتابعة والتحليل وت�سليط 

واإيجاد  املجتمع  اإن وجدت، يف  ال�سعف،  القوة ونقاط  ال�سوء على مكامن 
عنا�سر  اأح��د  ال�سحافة  لتظل  واجلمهور  امل�سوؤول  بن  مهمة  و�سل  حلقة 
 .. اللقاء  ح�سر  امل�ستقبل.  نحو  م�سريتها  يف  لل�سعوب  الأ�سا�سية  ال��دع��م 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�سمو  را�سد  ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  �سمو 
ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  للمعرفة  مكتوم  اآل 
والأ�ستاذ �سياء ر�سوان رئي�س جمل�س اإدارة جائزة ال�سحافة العربية و�سعادة 

منى غامن املري الأمن العام للجائزة واأع�ساء جمل�س اإدارة اجلائزة.

اجلائزة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ر���س��وان  �سياء  الأ���س��ت��اذ  ت��ق��دم   .. جانبه  م��ن 
وبالنيابة عن جميع اأع�ساء املجل�س بكل ال�سكر والعرفان ل�ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم راعي جائزة ال�سحافة العربية للعناية  ال�سيخ حممد بن را�سد 
وجه  على  وال�سحافة  عامة  ب�سورة  لالإعالم  �سموه  يوليها  التي  الكبرية 
اأبرزها  اخل�سو�س وهو الهتمام الذي ترتجمه العديد من ال�سواهد من 
اليوم  يعدان  اللذين  العربي  الإع��الم  ومنتدى  العربية  ال�سحافة  جائزة 
من اأهم واأبرز الفعاليات املعنية بالإعالم وحتفيزه وتطويره عرب النقا�س 
والتكرمي واحلفاوة باملتميزين يف م�سماره من خالل قطاع مهم وهو قطاع 

ال�سحافة.
التي  الرفيعة  املهنية  املعايري  على  باحلفاظ  املجل�س  التزام  ر�سوان  واأك��د 
املبدعة  العربية  ال�سحافية  ال��ك��وادر  وت��ك��رمي  اختيار  يف  اجل��ائ��زة  تتبعها 
روؤية  العمل وفق  املنطقة والعامل وم�ساعفة  اأنحاء  واملتميزة من خمتلف 
�ساحب ال�سمو راعي اجلائزة و�ساحب فكرة تاأ�سي�سها لتكون دائما حافزاً 
لالجتهاد يف الإبداع ودافعا للتناف�س ال�سريف يف رواق العمل ال�سحايف ومبا 
على  �سحايف  مبنتج  واملتلقي  القارىء  على  املطاف  نهاية  يف  باخلري  يعود 

درجة عالية من المتياز والتفرد.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س ال�سنغال بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وامك

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة ماكي �سال رئي�س جمهورية ال�سنغال وذلك 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل فخامة الرئي�س ماكي �سال.
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�ضت�ضفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

�ل�ضارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 �مل�ضت�ضفيات �خلا�ضة
�أبوظبى

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

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

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

�لعني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

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

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

�لعني
�سيدلية العن                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

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

�م �لقوين
�سيدلية احلرم                       7660292

�ل�ضرطة / �ملطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الأعلى لالأمومة والطفولة واليوني�سيف يوؤكدان اأهمية حماية الطفل من الإ�ساءة والعنف 

اأفكار جديدة.. ملاذا اخلوف يف جل�سة مبنتدى الإعالم العربي 
•• دبي -وام: 

م�سريا   .. اخل��وف  اأن���واع  اأخطر  هو  الثقايف  اخل��وف  اأن  الغذامي  عبداهلل  الدكتور  ال�سعودي  والناقد  الكاتب  اأك��د 
اأفكار جديدة ت�سهم يف دفع املجتمعات العربية لالأمام بعيدا عن ال�سعارات الرباقة  اإىل اأهمية العمل على تقدمي 

امل�سللة.
الثاين من  اليوم  اأقيمت �سمن فعاليات  التي  ملاذا اخلوف ؟  اأفكار جديدة...  الغذامي - يف جل�سة بعنوان  واأو�سح 
الدورة ال� 17 ملنتدى الإعالم العربي - اأن اخلوف الثقايف هو مبثابة فريو�س اإعالمي يحمل اأ�سرارا ثقافية تعوق 

انطالق الأفكار اجلديدة ويدفع اإىل التم�سك باملا�سي على ح�ساب احلا�سر وامل�ستقبل.
واأكد اأهمية تعدد الأفكار والآراء التي تري املجتمعات و�سرورة التعامل مع هذا اخلوف ومواجهته .. م�سريا اإىل 
الأفكار املتطرفة التي تتخفى يف عباءة الدين والتي اأطلقت اأفكارا م�سللة م�سمومة خلدمة اأهداف �سيا�سية بعيدة 

كل البعد عن الدين الإ�سالمي وتعاليمه ال�سمحة.

•• اأبوظبي-وام:

الجتماع  يف  امل�������س���ارك���ون  ات���ف���ق 
ال����ذي عقده  امل��و���س��ع  ال��ت�����س��اوري 
امل����ج����ل���������س الأع�������ل�������ى ل����الم����وم����ة 
والطفولة ومنظمة الأمم املتحدة 
للطفولة يوني�سيف على م�ساعدة 
امل���ن���ظ���م���ة ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ال������دورة 
ال��رباجم��ي��ة اجل��دي��دة  2019 - 
حماية  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز   2023
والعنف  ال������س�����اءة  م����ن  ال���ط���ف���ل 

وال�ستغالل.
وا���س��ت��ع��ر���س الج���ت���م���اع - ال���ذي 
اأم�����س الول مب��ق��ر الحت���اد  ع��ق��د 
الرباجمية  ال���دورة   - اأبوظبي  يف 
اجل����دي����دة وال����ت����ي ����س���رتك���ز على 
ومرحة  الهمم  اأ�سحاب  الأط��ف��ال 
الأنظمة  وتقوية  املبكرة  الطفولة 
وتوفري البيانات عن كل ما يتعلق 

بالأطفال.
ال������ذي   - الج�����ت�����م�����اع  وت������ط������رق 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  نظمه 
عن  ممثلون  وح�سره  والطفولة 
ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف وع����دد م���ن اجلهات 
نتائج  اإىل   - ال��دول��ة  امل�����س��ارك��ة يف 
ال���ربام���ج امل�����س��رتك��ة ل��ل��ف��رتة من 
2013 اإىل 2018 و التي نفذها 

لرعايته  ال��ع��ري�����س��ة  اخل����ط����وط 
اأف�سل  وت����ق����دم  ب����ه  واله����ت����م����ام 
امل���ج���الت كافة  ل��ه��ا يف  اخل���دم���ات 

خا�سة ال�سحة والتعليم.
من جانبه اأكد جويالن بالجوبال 
لدول  اليوني�سيف  منظمة  ممثل 
املنظمة  اأن  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج 
الربامج  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  حت��ر���س 
املوجهة لالطفال دقيقة وخمتارة 
امل����راح����ل  ل���ت���ف���ي���ده���م يف ج���م���ي���ع 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. ل��ه��م  ال��ع��م��ري��ة 
اقرار  على  �سيعمل  الجتماع  ه��ذا 
لوثيقة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل����ط����وات 

الربامج .
الت�ساوري  الج���ت���م���اع  يف  ����س���ارك 
ممثلون عن الحتاد الن�سائي العام 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ووزارة 
التعليم  ل�������س���وؤون  دول�����ة  ووزارة 
يف  واملعرفة  التعليم  ودائ���رة  العام 
املجتمع  تنمية  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي 
ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
حماية  وم��رك��ز  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
الطفل ومراكز الدعم الجتماعي 
للتناف�سية  الحت����ادي����ة  وال��ه��ي��ئ��ة 

والح�ساء .
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ك����ان 
الأمم  منظمة  ومكتب  والطفولة 

وح��م��اي��ة ح��ق��وق الأط���ف���ال لتكون 
مرجعا اأ�سا�سيا ل�سانعي القرار يف 
جمال الطفولة يف دولة المارات 

العربية املتحدة.
الأع����ل����ى  امل���ج���ل�������س  اأن  ذك�������رت  و 
ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة اأط��ل��ق هذه 
ال�سرتاتيجيات يف اإطار توجيهات 
ورعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
اإىل  ف��ي��ه��ا  م���ب���ارك ومت ال���س��ت��ن��اد 
ودولية  وط��ن��ي��ة  م��رج��ع��ي��ات  ع���دة 
ال�سرتاتيجة  ه����ذه  اإع������داد  ع��ن��د 
وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  منها 
ال���ت���ي مت اع��ت��م��اده��ا م���وؤخ���را من 
املعنية  وال�������وزارات  ال��ه��ي��ئ��ات  ق��ب��ل 
ب���ال���ط���ف���ول���ة يف دول������ة الإم���������ارات 
ل�سنة   29 رق����م  ق���ان���ون  وك���ذل���ك 
اأ�سحاب  ح��ق��وق  ب�����س��اأن   2006
الطفل  ح���ق���وق  وق����ان����ون  ال��ه��م��م 
“ودمية” وروؤية الإمارات 2021 

وموؤ�سرات الأجندة الوطنية.
اأب�سا  اأنه مت ال�ستناد  اإىل  ونوهت 
امل�ستوى  ع���ل���ى  م���رج���ع���ي���ات  اإىل 
ات���ف���اق���ي���ة حقوق  م��ن��ه��ا  ال�������دويل 
ال��ط��ف��ل وات��ف��اق��ي��ة ال��ق�����س��اء على 
املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع 
حقوق  وات����ف����اق����ي����ة  “�سيداو” 
واأهداف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

اجلانبان.
امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  ن��اق�����س  و 
التعليم  مثل  املختلفة  للقطاعات 
وال���������س����ح����ة وح�����م�����اي�����ة ال���ط���ف���ل 
والح�ساء  الجتماعية  واحلماية 

واملعلومات والبحوث والعاقة .
ك����ان����ت �����س����ع����ادة ال�������رمي ع���ب���داهلل 
الفال�سي الأمينة العامة للمجل�س 
والطفولة  ل���الم���وم���ة  الأع�����ل�����ى 
الجتماع  ب����داي����ة  يف  رح���ب���ت  ق����د 
اأم��ل��ه��ا يف  باحل�سور واأع��رب��ت ع��ن 
لأهم  بت�سور  الجتماع  يخرج  اأن 
الرباجمية  ل����ل����دورة  الول����وي����ات 

اجلديدة .
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإن  وق��ال��ت 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������س���ة الحت������اد 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
اأن تكون  ع��ل��ى  الأ���س��ري��ة حت��ر���س 
الربامج املوجهة لالأطفال موؤثرة 
ولها فائدة كبرية لهم يف حياتهم 

احلالية وم�ستقبلهم.
باأن  وج��ه��ت  ���س��م��وه��ا  اأن  اأك�����دت  و 
التي  امل�ستقبلية  ال���ربام���ج  ت��ك��ون 
وتاأخذ  متطورة  اعتمادها  �سيتم 
ال��ط��ف��ل الم����ارات����ي وت�سع  واق����ع 

واملجل�س  ال��ي��ون��ي�����س��ف  م��ن��ظ��م��ة 
الأعلى لالأمومة والطفولة لدورة 
براجمية جديدة لل�سنوات اخلم�س 
من   /2023-2019/ امل��ق��ب��ل��ة 
اأج������ل حت��ق��ي��ق اأف�������س���ل م����ا ميكن 
ل��الأط��ف��ال يف دول���ة الإم�����ارات لأن 
امل�������س���اورات م���ع ج��م��ي��ع الأط�����راف 
املعنية  وامل����ح����ل����ي����ة  الإحت�������ادي�������ة 
والنتائج  الأولويات  على  والتفاق 
امل���ت���وق���ع���ة ل�����ل�����دورة ال���رباجم���ي���ة 
اأ�سا�سي ل�ستكمال  القادمة عن�سر 

اإعداد وثيقة الربامج.
الت�ساورية  اجلل�سة  ه��ذه  وت��ه��دف 
ال�����������دورة  ن�����ت�����ائ�����ج  ع������ر�������س  اإىل 
-2014 احل���ال���ي���ة  ال���رباجم���ي���ة 

لالأولويات  واملقرتحات   2018
وال����ن����ت����ائ����ج امل����ت����وق����ع����ة ل�����ل�����دورة 
-2019 ال���ق���ادم���ة  ال���رباجم���ي���ة 

.2023
الفال�سي  ال��رمي عبداهلل  اأك��دت  و 
يف ت�سريح لها اأن موافقة جمل�س 
ال�سرتاتيجية  ع���ل���ى  ال����������وزراء 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
لتعزيز  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل��ط��ة 
اأحدث  الهمم يعد  اأ�سحاب  حقوق 
الجنازات البارزة لتج�سيد التزام 
القيادة الر�سيدة يف الدولة بتعزيز 

اليوني�سيف   “ للطفولة  املتحدة 
“ لدول اخلليج العربية قد عمال 
معا يف ال�سابق يف جمالت خمتلفة 
واحلماية  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�����س��ح��ة  يف 
ل��ت��ع��زي��ز ���س��ح��ة ورف������اه الأط���ف���ال 
وم�����س��اع��دت��ه��م على  وال���ي���اف���ع���ن 

حتقيق اإمكاناتهم.
املجل�س   .. اليوني�سيف  و���س��ارك��ت 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
ال�سرتاتيجي  ال�سريك  بو�سفه 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ال�سركاء  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اإىل 
الآخرين من القطاعات احلكومية 
وغري احلكومية يف تقدمي الدعم 
الربامج  م��ن  ع��دد  وتنفيذ  الفني 

وال�سرتاتيجيات وغريه.
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  وي��ق��وم 
اليوني�سف  وم��ن��ظ��م��ة  وال��ط��ف��ول��ة 
ح���ال���ي���ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ ب����رن����ام����ج دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة لل�سنوات 
من  امل��ع��ت��م��د   2018-2014
يف  لليوني�سف  التنفيذي  املجل�س 
لالإجنازات  ا���س��ت��ك��م��ال  ن��ي��وي��ورك 
التعاون  برامج  من  حتققت  التي 

امل�سرتكة يف الفرتات املا�سية.
الربنامج  دورة  اق��������رتاب  وم�����ع 
تخطط   .. نهايتها  م��ن  احل��ال��ي��ة 

 2016- امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأن  الفال�سي  واأو�سحت   .2030
الوطنية لالأمومة  ال�سرتاتيجية 
 2021-2017 وال����ط����ف����ول����ة 
الأطفال  ح��ق  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
�ساملة �سمن  رعاية  والأم��ه��ات يف 
وكذلك  م�����س��ت��دام��ة  �سحية  ب��ي��ئ��ة 
يف  الطفل  وح��م��اي��ة  وق��اي��ة  تعزيز 
و�ساملة  متكاملة  منظومة  اإط���ار 
الأط��ف��ال واليافعن  وت��ع��زي��ز ح��ق 
يف فر�س تعلم جيد النوعية ينمي 
العقلية  وق��درات��ه��م  �سخ�سياتهم 
والبدنية ا�سافة اإىل دعم امل�ساركة 
واليافعن  ل���الأط���ف���ال  ال���ف���ع���ال���ة 
وتخطيط  ك����اف����ة  امل������ج������الت  يف 
ال�سيا�سات والربامج لتكون مبنية 
اأدل��ة ومعلومات دقيقة تكفل  على 

حقوق الطفل.
واأ�سافت اإن اخلطة الإ�سرتاتيجية 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ل��ت��ع��زي��ز ح��ق��وق 
كذلك  ت��ه��دف   2021-2017
تعريفات  وت��وح��ي��د  اع��ت��م��اد  اإىل 
الأطفال  ع��ن  �ساملة  وت�سنيفات 
ا����س���ح���اب ال���ه���م���م ت��ت��م��ا���س��ى مع 
امل����ع����اي����ري ال�����دول�����ي�����ة وم�����ب�����ادىء 
ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  اإتفاقيتي 

الإعاقة وحقوق الطفل.

وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات 
امل�سلحة ي�سارك مبوؤمتر مو�سكو لالأمن الدويل

دائرة الق�ساء تتناول حقوق العمال يف ملتقاها العالمي ال�49

•• مو�صكو-وام:

للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  من  وفد  ي�سارك 
الدويل” الذي  ل��الأم��ن  مو�سكو  “ م��وؤمت��ر  يف  امل�سلحة 
وي�ستمر  مو�سكو  الرو�سية  العا�سمة  يف  ام�����س  انطلق 
ي���وم���ن. ي���رتاأ����س ال���وف���د ���س��ع��ادة ال���ل���واء ال���رك���ن طيار 
وال�سوؤون  لل�سيا�سات  امل�ساعد  الوكيل  القحطاين  فالح 
كبار  م��ن  ع���ددا  وي�سم  ال��دف��اع  ب����وزارة  ال�سرتاتيجية 

�سباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�سلحة.
وي��ب��ح��ث امل���وؤمت���ر ق�����س��اي��ا م��ك��اف��ح��ة الإره������اب ال���دويل 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ه��دد الأم����ن ال��ع��امل��ي وال��ن��زاع��ات يف 
املتعلقة  الأو�ساع  على  ال�سوء  وي�سلط  الأو�سط  ال�سرق 

بالأمن يف اأوروبا واآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية.
وناق�س امل�ساركون يف املوؤمتر يف يومه الأول عدة حماور 
اإطالق  وقف  وحماولة  التوتر  تخفيف  مناطق  تناولت 
النار، وحتقيق امل�ساحلة الوطنية ال�ساملة بن الأطراف 
املتعلقة  والإج����راءات  الإن�سانية  وامل�ساعدات  املتنازعة، 
وكذلك  الطبيعية  احلياة  ع��ودة  وع��وام��ل  الأل��غ��ام  بنزع 
اإىل  بالإ�سافة  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سراعات 

مكافحة الإرهاب وحماربة تنظيم داع�س يف �سوريا.
وي�سارك يف املوؤمتر وفود من 95 دولة بينهم 30 وزيرا 
ون��واب وزراء  العامة  الأرك���ان  روؤ���س��اء  للدفاع و15 من 
ال��دف��اع وع���دد م��ن ممثلي منظمات دول��ي��ة وخ���رباء يف 

جمال الأمن.

•• اأبوظبي-وام:

حقوق  بعنوان   49 الع��الم��ي  امللتقى  ام�س  باأبوظبي  الق�ساء  دائ��رة  نظمت 
احلمادي  ح�سن  امل�ست�سار  فيه  حتدث  اجلزائي  القانون  لأحكام  وفقا  العمال 

مدير ادارة النيابات.
لدى  الوعي  م�ستوى  ورف��ع  القانونية  الثقافة  ن�سر  بهدف  امللتقى  ه��ذا  ياأتي 
املجتمع والتعريف بجهود دولة المارات ب�سفة عامة ودائرة الق�ساء باأبوظبي 
على  ال�سوء  اإل��ق��اء  خ��الل  العمال من  ب�سفة خا�سة يف جم��ال حماية حقوق 

الت�سريعات الوطنية والن�ساطات التي قامت بها الدائرة .
اأهم  اأن دول��ة الم���ارات واح��دة من  واأك��د احل��م��ادي خ��الل املحا�سرة بامللتقى 
م�ستوياتها  بكافة  للعمالة  اجلاذبة  العمل  فر�س  توفري  يف  العاملية  الأ���س��واق 
فقد اأولت الدولة اأهمية فائقة لحرتام حقوق العمال حيث �سادقت على عدة 
اتفاقيات رئي�سية ملنظمة العمل الدولية ذات ال�سلة بحقوق العمال كما حققت 
تقدماً هائاًل يف م�ستويات احلماية التي توفرها للعمال اإذ تنظر اإىل حقوقهم 
باإ�سدار  ال��دول��ة  وقامت  واقت�سادياً.  وح�سارياً  اأخالقياً  التزاماً  باعتبارها 
اأو�ساعهم كما  عدة ت�سريعات ومبادرات تكفل حماية حقوق العمال وحت�سن 

حتر�س على حتديث تلك الت�سريعات مبا يتالئم مع املتغريات.
و قدم احلمادي �سرحا لعدد من التعريفات منها تعريف اخلدمة امل�ساعدة وهي 

اخلدمة التي يوؤديها العامل اىل �ساحب العمل او ا�سرته يف مكان العمل .
و اأ�سار احلمادي اىل القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 2017 يف �ساأن عمال 
اخلدمة امل�ساعدة مو�سحا اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل اأ�سدر القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 2017 يف 

�ساأن عمال اخلدمة امل�ساعدة .
و ينظم هذا القانون عالقة العمل التعاقدية ويوفر احلماية القانونية جلميع 
اأطراف هذه العالقة كما يوفر حماية اأكرب للعمالة املنزلية حتت ا�سراف وزارة 
اأن��واع مهن  امل��وارد الب�سرية والتوطن وقد حدد القانون يف جدول ملحق به 
عمال اخلدمة امل�ساعدة يف 19 نوعا ت�سمل كال من : م�ستخدم وبحار وحار�س 
اأطفال  ومربية  وطباخ  منزل  ومدبرة  وعامل  و�سقار  وم�سمر  و�ساي�س  وراٍع 
ومندوب  خا�س  وم��در���س  خا�س  ومم��ر���س  خا�س  وم���درب  وب�ستاين  وم���زارع 

خا�س ومهند�س زراعي خا�س و�سائق خا�س .
و اأ�سار امللتقى اىل التزامات مكاتب ال�ستقدام ونها عدم ا�ستقدام العامل من 
دولته اإل بعد اإعالنه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر ال�سامل وتوافر ما 

التي  ال�سروط  يثبت لياقته وحالته ال�سحية والنف�سية واملهنية وغريها من 
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

و تناول امللتقى حقوق عمال اخلدمات امل�ساعدة ..ونظام حماية الأجور حيث 
الأج��ور خالل  نظام حماية  عامليها عرب  اأج��ور  املن�ساأة حتويل  على  يرتتيب 
املواعيد املقررة قانوناً وفق القرارات الوزارية اخلا�سة بنظام حماية الأجور- 
مكافاأة  اىل  التطرق  مت  -2009..كما  ل�سنة   788 يرقم  ال����وزاري  ال��ق��رار 
نهاية اخلدمة ..وت�سوية املنازعات و العقوبات الرادعة على من يخالف احكام 

القانون .
و تناول امللتقى الت�سريعات والقوانن ذات ال�سلة حيث اأ�سدرت دولة الإمارات 
الد�ستور والذي جاء تعبرياً  راأ�سها  ال�سلة وعلى  الت�سريعات ذات  العديد من 
عدة  على  الدولة  و�سادقت  الإن�سانية  والكرامة  احلقوق  اح��رتام  عن  �سادقاً 
واعتمدت  العمال  بحقوق  �سلة  ذات  الدولية  العمل  ملنظمة  رئي�سية  اتفاقيات 
والجور  التوظيف  جم��الت  يف  العمال  حقوق  حلماية  القوانن  من  العديد 
 1980 8 ل�سنة  اأهم الت�سريعات قانون العمل رقم  وال�سكن وال�سحة ، ومن 
وتعديالته .. ا�سافة اىل القرارات الوزارية التي تنظم العمل بتلك الت�سريعات 
وقانون العقوبات الحتادي وقانون املعامالت املدنية واملر�سوم بقانون احتادي 

رقم 5 ل�سنة 2012 يف �ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
و قد اأ�سدر �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ودوائر  عامة  نيابة  باإن�ساء  ق��رارا  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر 
ق�سائية متخ�س�سة يف كل حمكمة ابتدائية لنظر اجلرائم املرتكبة �سد عمال 
اخلدمة امل�ساعدة وقدم امللتقى بيان اإح�سائي بق�سايا الإ�سابة اأثناء العمل ففي 
عام 2017 بلغت ال�سابات 48 ا�سابة و ق�سايا ال�سابات يف الربع الأول من 
2018 بلغ 26 ا�سابة .. اأما بالن�سبة لق�سايا عدم دفع الأجور يف عام 2017 

فقد بلغت 10 ق�سايا و حتى تاريخ 19 مار�س 2018 بلغت 22 ق�سية .
و ا�سار امللتقى اإىل ان دائرة الق�ساء وكبت غاية امل�سرع برعاية العامل و �سون 

كرامته دون النظر اإيل جن�سة و جن�سيتة و عرقه اأو ديانته .
و اأو�سى امللتقى بال�ستمرارية يف حتديث الت�سريعات التي تكفل حماية حقوق 
لت�سهيل  ال�سلة  ذات  اجل��ه��ات  ب��ن  م�سرتكة  بيانات  ق��اع��دة  اإن�����س��اء  و  العمال 
دائرة  ان�ساء جلنة م�سرتكة بن  اىل  بال�سافة  العمال  بيانات  على  احل�سول 
الق�ساء ووزارة املوارد الب�سرية والتوطن ل�سرعة الف�سل يف الق�سايا العمالية 
الدولة  ال�سفارات خارج  التعريفية يف  الن�سرات  ن�سر  و  العمال  حماية حلقوق 

ومكاتب ال�ستقدام مت�سمنة حقوق وواجبات العامل بلغته .

»اأمنية« حتقق حلم 100 طفل من امل�سابني بال�سكري والأمرا�س اخلطرية يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  وح�سور  رعاية  حتت 
اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ال�سيخة �سيخة بنت 
.. حققت  اأمنية«  ملوؤ�س�سة »حتقيق  الفخري  الرئي�س  نهيان  اآل  �سيف 
بال�سكري وامل�سابن  امل�سابن  اأمنية لالأطفال   100 اليوم  املوؤ�س�سة 
باأمرا�س خطرية وم�ستع�سية ال�سفاء من امل�ساركن يف خميم الب�سمة 
الإن�سانية«  وال��روح  العطاء  »زاي��د  �سعار  حتت  املقام  العا�سر  احل��ادي 

وذلك بقاعة احلمرا للموؤمترات.
التي مثلت  الهدايا على الأطفال  ال�سيخة �سيخة بنت �سيف  ووزعت 
اأمنياتهم والتي تنوعت ما بن احل�سول على الأجهزة الإلكرتونية 

مثل الآي باد والآي فون واأجهزة التلفاز الكبرية و�ساعات اآبل وغريها 
اأو  العمرة  لأداء  ال�سفر  اأمنيات  اإىل  اإ�سافة  احلديثة  الأج��ه��زة  م��ن 

ال�سفر لوجهات معّينة.
بن  اليوم  لتواجدنا  ال�سعادة  قلوبنا  تغمر   « �سيخة  ال�سيخة  وقالت 
الأط��ف��ال امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ه��م يف اأ���س��د احل��اج��ة اإىل مل�سة م��ن احلب 
املر�س  ه���ذا  م��ع  امل��ت��وا���س��ل��ة  م��ع��ان��ات��ه��م  م��ن  للتخفيف  والإن�����س��ان��ي��ة 
ي�سكل جزءا من طريقتنا  واأمنياتهم  اأحالمهم  واإن حتقيق  القا�سي 
يف رد اجل��م��ي��ل ل��وط��ن اخل���ري وال��ع��ط��اء وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز روؤية 
قيادته الر�سيدة يف ن�سر ال�سعادة والأمل والتفاوؤل بن اأفراد املجتمع 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ومكانة  با�سم  الحتفاء  اإىل  اإ�سافة  كافة 
�سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » رمز الإن�سانية واخلري واملحبة ». 

وتوجهت ال�سيخة �سيخة بال�سكر والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
راأ���س اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن �سقر  �سعود 
بالتعاون  م�سيدة   .. ال�سكري  ملخيم  املتوا�سلة  الكرمية  رعايته  على 
الفعال القائم بن املوؤ�س�سة ومبادرات خميم الب�سمة يف دعم مر�سى 

ال�سكري وحتقيق اأمنياتهم.
تفعيل  يف  واملتطوعن  املخيم  اإدارة  جل��ه��ود  تقديرها  ع��ن  واأع��رب��ت 
اأن�سطته اخلريية والإن�سانية مع احتفال الإمارات ب� »عام زايد« والتي 
ت�سهم يف اإدخال ال�سعادة على قلوب الأطفال ال�سغار وتعزيز التفاوؤل 
والأمل يف نفو�سهم ونفو�س اأ�سرهم واملحيطن بهم .. م�سيدة بالإقبال 
املتنامي على التطوع يف اأن�سطة املوؤ�س�سة على م�ستوى الدولة والعامل 
مما يوؤكد جناحات املوؤ�س�سة حمليا وعامليا وحر�س اجلميع على ن�سر 

املحبة وال�سعادة يف نفو�س الأطفال.
واأو�سحت اأن املوؤ�س�سة متكنت خالل الفرتة املا�سية من تبوء مكانة 
لأك��ر من  خ��الل حتقيقها  الإن�ساين من  العمل  �سعيد  على  رائ��دة 
خالل  متقّدمة  باأمرا�س  امل�سابن  املر�سى  لالأطفال  اأمنية   500
اأمنية.   392 �سهد حتقيق  الذي   2016 بالعام  عام اخلري مقارنة 
وقالت ال�سيخة �سيخة بنت �سيف اآل نهيان اإن موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« 
الر�سيدة والأيادي  القيادة  الإم��ارات تتطلع وبالعتماد على دعم  يف 
التمكن  اإىل  بالدولة خالل »عام زايد«  اأ�سحاب اخلري  البي�ساء من 
من زيادة م�ساهماتها واأعمالها داخل الدولة وخارجها لإدخال البهجة 
وال�سعادة يف نفو�س الأطفال من ذوي الأمرا�س املزمنة وامل�ستع�سية 

وحتقيق اأمنياتهم دون متييز للجن�سية والدين والعرق.
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اأخبـار الإمـارات
موا�سالت عجمان تعدل تعرفة مركبات الأجرة

•• عجمان- وام:

مركبات  ع��داد  تعرفة  عجمان   � العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  عدلت 
ابريل  م��ن  الأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً  الم��ت��ي��از  ل�سركات  التابعة  الأج����رة 
اجلاري، وذلك بهدف الرتقاء باخلدمة املقدمة اإىل اجلمهور اإىل 
اأعلى م�ستوى وحتقيقا لأجندتها ال�سرتاتيجية التي تتما�سى مع 

روؤية عجمان 2021.
وجاء هذا القرار بناء على عدد من الدرا�سات وامل�سوح امليدانية التي 
جتريها املوؤ�س�سة ب�سفة دورية من اأجل تلبية احتياجات املجتمع من 
تنمية وتطوير يف اخلدمات املقدمة، اإ�سافة اإىل املقارنة مع المارات 
الخرى وذلك من اجل الوقوف على ال�سعوبات التي تواجه �سائقي 

مركبات الأجرة ب�سكل يومي، ولتقدمي اأف�سل اخلدمات للجمهور، 
والعمل على حت�سن اأداء ال�سائق لإ�سعاد الطرفن.

المتياز  ل�سركات  التابعة  الج��رة  مركبات  تعرفة  تعديل  و�سيكون 
 2.5 ب��زي��ادة  العامة،  املوا�سالت  موؤ�س�سة  مظلة  حتت  تعمل  التي 
دره��م عند غلق ع��داد املركبة، حيث ج��اء ق��رار ال��زي��ادة بعد حترير 
باأن  علما  احلالية  القت�سادية  التغريات  مع  الوقود ومتا�سيا  �سعر 

التعرفة تعد القل بالن�سبة لالإمارات الخرى.
الثر  لها  يكون  �سوف  الطفيفة  ال��زي��ادة  ه��ذه  ان  املوؤ�س�سة  وارت���اأت 
دور  تعزيز  ي�سمن  مبا  اخلدمة،  مب�ستوى  الرتقاء  على  الإيجابي 
م�ستوى  لتطوير  وب��راجم��ه��ا  املوؤ�س�سة  خطة  تنفيذ  يف  ال�سائقن 

خدمة العمالء يف قطاع النقل مبركبات الأجرة.

اأكادميية اأبوظبي الق�سائية تختتم برنامج التكوين الأ�سا�سي لكاتب العدل
•• اأبوظبي- وام:

لكاتب  الأ�سا�سي  التكوين  “ برنامج  الق�سائية  اأبوظبي  اأكادميية  اختتمت 
العدل احلكومي “ مب�ساركة متدربن من القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي 

ودائرة التنمية القت�سادية. 
وكانت الأكادميية قد اأطلقت الربنامج بالتعاون مع اإدارة الكاتب العدل يف 
زايد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  لتوجيهات  تنفيذا  اأبوظبي  الق�ساء يف  دائ��رة 
دائرة  رئي�س  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
الق�ساء يف اأبوظبي بتلبية متطلبات التنمية املت�سارعة يف الإمارة وامل�ساهمة 
يف تر�سيخ مكانتها التناف�سية من حيث ت�سهيل ممار�سة الأعمال مبا يتوافق 

مع الروؤية القت�سادية لالإمارة 2030.

وقال يو�سف احلو�سني مدير قطاع املحاكم وخدمة املتعاملن اإن الربنامج 
التدريبي ياأتي �سمن خطة متكاملة تعمل وفقها جلنة الكاتب العدل لتاأهيل 
الراغبن بالعمل يف مهنة الكاتب العدل والإ�سراف على اأدائهم مبا يحفظ 
حقوق املتعاملن ويي�سر الإجراءات العدلية من حيث زيادة م�ساحة التوزع 
اإط���ار متكامل  املتخ�س�سة يف  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  ال��ع��دل  للكاتب  اجل��غ��رايف 
يهدف اإىل رفع موؤ�سر الأداء وجتويد اخلدمات العدلية وفق اأرقى املمار�سات 

العاملية.
اأن  بالإنابة  الأك��ادمي��ي��ة  مدير  الطوخي  �سامي  الدكتور  اأو���س��ح  جهته  من 
الربنامج يت�سمن ثالثة حماور رئي�سة اأولها يركز على الأ�سا�سيات القانونية 
العدل  الكاتب  تنظيم مهنة  يت�سمن  الثاين  واملحور  العدل  للكاتب  العامة 

بينما تناول املحور الثالث الت�سريعات التخ�س�سية للجهة احلكومية.

حكام ال�سارقة واأم القيوين وراأ�س اخليمة يوؤدون �سالة اجلنازة على ال�سيخ اأحمد القا�سمي
•• ال�صارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأدى 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، �سباح ام�س، �سالة 
اجلنازة على املغفور له، ال�سيخ اأحمد بن حممد بن �سلطان القا�سمي وذلك يف 

م�سجد امللك في�سل بال�سارقة.
واأدى ال�سالة اإىل جانب �سموهم �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن 
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجمان و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 

الفجرية. 
حممد  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  م��ن  ك��ل  الفقيد  على  ال�سالة  اأدى  كما 
بن  �سعود  وال�سيخ  القا�سمي،  �سلطان  بن  بن خالد  وال�سيخ في�سل  القا�سمي، 
خالد بن �سلطان القا�سمي امل�ست�سار يف مكتب �سمو احلاكم، وال�سيخ �سامل بن 
حممد بن �سلط�ان القا�سمي امل�ست�سار يف مكتب �سمو احلاكم، وال�سيخ حممد 

�سقر  بن  ع�سام  وال�سيخ  املركزية،  املالية  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  �سعود  بن 
القا�سمي امل�ست�سار يف مكتب �سمو احلاكم، وال�سيخ خالد بن عبد اهلل القا�سمي 
رئي�س دائرة املوانئ البحرية واجلمارك، وال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 
القا�سمي،  �سامل  بن  عبدالرحمن  وال�سيخ  لالإعالم،  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س 
وال�سيخ خالد بن ع�سام القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين، وال�سيخ �سامل 
بن عبدالرحمن القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم، وال�سيخ �سعيد بن �سقر 
القا�سمي نائب رئي�س مكتب �سمو احلاكم يف مدينة خورفكان، وال�سيخ هيثم 
بن �سقر القا�سمي نائب رئي�س مكتب �سمو احلاكم يف مدينة كلباء، وال�سيخ 
القا�سمي  حميد  بن  حممد  وال�سيخ  القا�سمي،  �سامل  بن  �سلطان  بن  في�سل 
مدير دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية، وال�سيخ ماجد بن �سلطان بن �سقر 
القا�سمي مدير دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى، واأجنال الفقيد ال�سيخ حممد 
بن اأحمد بن حممد بن �سلطان القا�سمي، وال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن حممد 
بن �سلطان القا�سمي، وال�سيخ �سامل بن اأحمد بن حممد بن �سلطان القا�سمي 
وعموم عائلة القوا�سم الكرام، واأع�ساء من ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين يف 

الدولة وجمع غفري من املواطنن ومن اأبناء اجلاليات.
ثم توجه �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة وال�سيوخ اإىل مقربة اجلبيل، ليواري 

جثمان الفقيد اإىل مثواه الأخري.

حكام ال�سارقة واأم القيوين وراأ�س اخليمة يتقبلون التعازي يف وفاة ال�سيخ اأحمد القا�سمي

بن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  م��ن 
حممد القا�سمي، وال�سيخ �سلطان 
القا�سمي،  �سلطان  ب��ن  خالد  ب��ن 

حاكم  ال�سمو  �ساحب  اإىل  العزاء 
الدوائر  وف��ود  من  ع��دد  ال�سارقة 
امل��ح��ل��ي��ة امل��دن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

واملوؤ�س�سات  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
ح�سر  وال���ث���ق���اف���ي���ة.  ال���ع���ل���م���ي���ة 
���س��م��وه��م كل  اإىل ج��ان��ب  ال���ع���زاء 

•• ال�صارقة-وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ت��ق��ب��ل 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ال�سمو  و�ساحب  ال�سارقة  حاكم 
ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، ام�س 
ب��ق�����س��ر ال���ب���دي���ع، ب��ح�����س��ور �سمو 
ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي 
نائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ب��ن �سلطان 
حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�سمي 
ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل 
حاكم ال�سارقة، التعازي واملوا�ساة 
اأحمد  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  وف��اة  يف 

حممد  وال�سيخ  امل��دين،  الطريان 
بن عبد اهلل اآل ثاين رئي�س دائرة 
املجتمعية،  والتنمية  الإح�����س��اء 
عبدالرحمن  ب��ن  ���س��امل  وال�سيخ 
رئ��ي�����س م��ك��ت��ب �سمو  ال��ق��ا���س��م��ي 
احلاكم، وال�سيخ فاهم بن �سلطان 
العالقات  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي 
بن  اهلل  عبد  وال�سيخ  احلكومية، 
جمل�س  رئ��ي�����س  القا�سمي  م��اج��د 
للفرو�سية  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  اإدارة 
وال�سباق، وال�سيخ �سعيد بن �سقر 
القا�سمي نائب رئي�س مكتب �سمو 
خورفكان،  م���دي���ن���ة  يف  احل����اك����م 
وال�سيخ هيثم بن �سقر القا�سمي 
احلاكم  �سمو  مكتب  رئي�س  نائب 
في�سل  وال�سيخ  كلباء،  مدينة  يف 
القا�سمي،  �سامل  ب��ن  �سلطان  ب��ن 
وال�����س��ي��خ ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د بن 
خالد القا�سمي، وال�سيخ خالد بن 
دائرة  عام  مدير  القا�سمي  اأحمد 

القا�سمي،  �سلطان  بن  بن حممد 
من ال�سيوخ وكبار رجالت الدولة 
اجلاليات  واأب�����ن�����اء  وامل����واط����ن����ن 
والأجنبية،  والإ�سالمية  العربية 
�سائلن املوىل عز وجل اأن يتغمد 
الفقيد بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه 
ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 

ال�سرب وال�سلوان.
ال�����س��م��و حاكم  وت��ق��ب��ل ���س��اح��ب 
ال�سيخ  �سمو  من  العزاء  ال�سارقة 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  ح����م����دان 
املالية،  وزي����ر  دب����ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
وال�������س���ي���خ خ���ال���د ب����ن اأح����م����د بن 
حممد اآل خليفة وزير اخلارجية 
خال�س  عن  معربن  البحريني، 
تعازيهما وموا�ساتهما يف الفقيد، 
راجن املوىل عز وجل اأن يتغمده 
ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع 
اأه���ل���ه وذوي���ه  ي��ل��ه��م  ج��ن��ات��ه، واأن 
واجب  وق���دم  وال�����س��ل��وان.  ال�سرب 

وال�����س��ي��خ ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د بن 
�سعود  وال�سيخ  القا�سمي،  �سلطان 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن 
احلاكم،  �سمو  مكتب  يف  امل�ست�سار 
وال�������س���ي���خ ����س���امل ب����ن حم���م���د بن 
يف  امل�����س��ت�����س��ار  ال��ق��ا���س��م��ي  �سلط�ان 
وال�سيخ  احل����اك����م،  ���س��م��و  م��ك��ت��ب 
حممد بن �سعود القا�سمي رئي�س 
وال�سيخ  امل��رك��زي��ة،  امل��ال��ي��ة  دائ����رة 
ع�سام بن �سقر القا�سمي امل�ست�سار 
وال�سيخ  احل��اك��م،  �سمو  مكتب  يف 
خالد بن عبد اهلل القا�سمي رئي�س 
دائرة املوانئ البحرية واجلمارك، 
وال�������س���ي���خ ����س���ل���ط���ان ب�����ن اأح���م���د 
ال�سارقة  القا�سمي رئي�س جمل�س 
عبدالرحمن  وال�سيخ  ل��الإع��الم، 
بن �سامل القا�سمي، وال�سيخ خالد 
هيئة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
الوقاية وال�سالمة، وال�سيخ خالد 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  ع�سام  بن 

بال�سارقة،  اللكرتونية  احلكومة 
حميد  ب������ن  حم����م����د  وال���������س����ي����خ 
الإح�ساء  دائ��رة  مدير  القا�سمي 
وال�سيخ  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ب����ن �سقر  ����س���ل���ط���ان  ب����ن  م����اج����د 
�سوؤون  دائ�����رة  م���دي���ر  ال��ق��ا���س��م��ي 
وال�سيخ  وال����ق����رى،  ال�������س���واح���ي 
القا�سمي مدير  �سعود  في�سل بن 
ه��ي��ئ��ة م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال����دويل، 
ب�����ن حممد  وال�������س���ي���خ ع�����ب�����داهلل 
الهيئة  ف�����رع  م���دي���ر  ال��ق��ا���س��م��ي 
الإ�سالمية  ل���ل�������س���وؤون  ال���ع���ام���ة 
والأوقاف، واأجنال الفقيد ال�سيخ 
اأح��م��د ب��ن حممد بن  ب��ن  حممد 
�سلطان القا�سمي، وال�سيخ �سلطان 
�سلطان  بن  حممد  بن  اأحمد  بن 
القا�سمي، وال�سيخ �سامل بن اأحمد 
القا�سمي،  �سلطان  بن  بن حممد 
وامل�سوؤولن يف  ال�سيوخ  وعدد من 

الدوائر املحلية والحتادية.

انطالق معر�س الزفاف
 يف مركز اإك�سبو خورفكان

•• ال�صارقة-وام: 

اإك�سبو  الثامنة ملعر�س الزفاف يف مركز  انطلقت ام�س فعاليات الدورة 
اأعمال  �سيدات  م��ن  وم�ساركة  بح�سور  اأي���ام  اأرب��ع��ة  وت�ستمر  خ��ورف��ك��ان 
الدوائر  يف  الن�سائية  ال�سخ�سيات  وبع�س  ال��دول��ة  مناطق  مبختلف 

احلكومية باملنطقة ال�سرقية واأعداد كبرية من اجلمهور.
امل����راأة م��ن الأزي�����اء وم�ستح�سرات  اأب����رز اح��ت��ي��اج��ات  وي��ع��ر���س احل���دث 

التجميل والعطور والك�س�سوارات واحللويات وقاعات الزفاف.
بامل�ساركة  خورفكان  اإك�سبو  مركز  مدير  املن�سوري  حممد  خليل  واأ�ساد 
اأن  اإىل  لفتا   .. احل��دث  ه��ذا  اأهمية  ي��وؤك��د  م��ا  العار�سن  م��ن  الوا�سعة 

املعر�س ياأتي يف اإطار خطة املركز لإنعا�س الن�ساط القت�سادي.
امل��ع��ار���س التي  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  ي��اأت��ي يف  ال��زف��اف  اأن معر�س  اإىل  واأ���س��ار 
العديد  تت�سمن  وال��ت��ي   2018 ل��ل��ع��ام  امل��رك��ز  وينظمها  ي�ست�سيفها 
تلبي  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  وال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة  التخ�س�سية  امل��ع��ار���س  م��ن 
امل�����نطقة ال�س�������رقية وتع��زيز الن�ساط التجاري بها بالتعاون  احتياجات 
اأمام  الفر�س  واإتاحة  واخلدمية  والتجارية  القت�سادية  الفعاليات  مع 
املواطنن واملقيمن للتعرف اإىل اأحدث املنتجات وتوفريها لهم باأ�سعار 

تناف�سية.
واأكد املن�سوري احلر�س على جعل اإك�سبو خورفكان الوجهة الوحيدة يف 
املنطقة ال�سرقية التي تخدم املنطقة لإقامة جميع املعار�س والأحداث 
ال��ت��ج��اري��ة ودع���م غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة ال�����س��ارق��ة ل��ه��ذه امل��ع��ار���س من 
القدرات  الإج��راءات وتطوير وتعزيز  وتب�سيط  الإعالنات  تكثيف  حيث 
بها  تتميز  التي  والتناف�سية  الن�سبية  القيمة  على  اعتمادا  الت�سويقية 
املحلية  امل��ع��ار���س  فيها  ت��ق��ام  متميزة  ح�سارية  واج��ه��ة  ليكون  املنطقة 

وتدعم القت�ساد املحلي وتعرف مبنتجاتها و�سناعاتها وتروج لها.

اإجتماع اجلمعية  امل�ساهمن حل�سور  ال�سادة  »ال�سركة«، دعوة  ���س.م.خ.  املال كابيتال  اإدارة �سركة  ي�سر جمل�س 
العمومية لل�سركة، واملقرر انعقاده يوم الأربعاء املوافق 11 من �سهر اأبريل لعام 2018 يف متام ال�ساعة الثانية 
ع�سر ظهراً يف مقر ال�سركة الواقع يف مكتب 901، 48 برج جيت، داون تاون دبي، �سارع ال�سيخ زايد وذلك للنظر 

يف جدول الأعمال التايل:

املنتهية يف  املالية  لل�سنة  املايل  اأعمالها ومركزها  ال�سركة ونتائج  ن�ساط  الإدارة عن  �سماع تقرير جمل�س   -1
2017/12/31 وامل�سادقة عليه.

2- �سماع تقرير مدققي احل�سابات عن املركز املايل لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31 وامل�سادقة 
عليه.

3- مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31 وامل�سادقة 
عليها.

4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة من امل�سوؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31.
5- اإبراء ذمة مدققي احل�سابات من امل�سوؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31.

6- تعين مدققي احل�سابات ل�سنة 2018 وحتديد اأتعابهم.
7- النظر يف حتديد مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقاً لحكام املادة )169( من القانون الحتادي رقم )2( 

ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية.
الأربعاء  يوم  ال�سنوية  العادية  العمومية  للجمعية  الثاين  الإجتماع  �سيكون  الن�ساب،  اكتمال  عدم  حال  ويف 

املوافق 18 من �سهر اأبريل لعام 2018 م.  يف نف�س املكان والزمان.
يجوز للم�ساهم الذي يتعذر عليه احل�سور، اأن يفو�س كتابة عن طريق تفوي�س اأو وكالة اأي �سخ�س من غري 
اأع�ساء جمل�س الإدارة للح�سور عنه والت�سويت نيابة عنه �سريطة اأن يكون هذا ال�سخ�س �ساحب التفوي�س ل 

% من اأ�سهم راأ�س املال. يتمتع باأكر من 5 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية 

ل�سركة املال كابيتال �س.م.خ
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اأخبـار الإمـارات

•• الريا�س-وام:

ح�سر �سعادة ال�سيخ �سخبوط بن نهيان اآل نهيان �سفري الدولة لدى اململكة 
اخلام�س  ال���دويل  للموؤمتر  اخلام�سة  الن�سخة  اأع��م��ال  ال�سعودية  العربية 
“روؤية واآفاق جناح” واملعار�س امل�ساحبة والذي  لالإعاقة والتاأهيل بعنوان 
افتتحه �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س اأمناء 

مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة.
وقال الأمري �سلطان بن �سلمان يف كلمته : “ اإننا عملنا يف مركز امللك �سلمان 
لأبحاث الإعاقة وب�سراكة مع موؤ�س�سات الدولة واملوؤ�س�سات العلمية املرموقة 
مبنظومة  الإعاقة  ملواجهة  مكان  كل  ويف  بالدنا  يف  و�سركائنا  العامل  حول 
احلديثة  والعلوم  التقنية  مواكبة  على  ت�ستند  التي  املتقدمة  احللول  من 

الأربعة  امل��وؤمت��رات  اأن  اإىل  م�سريا   .. “ الناجحة  التجارب  من  وال�ستفادة 
وقامت على  البحثية  الدرا�سات  بنيت على  تو�سية   34 ب�  ال�سابقة خرجت 

ممار�سات علمية موثوقة وجتاوزت ن�سبة التنفيذ ال� 90 يف املائة.
يكابدون  الذين  املعاقن  واأبنائنا  اإخوتنا  مع  جميعا  “ نت�سامن   : واأ�ساف 
التي  الإعاقة  التي تعرت�سهم جراء  الهائلة  العقبات والتحديات  متخطن 
يحولونها اإىل ق�س�س جناح ويعملون مبثابرة لكي ي�سبحوا اأع�ساء فاعلن 
املجال  ه��ذا  يف  وكعامل  الإع��اق��ة  لق�سية  وكمتابع  جمتمعاتهم  يف  نافعن 
الرحب مع املعاقن واأ�سرهم منذ ما يقارب من خم�سة وثالثن عاما فاإين 
ل اأجد اأف�سل من اأن نطلق على هذه الفئة املكافحة م�سمى “ ذوي القدرات 
ومثابرون  ق���ادرون  اأن��ه��م  ولأنف�سهم  ي��وم  ك��ل  لنا  يثبتون  فهم   “ اخلا�سة 

ومنجزون”.

�سفري الدولة يح�سر اأعمال املوؤمتر الدويل اخلام�س لالإعاقة والتاأهيل بالريا�س 
•• �صان مارينو-وام:

ا�ستقبل معايل نيكول رينزي وزير خارجية جمهورية �سان مارينو.. 
�سان  ل��دى  املقيم  غ��ري  ال��دول��ة  �سفري  الري�سي  نا�سر  �سقر  �سعادة 

مارينو.
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  حتيات  معاليه  اإىل  الدولة  �سفري  �سعادة  ونقل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومتنياته ل�سان 

مارينو دوام التقدم.
الدولة حتياته  �سفري  �سعادة  رينزي  نيكول  من جانبه حمل معايل 
ل�سموه مزيدا من  نهيان متمنيا  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  ل�سمو 

التوفيق والنجاح ولدولة الإمارات دوام الرخاء والزدهار.

وبحث اجلانبان خالل اللقاء م�ساركة وفد جمهورية �سان مارينو يف 
9 اإىل 11 اأبريل  2018 يف الفرتة من  ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي 
اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي والتح�سري للقاءات الر�سمية 

الثنائية املتوقعة بن اجلانبن على هام�سه.
بن  الثنائية  وال�ستثمارات  العالقات  تعزيز  اآفاق  الطرفان  وناق�س 
تزامنا  تعزيزه  بهدف  الثقايف  التعاون  حول  الآراء  وتبادل  البلدين 

مع عام زايد.
واأك����د وزي���ر خ��ارج��ي��ة ���س��ان م��اري��ن��و ح��ر���س ب���الده ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 
املنتديات واللقاءات التي ت�سهدها الإمارات لتعزيز العالقات الثنائية 
الإمارات  التعاون بن  اأهمية  اإىل  ال�سديقن.. م�سريا  البلدين  بن 

العربية املتحدة وجمهورية �سان مارينو يف �ستى املجالت.

وزير خارجية �سان مارينو يلتقي �سفري الدولة

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يتفقد مركز �سرطة املدينة ال�سامل
•• راأ�س اخليمة- الفجر

لنظام  ال��زم��ن��ي  ل��ل��ربن��ام��ج  تطبيقاً 
وفق  ال�سنوي  العام  القائد  تفتي�س 
امل���ع���اي���ري امل��ع��ت��م��دة ل���الط���الع على 
�سري اإجراءات العمل والوقوف على 
التطوير  ومتطلبات  الح��ت��ي��اج��ات 
تعزيز  مبادرة  و�سمن   ، والتحديث 
ال��ت��ف��ت��ي�����س ل��ل��ع��م��ل ال�����س��رط��ي، قام 
ب����ن علوان  ع����ب����داهلل  ع���ل���ي  ال����ل����واء 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����س 
اخليمة بزيارة تفقدية ملركز �سرطة 
الطمئنان  بهدف   ، ال�سامل  املدينة 
ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل ، وراف���ق���ه خالل 
اجل���ول���ة ال��ت��ف��ق��دي��ة ال��ع��م��ي��د طارق 
حممد بن �سيف مدير مكتب القائد 

العام ، وفريق التفتي�س الأمني.
غامن  العميد   ، ا�ستقباله  يف  وك���ان 

العمليات  ع���ام  م��دي��ر  غ���امن  اأح��م��د 
�سامل  ب��ن  ماجد  وامل��ق��دم  ال�سرطية 
�سرطة  م���رك���ز  رئ���ي�������س  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�سباط  ال�سامل وعدد من  املدينة 

وال��ع��ام��ل��ن ب��امل��ن��ف��ذ. واأل��ت��ق��ى قائد 
 ، املركز  ال�سرطة  بالعاملن يف  عام 
الطابور  بتفتي�س  ال��زي��ارة  م�ستهال 
الع�سكري ثم تفقد الآليات الع�سكرية 

اخل���ا����س���ة ب���امل���رك���ز ل���ل���وق���وف على 
لال�ستخدام  ومالئمتها  �سالمتها 
، واط����م����اأن خ��الل��ه��ا على  ال�����س��ل��ي��م 
ال��ت�����س��ه��ي��الت و���س��رع��ة الإج�������راءات 

امل���ت���ب���ع���ة وا����س���ت���ع���ر����س الأه���������داف 
واملوؤ�سرات عن الأعوام ال�سابقة وما 
مت اإجن���ازه عرب ال�سبط امل���روري  ، 
كما ا�ستمع اإىل اأبرز اخلدمات التي 
يقدمها املركز واإجنازاته واإجراءات 
ال�ستماع  ع��ن  ف�����س��اًل  الأداء،  ���س��ري 
املوظفن،  وم���ق���رتح���ات  اآراء  اإىل 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر الإج�������راءات 
اأعمالهم،  اأداء  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي 
م���وؤك���داً خ���الل اجل��ول��ة ع��ل��ى الدور 
الأمني الكبري الذي يقوم به املركز 
موجهاً   ، اخ��ت�����س��ا���س��ه  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ب�����س��رورة ب���ذل ك��ل اجل��ه��ود املمكنة 
وحفظ  واملمتلكات  الأرواح  حلماية 
املنطقة ورفع  الأمن وال�ستقرار يف 
ر���س��ا امل��ت��ع��ام��ل��ن وت�����س��ه��ي��ل تقدمي 
اخلدمات لهم والعمل بروح الفريق 

والتقيد بقيم وزارة الداخلية.

» فن الت�سوير الحرتايف« يف الإمارات للتنمية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

للتنمية  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
م���ع جريدة  ب��ال��ت��ع��اون  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ب��ع��ن��وان » فن  اخل��ل��ي��ج دورة ت��دري��ب��ي��ة 
اأ.  نفذها  التي   « الح��رتايف  الت�سوير 
�سحفي  م�سور  ع�سل-  ابراهيم  تامر 
م��ع��ت��م��د،  يف م��ق��ر اجلمعية  وم�����درب 
التي  ال���دورة  وتهدف  اخليمة،  ب��راأ���س 
رفع  اإىل  يومن   م��دار  على  ا�ستمرت 
ك���ف���اءة امل�����س��ارك��ن وت��و���س��ي��ع م����دارك 
الت�سوير لديهم واإتاحة الفر�سة لهم 
املتعلقة  املعلومات  اأه��م  على  للتعرف 
التي  امل��ه��ارات  اأه���م  وم��ن  بالت�سوير. 
التدريبية،  ال���دورة  م��ن  اكت�سابها  مت 
الفوتوغرايف  ال��ت�����س��وي��ر  اأ���س��ا���س��ي��ات 
فهم  الت�سوير،  معدات  فهم  واأنواعه، 
ال�سوء  م���ق���دار  ع��ن��ا���س��ر  وا���س��ت��ي��ع��اب 
املطلوب  ل��ل�����س��وء  ال��ت��ع��ر���س  وق����ت  و 

للت�سوير، وكيفية ال�ستفادة من ذلك 
من  مت  واي�ساً  اإبداعية،  اأداة  باعتباره 
لقطة  لبناء  اخل��ربة  اكت�ساب  خاللها 
على  والقدرة  ال�سامتة،  الطبيعة  من 
وحتليل  تفكيك  كيفية  ومعرفة  فهم 
ال�������س���ورة. والأه������م م���ن ذل����ك حتفيز 
ال�ستفادة  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل  امل�����س��رتك��ن 
بنا،  املحيطة  الأم��اك��ن  جماليات  م��ن 
للخروج ب�سور احرتافيه عالية وذات 

من  النوعية  ه��ذه  وتاأتي  فنية.  قيمه 
باأهمية  اجلمعية  من  اإمياناً  ال��دورات 
جمال  يف  ال���واع���دة  امل���واه���ب  ت�سجيع 
الت�سوير ودعم م�سريتهم نحو مزيد 
من التميز والإب��داع وذلك من خالل 
يف  مل�ساركتهم  النوعية  الفر�س  اإتاحة 
هذه الربامج التدريبية التي ينفذها 
مدربن متخ�س�سن وا�سحاب قدرات 

ومهارات عالية.

املوؤمتر التا�سع للخدمة الجتماعية ينطلق 23 اأبريل
•• ال�صارقة-وام:

الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  اأعلنت 
موؤمترها  اإط�����الق  ع���ن  ب��ال�����س��ارق��ة 
ن�سخته  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ة 
�سعار  حت��ت   2018 ل��ع��ام  التا�سعة 
واأه����داف  الج��ت��م��اع��ي��ة  “ اخل��دم��ة 
دور  ملناق�سة   “ امل�ستدامة  التنمية 
ال�سياق  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ة 
التنمية  لأه������������داف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
 23 ي��وم��ي  ي��ق��ام  وال���ذي  امل�ستدامة 
اأب��ري��ل اجل���اري يف  24 م��ن �سهر  و 

اجلامعة القا�سمية.
ال��ذي يعقد حتت   - امل��وؤمت��ر  يهدف 
رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
ال��ق��ا���س��م��ي ويل عهد  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ونائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س 
مدى  م��ن��اق�����س��ة  اإىل   - ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الجتماعية  اخل��دم��ة  دور  ارت��ب��اط 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وق����ال اأح��م��د اإب��راه��ي��م امل��ي��ل مدير 
اإدارة الت�سال احلكومي بالدائرة اإن 
املوؤمتر يف دورته التا�سعة وبالتعاون 
ال�سرتاتيجين  ال�������س���رك���اء  م����ع 
يتناول دور اخلدمة الجتماعية يف 
التنمية  لأه��داف  التنفيذي  ال�سياق 
فل�سفة  ك���ان���ت  ح���ي���ث  امل�������س���ت���دام���ة 
التنمية امل�ستدامة دوما متثل نهجا 
وروؤية ا�ست�سرافية لدولة الإمارات .. 
م�سيفا اأن املوؤمتر يت�سمن جل�ستن 
اليوم  يت�سمن  فيما  حم��اور  واأربعة 
8 ور���س عملية  امل��وؤمت��ر  الثاين من 
مركز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظم  مكثفة 
املجتمع  وخ��دم��ة  امل�ستمر  التعليم 
ال���ت���اب���ع جل��ام��ع��ة ال�������س���ارق���ة وذل���ك 
املعرفية  املهارات  امل�ساركن  لإك�ساب 
املهنية  قدراتهم  لبناء  والتطويرية 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
 2030-2015 امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
التنمية  لتحقيق  التغيري  واإح���داث 

الجتماعية امل�ستدامة.
وي�سعى املوؤمتر اإىل حتقيق عدد من 
الأهداف تتمثل يف تهيئة بيئة مثلى 
طرح  خ���الل  م��ن  الإب�����داع  لتحقيق 
روؤي متجددة ومواكبة الأطروحات 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
للباحثن  فر�س  توفري  اإىل  اإ�سافة 
الجتماعية  ب��اخل��دم��ة  وامل��ه��ت��م��ن 
جانب  اإىل  الج���ت���م���اع���ي  وال���ع���م���ل 
يف  الجتماعية  اخل��دم��ة  دور  اإب����راز 
مبا  الجتماعي  ال�سمان  �سيا�سات 
الرفاهية  اأمن���اط  للمجتمع  يحقق 

الجتماعية .
بناء  ق�سايا  يف  امل��وؤمت��ر  يبحث  كما 
بن  وال��وط��ن��ي��ة  املحلية  ال�����س��راك��ات 
القطاع احلكومي واخلا�س والأهلي 

ومي��ث��ل امل���وؤمت���ر ف��ر���س��ة ال��ل��ق��اء يف 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ملناق�سة  ع��ام  ك��ل 
واملبادرات  الجتماعية  اخل��دم��ة  يف 
الرائدة يف حتقيق الريادة يف اخلدمة 
الجتماعية لتحقيق اآمال وتطلعات 
مبهنة  والرت��ق��اء  منها  امل�ستفيدين 
اخلدمة الجتماعية لتحقق التنمية 

الجتماعية امل�ستدامة.
اأ�����س����ار ال���دك���ت���ور فاكر  م����ن ج��ه��ت��ه 
العمل  يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  الغرايبة 
الجتماعي يف جامعة ال�سارقة اإىل اأن 
تنفرد  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة 
ب���دور ري����ادي ومم��ي��ز ع��ل��ى م�ستوى 
املوؤمتر  بتنظيمها  العربي  ال��وط��ن 
الجتماعية  ل��ل��خ��دم��ة  ال�������س���ن���وي 
اإىل  لفتا  متتالية..  �سنوات  ولت�سع 
اأن املوؤمتر يتزامن مع اليوم العاملي 
يقام حتت  الذي  الجتماعي  للعمل 
والتنمية  امل��ج��ت��م��ع  ت��ع��زي��ز  �سعار” 
يعك�س  ال�����ذي  “الأمر  امل�����س��ت��دام��ة 
العمل  يف  للموؤمتر  العاملية  ال��روؤي��ة 
والتنمية  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
الجتماعية  ب��اأب��ع��اده��ا  امل�����س��ت��دام��ة 

وال�سحية والبيئية.
واأو�سح فاكر اأن روؤية املوؤمتر قائمة 
الجتماعية  اخل��دم��ة  تطوير  على 
فاإنه  ول��ذا  وامل��ه��اري  املعريف  ب�سقيها 
ي�����س��ت�����س��ي��ف اأك����ادمي����ي����ن وخ�����رباء 
اأوراق  لتقدمي  واإم��ارات��ي��ن  عاملين 
اإليه  تو�سلت  م��ا  اآخ���ر  تعك�س  عمل 
البحوث والدرا�سات يف جمال العمل 
لتطوير  العمل  وور���س  الجتماعي 
امل�ساركن من الأخ�سائين  مهارات 
مع  يتعاملون  الذين  الجتماعين 

احلالت املختلفة ب�سورة مبا�سرة.
راف�����دا  ي���ع���د  امل����وؤمت����ر  اأن  واأ������س�����اف 
العمل الجتماعي  ملوؤ�س�سات  رئي�سيا 
تطوير  يف  ي�سهم  ح��ي��ث  ال��دول��ة  يف 
املهني  ال���ت���دخ���ل  وب�����رام�����ج  اأ����س�������س 
ويقدم  الجتماعين  لالإخ�سائين 
ك���ل ع����ام روؤي������ة ع��ل��م��ي��ة ج���دي���دة يف 
الجتماعي  التمكن  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
مب�����س��ت��وي��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة �����س����واء مع 
اأو الأ�سرة واملجتمع وي�سهم  الأف��راد 
يف حتقيق روؤية الدولة باأن ال�سعادة 
منهاج حياة يتم العمل على حتقيقه 

مبنهجية علمية رائدة ومدرو�سة.
ودع����ت ال���دائ���رة ك���ل م���ن ي��رغ��ب يف 
والأف��راد يف  املوؤ�س�سات  امل�ساركة من 
للت�سجيل  ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا  داخ���ل 
ع�������رب ال���������راب���������ط الإل����������ك����������رتوين، 
https://sssd-apps.shj.

.ae/cnf
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اأخبـار الإمـارات

حماكم دبي ت�سارك يف »معر�س 
دبي لالإجنازات احلكومية«

•• دبي-وام:

تعر�س حماكم دبي خالل م�ساركتها 
يف الدورة ال�ساد�سة من “ معر�س دبي 
الدويل لالإجنازات احلكومية “ اأهم 
اإجنازاتها وذلك يف اإطار حر�سها على 
تبادل اخلربات واأف�سل املمار�سات يف 

خمتلف جمالت العمل احلكومي.
ي��ق��ام حتت  ال���ذي  امل��ع��ر���س -  وينظم 
اإجنازات  وط��ن��ي��ة..  “حكومات  �سعار 
ل������الأداء  ب���رن���ام���ج دب�����ي   - “ ع���امل���ي���ة 

لالأمانة  ال��ت��اب��ع  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي 
ال�سمو  دبي وذلك حتت رعاية �ساحب  التنفيذي لإم��ارة  للمجل�س  العامة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل« . واأعرب �سعادة طار�س املن�سوري مدير عام حماكم 
دبي عن اأمله يف ال�ستفادة من جتارب الدول امل�ساركة ونقل جتربة حماكم 
دبي الرائدة واإجنازاتها املتميزة يف العمل احلكومي .. اآمال اأن تتحول دبي 

اإىل وجهة عاملية ونقطة م�سيئة يف ميدان العمل احلكومي املتميز.
واأ�ساف اأن م�ساركة الدائرة يف معر�س دبي الدويل لالإجنازات احلكومية 
املتميزة يف خمتلف  الأفكار اخلالقة وتبادل اخلربات  يعد فر�سة للتقاء 

جمالت العمل احلكومي.
اإن هذه اجلهود والإجن��ازات لبد لها من من�سة تخاطب  وقال املن�سوري 
لروؤية  تنفيذا  الأف�����س��ل  منها  وتقتب�س  خربتها  لت�سارك  ال��ع��امل  خاللها 
اأف�سل التجارب  اآل مكتوم بتوفري  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  �ساحب 
والتفاعلية  الذكية  والق�سائية  القانونية  اخلدمات  يف  واملتميزة  النوعية 
التي ت�ستهدف فئات املتعاملن اخلارجين والق�ساة ل�سمان حتقيق ر�سا 

و�سعادة ورفاهية املتعاملن.

•• اأبوظبي –الفجر:

دائرة  رئي�س  الأحبابي  حممد  ف��الح  معايل  افتتح 
�سعادة  وبح�سور  والبلديات  العمراين  التخطيط 
م���ب���ارك ع��ب��ي��د خ��م��ي�����س ع���ب���داهلل ال��ظ��اه��ري وكيل 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات، و�سعادة علي 
لبلدية  العام  املدير  مبهام  القائم  القمزي  خليفة 
التنفيذين  امل��دي��ري��ن  م��ن  وع���دد  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
ومديري الإدارات واملوظفن ام�س الأربعاء )مكتب 
يف  املتعاملن  خ��دم��ة  �سالة  يف  املتعاملن(  اإ���س��ع��اد 
املقر الرئي�س لبلدية مدينة اأبوظبي ب�سارع ال�سيخ 
زايد بن �سلطان، حيث تاأتي هذه املبادرة �سعياً من 
البلدية لالرتقاء بخدمات املتعاملن ورفع م�ستوى 

ر�ساهم عن اأدائها.
اأن  اأك��د معايل ف��الح حممد الأح��ب��اب��ي  م��ن جانبه 
ه��ذه امل��ب��ادرة ت��اأت��ي ث��م��رًة طيبًة م��ن ث��م��ار الزيارة 
ال�سمو  �ساحب  بها  وت��ك��ّرم  ل  تف�سّ ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س 

اأبوظبي  مدينة  لبلدية  اهلل(  )حفظه  التنفيذي 
وتوجيهات �سموه احلكيمة باأهمية تعزيز التوا�سل 
امل�ستويات  باأف�سل  املجتمع  وخدمة  املتعاملن  مع 

واأرقاها.
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ���رة  واأ���س��اف: 
التوا�سل  اإخال�س نحو حت�سن قنوات  بكل  ت�سعى 
وبن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ب��ل��دي يف  ال��ن��ظ��ام  موؤ�س�سات  ب��ن 
امل��ت��ع��ام��ل��ن وه�����ذا الأم������ر ي�����س��ك��ل اأول����وي����ة مهمة 
وا�سرتاتيجية، وميثل مكتب اإ�سعاد املتعاملن �سيغة 
البلدية  ب��ن  العالقات  تعزيز  يف  فعالة  ح�سارية 
مالحظاتهم،  اإىل  ال���س��ت��م��اع  ويتيح  وامل��ت��ع��ام��ل��ن، 
وال�ستجابة ملتطلباتهم، وكل هذا يهدف باملح�سلة 
للو�سول اإىل الهدف الأهم وهو رفع م�ستوى ثقة 
املوؤ�س�سات  هذه  من  املقدمة  باخلدمات  املتعاملن 
واإ�سعادهم، ونحن ملتزمون دائما بتكري�س وجت�سيد 
توجيهات حكومة اأبوظبي الر�سيدة والداعية دائماً 
اإىل اإيجاد الأفكار واملبادرات التي من �س�اأنها الرتقاء 
باخلدمات و�سول اإىل اأرقى درجات التميز والعمل 
ال�ساملة  التنمية  ب�سكل جاد نحو خدمة متطلبات 

اأبوظبي وتوفري بنية خدمية متكاملة وفعالة.  يف 
اأ�سار �سعادة �سيف بدر القبي�سي  على ال�سعيد ذاته 
البلدية  اأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
مع  عالقتها  يف  ووا���س��ح��ة  �سفافة  �سيا�سة  تنتهج 
املتعاملن ويتجلى ذلك من خالل �سيا�سة الأبواب 
املفتوحة، ونحن ن�سجع املوظفن ونحفّزهم ب�سكل 
مع  املميزة  العالقات  تعزيز  ���س��رورة  على  م�ستمر 
املتعاملن واإبداء اأرقى اأ�ساليب التعامل، وال�ستماع 
اإل��ي��ه��م   والأخ���ذ ب��اآرائ��ه��م واق��رتاح��ات��ه��م ، والعمل 
يتفق مع  تلبية متطلباتهم مبا  الإمكان على  قدر 

القوانن واللوائح. 
واأ�ساف �سعادته: هذه املبادرة املتمثلة بافتتاح مكتب 
الرتقاء  اأهمية  على  تاأكيدا  تاأتي  املتعاملن  اإ�سعاد 
ال�سعادة  وحت��ق��ي��ق  امل��ت��ع��ام��ل��ن  خ��دم��ة  يف  امل�ستمر 
م�سرياً  احلكومية،  املوؤ�س�سات  اأداء  يف  والإيجابية 
اأم��ام �ساحب  اأنف�سنا  الذي قطعناه على  الوعد  اأن 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س 
املجل�س التنفيذي )حفظه اهلل( ي�سكل دافعا وحافزا 

التطويرية  امل��ب��ادرات  من  املزيد  لبذل  لنا  اإيجابيا 
ال�سديدة  والتوجيهات  ال�سامية  القيم  التي جت�سد 
من قيادتنا احلكيمة، والثقة الغالية، داعياً جميع 
املوظفن ويف جميع م�ستوياتهم اأن يكونوا م�سدراً 
جلميع  بالن�سبة  والإي��ج��اب��ي��ة  وال��ت��ف��اوؤل  لل�سعادة 

املتعاملن وامل�ستفيدين من خدمات البلدية.
وقال �سعادته:اإن فتح قنوات التوا�سل مع املتعاملن 
ت��ع��زز م��ن عالقات  وق��ي��م��ة  اأ���س��ا���س��ي��اً  ه��دف��اً  ي�سكل 
يف  وت�ساهم  واملتعاملن،  امل��وظ��ف��ن  ب��ن  ال�سراكة 
اإمت��ام معامالتهم،  اأي �سعوبات حتول دون  تذليل 
اأه���داف ه��ذا املكتب ه��و حتقيق  اأه���م  اإن م��ن  حيث 
من  وامل�ستفيدين  البلدية  م��رت��ادي  لكل  ال�سعادة 
م��ث��ال��ي��ة ومتكاملة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ���س��م��ن  خ��دم��ات��ه��ا 
لأرقى  وف��ق��اً  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  الأ���س��ا���س  هاج�سها 
تطلعات  يحقق  ومب��ا  العاملية  واملعايري  املوا�سفات 

املجتمع و�سركائنا ال�سرتاتيجين.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  �سعادته:نحن  واأ���س��اف 
ي�سعدنا اأن نفتح اأبوابنا وقلوبنا للمتعاملن لإتاحة 
ال��ف��ر���س��ة اأم����ام اأك����رب ع���دد م��ن امل��راج��ع��ن لطرح 

وكذلك  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م،  ومتطلباتهم  ق�ساياهم 
اأداء  تطوير  �ساأنها  من  التي  مقرتحاتهم  ل�سماع 

البلدية وحت�سن اخلدمات ب�سكل عام.
ونحر�س من خالل هذا املكتب )اإ�سعاد املتعاملن( 
على ت�سهيل الإجراءات اخلا�سة ببع�س املعامالت، 
وال���ت���وا����س���ل امل���ب���ا����س���ر م����ع اجل���م���ه���ور، والط������الع 
ع��ل��ى روؤاه������م وم����ا ي��ن��ت��ظ��رون��ه م���ن خ���دم���ات تلبي 
املراجعن  ي�ستقبل  املكتب  اأن  م��وؤك��دا  تطلعاتهم، 
القوانن  م��ع  ي��ت��ف��ق  مب��ا  ملتطلباتهم  وي�ستجيب 
ت��ق��وم على  ملنهجية  ووف���ق���اً  ال��ر���س��م��ي��ة،  وال��ل��وائ��ح 
ت�سهيل الإجراءات، وتق�سري مدة اإجناز املعامالت، 
وتوفري الكوادر الوظيفية اخلبرية التي ترتقي اإىل 
م�ستوى تطلعات املتعاملن وحتقق روؤية حكومتنا 
اإ�سعاد املجتمع.  اإىل  الرامية  الر�سيدة وتوجيهاتها 
اأب��وظ��ب��ي بجميع  ون���وه ���س��ع��ادت��ه اأن ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
ب�سيا�سة  ت��وؤم��ن  وم��راك��زه��ا  واإدارات����ه����ا  قطاعاتها 
دور  على  ك��ب��رية  اأهمية  وتعلق  املفتوحة،  الأب����واب 
املتعاملن يف تقدمي الأفكار التي من �ساأنها حت�سن 
الإجراءات واأداء املوظفن، كما نقوم با�ستثمار هذه 

حقيقي  كموؤ�سر  املراجعن  مع  املبا�سرة  اللقاءات 
وواقعي لقيا�س اأدائنا وخدماتنا.

امل��ت��ع��ام��ل��ن يف  خ��دم��ة  اإدارة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
تت�سم  عمل  اإج���راءات  تتبع  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
الرقمية  التقنية  م�ستخدمة  والب�ساطة  بال�سهولة 
ال��ع��ال��ي��ة، م��ع��ززة ب��ف��ري��ق ع��م��ل ذي خ���ربات كبرية، 
ب�سرعة،  امل��ت��ع��ام��ل��ن  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ي�ستطيع 
تفعيل  على  ويحر�س  احتياجاتهم،  م��ع  ويتفاعل 
اأ�سكال اأو�سع للتوا�سل مع اجلمهور وفقاً لأ�ساليب 
ع�سرية وح�سارية، وفتح املزيد من نوافذ اخلدمة، 
للمتعاملن  حتقق  ال��ت��ي  املتطلبات  ك��اف��ة  وت��وف��ري 
واإيجاد  معامالتهم،  اإجن���از  يف  وال�سرعة  ال��راح��ة 
والتطور،  ب��ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  تت�سم  خ��دم��ات��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
ال�ستماع  لنا  �ستتيح  اأي�سا  املبادرة  هذه  اأن  م�سرياً 
وا�ستثمارها يف  املتعاملن  �سكاوى ومقرتحات  اإىل 
بها  والو�سول  وحت�سينها  البلدية  خدمات  تطوير 
الواقعية  ال�ستبيانات  واإج���راء  امل��رات��ب،  اأعلى  اإىل 
وم�ستوى  اخلدمات  تقدم  مدى  لقيا�س  وامليدانية 

ر�سا املتعاملن.  

القائم بالأعمال بالإنابة ي�سارك يف مرا�سم 
اأداء اليمني لرئي�س وزراء اإثيوبيا اجلديد

زك��ي ن�سيب���ة يلتق�����ي 
ثان���ي الزي���ودي

•• اأبوظبي-وام:

ب��وزارة اخلارجية  اأن��ور ن�سيبة وزي��ر دول��ة، يف مكتبه  ا�ستقبل معايل زك��ي 
التغري  وزي��ر  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  ال��دويل، معايل  والتعاون 
املناخي والبيئة.   وبحث الوزيران خالل اللقاء جمموعة من املو�سوعات 
التعاون  تعزيز  و�سبل  اخت�سا�ساتهما،  مب��ج��ال  تت�سل  ال��ت��ي  والق�سايا 
بخ�سو�س الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، ومبا ي�سهم يف حتقيق وتعزيز 

الأهداف ال�سرتاتيجية للدولة.

•• اأدي�س اأبابا-وام:

�سارك �سعادة اأحمد فريد البدوي القائم بالأعمال بالإنابة 
الفيدرالية  اإث��ي��وب��ي��ا  ل���دى ج��م��ه��وري��ة  ال��دول��ة  ���س��ف��ارة  يف 
ال����وزراء  لرئي�س  ال��ي��م��ن  اأداء  م��را���س��م  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
دمقا  ونائبه  اأحمد  اأبيو  الدكتور  دول��ة  اجلديد  الأثيوبي 
مكونن ح�سن اأمام اأع�ساء جمل�س نواب ال�سعب الإثيوبي.

اأم�س الأول  اأول  اأداء اليمن - التي عقدت  ح�سر مرا�سم 
الإثيوبي  الربملان”   “ ال�����س��ع��ب  ممثلي  جمل�س  م��ق��ر  يف 

بجانب  ورئي�سه  املجل�س  اأع�ساء   - ابابا  اأدي�س  بالعا�سمة 
ال��دول��ة وجمع  م�����س��وؤويل  وك��ب��ار  الحت����اد  ممثلي جمل�س 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  ممثلي  م��ن 
اإىل كبار  اإ����س���اف���ة  اإث��ي��وب��ي��ا  ل����دى  امل��ع��ت��م��دة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال�سخ�سيات وممثلي و�سائل الإعالم.
من�سبه  ت�سلم  بعد  كلمته  يف   - اأحمد  اأبيو  الدكتور  ورك��ز 
القوميات  ووح���دة  وت��ع��اون  الدميقراطية  اأهمية  على   -
وال�سعوب الثيوبية والق�ساء على الثنية من اأجل ا�ستقرار 

اإثيوبيا و�سرورة بذل اجلهود للق�ساء على الف�ساد.

�ضعيًا نحو �لرتقاء بخدمة �ملتعاملني ورفع معدل ر�ضاهم

فالح حممد الأحبابي يفتتح )مكتب اإ�سعاد املتعاملني( يف مقر البلدية باأبوظبي

•• عجمان ـ الفجر 

لغرفة جتارة  التابع  املجتمعية  للم�سوؤولية  وفد من مركز عجمان  �سارك 
و�سناعة عجمان يف  معر�س التوظيف 2018 والذي تنظمه كلية املدينة 

اجلامعية لطلبة الكلية وخريجيها.
ح�سر افتتاح املعر�س �سباح ام�س يف مقر الكلية يف عجمان، �سعادة �سالح 
اجلزيري مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان و�سعادة عمران خان 
التنفيذي  الرئي�س  الظفري  نا�سر  و�سعادة  اجلامعية  املدينة  كلية  رئي�س 
ممثلي  الكلية  اأ���س��ات��ذة  م��ن  وع���دد  املجتمعية  للم�سوؤولية  عجمان  مل��رك��ز 

اجلهات احلكومية واخلا�سة.
و�سهدت م�ساركة مركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية ا�ستعرا�س لعدد من 
الفر�س الوظيفية يف القطاع ال�سياحي �سمن مبادرة التوطن يف القطاع 
ال�سياحي والتي ينفذها مركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية بالتعاون مع 

دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان.
وا�ساد نا�سر الظفري بحر�س الفنادق العاملة يف اإمارة عجمان على توفري 
جملة من الفر�س الوظيفية ذات املزايا املتعددة للخريجن من املواطنن، 
اإم��ارة عجمان ي�سهد منواً يعزز من فر�س  موؤكدا ان القطاع ال�سياحي يف 

وجود وظائف للكوادر املواطنة.
الكلية  طلبة  تعريف  تتيح  كمظلة  ودوره  امل��ع��ر���س  اأه��م��ي��ة  على  اأك���د  كما 
وخريجيها باأهم الفر�س الوظيفية يف خمتلف القطاعات، معتربا ان دور 
الكلية الكادميي ُيكمله دورها الوظيفي من خالل ربط طلبتها مبختلف 
يف  ت�ساهم  �سبابية  بكوادر  العمل  �سوق  ورفد  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات 

م�سرية التطور والزدهار.

موا�سالت عجمان تنظم مبادرة تعقيم 26 مركبة بتقنية الأوزون 

مركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية ي�سارك يف معر�س توظيف كلية املدينة اجلامعية

•• عجمان : الفجر

لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�سام�سي  خلف  ر�سا  اأك��دت 
امل�����س��اري��ع يف موؤ�س�سة  وت��ط��وي��ر  امل�����س��ان��دة  اخل���دم���ات 
امل��وا���س��الت ال��ع��ام��ة ���س��رورة ت��ط��وي��ر خ��دم��ات املركز 
الفني من خالل التعاقد الذي مت موؤخرا مع �سركة 
م��ن �سمنها جهاز  وال��ت��ي  التعقيم  لأج��ه��زة  اي��ك��وزون 
ال���روائ���ح العالقة  امل��رك��ب��ات وال��ق�����س��اء ع��ل��ى  ت��ع��ق��ي��م 
واملعروف  اوزون  اىل  الك�سجن  حتويل  بتقنية  فيها 
بفعاليته القوية جدا والتي تزيد بع�سرات املرات عن 
ملدة  املركبة  يف  الوزون  �سخ  اأن  اإىل  م�سرية   ، الكلور 
ترتاوح من 10 اىل 20 دقيقة للمرة الواحدة ي�سهم 
يف ا�ستمرارية مفعوله �سهرين اإىل ثالث ا�سهر علما 
ت��زوي��ده بهذة اخل��دم��ة ملركبات  امل��رك��ز الفني مت  ب��اأن 

من  اب���ت���داًء  ت��ران�����س  �سبيد  ملوؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع��ة  الج����رة 
مار�س املا�سي.

ال��ف��ن��ي مبوؤ�س�سة  امل���رك���ز  ت��ن��ظ��ي��م  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
 26 عدد  لتعقيم  مبادرة  عجمان  العامة  املوا�سالت 
الإمارة  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  موظفي  مركبات  من 
بتقنية الأوزون وذلك بالتعاون مع �سركة “ايكوزون” 

بح�سور عدد من م�سوؤويل اجلانبن.
املبادرة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال�سام�سي  خ��ل��ف  ر���س��ا  واأ����س���ارت 
ودورها يف تعزيز وتوطيد اوا�سر التعاون بن املوؤ�س�سة 
التقنية  اط����ار  يف  احل��ك��وم��ي��ة  وال����دوائ����ر  وال��ه��ي��ئ��ات 
احلديثة التي ن�سعى لتحقيقها مبواكبة التكنولوجيا 
حتقق  وال��ت��ي  ال�سلة  ذات  ال�سركات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
الهدف من تنفيذ الجندة ال�سرتاتيجية، كما �سيتم 

طرح اخلدمة قريبا للجمهور.

فقد املدعو / نور الدين حممد 
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اأخبـار الإمـارات

•• تغطية : رم�صان عطا

للثقافة  زاي���د  ب��ن  �سلطان  م��رك��ز  ن��ظ��م 
اأكادمييون  فيها  �سارك  ن��دوة  والع���الم 
وخ����رباء يف جم���ال ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
مقدمة  يف  وك���ان  ال���ع���امَل  دول  خمتلف 
ابراهيم  ح�����س��ن  م���ع���ايل   ، احل�������س���ور 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزي������ر  احل�����م�����ادي 
�سلطان  خ��ل��ي��ف��ة  امل�����س��ت�����س��ار  و����س���ع���ادة   ،
ال��وزارة - مدير مكتب  العقروبي وكيل 
اهلل  عبد  و�سعادة  والتظلمات،  ال�سكاوى 
ف��ا���س��ل امل��ح��ريب��ي وك��ي��ل دي�����وان ممثل 
و�سعادة  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
اإدارة  امل��ن�����س��وري وك��ي��ل  ح��م��ود ح��م��ي��د 
اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اأعمال 
بولحج  حممد  حميد  و���س��ع��ادة  ن��ه��ي��ان، 
الرميثي الوكيل امل�ساعد بديوان �سموه، 
الهاملي  ع��ب��اد  ���س��ع��ي��د  و���س��ع��ادة حم��م��د 
و�سعادة  �سموه،  بديوان  امل�ساعد  الوكيل 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  اأح��م��د  �سنان 
ب���ن���ادي تراث  ل��الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات 
المارات، و�سعادة علي عبداهلل الرميثي 
امل��دي��رال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��درا���س��ات والإع����الم 
�سلطنة  م����ن  ك����ل  و����س���ف���راء  ب����ال����ن����ادي، 
ل�سفارة  الثقايف  وامللحق  واليمن،  عمان 
ال�سباط  م��ن   150 ون��ح��و  ال��ب��ح��ري��ن، 
اأبوظبي،  يف  ال�سرطة  لكيلة  املنت�سبن 
واملعنين  املخت�سن  من  كبري  وجمهور 
و�سائل  ومم��ث��ل��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ب��ال��ق��ط��اع 

الإعالم.
اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
ال�����س��م��و رئي�س  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ���س��اح��ب 
الدولة رئي�س مركز �سلطان بن زايد اإنَّ 
ْخِل، اأ�سبحت  َفْجَوَة املعرفة، ل َفْجَوَة الدَّ
يف  ول  الدُّ رات  مِلُقدَّ الرئي�سيَّ  َد  امْلَُحدِّ ُتَعدُّ 
ياأتي  املعرفِة  اْكِت�ساَب  اإنَّ   .. الآن  العامل 
ال��ت��ع��ل��ي��ِم وال��ب��ح��ِث العلميِّ  ع��ن ط��ري��ِق 
بدون  م�ستقبَل  فال   ، التِّقنيِّ والتطويِر 
مِّ  ِخ�سَ يف  امل���ج���الِت  ه���ذه  يف  ال��ن��ه�����س��ِة 

لِت العامليِة ال�سريعة. التحوُّ
لندوة  ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا  ���س��م��وه يف  وق�����ال 
»تطوير التعليم بدولة المارات العربية 
�سلطان  م��رك��ز  نظمها  ال��ت��ي   « امل��ت��ح��دة 
���س��م��وه يف  زاي���د بتوجيهات ورع��اي��ة  ب��ن 
هذه  المواج اإن  بكا�سر  ابوظبي  م�سرح 
يَِّة  الأَهمِّ بالَغ  مو�سوعاً  تتناول  الندوة 
الإمارات  دولة  يف  التعليم  »تطويُر  وهو 
َعلَى  ب���اأن  م�سيفا  املتحدة«  ،  ال��ع��رب��ي��ة 
ها  وُّ ومُنُ ����ِة  الأُمَّ ُر  َت��َط��وُّ ��ف  َي��َت��َوقَّ التعليم 
ال�سدد  ه����ذا  يف  م�����س��ددا  وح�����س��ارُت��ه��ا، 
على  َدْور املدر�سِة؛ فهي امْلَْدَخُل واملَْخَرُج 
والثَّقافيَِّة  والتِّْقِنيَِّة  العلميِة  لْلُمنَتَجاِت 
وال�سيا�سيِة  والقت�ساديِة  والجتماعيَِّة 
واملهند�ُس  ال��ط��ب��ي��ُب  ُج  َي��َت��َخ��رَّ وِم��ن��ه��ا   ..
والَفنَّاُن  والإداريُّ  وال���س��ت��اُذ  وامل��ح��اِم��ي 

والكاِتُب .. وغريهم .
زايد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وا�ساف  �سمو 
نياية  ال��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  يف  نهيان  اآل 
عمهي  �سعيد  من�سور  �سعادة  �سموه  عن 
مركز  ع��ام  مدير  �سمو  نائب  املن�سوري 
قادرٍة  اأج��ي��اٍل  خلَق  اإنَّ  زاي��د  بن  �سلطان 
العديَد  َيَتطلَّب  والب���داع  البتكاِر  على 
من الأموِر؛ منها على �سبيل املثال: اإن�ساُء 
وحتتوي  رٍة  م��ت��ط��وِّ تعليميٍة  �����س��اٍت  ُم��وؤ���سَّ
والنفتاُح  احل��دي��ث��ة.  ��ق��ن��ي��اِت  ال��تِّ اأف�����س��َل 
وع��ل��ى جت���ارِب���ه احلديثِة  ال���ع���امَلِ  ع��ل��ى 
واك��ت�����س��اِب اأف�����س��ِل امل���ه���اراِت واخِل�����رْباِت 
ِره.  التي ُت�ساِهُم يف تنميِة املجتمِع وتطوُّ
ٍة  واإداريَّ وفنيٍة  تعليميٍة  َك���واِدَر  واختياُر 
كبرية. و�سدد  وخ��ربٍة  عاليٍة  كفاءٍة  ذاِت 
اهتماِم  من  ُن�ساِهُده  ما  اأن  على  �سموه 
دولِة الإمارات العربية املتحدة بالرتقاِء 
َما   ، العلميِّ والبحِث  التعليِم  مب�ستوى 
الإمارات  دول��ِة  اإْدَراِك  على  َدليٌل  اإّل  هو 
لأهميَِّة ذلك، وَما َنْدَوُتكم اليوَم اإّل ُجْزٌء 

من هذا الهتمام.
وزارة الرتبية والتعليم: جهود م�ستمرة 
التعليم  ت��ط��وي��رم��ن��ظ��وم��ة  اج�����ل  م����ن 

واملد�سة الماراتية.
من جانبها بينت وزارة الرتبية والتعليم، 
رابعة  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  األقتها  كلمة  يف 
وزارة  يف  امل�����س��اع��دة  الوكيلة  ال�سميطي 
وحت�سن  ال��ت��ق��ي��ي��م  ل���ق���ط���اع  ال���رتب���ي���ة 
ينتظم  وا���س��ع��اً  ن�ساطاً  ه��ن��اك  الأداء،اأن 

ح���ال���ي���اً مل��ن��اق�����س��ة ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
جمموعات  ه��ن��اك  اأن  مبينة  الإم�����ارات، 
الأم��ر حالياً يف كل من عجمان  تناق�س 

والعن وراأ�س اخليمة.
اأ�سبح  التعليم  اإن  د.ال�سميطي  وق��ال��ت 
التحديات  ت�سكل  حيث  للجميع  �ساغاًل 
التي يواجهها العامل اليوم حافزاً للنظر 
اأجل  م��ن  التعليم  ت��ط��وي��ر  م��و���س��وع  يف 
وا�ستدركت  ال��ت��ح��دي��ات.  ت��ل��ك  جم��اب��ه��ة 
اأننا يف الإم��ارات ل نطمح فقط لإعداد 
جياًل  نريد  بل  التحديات  يواجه  جيل 
يكون  اأن  ويجب  للم�ستقبل  م�ست�سرفاً 
العلم  باأهمية  ويوؤمن  وطموحاً  م��ب��ادراً 
ومنفتحاً على العامل وفخورا ومتم�سكا 
اإن من  بقيمه التي تربى عليها. وقالت 
اإيجاد  اإي��ج��اد جيل كهذا لب��د م��ن  اأج��ل 
العلوم  على  يركز  متميز  تعليمي  نظام 

والتكنولوجيا ويعزز القيم والأخالق.
التعليم يف  اإن تطوير  ال�سميطي  وقالت 
الإم��ارات واإنتاج اأجيال قادرة على تلقي 
امل��ع��رف��ة، ه��و ج��زء م��ن مئوية الإم���ارات 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي   2071
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
حاكم دبي، حيث احتل التعليم وتطويره 
روؤي���ة تهدف  فيها لكونها  م��ق��دراً  ج���زءاً 
اأجل  م��ن  باملعرفة  الأج��ي��ال  جتهيز  اإىل 

مواكبة متغريات العامل.
نتائج  اإىل  ن���ظ���رن���ا  اإذا  اأن�������ه  واأك���������دت 
بن  فجوة  �سنجد  الدولية  الخ��ت��ب��ارات 
اأه�����داف الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة وب���ن اأداء 
طلبة الدولة احلايل يف اختبارات تيم�س 
الفجوة  ه��ذه  اج��ت��ي��از  اأن  وراأت  وب��ي��زا.  
تبنت  وملواجهتها  التحديات،  من  واح��د 
الوزارة مبادرات تهدف اإىل رفع م�ستوى 
التعليم يف الدولة لقيادة امل�ستقبل، واأهم 
ه���ذه امل����ب����ادرات ت��غ��ي��ري ���س��ام��ل وج���ذري 
املعريف  اأ�سبح القت�ساد  للمناهج بحيث 
والع�سرين  احل�����ادي  ال���ق���رن  وم���ه���ارات 
رئي�ساً  حم���وراً  العمل  �سوق  ومتطلبات 
ا�ستحداث  مت  ك���م���ا  امل���ن���اه���ج،  ه�����ذه  يف 
التغريات  تواكب  جديدة  درا�سية  م��واد 
الجنليزية  اللغة  مواد  مواءمة  بجانب 
والريا�سيات والعلوم مع املناهج العاملية، 
كما ا�ستحدثت م�سارات جديدة للثانوية 
من اأجل اإعداد الطلبة لالنخراط املبكر 

يف البحث العلمي.
الهتمام  اأن  اإىل  ال�سميطي  واأ����س���ارت 
كافياً  لي�س  فقط  وال��درا���س��ات  بالعلوم 
نحتاج  فنحن  امل�ستقبل،  ق���ادة  لإع�����داد 
�سفراء لل�سعادة والت�سامح والأمل، ومن 
هنا جاءت مادة الرتبية الأخالقية التي 
املعلم  اأن  كما  ال��ق��ي��ادة.  باهتمام  حتظى 
م��ن اأه���م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي يجب اأن توىل 

وتطوير  دعم  على  عملنا  لذا  الهتمام، 
املعلم  رخ�سة  امل�سار  هذا  و�سمن  املعلم، 
ال�سهر،  ه����ذا  ر���س��م��ي��اً  ���س��ت��ن��ط��ل��ق  ال���ت���ي 
اأجل  م��ن  للكفاءة  اخ��ت��ب��ارات  و�ست�سمل 

احل�سول على الرخ�سة.
امل�ست�سارين  كبري  ق��ال  اآخ��ر،  جانب  من 
مبنظمة  وامل��ه��ارات  التعليم  مديرية  يف 
الدكتور  القت�سادية،  والتنمية  التعاون 
الإم���ارات  دول��ة  اإن  �ستيفن�سون،  مايكل 
التعليم  جم��ال  يف  ك��ب��رية  ق��ف��زة  �سهدت 
باملعرفة  ال��ت�����س��ل��ح  اإىل  ت��ط��م��ح  وه����ي   ،
واإىل  تناف�سي  اقت�ساد  لبناء  والإب�����داع 
ي�ساهي  بحيث  التعليم  ق��ط��اع  تطوير 
يزال  ل  الطريق  لكن  املتقدمة  ال���دول 
اأم��ام��ه��ا ط��وي��ال ج����دا، م�������س���ريااإىل اأنه 
لح��ظ خ��الل ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة التي 
قام بها اإىل املراحل الثانوية يف مدار�س 
يلتحقون  ال��ط��ل��ب��ة  ث��ل��ث��ي  اأن  ال����دول����ة 
ب��امل��دار���س اخل��ا���س��ة، وب�����س��ك��ل خ��ا���س يف 
دب���ي وال�����س��ارق��ة وع��ج��م��ان ح��ي��ث ن�سبة 
اأن  اإىل  وخل�س  ج���دا.  عالية  املغرتبن 
املهارات املعرفية يف القراءة والريا�سات 
اأقل م�ستوى مقارنة باأكر  والعلوم هي 

الدول تقدما. 
ك��م��ا اأن ن�����س��ب��ة ال���ط���الب امل�����س��ج��ل��ن يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ه���ي اأق�����ل م���ن ال����دول 

الأخرى امل�سمنة يف املقارنات املعيارية.
نتائج  اإىل  �ستيفن�سون  الدكتور  وتطرق 
الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )بي�سا( 
ل���الإم���ارات، ل��ع��ام 2015 وحت��دي��دا يف 
امل�ستوى  دون  ج��اءت  العلوم، حيث  م��ادة 
�ستيفن�سون  ال��دك��ت��ور  وي��وؤك��د  امل��ط��ل��وب. 
اأن ن�����س��ف ط��ل��ب��ة امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة يف 
يف  ف�سلوا  الدولة  احلكومية يف  املدار�س 
يف  املطلوبة  الكفاية  م�ستويات  حتقيق 
فهو  لذا  والقراءة.  والريا�سيات  العلوم 
يرى اأنه من اأجل الو�سول اىل اأهدافها 
طالبها  على  للرتكيز  الإم����ارات  حتتاج 
املنخف�سة  التح�سيل  م�ستويات  ذوي 
وبولندا  اأمل����ان����ي����ا  ف��ع��ل��ت  ك���م���ا  مت����ام����ا، 
ال�سابقة.  ال�����دورات  خ���الل  وال��ربت��غ��ال 
يف  ال��ف��ت��ي��ان  اأداء  اأن  ال��دك��ت��ور  ولح����ظ 
الريا�سيات  مادتي  )بي�سا( يف  اختبارات 
الفتيات  اأداء  م��ن  اأف�سل  والعلوم  كان 

اللواتي تفوقن عليهم يف القراءة.
وانطالقا من كل ما �سبق، يرى الدكتور 
اىل  الإم�������ارات  ط��ري��ق  اأن  �ستيفن�سون 
بالتحديات.  م��ل��يء  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق 
فمن اأجل الرتقاء اإىل م�ستوى املعايري 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  ق��ب��ل  م���ن  امل��ف��رو���س��ة 
ال��ت��ي تخولهم  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����س��ادي 
اللتحاق بالتعليم العايل، �سوف يحتاج 
ط����الب م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة يف امل���دار����س 
البالغ متو�سط  الإم��ارات،  احلكومية يف 

�ست  يعادل  ما  اإىل  عاما،   15 اأعمارهم 
�سنوات اأكادميية لتحقيق ذلك. وحتدث 
م�ستوى  ب��ن  مثري  تناق�س  وج���ود  ع��ن 
التوقعات وبن ما يتم اإجنازه على اأر�س 
اأن  �ستيفن�سون  الدكتور  وذك��ر  ال��واق��ع. 
م�ستوى التنمر املدر�سي يف الإمارات بلغ 
�سعف املعدل مقارنة مع مدار�س الدول 
القت�سادي  التعاون  املدرجة يف منظمة 
والتنمية. ومع ذلك ، فاإن اأكر من ثلثي 
الطالب يف املدار�س احلكومية يتوقعون 
اإك���م���ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل اجل��ام��ع��ي اأو 

برنامج البحث املتقدم. 
املنهاج  يف  كريهان :   الواقعية  ل��و���س��ي 

والرتكيز على املحتوى
ال��ربي��ط��ان��ي��ة لو�سي  ال��ب��اح��ث��ة  وق��دم��ت 
الدويل  التعليم  يف  امل�ست�سارة  كريهان 
ورقة عمل ارتكزت على الزيارات امليدانية 
التي اأجرتها يف بع�س مدار�س الإمارات، 
م���ن برنامج  وب���ي���ان���ات  درا�����س����ات  وع��ل��ى 
 ، )PISA( الدولين الطالب  تقييم 
الريا�سيات  يف  اجت�����اه�����ات  وت����ق����ري����ر 
الدويل  وامل�سح   ، )TIMSS(والعلوم
 ، )TALIS( والتعليم ل��ل��ت��دري�����س 
زياراتها  خ��الل  ت�سجيله  مت  م��ا  لتعزيز 

للمدار�س.
لالإمارات  ميكن  كيف  الورقة،  وتناولت 
اأن حتقق مزيًدا من التقدم نحو ثالثة 
من الأهداف الثمانية املحددة يف جمال 
التعليم الذي يعد اأحد الأركان الثمانية 
التنمية  اأ�س�َس  ُتر�سي  باأنها  دت  ُح��دِّ التي 
العربية  الإم������ارات  ل��دول��ة  امل�ستقبلية 
امل��ت��ح��دة ك��ج��زء م��ن الأج���ن���دة الوطنية 
تكون  اأن  الأهداف هي:  2021. وهذه 
ا  الإمارات من بن اأف�سل 20 دولة عامليًّ
لديها اأعلى اأداء يف برنامج اختبار تقييم 
واأن  الدولين )PISA(؛  ال���ط���الب 
ا  ت��ك��ون م��ن ب��ن اأف�����س��ل 15 دول���ة عامليًّ
تتمتع باأعلى م�ستويات الأداء يف برنامج 
الجتاهات الدولية يف درا�سة الريا�سيات 
اأن  و���س��م��ان  والعلوم  )TIMSS(؛ 
تكون جميع املدار�س )العامة واخلا�سة( 
ذوي  معلمن  على  تتوفر  الإم�����ارات  يف 
الباحثة  عالية. وبيَّنت  وج��ودة  كفايات 
اأن������ه ب��ي��ن��م��ا ُت���ع���ت���رب الإم�����������ارات رائ�����دة 
TIMSS على  PISA و  بربناجمي  
اأداءها  اأن  اإل  اخلليج،  منطقة  م�ستوى 
من  اأق����ل  ي����زال  يف برنامج PISA  ل 
ب��ن عامي  اإن���ه انخف�س  ب��ل  امل��ت��و���س��ط؛ 
ب��رن��ام��ج يف  اأم����ا   .2015 و   2012

TIMSS ، فرغم اأن معدلتها عرفت 
يف ال��ري��ا���س��ي��ات وال��ع��ل��وم ت���زاي���داً ب�سكل 
2015 على  و   2011 ع��ام بن عامي 
م�ستوى ال�سف الرابع وال�سف الثامن، 
على  ث���اب���ًت���ا  ي��ك��ن  مل  الأداء  ه����ذا  ف������اإنَّ 

م�ستوى كل اإمارة على حدة.
با�سي �سالربغ: اإعادة ت�سميم نظام تقييم 

الطالب ونظام املناهج الدرا�سيية
�سالربغ  با�سي  الدكتور  ذك��ر  جانبه  من 
اأ�ستاذ  ال��ف��ن��ل��ن��دي،  ال���رتب���وي  ال��ب��اح��ث 
���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ج��ام��ع��ة ن��ي��و �ساوث 
قدمها  عمل  ورق���ة  يف  ويلز  باأ�سرتاليا 
نظام  اأداء  حتليل  اأن  الأوىل  باجلل�سة 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ا���س��ت��خ��دام بيانات  امل��ت��ح��دة ع��ن ط��ري��ق 
هذا  اأن  يك�سف  دول��ي��اً  للمقارنة  ق��اب��ل��ة 
دون  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  ُي��ع��ت��رب  ك��ك��ل  الأداء 
املو�سوعات  جم��ال  يف  ال��دويل  املتو�سط 
الأ���س��ا���س��ي��ة ك��م��ا ك�سفت ع��ن ذل���ك، على 
الربنامج  اختبارات  نتائُج  املثال،  �سبيل 
)PISA( الطلبة ل��ت��ق��ي��ي��م  ال������دويل 
جتريه  لعامي  2012  و2015 الذي 
القت�سادية.  والتنمية  التعاون  منظمة 
ا عن وجود  وتك�سف هذه الختبارات اأي�سً
اختالفات كبرية يف م�ستوى التعلم بن 
حيث  الإماراتية:  املدار�س  عرب  الطلبة 
الطلبة غري قادرين  باملائة من   40 اإن 
ع��ل��ى ال���و����س���ول اإىل احل����د الأدن������ى من 
الكفاية يف العلوم ؛ كما اأن هناك فجوات 
اأنواع  خمتلف  ب��ن  الأداء  يف  ملحوظة 
املدار�س. واأ�سار اإىل اأن الأجندة الوطنية 
تطوير  توؤكد   2021 الإم���ارات  لروؤية 
الأول.  ال�����ط�����راز  م����ن  ت��ع��ل��ي��م��ي  ن���ظ���ام 
لل�سيا�سات  �ساماًل  حت��وًل  يتطلب  وه��ذا 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل���م���ار����س���ات احل���ال���ي���ة يف 
لهذا  اأ�سا�سي  ج��ان��ب  ويتمثل  امل��دار���س. 
ال���ع���ث���ور على  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  ال���ت���ح���ول يف 
ال�سيا�سات ال�سحيحة وحتديد الأهداف 
اإىل  ت���وؤدي  اأن  �ساأنها  م��ن  التي  املنا�سبة 
حت�سن حقيقي مع مرور الوقت. واأ�ساف 
جعل  مبادئ  اأن  �سالربغ  با�سي  الدكتور 
التدري�س والتعلم اأكر مالءمة لأطفال 
واإعادة   ، ومعلميهم  البتدائية  املدار�س 
املخ�س�س  ال��ك��ل��ي  ال���وق���ت  يف  ال��ت��ف��ك��ري 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ، وال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ال����ق����درات 
باملدر�سن  اخلا�سة  املهنية  واملتطلبات 
اإ�سالح التعليم.  ، هي جزء من برنامج 
اأن  �سرورة  املبادئ  تلك  اإىل  وبالإ�سافة 
تكون لدى القيادة يف الإمارات واجلهات 
واملعرفة  بالبحوث  وا�سعة  دراي��ة  املعنية 
العامل  اأنحاء  جميع  من  املتاحة  املهنية 
الناجحة  التعليمية  الإ���س��الح��ات  ح��ول 

والفا�سلة.
نظر  وج����ه����ة  ورق����ت����ه  يف  وا����س���ت���ع���ر����س 
الوقت  بع�س  ق�سوا  فنلندين  خ���رباء 
امل�����س��ورة للنظام  ال��ت��دري�����س وت��ق��دمي  يف 
2010؛  عام  منذ  اأبوظبي  يف  املدر�سي 
رئي�سية  اأجمعوا على ثالثة حتديات  اإْذ 
ت��واج��ه امل��دار���س ال��ي��وم، وه��ي اأن هناك 

الرتكيز يف  ا يف  ا يف اجل��ودة ونق�سً نق�سً
للمدر�سن  الأويل  -ال��ت��دري��ب  التعليم 
الذي ُيعترب الأ�سا�َس لإن�ساء اأ�س�س مهنية 

املُدرِّ�س ومهنية القيادة الرتبوية. 
ك���م���ا اأن  �����س����ب����ك����ات ال�����دع�����م الأ������س�����ري 
واملجتمعي املحلية الرامية اإىل م�ساعدة 
�سعيفة  ت��ع��ت��رب  امل����دار�����س  يف  الأط����ف����ال 
امل��وج��ودة يف  بتلك  الإم����ارات مقارنة  يف 

فنلندا.
للقيادة  ج��دي��دة  معايري  ليتز:  د يفيد 

وتقنيات التقييم
وقال الدكتور ديفيد ليتز اأ�ستاذ القيادة 
للتطوير  الإم��������ارات  ب��ك��ل��ي��ة  ال���رتب���وي���ة 
ال���رتب���وي يف ورق���ت���ه ال��ت��ي رك����زت على 
التعليم يف  ن��ظ��ام  و���س��ل��ب��ي��ات  اإي��ج��اب��ي��ات 
املتحدة )من مرحلة  العربية  الإم��ارات 
ري���ا����س الأط���ف���ال ح��ت��ى ال�����س��ف الثاين 
التي  اجلهود  على  نظرة  واألقت  ع�سر(، 
اإن الإم�����ارات �سهدت  ل��ت��ط��وي��ره:  ُب��ِذل��ت 
ت��غ��ريات ك��ب��رية يف ال�����س��ن��وات الأخ����رية ، 
جاء جزًءا منها ا�ستجابًة للق�سور الذي 
ظهر يف النظام التعليمي. ولكن يف نف�س 
هذا  لتغيري  كبرية  جهود  ُبِذلت  الوقت 
الو�سع وحت�سن النظام احلايل.واأو�سح 
اأن بيانات التقرير البحثي الذي تتناوله 
ورقُته ُجِمَعت من الدرا�سات الأكادميية 
امل��ت��اح��ة وم���ن وث��ائ��ق ح��ك��وم��ي��ة ر�سمية 
زيارات  اإىل  بالإ�سافة  �سابقة،  ودرا�سات 
توليف  ومَتَّ  امل��دار���س.  لبع�س  ميدانية 

هذه البيانات وفح�سها بدقة.
القدرات  ب��ن��اء  ج��اك�����س��ون:  اأن���ت���وين  د. 

اخلا�سة باملعلمن
من جانبه اأكد الدكتور اأنتوين جاك�سون 
الرتبية  مركز  مدير  الرتبوي،  اخلبري 
للندوة،  قدمها  عمل  روق��ة  يف  العاملية، 
اأن امل�������س���وؤول���ن ع���ن ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
روا  طوَّ املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ب��ج��راأة روؤي���ًة واأج��ن��دة وطنية تدعو اإىل 
تهدف  للتعليم  منهجية  ترقية  حتقيق 
لدى  العلم  حت�سيل  ج��ودة  حت�سن  اإىل 
الطالب ب�سكل كبري و�سريع. واأو�سح اأن 
�سعوبة.  تعرتيه  ال�سيا�سات  هذه  تنفيذ 
فبدون بناء القدرات اخلا�سة باملعلمن 
اإ����س���راف ق��ي��ادة م��در���س��ي��ة فعالة،  حت��ت 
اإىل  الرامية  التعليمية  ال�سيا�سات  ف��اإن 
لفائدة  وخا�سة  التعليم،  ج��ودة  حت�سن 
���س��وف تف�سل  امل��واط��ن��ن الإم���ارات���ي���ن، 
يف حتقيق اأه��داف��ه��ا.وق��ال اإن��ه اأم��ام هذا 
الدرا�سية  امل��ن��اه��ج  على  يجب  ال��ت��ح��دي 
يجب  »مل���اذا«  و  »كيف«  م�ساألة  تعالج  اأن 
و  تعليم حم��ت��وى معن  امل��در���س��ن  على 

بطريقة معينة. 
اأك���ر  وي��ت��ع��ن اأن ي���ك���ون ه����ذا امل���ن���ه���اج 
�سموليًة واأن ياأخذ بعن العتبار م�ساألة 

وطريقة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��ع��ل��م  اأن 
فقط  ولي�س   - الفرد  �سخ�سية  لتطوير 
قلب.  ظهر  ع��ن  حفظه  يجب  حم��ت��وى 
د د. اأنتوين جاك�سون اأهمية  تدريب  واأكَّ
واملدر�سن(  والطلبة  املعلمن  وتقييم 
يف  امل��ع��ل��م��ن  م�������س���ارك���ة  اإىل  اإ����س���اف���ة   ،
تقييم  اأن  واأو�����س����ح   ، امل��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر 
د ل��ن��ا ما  ق�����درات امل��ع��ل��م��ن ���س��وف ُي���ح���دِّ
والتعلُّم  التعليم  مم��ار���س��ات  ك��ان��ت  اإذا 
تتما�سى  ال���درا����س���ي���ة  ال��ف�����س��ول  داخ�����ل 
الوطنية،  والأه�������داف  ال�����س��ي��ا���س��ات  م���ع 
القدرة على  وج��ود  اإىل مدى  بالإ�سافة 
تقدمي حمتوى ثقايف ولغوي )باللغتن 

( العربية والإجنليزية.
الأ�سئلة  ب��اُب  ُفتح  اجلل�ستن  ختام  ويف 
����ْح����َورت ح���ول ما  وال��ن��ق��ا���س��ات ال��ت��ي مَتَ
َعَقَدت  ُث��مَّ  ال��ن��دوة،  عمل  اأوراق  يف  ج��اء 
برئا�سة  اج��ت��م��اًع��ا  ال��ت��و���س��ي��ات  جل���ن���ُة 
رئي�س  ح����وراين،  بليق  ر���س��ى  ال��دك��ت��ورة 
بكلية  وال��ل��غ��ة  ال��رتب��وي��ة  ال��ق��ي��ادة  ق�سم 
وع�سوية  الرتبوي،  للتطوير  الإم��ارات 
الأ�ستاذة  جيت�ساكي  كري�ستينا  الدكتورة 
بجامعة  الرتبوية  والباحثة  اجلامعية 
زاي����د، وال�����س��ي��د ع��ب��دال��رح��ي��م اآي���ت عال، 
تلخي�س  مت  حيث  للندوة،  العام  املن�سق 
نقا�سات  من  اجلل�ستان  اإليه  خل�ست  ما 
�سيتم  اإذ  ال���ن���دوة،  خ��ت��ام  يف  وت��و���س��ي��ات 
رفعها وعر�سها على امل�سوؤولن يف قطاع 

التعليم و�سنَّاع القرار يف الدولة.
التو�سيات

اإىل  الندوة  احلاجة  يف  املتحدثون  ��َد  اأكَّ
ت�����س��ج��ي��ع مم���ار����س���ات »ع���ال���ي���ة اجل�����ودة« 
موجهة للطلبة، وت�سجيع التعلم املهني 
املعلم  ه من  املوجَّ التلقُن  ي�سبح  بحيث 

اأكر جاذبية وفعالية. 
ك��م��ا اأو����س���ى اخل�����رباء ب��ت��ق��ل��ي�����س حجم 
الوقت  لإتاحة  احل��ايل  املدر�سية  الكتب 
وتطوير  ��ق،  م��ع��مَّ ف��ه��م  لك�سب  للطلبة 
الأفكار واملهارات، بالإ�سافة اإىل ت�سميم 
م��ن��ه��ج درا����س���ي م��ت��ن��اغ��م وجت��ري��ب��ه قبل 
ومنحه  ال��وط��ن��ي  ال�سعيد  على  ط��رح��ه 
����س���ن���وات ع���ل���ى الأق�������ل دون   5 ف���ر����س���ة 

تعديل.
�سيا�سات  ت�سميم  اإىل  التو�سيات  ودع��ت 
مهنية  ق��ي��ادة  ب��ن��اء  على  ق���ادرة  تعليمية 
النظام  م�����س��ت��وي��ات  ب��ج��م��ي��ع  م�����س��ت��دام��ة 
رت ال��ت��و���س��ي��ات من  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وَح��������ذَّ
اإ�سالح  تنفيذ  يف  خماطر  ال�ستعجال 

التعليم. 
دت على اأهمية تن�سيق اأدوار املعلمن  و�سدَّ
وال�سلطات،  واملجتمعات  الأم��ور  واأولياء 
ز  ُتركِّ واأن  امل�سرتكة،  الأه��داف  لتحقيق 
متوازن،  نحو  على  ال��درا���س��ي��ة،  امل��ن��اه��ج 
والجتماعية  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 

التو�سيات  ل��الأط��ف��ال.وراأت  والعاطفية 
اأنَّ نظرية تغيري �سيا�سات التعليم يجب 
املعلمن  م�����س��اع��دة  ح����ول  ت��ت��م��ح��ور  اأن 
وامل����دار�����س ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ًع��ا م���ن اأجل 
ال��ت��ح�����س��ن وال��ت��ط��وي��ر، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
واملدر�سة  ال��ب��ي��ت  ب��ن  ال��ع��الق��ة  ت��ق��وي��ة 
اأوثق بن الآباء  من اأجل حتقيق تعاون 
على  التو�سيات  ��ت  ح��ثَّ كما  وامل���دار����س.  
اإدخال التغيريات يف املناهج وال�سيا�سات 
ب�سكل تدريجي وثابت ومتَّ�سق، واأن يكون 
للجهات التعليمية املعنية دور ا�ست�ساري 
الأ�سا�سية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  يف  ت�ساركي 
تتم  اأن  يجب  كما  الدرا�سية.  املناهج  يف 
يتنا�سب مع  ب�سكل  القدرات  بناء  عملية 

التغيريات املتوقعة يف املناهج.
تنفيذ  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��و���س��ي��اُت  و�����س����ددت 
)وامل�ستقبلي(  احل��ايل  ال��درا���س��ي  املنهج 
حتتية  ب��ن��ى  خ���الل  م��ن  ت�سهيله  مي��ك��ن 
امل�����وارد لتعزيز  م��ث��ل امل��ك��ت��ب��ات وم���راك���ز 
والتعلم  ��اءة،  ب��نَّ تربوية  واأ�ساليب  ُط��رق 
التفاعلي القائم على امل�ساريع، وامل�ساركة 
الطالبية، وغري ذلك. كما يجب تطوير 
قدرات املعلمن واأمناء املكتبات املدر�سية 

�سمن هذا البعد.
هناك  اأنَّ  ع��ل��ى  ال��ت��و���س��ي��ات  و�����س����ددت 
اأكر  تربوية  اأ�ساليب  اإىل  ًة  ما�سَّ حاجة 
على  تعتمد  التقوميات  متانة يف جمال 
امل���ه���ارات الأ���س��ا���س��ي��ة ك��ج��زء م���ن نتائج 
تعدد  على  احل��ر���س  يجب  كما  التعلُّم، 
املعرفة  اكت�ساب  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال��ل��غ��ات 
حول الثقافات الأخرى، وتو�سيع النظام 
احل����ايل مل��رح��ل��ة ال��رو���س��ة ال����ذي ميتد 
ما  مرحلة  م��ن  �سنتن  لي�سمل  ع��ام��ن 
قبل املدر�سة و�سنة واح��دة من الرو�سة 
التح�سريي  ال��ن��ظ��ام  ي�سبه  ب��رن��ام��ج  يف 
الوليات  امل��در���س��ة( يف  م��ا قبل  )ل��ف��رتة 
���ا ي��ج��ب ت���دري���ب قادة  امل���ت���ح���دة. واأي�������سً
على  الإ����س���راف  ل��ه��م  ليت�سنَّى  امل���دار����س 
املناهج  يف  حت�����دث  ال���ت���ي  ال���ت���غ���ي���ريات 
�سددت  اأف�����س��ل.ك��م��ا  ب�����س��ك��ل  واإدارت�����ه�����ا 
موؤ�سرات  و�سع  اأهمية  على  التو�سيات 
اأداء قائمة على النتائج يف خمتلف املواد 
�سمن اإطار زمني حمدد، ومن ثم، و�سع 
التغيريات  م��ع  تتما�سى  ت��دري��ب  ب��رام��ج 
امل��ح��دث��ة يف امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة، وتعزيز 
ال�سراكات املوؤ�س�سية التي ت�سمل املدار�س 
ال�سراكات  وكذلك  واخلا�سة(،  )العامة 
بن املدار�س وموؤ�س�سات التعليم العايل.
تعزيز  اإىل  ���ا  اأي�������سً ال��ت��و���س��ي��ات  ودع�����ت 
املنهج  ن��ط��اق  خ���ارج  وت�سجيع الأن�سطة 
واأن�سطة  املجتمعية  امل�ساركة  وت�سجيع 
دت  اخلدمات الجتماعية يف املدار�س.واأكَّ
اأهمية التعاون املعزز مع جميع اأ�سحاب 
الحتياجات  ذوي  تعليم  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
اخلا�سة، من اأجل َحلِّ الق�سايا املتعلقة 
بامل�ساواة وفر�س احل�سول على التعليم. 
كما يتعن تو�سيع دور م�ساعدي التعليم 
التعليم  ) )LSAs ومدر�سي  املُ�ساند 
دعم  ف����رق  املُ�ساند )LSTs( داخل 
وتعزيز  الندوة لت�سجيع  ودع��ت  التعلم. 
الولوج اإىل املدار�س العامة، وو�سع اآليات 
للحفاظ على م�ستوى التعليم اخلا�س، 
وت��ن��ف��ي��ذ ح��واف��ز ل���س��ت��ب��ق��اء امل��ع��ل��م��ن يف 
زيادة  م�سكلة  ملعاجلة  ال��ت��دري�����س  مهنة 
للمدار�س  الإماراتين  املعلمن  مغادرة 

العامة. 
اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  التو�سيات  وراأت 
ت��وظ��ي��ف اأع����داد م��ت��زاي��دة م��ن املعلمن 
الإم����ارات����ي����ن ال����ذك����ور، ك��م��ا ي��ج��ب اأن 
التطوير  ع���ل���ى  ت���رك���ي���ز  ه���ن���اك  ي���ك���ون 
املدر�سن،  وت��رخ��ي�����س  واع��ت��م��اد  امل��ه��ن��ي 
املعلمن  لإع�����داد  ب��ع��ن��اي��ة  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
التعليمية  ال�سيا�سات  يف  النظر  واإع���ادة 
القدرات  ب��ن��اء  ي��ك��ون  واأن  ب��ا���س��ت��م��رار، 
املجتمع  ي�سم  ب�سكل  و�سموليَّا  �ساماًل 
التو�سيات  راأت  كما  ب��اأك��م��ل��ه.  امل��در���س��ي 
اإ�سراك املعلمن يف �سنع واإعداد املناهج 
الدرا�سية على م�ستوى املدار�س الوطنية 
تدرج  و���س��المل  ح��واف��ز  وخلق  واملحلية، 
وظيفي جذابة ل�سمان توظيف الأفراد 
وت�سجيع  التدري�س،  مهنة  يف  املوهوبن 
اأدوار  َت�����ويّل  ع��ل��ى  وَح���ف���زه���م  امل��ع��ل��م��ن 
ق��ي��ادي��ة يف م��دار���س��ه��م يف جم���ال تنفيذ 

برامج تعليمية مبتكرة.

بروز الوهمي و�سقوط املوثوق يف جل�سة �سمن منتدى الإعالم العربي اإقامة دبي توقع اتفاقية تعاون مع هيئة ال�سحة وتعاونية الحتاد
•• دبي -وام:

الأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  وقعت 
ب��دب��ي ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع هيئة ال�����س��ح��ة بدبي 
وت��ع��اون��ي��ة الحت����اد ب��دب��ي وذل����ك ب��ه��دف تقدمي 
ال��دع��م امل���ادي مل��ائ��ة م��ول��ود م��واط��ن م��ن مواليد 
م�ست�سفى لطيفة للن�ساء والأطفال التابع للهيئة 
مبنا�سبة مئوية ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه.
ال��ق��ط��ام��ي رئي�س  وق���ع الت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل حميد 
بدبي  ال�سحة  لهيئة  العام  املدير  الإدارة  جمل�س 

و���س��ع��ادة ال��ل��واء حم��م��د اأح��م��د امل���ري م��دي��ر عام 
بدبي  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة 
التنفيذي  الرئي�س  ث��اين عن  بن  وح��ارب حممد 
ح�سن  العميد  بح�سور  بدبي  الحت��اد  لتعاونية 
اإب���راه���ي���م م�����س��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ق��ط��اع الدعم 
املدير  م�ساعد  املهريي  اأحمد  والعميد  املوؤ�س�سي 
العام لقطاع اجلن�سية والعقيد علي �سعبان نائب 
م�ساعد املدير العام ل�سجالت القيد ووثائق ال�سفر 

اإىل جانب عدد من امل�سوؤولن من الطرفن.
م�سرتيات  بطاقة  تقدمي  على  التفاقية  وتن�س 
م��وال��ي��د ال�����س��ع��ادة ل���ذوي امل��ول��ود اجل��دي��د بقيمة 

ثالثة اآلف درهم والتي تاأتي �سمن باقة مواليد 
ال�سعادة التي اأطلقتها اإقامة دبي يف عام 2016 

بالتعاون مع هيئة ال�سحة بدبي.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ب��اق��ة م��وال��ي��د ال�����س��ع��ادة هي 
عبارة عن باقة متكاملة من اخلدمات للمواليد 
التي  لطيفة  م�ست�سفى  يف  املواطنن  من  اجل��دد 
املولود  واإ���س��اف��ة  امل��ي��الد  �سهادة  اإ���س��دار  تت�سمن 
جواز  اإ���س��دار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  القيد  خال�سة  يف 
ال�سفر وتهدف هذه اخلدمة اإىل اإ�سعاد املواطنن 
يف  اخل��دم��ات  على  ح�سولهم  اإج����راءات  وت�سهيل 

مكان واحد.

•• دبي-وام: 

اأك���دت الإع��الم��ي��ة ن�سوى ال��روي��ن��ي خ��ط��ورة الأخ��ب��ار ال��ك��اذب��ة ون�سر 
لتحقيق  ت�سعى  موجهة  اإع���الم  و�سائل  ِقبل  م��ن  امل�سللة  املعلومات 
م�سالح حمددة اعتمادا على حمتوى وهمي ي�ستهدف وحدة ال�سعوب 
ون�سر التع�سب والإرهاب. وقالت الرويني خالل اإحدى جل�سات 20 
العربي  الإعالم  الثاين والأخري ملنتدى  اليوم  دقيقة �سمن فعاليات 
بدبي والتي حملت عنوان بروز الوهمي و�سقوط املوثوق اإن اجلمهور 
لديه القدرة على الفرز والتعرف على املحتوى املفتعل وغري احلقيقي 
وهو ما يف�سر الرتاجع احلاد يف �سعبية القنوات الإخبارية التي تبث 

امل�سداقية  م��ن  ات��خ��ذت  اآخ���رى  ق��ن��وات  و�سعود  والتحري�س  ال��ك��ذب 
درا�سة  نتائج  الرويني  وعر�ست  املتلقي.  عقل  اإىل  للو�سول  �سبيال 
اأمريكية حول تعامل اجلمهور مع الأخبار املزيفة والتي حللت 126 
2017 ومت بثها  2006 حتى العام  األ��ف خرب على تويرت من عام 

عرب من�سات التوا�سل بوا�سطة ثالثة مالين �سخ�س .
 70 تزيد  بن�سبة  تغريدها  يعاد  الأخبار  تلك  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 
 1500 اإىل  ت�سل  املزيفة  الق�سة  واأن  احلقيقية  الأخبار  عن  باملائة 
�سخ�س مبعدل �ستة اأ�سعاف الق�سة احلقيقية .. فيما اأظهرت النتائج 
الأخبار  ع��ن  “عاطفية”  اأك��ر  املزيفة  الأخ��ب��ار  يعترب  اجلمهور  اأن 

احلقيقية.

يف ندوة تطوير �لتعليم بدولة �لمار�ت

ّوها وح�سارتها ِة ومُنُ ر الأُمَّ �سلطان بن زايد : التعليم اأ�سا�س َتَطوُّ

ر�بعة �ل�ضميطي: لبد من نظام تعليمي يركز على �لعلوم و�لتكنولوجيا ويعزز �لقيم و�لأخالق
 �أكادمييون وخرب�ء: تطوير �لتعليم يف �لإمار�ت يحتاج �إىل �لو�قعية و�لرتكيز على �ملحتوى، وبناء قدر�ت �ملعلمني
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

الوردية  القافلة  فر�سان  م�سرية  وف��رت 
الثامنة، اإحدى مبادرات جمعية اأ�سدقاء 
وتعزيز  بن�سر  املعنية  ال�سرطان  مر�سى 
اأرجاء  جميع  يف  الثدي  ب�سرطان  الوعي 
ال�سريرية  الطبية  الفحو�سات  الدولة، 
�سخ�ساً،  ل�7795  املجانية  والإ�سعاعية 
وه���و اأك���رب ع���دد م��ن ال��ف��ح��و���س��ات التي 
وفرتها امل�سرية ال�سنوية منذ انطالقتها، 
الإجناز  ه��ذا  حتقيق  يف  الف�سل  وي��ع��ود 
من  الطبية  ال��ف��رق  متطوعي  دع��م  اإىل 
وهيلث  بال�سارقة،  اجلامعة  م�ست�سفيات 

بوينت يف اأبوظبي، ،والزهراء يف دبي.
ال�سركاء الطبيون مل�سرية فر�سان  ولعب 
اإحداث  ب���ارزاً  يف  ال��وردي��ة، دوراً  القافلة 
نتائج ملمو�سة، وفرق وا�سح على �سعيد 
دولة  وج��ه��ود  احل��م��ل��ة،  اأه����داف  حتقيق 
الثدي،  ���س��رط��ان  مكافحة  يف  الإم�����ارات 
اأك��ر ال�سرطانات  ال��ذي يعد واح��داً من 
م�ست�سفيي  من  كل  ووط��د  فيها.  �سيوعاً 
“اجلامعة” بال�سارقة، و”هيلث بوينت” 
م�سرية  م����ع  ���س��راك��ت��ي��ه��م��ا  اأب����وظ����ب����ي، 
بن�سر  واأ�سهما  الوردية،  القافلة  فر�سان 
الفح�س  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��وع��وي��ة  ر���س��ال��ت��ه��ا 
امل��ب��ك��ر عن  ال��ك�����س��ف  ودوره يف  ال�����دوري، 
�سرطان ال��ث��دي،  ب��ن اأك���رب ع��دد ممكن 
م��ن امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن يف الإم�����ارات 
ال�����س��ب��ع. ووا���س��ل��ت ال��ع��ي��ادة ال��ث��اب��ت��ة يف 
توفري  بال�سارقة،  املائية  امل��ج��از  واج��ه��ة 
ال��ف��ح��و���س��ات امل��ج��ان��ي��ة مل���دة اأرب���ع���ة اأي���ام 
اإ�سافية، بعد انتهاء املوعد املقرر يف 11 
مار�س، وجنحت باإجراء 1212 فح�ساً، 
النهائي لعمل  وجاء قرار متديد املوعد 
ال��ع��ي��ادة ال��ث��اب��ت��ة، ال���ذي ات��خ��ذت��ه اإدارات 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  وال��ل��ج��ن��ة  امل�ست�سفيات 
الوردية،  نتيجة  القافلة  مل�سرية فر�سان 
الإقبال الكبري الذي �سهدته هذا العام. 
وقال الدكتور علي عبيد اآل علي، املدير 
التنفيذي وع�سو جمل�س اأمناء م�ست�سفى 
ال�سراكة  “تتوا�سل  بال�سارقة:  اجلامعة 

املثمرة بن م�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة 
حيث  اخلام�س،  للعام  الوردية  والقافلة 
قمنا وللعام الثاين على التوايل باإر�سال 
الوردية  القافلة  لعيادة  الطبي  ال��ك��ادر 
ال��ث��اب��ت��ة يف واج��ه��ة امل��ج��از امل��ائ��ي��ة. واأود 
التوجه بال�سكر اإىل القافلة الوردية على 
ما قدمته من دعم لتحقيق هذا الغر�س 
املن�سة  ه��ذه  اإت��اح��ة  خ��الل  م��ن  النبيل، 
املتميزة للم�ساعدة يف رفع م�ستوى الوعي 
حول �سرطان الثدي، كما لعب امل�ست�سفى 
ب�سرطان  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  يف  ف��ع��اًل  دوراً 
الك�سف  اإج������راء  يف  وامل�������س���اع���دة  ال���ث���دي 
التثقيف  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  ع��ن��ه،  املبكر 
الدكتور  واأ���س��اف  وال��دع��م«.   والتوعية 
عيادة  يف  الطبي  ك��ادرن��ا  “قدم  علي:  اآل 
الك�سف  فحو�سات  املائية  املجاز  واجهة 
اإىل  اإ�سافة  جم��ان��اً،  الثدي  �سرطان  عن 
ق�سائم جمانية لل�سيدات من اجلن�سيات 
بالأ�سعة،  ال��ث��دي  فح�س  لإج����راء  ك��اف��ة 
املبكر عن �سرطان  الك�سف  حيث ي�ساعد 
ال��ث��دي يف احل��د م��ن خم��اط��ره وعالجه 
ت��ق��دم عيادتنا  اأن  ون���ود  م��ن��ه.  وال�����س��ف��اء 
املراجعات.  م��ن  ع���دد  لأك����رب  خ��دم��ات��ه��ا 
اأي ج���ه���د م����ب����ذول يف  ب��ق��ي��م��ة  ون����وؤم����ن 
ه��ذا الإط����ار، ون��ق��وم مب��ا يتوجب علينا 
للم�ساعدة يف بناء م�ستقبل اأف�سل للمراأة 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة«. اإىل 
يف  الثابتة  الطبية  العيادة  وف��رت  ذل��ك، 
ت�سوق  مركز  يف  تواجدت  التي  اأبوظبي، 
فريقاً  و�سمت  مول”،  ال�سيف  “قرية 
“هيلث  م�ست�سفى  من  متخ�س�ساً  طبياً 

طبياً،  فح�ساً   274 بوينت” باأبوظبي، 
وعدداً كبرياً من ال�ست�سارات والن�سائح 
املتخ�س�سة طوال فرتة م�سرية  الطبية 
جهتها،  م��ن  ال���وردي���ة.  القافلة  ف��ر���س��ان 
���س��ل��ط��ت ال���دك���ت���ورة م���ي اجل���اب���ر، املدير 
“هيلث  م�ست�سفى  يف  ب��ال��وك��ال��ة  الطبي 
امل�ست�سفى  �سراكة  على  ال�سوء  بوينت”، 
الوردية،  ال��ق��اف��ل��ة  م��ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  م��ر���س��ان��ا  ���س��الم��ة  “تاأتي  وق����ال����ت: 
املقام الأول، ولهذا نحر�س على تثقيف 
جمتمعنا، وتعزيز وعيه باأهمية الفح�س 
امل��ب��ك��ر ع��ن �سرطان  ال�����دوري وال��ك�����س��ف 
اأولوية  الفحو�سات  هذه  ون��ويل  الثدي، 
دوراً  امل��ب��ك��ر  ال��ك�����س��ف  ي��ل��ع��ب  اإذ  خ��ا���س��ة، 
بارزاً بتعزيز فاعلية العالج وال�سفاء من 
اجلابر:  واأ�سافت  كامل«.  ب�سكل  املر�س 
و�سول الن�ساء  ت�سهيل  ب�سرورة  “نوؤمن 

اأنحاء دولة الإمارات  والرجال يف جميع 
العربية املتحدة اإىل الفحو�سات الطبية، 
الرائدة  امل�سرية  ان�سمامنا لهذه  واأ�سهم 
ق�سيتنا  ب���خ���دم���ة   2016 ع�����ام  م���ن���ذ 
ودعم  معها،  العمل  وي�سعدنا  ودع��م��ه��ا، 
جهودها الرامية ل�سمان �سحة الأجيال 
واأم���ن���ه���ا«. و���س��ه��د ال���ع���ام اجل������اري، اأول 
م�سرية  م��ع  ال���زه���راء  مل�ست�سفى  ت��ع��اون 
ف��ر���س��ان ال��ق��اف��ل��ة ال����وردي����ة، ح��ي��ث وفر 
العيادة  يف  امل���ت���ط���وع  ال���ط���ب���ي  ف��ري��ق��ه��ا 
الثابتة مبركز ت�سوق “دبي مول” 420 
خ����الل ثمانية  ط��ب��ي��اً جم��ان��ي��اً  ف��ح�����س��اً 
الدكتور  ق���ال  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف  اأي�����ام. 
ق�سم  وم��دي��ر  ا�ست�ساري  ال���راوي،  �سدير 
جراحة الأورام ال�سرطانية يف م�ست�سفى 
م�ساركة  “ُي�سرفنا  ب���دب���ي:  ال����زه����راء 
البارز،  الطبية يف ه��ذا احل��دث  ك��وادرن��ا 

الطبية  الفحو�سات  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن 
لأفراد  املجانية  والإ�سعاعية  ال�سريرية 
فر�سان  م�����س��رية  و���س��اع��دت��ن��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
القافلة الوردية على خدمتهم بكل تفاٍن 
واإخال�س، اإذ ُتعد احلملة باأكملها عر�ساً 
والتكافل  الت�سامن  روح  ُيج�سد  طبياً 
ي�سعني  ول  ����س���وره،  ب��اأب��ه��ى  امل��ج��ت��م��ع��ي 
بامل�ساركة  اع��ت��زازي  م��دى  ع��ن  التعبري 
يف ه���ذه امل�����س��رية ال��ن��ب��ي��ل��ة، ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
الطبية  امل��ب��ادرات  م��ن  ب��امل��زي��د  امل�ساركة 
م�ست�سفى  و�سيوا�سل  م�ستقباًل،  املماثلة 
واملراجعات  للفحو�سات  دعمه  ال��زه��راء 
ال�سرطان  م��رك��ز  يف  ال��ط��ب��ي��ة  وامل��ت��اب��ع��ة 
اأعربت  له«. من جهتها،  التابع  والأورام 
اللجنة  رئي�س  املا�سي،  �سو�سن  الدكتورة 
فر�سان  م�سرية  يف  وال��ت��وع��وي��ة  الطبية 
امتنانها  خال�س  ع��ن  ال��وردي��ة  القافلة 

الطبين،  القافلة  ل�سركاء  وت��ق��دي��ره��ا 
ودوره��������م ال����ب����ارز ب��ن��ج��اح��ه��ا، وق���ال���ت: 
عن  بالنيابة  اجلزيل،  بال�سكر  “اأتقدم 
ل�سركائنا  الوردية،  القافلة  اأفراد  جميع 
الطبين الثالثة، على دعمهم وجهودهم 
اأرجاء  جميع  يف  التوعية  ر�سالتنا  لن�سر 
2000 فح�س طبي  اإذ وف��روا  ال��دول��ة، 
جم��اين ت��ق��ري��ب��اً، وه���ذا رق��م ل ُي�ستهان 
عمل  �سمان  على  عملوا  اأن��ه��م  كما  ب��ه، 
ع���ي���ادات���ن���ا ال��ث��اب��ت��ة يف ال�������س���ارق���ة ودب���ي 
واأبوظبي طوال اأيام امل�سرية، واأود اأي�ساً 
اأن اأ�سكر �سركاءنا ال�سرتاتيجين دائرة 
ال�سحة باأبوظبي، وهيئة ال�سحة بدبي، 
وهيئة ال�سارقة ال�سحية، ووزارة ال�سحة 
الت�سهيالت  جميع  على  املجتمع  ووقاية 
“ُي�سعدنا  واأ�سافت:  لنا«.  وفروها  التي 
الت�سحية  ق��ي��م  ن����رى  اأن  زاي����د  ع����ام  يف 
والإيثار والأعمال الن�سانية، التي اأر�سى 
زايد  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اأ�س�سها 
م��وؤ���س�����س دولة  ن��ه��ي��ان،  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
الإم��ارات، طيب اهلل ثراه، تنمو وتزدهر 
احلكومية  امل���وؤ����س�������س���ات  دع�����م  ب��ف�����س��ل 
وحدت  التي  اخل��ا���س،  القطاع  و�سركات 
جهودها خلدمة جميع اأفراد املجتمع يف 
الدولة، ونتطلع اإىل تعزيز هذا التعاون 
املثمر مع �سركائنا الأعزاء يف امل�ستقبل«. 
ُيذكر اأن م�سرية فر�سان القافلة الوردية، 
اإحدى مبادرات جمعية اأ�سدقاء مر�سى 
الوعي  وتعزيز  بن�سر  املعنية  ال�سرطان 
ب�سرطان الثدي يف جميع اأرجاء الدولة، 
�ساحب  بدعم  يحظى  �سنوي  ح��دث  هي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
�سموه،  ورع��اي��ة قرينة  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ج����واه����ر ب���ن���ت حممد 
والراعية  املوؤ�س�سة  الرئي�سة  القا�سمي، 
اأ����س���دق���اء مر�سى  ال��ف��خ��ري��ة جل��م��ع��ي��ة 
ال�������س���رط���ان، ���س��ف��رية الحت������اد ال����دويل 
العاملي  ل���الإع���الن  ال�����س��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 
ل��ل�����س��رط��ان، و���س��ف��رية الحت�����اد ال���دويل 

ملكافحة ال�سرطان ل�سرطانات الأطفال.

جلنة ال�سرطة الن�سائية ب�سرطة 
عجمان تعقد اجتماعها الأول

•• عجمان-وام:

ع��ق��دت جل��ن��ة ال�����س��رط��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة ب�����س��رط��ة عجمان 
تدريب  مبعهد  الجتماعات  بقاعة  الأول  اجتماعها 
ال�سام�سي  �سلطان  ن���ورة  النقيب  بح�سور  ال�سرطة 

رئي�سة اللجنة والأع�ساء من خمتلف الإدارات.
واأ�سادت رئي�سة اللجنة بدور ال�سرطة الن�سائية ب�سرطة 
وثمنت   .. املجتمع  يف  الفعالة  وم�ساركتها  عجمان 
يف  الن�سائي  للعن�سر  عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد  دع��م 
ال�سرطة من اأجل التميز والإبداع يف خمتلف املجالت 

املراأة  دور  لإب���راز  واملنا�سبات  الفعاليات  يف  وامل�ساركة 
الهام يف املجتمع. مت خالل الجتماع مناق�سة الهدف 
من تاأ�سي�س جلنة ال�سرطة الن�سائية واملتمثل يف اإبراز 
امل��راأة الفعال يف املجتمع، وتعزيز الدور التوعوي  دور 
بكل ما يتعلق باملراأة والطفل وحتفيزها على امل�ساركة 
والعاملية  املحلية  وامل��ن��ا���س��ب��ات  الفعاليات  خمتلف  يف 
والأعمال التطوعية واملجتمعية، بالإ�سافة اإىل اإعداد 
على  والتعرف  الن�سائية  ال�سرطة  و�سع  ح��ول  درا�سة 
ال�سرطي  العمل  ت��خ��دم  ال��ت��ي  واآرائ���ه���م  مقرتحاتهم 

وتعمل على تطويره.

�سركاء »القافلة الوردية« الطبيون ي�سهمون بنجاح م�سريتها الثامنة

•• اأبوظبي-وام:

�ساركت �سرطة اأبوظبي يف امللتقى العلمي حول “الأمن 
النووي” والذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اأعماله  ويختتم  ال��ذري��ة  للطاقة  العربية  والهيئة 
املقدم  واأو���س��ح  الريا�س.  مدينة  يف  اخلمي�س  اليوم 
اإدارة الأزم��ات والكوارث  احمد نا�سر الكندي مدير 
امللتقى  اأن  الوفد  ورئي�س  املركزية  العمليات  بقطاع 

ي�سعى اإىل تعزيز الأمن النووي ون�سر ثقافته وتقييم 
املهددات النووية وكيفية الوقاية منها وزيادة املعرفة 
والوعي بالت�سريعات والتفاقيات الدولية يف جمال 
والعربية يف  الدولية  واإب��راز اجلهود  النووي  الأم��ن 
جمال الأمن النووي، واإدراك خطورة ا�ستخدام املواد 
غري  اإطارها  يف  والنووية  والكيميائية  البيولوجية 
م��ن �سباط  امل�����س��ارك ع���دداً  ال��وف��د  ال�سحيح. و���س��م 
واإدارة الأزمات  العامة  مديرية الطواري وال�سالمة 

والكوارث يف قطاع العمليات املركزية.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف ملتقى علمي 
بالريا�س حول »الأمن النووي«

منتدى الإعالم العربي يناق�س التعاطي العالمي مع ق�سية القد�س

كهرباء ومياه دبي توؤكد اأهمية دور الإعالم يف تعزيز ركائز ال�ستدامة
•• دبي -وام:

اأكد �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
الدور املهم الذي ي�سطلع به الإعالم يف ت�سليط 
ال�سوء على املمار�سات البيئية ال�سليمة التي من 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  امل�ساهمة  �ساأنها 

ودفع عجلة القت�ساد الأخ�سر.
م�ساركة  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف  ال��ط��اي��ر  وق���ال 
الهيئة ب�سفتها “ �سريك ال�ستدامة “ للدورة 

العربي  الإع����الم  منتدى  م��ن  ع�سرة  ال�سابعة 
�سعار  لل�سحافة حت��ت  دب��ي  ن��ادي  نظمه  ال��ذي 
تويل  الهيئة  “ اإن  موؤثرة  اإعالمية  “ حتولت 
البيئية  ال����س���ت���دام���ة  ل��ق�����س��ي��ة  ك����ربى  اأه��م��ي��ة 
الطاقة  م�سادر  على  العتماد  نحو  والتحول 
دبي  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  النظيفة يف  و  املتجددة 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  النظيفة  للطاقة 
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
املائة  75 يف  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف  “ وال��ت��ي  اهلل 

عام  بحلول  نظيفة  دبي من م�سادر  من طاقة 
ب�سفتها  �ساركت  الهيئة  اإن  واأ�ساف   .2050
الإع����الم  م��ن��ت��دى  يف  ال�ستدامة”  “�سريك 
الوثيقة  التعاون  تاأ�سي�سا على عالقات  العربي 
وانطالقا  لل�سحافة  دب��ي  ون���ادي  الهيئة  ب��ن 
من تقديرنا لدور الإع��الم يف ن�سر الوعي بن 
التي  واملو�سوعات  الق�سايا  خمتلف  يف  النا�س 
مت�س حياتهم اليومية وكون ال�ستدامة ق�سية 
الجتماعية  التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  مهمة 

والقت�سادية والبيئية.

•• دبي -وام:

ال��ع��رب��ي خ���الل ي��وم��ه الثاين  خ�س�س م��ن��ت��دى الإع����الم 
الفل�سطينية  الق�سية  م��ل��ف  ملناق�سة  جل�ساته  اإح����دى 
الإعالم  يف  القد�س  مدينة  واق��ع  على  ال�سوء  وت�سليط 
باإعتبارها  الأخري  الأمريكي  القرار  بعد  العربي ل�سيما 
ع��ا���س��م��ة لإ���س��رائ��ي��ل وت��ب��ع��ات ه���ذا ال���ق���رار ع��ل��ى عملية 

ال�سالم.
وناق�س املتحدثون خالل جل�سة “ القد�س يف قلب امل�سهد 
الإعالمي” متاجرة بع�س الأطراف الإقليمية بالق�سية 
الفل�سطينية وحماولت الت�سلل اإىل وجدان ووعي �سعوب 

املنطقة من خالل املزايدات املفتعلة.
والكاتب  العالمي  اأداره��ا  التي   - اجلل�سة  وا�ستعر�ست 
ال�سيا�سي ندمي قطي�س وا�ست�سافت معايل نبيل يعقوب 

احلمر وزير الإعالم البحريني ال�سابق و�سياء ر�سوان رئي�س الهيئة العامة 
“الراأي”  �سحيفة  حترير  رئي�س  املوؤمني  وط��ارق  لال�ستعالمات  امل�سرية 
وت�سدر  الفل�سطينية  الق�سية  مع  الإع��الم��ي  التعامل  ت�ساعد   - الأردن��ي��ة 
القد�س العناوين وال�سا�سات مع تزايد املواجهات مع الحتالل الإ�سرائيلي 

بينما تعود اأدراجها وتتوارى تغطيتها مع هدوء الأحداث.
القد�س �ستظل يف  اأن  اأك��د معايل نبيل احلمر  ويف مداخلته خالل اجلل�سة 
الق�سية  اأج��ل  م��ن  يكافحون  ال��ذي��ن  الإع��الم��ي��ن  �سيما  ل  ك��ل عربي  قلب 
الفل�سطينية منذ عقود موؤكداً عدم وجود توافق يف تغطية الق�سية وتواريها 
يف بع�س الأحيان وذلك ب�سبب ان�سقاق ال�سف الفل�سطيني الذي يوؤثر ب�سكل 

�سلبي على الهتمام الإعالمي بالق�سية.
حالياً  تكمن  الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  يف  الأ�سا�سية  امل�سكلة  اأن  واأ�ساف 
موحدة  عربية  ا�سرتاتيجية  وج��ود  اإىل  واحلاجة  ال�سالم  علمية  توقف  يف 
للتعامل مع ملف الق�سية الفل�سطينية والتو�سل حلل يف اإطار قرارات الأمم 
املتحدة واملبادرة العربية لل�سالم وذلك على الرغم من العدوانية والتعنت 

ال�سديد من جانب الكيان الإ�سرائيلي.
وعّول وزير الإعالم البحريني ال�سابق على ملف تنمية الداخل الفل�سطيني 
القت�سادية  التنمية  معترباً  لفل�سطن  اخلليج  دول  تقدمة  الذي  والدعم 
من العنا�سر الأ�سا�سية التي من �ساأنها امل�ساعدة يف احلل اإىل جانب اجللو�س 

اإىل طاولة املفاو�سات ب�سف فل�سطيني موحد.

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  ر���س��وان  �سياء  اأك��د  جانبه  من 
امل�سهد  والقد�س على وجه اخل�سو�س �ستظل يف �سدارة 
الأرقام  له  ت�سري  ما  وه��و  العربي  والإع��الم��ي  ال�سيا�سي 
ال��واردة من حمرك البحث “جوجل” والتي اأظهرت اأن 
عدد عمليات البحث عن كلمة “ القد�س” بلغ حتى الآن 
66 مليون مرة ما يعني انه هناك اإجماع عربي وتعاطف 
واملنظمات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  �سيما  ل  الق�سية  م��ع  دويل 

الدولية.
الفعل  ردة  م��ن  التقليل  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  اأن���ه  واأ����س���اف 
القد�س عا�سمة  باإعتبار  الأمريكي  القرار  العربية جتاه 
خمتلف  على  حتركوا  العرب  اأن  اإل  الإ�سرائيلي  للكيان 
ال�سعد و�ساحب التحرك ال�سيا�سي حترك �سعبي ما دفع 
الإدارة المريكية اإىل عدم الت�سعيد اإىل ما هو اأبعد من 

ذلك يف التعامل مع ملف القد�س.
التفاو�س مع  ب�سرورة  امل�سرية لال�ستعالمات  العامة  الهيئة  رئي�س  نوه  و 
الإ�سرائيلين من منطلق قوة ل من منطلق �سعف وهو ما يزيد من جدية 
النتائج  ببع�س  للخروج  حم��ددة  خيارات  اأم��ام  ال�سركاء  وي�سع  املفاو�سات 
الفل�سطينية  الق�سية  اإن  امل��وؤم��ن��ي  ط���ارق  ق��ال  اجلل�سة  وخ���الل  امل��ر���س��ي��ة. 
والقد�س على وجه اخل�سو�س ت�سغل حيزاً كبرياً من اهتمام العرب وخري 
دليل على ذلك التحرك الدبلوما�سي العربي الذي نتج عنه ت�سويت 128 
ال��ق��د���س عا�سمة  ب��اإع��ت��ب��ار  ال��ق��رار الأم��ري��ك��ي  امل��ت��ح��دة �سد  دول���ة يف الأمم 
لإ�سرائيل على الرغم من ال�سغوط الأمريكية الكبرية التي مور�ست على 

الكثري من الدول ل�سيما العربية منها.
ورب��ط بن ما �سهدته املنطقة من تطورات خ��الل ف��رتة ما ع��رف بالربيع 
العربي والذي اأريد بها اإ�سغال العرب يف ا�سطرابات داخلية وتداعيات ذلك 
اأو�ساع  العربية من  ال��دول  الكثري من  تعاين  الفل�سطيني حيث  امللف  على 
الق�سية  �سالح  وال��دويل يف  الإقليمي  ما حتركها  اإىل حد  تعيق  اقت�سادية 

الفل�سطينية.
رئي�س حترير �سحيفة  اأك��د  الفل�سطيني  امللف  الإي��راين يف  التدخل  وح��ول 
1979 قررت  اإيران منذ الثورة الإ�سالمية يف العام  اأن  “الراأي” الأردنية 
الق�سية  يف  دور  لها  يكون  ان  دون  م��ن  اخلارجية  ل�سيا�ساتها  قيمة  ل  اأن��ه 
مطامعها  خلدمة  وع�سكرياً  مالياً  امل�سلحة  الف�سائل  فدعمت  الفل�سطينية 

التو�سعية على ح�ساب الدول العربية.

»خليفة الطبية« بعجمان 
تك�سف عن مركز متيز جديد 

يف طب وجراحة العظام
•• عجمان -وام:

ك�سفت مدينة خليفة الطبية يف عجمان عن خطة لإن�ساء مركز متيز يف طب 
وجراحة العظام يوفر خدمات تخ�س�سية نوعية يف ا�ستبدال وتنظري املفا�سل 
الفقري  العمود  وج��راح��ات  املختلفة  احلو�س  وك�سور  الريا�سية  والإ���س��اب��ات 

ف�سال عن خدمات اإعادة تاأهيل لالإ�سابات والعمليات املختلفة.
اإن�ساء  ب�سدد  املدينة  اإن  العظام  فريق  رئي�س  وال�سرتوم  لر���س  الدكتور  وق��ال 
واملهنية  ال��ق��درة  ع��ايل من  م�ستوى  على  يوفر طاقما طبيا  ال��ذي  املركز  ه��ذا 
العظام ومدربن لإجراء  التي تتعلق بطب وجراحة  املختلفة  التخ�س�سات  يف 
مف�سل  وتبديل  احل��و���س  ك�سور  تثبيت  ج��راح��ات  مثل  تعقيدا  اأك��ر  عمليات 
التحتية  البنية  وت��وف��ر  حالة  لكل  املنا�سبة  العمليات  اختيار  بجانب  ال���ورك 
التقنية لعمل هذه العمليات بهذا النجاح. واأ�ساف اأن ق�سم العظام يف م�ست�سفى 
ال�سيخ خليفة العام - التابع ملدينة ال�سيخ خليفة الطبية يف عجمان - ا�ستقبل 
3300 م��راج��ع يف عيادات  األ���ف م��راج��ع منهم   12 اأك���ر م��ن  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
الطوارئ .. م�سريا اإىل اأن عدد احلالت التي ا�ستدعت دخول امل�ست�سفى العام 
الداخلي  العالج  اأو  وذل��ك لإج��راء تدخل جراحي  806 ح��الت  كانت  املا�سي 
اأعداد العمليات اجلراحية التي اأجريت العام املا�سي بلغت  اأن  املكثف. واأو�سح 
املفا�سل خ�سو�سا مف�سل الركبة  تبديل  عمليات  مثل  جراحية  عملية   718
العمود  ك�سور  وتثبيت  الفخذ  مف�سل  ن�سف  وتغيري  كامال  الفخذ  ومف�سل 
الفقري . واأ�ساف الدكتور لر�س اأنه يتم ا�ستخدام اأحدث املفاهيم اجلراحية يف 
جراحة الركبة مثل اإعادة بناء الرباط ال�سليبي الأمامي الت�سريحي وا�ستخدام 
اأحدث املفا�سل ال�سناعية من حيث الت�سميم. من جهته قال الدكتور جمدي 
البارودي ا�ست�ساري جراحة العظام يف امل�ست�سفى اإنه يتم ا�ستخدام اأحدث و�سائل 
اإعادة التاأهيل حيث يعود املر�سى اإىل حياتهم الطبيعية خالل فرتة وجيزة .. 
م�سريا اإىل اأن املر�سى الذين مت اجراء تبديل مفا�سل الركبة لهم قد غادروا 
و�سريع  مبكر  طبيعي  ع��الج  برنامج  اتباع  ومت  ق�سري  وق��ت  خ��الل  امل�ست�سفى 
اأجرى  الق�سم  اأن  واأ�ساف  وجيزة.  فرتة  خالل  الطبيعية  حلياتهم  لإعادتهم 
خالل الفرتة املا�سية عددا من عمليات ملعاجلة ك�سور معقدة مثل ك�سور املرفق 
اأهمها  ومن  احلديثة  الأجهزة  من  العديد  واأدخ��ل  والكاحل  والركبة  والر�سغ 
اأن  اإىل  جهاز نيوروف�سيولوجي ملتابعة عمل الأع�ساب خالل اجلراحة.. لفتا 
ا�ستقطاب جهاز ثالثي الأبعاد داخل غرفة العمليات جلراحات  الق�سم ب�سدد 

العمود الفقري وعنق عظمة الفخذ وك�سور احلو�س.
واأو�سح اأن امل�ست�سفى اأجرى العديد من عمليات العمود الفقري النوعية منها 
 “ وتاآكل  الغ�ساريف  الناجتة عن خ�سونة  واأمرا�سه  الفقري  العمود  ك�سور يف 

الدي�سك«.

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/3802  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-  حممد خ��ري بعلبكي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي/ راين زكريا خليل دولة قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )300.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
التام.  ال�سداد  وحتى  ال�سيك  كل  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/8 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
C.12.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/369  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  دومارك - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بن�سل بي ار & اإفينت�س  م د م �س وميثله / م��ارون وديع مطر -  قد اأق��ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )13.000( درهم 
الدعوى  رف��ع  تاريخ   من   %12 وال��ف��ائ��دة    املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2018/4/10 ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/279  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  حممد احمد البدوي عهدي علي حمبوب  جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني ���س.م.ع قد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )36.467.06( درهم والر�سوم 
وحتى  م������ن:2011/12/20  �سهريا   %2.49 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/5/1 ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/745  جتاري جزئي
�سوبرامانيان   -2 ����س.ذ.م.م  وامل��ع��ادن  للزجاج  دي��زرت  جرين  عليه/م�سنع  املدعي  اىل 
نتاراجان يادافا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة �سيلكت جال�س اأند �سرتيز 
ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سم ملف النزاع رقم:2014/2017 
نزاع جتاري والزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )33.808( درهم والفائدة 
والر�سوم  يف:2016/3/21  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/5/1 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30�س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/4101  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليهما/1-ال�سنافر لتنظيف املباين - �سركة اعمال مدنية 2- علي حم�سن ا�سعد 
- ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي لل�سنافر لتنظيف املباين  - �سركة اعمال مدنية جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج للتمويل �س.م.خ )فرع ل�سركة( قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/3/11 احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
وتكون  ب��اجل��دول  ال��دور  �ساحب  املخت�س  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة 
اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  وم�ستنداتها  ال��دع��وى  ملف  على  ك��الت��ي:الط��الع  مهمته 
الورقية  املرا�سالت  والط��الع على  الم��ر  لزم  ان  واملدعي عليها  املدعية  والنتقال اىل مقر 
واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة 
خربة وقدرها ع�سرة الف درهم  والزمت املدعي ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

 .ch1.C.14:الحد املوافق:2018/4/29 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

رقم  هوية  اجلن�سية  م�سري   - عبدالغني  اأحمد  عبدالغني  اأقام 
9-0720373-1977-784 دعوى رقم 2018/1425 �سد 
�سركة �سابورتر لتجارة اللكرتونيات �س ذ م م للمطالبة مب�ستحقات 
درهم   3000 عودة مببلغ  وتذكرة  درهم   36501 قدرها  عمالية 
 MB180213275AE رقم  ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحددت جل�سة يوم 2018/4/18  ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا 
بالقاعة رقم Ch1.A.2 لذا فانت  مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.

اإعالن بالن�سر 
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•• دبي-وام:

بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور  معايل  ح�سر 
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئي�س جمل�س 
الذي  احل��ف��ل  لالإ�سكان  زاي���د  ال�سيخ  برنامج  اإدارة 
ال�سرتاتيجين  �سركائه  لتكرمي  الربنامج  نظمه 
امل�سوؤولن  من  ع��دد  مب�ساركة   2017 ع��ام  خ��الل 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن مم��ث��ل��ي   26 م���ن  واأك�����ر 
واخل���ا����س���ة. وق�����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 

اأقيم  حممد بلحيف النعيمي خالل احلفل - الذي 
جناح  رحلة  اإن   - فري�سات�سي” دبي  “بالزو  بفندق 
�سركائه  بوجود  دائما  تتحقق  املتوا�سلة  الربنامج 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ن ك��داع��م اأ���س��ا���س��ي ل��ه��ذا ال��ن��ج��اح .. 
ال�سركاء  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  على  م�سددا 

الرتقاء  يف  واإ�سهامهم  للربنامج  ال�سرتاتيجيون 
ب���اخل���دم���ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا وت�����س��ه��ي��ل الإج�������راءات 
املرتبطة بها. و اأكد معاليه اأن الربنامج يعمل دوما 
على تعزيز �سبل التعاون املثمر و العمل امل�سرتك مع 
جميع ال�سركاء بهدف حتقيق الأهداف امل�سرتكة من 

والذي  للمواطنن  ال�سكني  ال�ستقرار  دع��م  خ��الل 
بدوره ي�سهم يف حتقيق روؤية الإمارات 2021.

تخلل احلفل عر�س مرئي حول اإجنازات الربنامج 
واخلدماتية  والت�سغيلية  الإداري����ة  امل�ستويات  على 
الناجحة واملتمثلة  ودور �سركائه يف تعزيز م�سريته 

يف تقدمي الدعم ال�سكني للمواطنن وتنفيذ اأحياء 
�سكنية متكاملة املرافق وفق ا�سرتاتيجية وتوجهات 
اإىل  والرامية  املواطنن  باإ�سكان  الر�سيدة  القيادة 

حتقيق ال�ستقرار وال�سعادة للمواطنن.
وك���رم م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد بلحيف 

الفندي  حممد  جميلة  املهند�سة  و�سعادة  النعيمي 
 26 لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  لربنامج  العامة  املديرة 

جهة حكومية وخا�سة من �سركاء الربنامج .
واأث��ن��ى معاليه ع��ل��ى ج��ه��ود ���س��رك��اء ال��ربن��ام��ج من 
خالل التفاقيات وال�سراكات ال�سرتاتيجية املربمة 
باآرائهم ومقرتحاتهم ليظهر ذلك جليا يف  والأخذ 
والتي  املنجزة  ال�سكنية  للم�ساريع  م�سرفة  ���س��ورة 
دعم  نتيجة  عليها  يثني  و  ال��ربن��ام��ج  ب��ه��ا  يفتخر 

ال�سركاء احلقيقي لها.

•• دبي-وام:

حممد  ب��ن  ح��م��دان  “جامعة  وق��ع��ت 
الذكية” مذكرة تفاهم مع “كلية اآل 
ا�سكتلندا،  مكتوم للتعليم العايل” يف 
م���ن اأج����ل ت��وط��ي��د اأط����ر ال���ت���ع���اون يف 
تعزيز قيم التفاهم املتبادل والتعددية 
واأع�ساء  ال��دار���س��ن  ل���دى  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
يتما�سى  مب���ا  الأك���ادمي���ي���ن،  ال��ه��ي��ئ��ة 
الإمارات  لدولة  الوطني  التوجه  مع 
بالطموح  ي���ت���ح���ل���ى  ج���ي���ل  ب����ن����اء  يف 
لر�سم  والثقة  بامل�سوؤولية  والإح�سا�س 

معامل امل�ستقبل.

العور،  من�سور  الدكتور  املذكرة  وق��ع 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  “جامعة  رئ��ي�����س 
ال�سايغ،  م����ريزا  و���س��ع��ادة  الذكية”، 
بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  مدير مكتب 
را�سد اآل مكتوم، ورئي�س جمل�س اأمناء 
العايل”،  للتعليم  مكتوم  اآل  “كلية 
بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولن من 

اجلانبن.
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  وت��ن��ط��وي 
النقا�س  قنوات  متتن  على  اجلديدة 
الهتمام  ذات  الق�سايا  ح��ول  املفتوح 
اإث������راء خمزون  ���س��ّي��م��ا  امل�������س���رتك، ل 
املعرفة وحتفيز البحث العلمي ودفع 

مبا  التعليم  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ق��دم  عجلة 
احلديث.  الع�سر  متطلبات  ي��واك��ب 
نطاق  تو�سيع  على  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
ال�سلة  ذي  ال��ت��دري��ب  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
التعددية  م��ث��ل  احل��ي��وي��ة  ب��امل��ج��الت 
الثقافية، العوملة والق�سايا املعا�سرة، 
القت�ساد  وال�����ق�����ان�����ون،  الأخ����������الق 
الإ������س�����الم�����ي وال����ت����م����وي����ل وال���ت���ن���وع 
ت�سب  وال��ت��ي  والتنمية،  الجتماعي 
مب��ج��م��ل��ه��ا يف ���س��ل��ب اأه�������داف روؤي����ة 

الإمارات 2021.
اأهمية  ال��ع��ور  من�سور  الدكتور  واأك���د 
اآل مكتوم للتعليم  “كلية  التعاون مع 

متثل  ال��ت��ي  ا���س��ك��ت��ل��ن��دا،  يف  العايل” 
لن�سر  علمية ومعرفية ومنرباً  منارًة 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي عرب 
جمال  يف  وتدريبية  اأكادميية  برامج 
ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، م�������س���ددا على 
ب��ن حممد  ح��م��دان  “جامعة  ال��ت��زام 
باملعرفة  دار���س��ي��ه��ا  ب��رف��د  الذكية” 
الالزمة التي توؤهلهم ليكونوا �سفراء 
والو�سطية  العتدال  لقيم  حقيقين 
وت���ق���ّب���ل الآخ�������ر، وال���ت���ي ج��ع��ل��ت من 
يحتذى  اأمن����وذج����اً  الإم��������ارات  دول�����ة 
والثقايف  احل�����س��اري  التوا�سل  يف  ب��ه 

والإن�ساين بن �سعوب العامل.

اأّن مذكرة التفاهم ت�سع حجر  يذكر 
لتوطيد  متينة  دعائم  لبناء  الأ�سا�س 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ن الأط�����راف 
“جامعة  دار����س���ي  امل��ع��ن��ي��ة مب�����س��ارك��ة 
ممن  الذكية”،  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان 
الختيار  ومعايري  ���س��روط  ا�ستوفوا 
مكتوم  اآل  “كلية  ق��ب��ل  م��ن  امل���ح���ددة 
التدريب  برامج  يف  العايل”،  للتعليم 
الأك���ادمي���ي وال�����س��ي��ف��ي امل��ت��اح��ة لدى 

الكلية.
و���س��ي��ت��م��ح��ور ت��رك��ي��ز ال��ط��رف��ن على 
يف  املتاحة  الإم��ك��ان��ات  م��ن  ال�ستفادة 
العلمي  والبحث  التميز  تعزيز ثقافة 

بن اأو�ساط الدار�سن واأع�ساء الهيئة 
والأكادميين،  واخل��رباء  الأكادميية 

الوثيق  ال��ع��م��ل  ت�سجيع  ع��ن  ف�����س��اًل 
�سمن بيئة مالئمة من �ساأنها ت�سجيع 

اأبرز  ح���ول  مبتكرة  اأف��ك��ار  ا�ستنباط 
الق�سايا امللحة يف الوقت الراهن.

اخلارجية تبداأ تلقي طلبات البعثات الدرا�سية خلريجي الثانوية من الإماراتيني اأك��ادميي��ة الفجي�رة للفن�ون 
ت�ست�سي�ف جم�ل�س الطف�ل

•• الفجرية-وام:

ا�ست�سافت اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة جمل�س الطفل التابع جلمعية الفجرية الإجتماعية الثقافية 
28 مار�س  وذلك �سمن فعاليات اجلمعية اخلا�سة بالطفل حتت عنوان مواهب ومرح خالل الفرتة من 
املا�سي وحتى اليوم تزامنا مع عام زايد. و التقى علي احلفيتي مدير عام الأكادميية الوفد التابع ملجل�س 
الطفل واأثنى على جهود اجلمعية ودعمها للحراك الثقايف على امل�ستويات كافة و اأكد اأهمية تنظيم مثل هذه 
الفعاليات اخلا�سة بالأطفال و التي يجب اأن تكون من الأولويات يف �سلم املوؤ�س�سات التعليمية وذلك لإبراز 

اجلانب الإبداعي لديهم و تنمية مواهبهم وا�ستغالل طاقاتهم مبا هو اإيجابي وفعال.
اأقيمت بهذه املنا�سبة ور�سة عمل عن الفن الت�سكيلي و اخلط العربي �سارك فيها الأطفال املرافقون  وقد 

ملجل�س الطفل اإىل جانب عر�س مو�سيقي على اآلة البيانو.

•• اأبوظبي-وام:

وبدء  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الثانوية  املرحلة  خلريجي  اخلارجية  الدرا�سية  البعثات  طلبات  تلقي 
يف  الدبلوما�سي  ال�سلك  يف  للعمل  الن�سمام  يف  الراغبن  الإماراتين 

الوزارة م�ستقباًل.
احلا�سلن  للمتقدمن  اخلارجية  الدرا�سية  البعثات  برنامج  ويقدم 
قائمة  امل�سمولة يف  العاملية  اجلامعات  باإحدى  على عرو�س لاللتحاق 
منحًة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  و�سعتها  التي  الأك��ادمي��ي��ات 
املطروحة  البكالوريو�س  بربامج  واللتحاق  الدرا�سة  ملتابعة  �ساملة 
للعام الدرا�سي 2018 - 2019. ويهدف برنامج البعثات الدرا�سية 
اخلارجية اإىل دعم تخ�س�س دبلوما�سيي امل�ستقبل يف جمالت معرفية 

ذات اأولوية واأهمية ا�سرتاتيجية للوزارة وذات اأهمية للتوجهات ال�سيا�سية 
للدولة. و تت�سمن قائمة املوؤ�س�سات الأكادميية ما يقارب 133 موؤ�س�سة 
ال�سن  وجمهورية  وكندا  ال��ربازي��ل  و  اأ�سرتاليا  منها  دول��ة   16 يف 
ماليزيا  و  وال��ي��اب��ان  فرن�سا  جمهورية  و  ال��دمن��ارك  ومملكة  ال�سعبية 
و�سنغافورة  الحتادية  رو�سيا  وجمهورية  والرنويج  هولندا  ومملكتي 
وجنوب كوريا و�سوي�سرا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية. 
ا�ستكمال الطلبة للربنامج الدرا�سي يف اخلارج و احل�سول على  وبعد 
الدرا�سات  دبلوم  بربنامج  اخلريجن  اإحلاق  يتم  البكالوريو�س  �سهادة 
ال�دولية  والع�القات  الإم�اراتي�ة  الدبلوما�س�ية  يف  ال�متخ��س��س  العليا 
يف اأكادميية الإمارات الدبلوما�سية ليتم تزويدهم باملعرفة املتخ�س�سة 
بالق�سايا الإقليمية والعاملية وخا�سة الق�سايا املتعلقة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة وال�سرق الأو�سط ككل.

اأكادميية  ال��دب��ل��وم يف  ب��ربن��ام��ج  اإحل��اق��ه��م  ال����وزارة م��ن خ��الل  وت�سعى 
امل�ستقبل  دبلوما�سيي  وت��دري��ب  اإع����داد  اإىل  الدبلوما�سية  الإم�����ارات 
وتعزيز ثقتهم بقدراتهم وت�سهيل دخولهم وانخراطهم يف بيئة العمل 

الدبلوما�سي الإماراتي.
اأن  الدرا�سية اخلارجية  البعثة  اللتحاق بربنامج  الراغبن يف  و على 
تعادل  مل��دة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  ل��دى  بالعمل  يتعهدوا 
�سنوات  ذلك عن ثالث  يقل  األ  ب�سرط  الدولة  خ��ارج  الدرا�سة  �سنوات 
الدرا�سة  مدة  يعادله طوال  ما  اأو  واملحافظة على معدل تراكمي 3.0 
الدرا�سي  الف�سل  درا���س��ي��ة يف  ���س��اع��ة   12 ع��ن  ي��ق��ل  ل  والل���ت���زام مب��ا 
الواحد واللتحاق بتدريب �سيفي اأو م�سروع عمل تدريبي بح�سب ما 
يتم حتديده من قبل الوزارة و�ستت�سمن اإجراءات اللتحاق عددا من 

الختبارات وال�سروط الأخرى.

بلحي��ف النعيم���ي يك���رم �س��رك��اء ب�رن��امج »زاي���د لالإ�سك����ان«

»حمدان بن حممد الذكية« تتعاون مع »كلية اآل مكتوم« لت�سجيع البحث والتدريب

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/215  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  �سركة اليمامة ل�سترياد املواد الغذائية ذ.م.م  2- عديل ب�سري 
ال�سناعية  العوجان  �سركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ب��ادي  حممود 
)فرع دبي( وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )50526106( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/4/17   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
C.15.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأقل ويف حالة  من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/137  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �سكاي وي للتجارة �س.ذ.م.م 2-كينجز �ستار خلدمات التموين �س.ذ.م.م 
3- بخيت عبيد بخيت ال�سويدي 4- جونكوتيييل فيليب جون فيليب 5- خمبز العايل ذ.م.م 
امل��دع��ي/ بنك برودا  ان  �����س.ذ.م.م �سابقا( جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��ل��وك  )خمبز جنمة 
املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
بالت�سامن والتكافل والنفراد مبلغ وقدره )4.819.282.05( درهم والفائدة القانونية بواقع 
املوافق   الثالثاء  ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم  املطالبة وحتى متام  تاريخ  �سنويا من   %12
اأو من  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2018/4/10   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2202  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-وايت لينك جلوبل م.م.ح 2- حمبوب ح�سن جمهويل حمل 
يف    2017/12/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة 
املدعي  بالزام  ���س.ذ.م.م  لاللبان  الروابي  ل�سالح/�سركة  اعاله  املذكورة  الدعوى 
عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )700.000( درهم والفائدة على هذا 
املبلغ بواقع 9% �سنويا من:2017/10/12 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/11  جتاري كلي 

اىل املدعي عليهم/1-البحار املتحدة للخدمات البحرية ذ.م.م 2- بدر جعفر يو�سف حممد 
الن�ساري 3- املدار لتجارة الديزل ذ.م.م 4- الرب لتجارة الديزل �س.ذ.م.م جمهويل حمل 
نعلنكم  اع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  ايه قد  ان  املدعي/�سيتي بنك  ان  القامة مبا 
ح�سوريا  املحكمة  ال��ت��ايل:ح��ك��م��ت  التمهيدي  احل��ك��م  ب��ت��اري��خ:0000  حكمت  املحكمة  ب��ان 
وتكون  باجلدول  ال��دور  املخت�س �ساحب  امل�سريف  بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  وقبل 
اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  وم�ستنداتها  ال��دع��وى  ملف  على  ك��الت��ي:الط��الع  مهمته 
والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية 
واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة 
الثالثاء  ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم  املدعي ب�سدادها  خربة وقدرها 10000 والزمت 

 .ch1.C.15:املوافق:2018/4/24 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/675 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة مايكرو توب للكمبيوتر ذ.م.م 2- نور الدين حممد 
ذ.م.م( جمهول  للكمبيوتر  توب  �سركة مايكرو  ال�سخ�سي  )الكفيل  اليف  ذياب 
وميثله:خليفة  ���س.م.ع  الهالل  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
يو�سف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
التنفيذ  به وق��دره )545704.88( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/132 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- اك�سون ديفيلومبنت �س.م.ح املنطقة احلرة جمهول حمل القامة 
يو�سف  وميثله:خليفة  احلازمي  عيد  بن  عبدالعزيز  بن  التنفيذ/وليد  طالب  ان  مبا 
حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )797688.29( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�سخ 
الكائنة مب�سروع:برج العمال �سبورت�س ون مبدينة دبي  الوحدة رق��م:1811  عقد بيع 
فان  وعليه  ب��ت��اري��خ:2007/12/29  الثانية  عليها  واملدعي  املدعي  بن  امل��ربم  الريا�سية 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2014/209  احوال نف�س م�سلمني 

اىل املدعي عليه/1-�سديقه حممد حيدري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حي�سن حممد 
تقي قوام بور نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/7/9  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ح�سن حممد تقي قوام بور بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 1-باثبات طالق 
املدعي ح�سن حممد تقي قوام بور للمدعية �سديقة حممد حيدري احلا�سل يف �سهر اغ�سط�س 
عام 2012 طلقة رجعية واحدة اآلت اىل بائن لعدم ارجاعها خالل العدة ال�سرعية ول حتل له 
ال بعقد ومهر جديدين وعليها اح�ساء عدتها من تاريخ القرار احلا�سل يف:2014/5/5 لعدم 
قابال لال�ستئناف  بامل�سروفات. حكما مبثابة احل�سوري  املدعي عليها  ال��زام   -2 للبينة  ا�سناده 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/71  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �ستيفان ايان موري�سون جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / خدمات ترنتى امليكانيكية �س.ذ.م.م - فرع وميثله:ح�سن 
علي ح�سن علي البناي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2017/2595 مدين جزئي بتاريخ:2018/1/21     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/5/27 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/938 تنفيذ جتاري
جمهول  ����س.ذ.م.م  اليل  احلا�سب  لتجارة  ابتمو�س  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ات�س ميدل  ام بي  التنفيذ/اناباتا يورب جي  حمل القامة مبا ان طالب 
اي�ست )فرع منطقة حرة(  وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10451471.61( وق��دره  به 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  عليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/504  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/كري�ستيان اليك�سندرا روث ويبري ماكو جمهول حمل القامة 
اأقام  قد  القانونية  وال�ست�سارات  للمحامات  ال�سام�سي  املدعي/حمدان  ان  مبا 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13062( 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�سة ي��وم ال��ث��الث��اء امل����واف����ق:2018/4/10 
اأو من  ال�ساعة:08:30�س بالقاعة:ch.2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/248  ا�ستئناف مدين    

الهند�سية جمهول  الكندي لال�ست�سارات  املكتب  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / ال�سم�س للهند�سة واملقاولت ذ.م.م  قد 
ب��ال��دع��وى رق��م 31/2016 م��دين كلي  ال�����س��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�ستاأنف 

بتاريخ:2017/2/26     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/4/15 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12293 بتاريخ 2018/4/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1446  ا�ستئناف مدين    

حمل  جمهول  اتيكال  بافا  اتيكال  ب�سري  حممد   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / ليلى ام الراحل روبي�س عبدال�سالم بوتينبيدكايبل 
وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ:2017/10/30  جزئي  م��دين   2017/1553 رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/5/27 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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الرئي�س اليطايل يبداأ م�ساورات لت�سكيل حكومة 
•• روما-اأ ف ب:

بداأ الرئي�س اليطايل �سريجيو ماتاريال م�ساوراته 
لت�سكيل حكومة بعد �سهر على انتخابات ت�سريعية 

مل ت�سفر عن اغلبية وا�سحة يف الربملان. 
وبعد لقاءات مع رئي�سي جمل�سي الربملان ثم قادة 
الرئي�س  �سي�ستقبل  الرب��ع��اء،  ال�سغرية  الح���زاب 
اليطايل روؤ�ساء الحزاب ال�سيا�سية الكربى، على 
ان ينهي م�ساورات باجتماع مع حزب رابطة ال�سمال 
م��ت��ط��رف( وح��رك��ة خم�س جن��وم )معادية  )مي��ن 
يف  ف��وزه  منهما  ك��ل  اعلن  اللذين  القائم(  للنظام 
اآذار   04 يف  ج���رت  ال��ت��ي  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات 

مار�س. ويتطلع زعيما كل من احلزبن اىل من�سب 
“خم�س جنوم”  زع��ي��م  وي����رى  احل��ك��وم��ة.  رئ��ي�����س 
انه جعل حزبه الول يف ايطاليا  لويجي دي مايو 
بح�سوله على 32 باملئة من ال�سوات، بينما ي�سدد 
ماتيو �سالفيني )مين متطرف( على جهوده التي 
�سمحت بجعل “الرابطة” الول يف حتالف اليمن 

بعدما ح�سل على 37 باملئة من ال�سوات.
 ل��ك��ن ق���د ي��ج��د ال����رج����الن ن��ف�����س��ي��ه��م��ا جمربين 
يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ع��ل��ى ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ا���س��م ثالث 
كان  وان  احل��ك��وم��ة،  لقيادة  الطرفن  م��ن  مقبول 
املر�سح  ان��ه  ال��ث��الث��اء  م�ساء  اك��د  مايو  دي  لويجي 
�سهر، مل  لقيادة احلكومة. ومنذ  الوحيد حلركته 

انفتاح  وحم��اولت  وامل�ساورات  الت�سريحات  ت�سمح 
تنبثق  اتفاق  اي  اىل  بالتو�سل  الرئي�سين  ال��ق��ادة 
ال�سيناريوهات  ك��ل  وتبقى  حكومية.  اغلبية  منه 
م��ط��روح��ة بعد ه��ذه اجل��ول��ة م��ن امل�����س��اورات بدءا 
جنوم”  “خم�س  ح��رك��ة  جت��م��ع  ح��ك��وم��ة  بت�سكيل 
يف  اغ��ل��ب��ي��ة  م��ع��ا  ت�����س��ك��الن  ال��ل��ت��ن  و”الرابطة” 
ال�سيوخ  جمل�س  رئي�سي  بانتخاب  �سمحت  الربملان 
امل�ساورات  يومي  وخ��الل  نهايةمار�س.  يف  والنواب 
�سي�ستمع رئي�س اجلمهورية اىل خمتلف امل�سوؤولن 
اتباعها  ي��ن��وون  ال��ت��ي  الطريقة  ح��ول  ال�سيا�سين 
لت�سكيل ح��ك��وم��ة ق����ادرة ع��ل��ى احل�����س��ول ع��ل��ى ثقة 

الربملان.

الرئي�س الأمريكي مو�سع حتقيق دون اتهام  
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يجري املحقق اخلا�س روبرت مولر حتقيقا يتناول الرئي�س المريكي دونالد ترامب ال انه مل يوجه اليه 
حاليا اي اتهام، بح�سب ما افادت �سحيفة “وا�سنطن بو�ست«. ويحقق مولر يف احتمال ح�سول تواطوؤ بن 
ال�سحيفة  ا�ستهدافا. واعلنت  الرئي�س المريكي واعتربه  به  فريق حملة ترامب ورو�سيا، يف حتقيق ندد 
نقال عن ثالثة م�سادر مل ت�سمها ان مولر يعترب ترامب مو�سع حتقيق، ما يعني انه لي�س هناك حاليا ما 
يكفي من الدلة لتوجيه اتهامات جنائية. واعلنت “وا�سنطن بو�ست” ان مولر ابلغ حمامي ترامب بانه 
يعد تقريرا يتناول ما فعله ترامب واحتمال اعاقته �سري العدالة. ومولر مدير �سابق ملكتب التحقيقات 
احتمال ح�سول  للتحقيق يف  املا�سي حمققا خا�سا  ايار/مايو  تعيينه يف  ف��درايل مت  عام  وم��دع  الفدرايل 
تواطوؤ بن حملة ترامب ورو�سيا. وتقول وكالت ال�ستخبارات المريكية اإن الرئي�س الرو�سي فالدميري 
بوتن يقف �سخ�سيا وراء حملة قر�سنة وت�سليل اعالمي للتاأثري يف النتخابات المريكية وترجيح كفة 

ترامب للفوز على مناف�سته الدميوقراطية اآنذاك هيالري كلينتون.

•• بريوت-اأ ف ب:

اأجل  من  عديدة  م��ب��ادرات  ف�سلت 
للنزاع  �سلمي  ح��ل  اىل  ال��ت��و���س��ل 
من  اأك���ر  منذ  امل�ستمر  ال�����س��وري 
اأكر من  اأوقع  �سبع �سنوات، وقد 

. 350 الف قتيل منذ 2011 
ويلتقي يف اأنقرة الرئي�س الرتكي 
رجب طيب اردوغان الذي دعمت 
خالل  ال�سورية  املعار�سة  ب���الده 
النزاع، مع نظرييه اليراين ح�سن 
فالدميري  وال���رو����س���ي  روح������اين 
بوتن الداعمن للنظام ال�سوري، 

يف قمة خم�س�سة ل�سوريا.
 ،2012 يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 
بعد �سهرين من ف�سل اأول مبادرة 
ع��رب��ي��ة ت��ن�����س ع��ل��ى وق���ف العنف 
و�سحب  املعتقلن  ع��ن  والف�����راج 
اأقّر  ال�سورية،  امل��دن  من  اجلي�س 
مبادرة  ال��ع��رب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء 
�سلطات  نقل  على  ن�ست  ج��دي��دة 
نائبه  اىل  ال���س��د  ب�سار  الرئي�س 

وت�سكيل حكومة وحدة وطنية.
رف�ست هذه اخلطة،  دم�سق  لكن 
احللول  “انتهاء  ع��ل��ى  م�����س��ددة 
م�سممة  انها  واأك��دت  العربية”. 
ال�سعبية  الحتجاجات  وقف  على 
اآذار/ ب��ال��ق��وة م��ن��ذ  ال��ت��ي ق��م��ع��ت 

مار�س 2011.
 ،2012 حزيران/يونيو   30 يف 
ات��ف��ق��ت جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل حول 
����س���وري���ا ال���ت���ي ���س��م��ت ال����ولي����ات 
وال�سن ورو�سيا وفرن�سا  املتحدة 
وبريطانيا وتركيا وجامعة الدول 
ال��ع��رب��ي��ة والحت�����اد الوروب������ي يف 
العملية  م����ب����ادئ  ع���ل���ى  ج���ن���ي���ف 

النتقالية يف �سوريا.
ون���������س����ت اخل����ط����ة ع����ل����ى اإق����ام����ة 

يناير  ال����ث����اين  ك����ان����ون   26 يف 
التا�سعة  اجلولة  انتهت   ،2018
م���ن امل���ف���او����س���ات ب���رع���اي���ة المم 
حيث  فيينا  يف  بالف�سل  امل��ت��ح��دة 
م��ن جنيف ل�سباب  ب��دل  ع��ق��دت 

لوج�ستية.
 ،2017 يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 
واي������ران، حليفتا  رو���س��ي��ا  ن��ظ��م��ت 
ال�����ن�����ظ�����ام، وت�����رك�����ي�����ا ال����داع����م����ة 
ا�ستانا،  يف  ال�����س��وري��ة  للمعار�سة 
حمادثات  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  عا�سمة 
عن  ممثلن  الوىل  للمرة  �سمت 
ال��ن��ظ��ام ال�������س���وري واآخ����ري����ن عن 

الف�سائل املعار�سة.
“الراعية”  ال���دول  ه��ذه  واأعلنت 
ال��ث��الث يف اأواخ���ر ك��ان��ون الول/

لطالق  وق��ف��ا   2016 دي�سمرب 
ال�سورية  ال�����ق�����وات  ب����ن  ال����ن����ار 
وكانت  امل���ع���ار����س���ة.  وال��ف�����س��ائ��ل 
ت����غ����ريت على  ال����ق����وى  م�����وازي�����ن 
الع�سكري  ال��ت��دخ��ل  منذ  الر����س 
الرو�سي على الر�س دعما للنظام 

يف ايلول/�سبتمرب 2015.
واأج�������ري�������ت ����س���ب���ع ج���������ولت من 
املفاو�سات اأف�ست اىل اتفاق حول 
خلف�س  “مناطق  اأرب������ع  اإق���ام���ة 
اأعمال  م��ن  احل��د  تتيح  التوتر” 
امل���ن���اط���ق، دون  ب��ع�����س  ال��ع��ن��ف يف 

و�سع حد لها.
يناير  ال���ث���اين  ك���ان���ون  ن��ه��اي��ة  يف 
احلوار  “موؤمتر  انعقد   ،2018
بدعوة  ���س��وت�����س��ي  يف  ال�سوري” 
اأنقرة  م���ن م��و���س��ك��و وب���دع���م م���ن 
في�������ه  و���س�����������������������������ارك  وط��ه�����������ران، 
خ�سو�س������ا،  النظام  عن  ممثلون 
املعار�س�ة  اأطي�������اف  عنه  وغ��اب��ت 
وانتهى  والك���������راد،  ال���س��ا���س��ي��ة، 

بالف�سل.

“حكومة انتقالية ذات �سالحيات 
م�سرتك”  “توافق  عرب  كاملة” 
من دون ان حتدد م�سري ال�سد. 
واختلفت الطراف املعنية بالنزاع 

على تف�سري مبادئ جنيف 1.
وبعد الجتماع، اعتربت وا�سنطن 
ان الت���ف���اق ي��ف�����س��ح امل���ج���ال اأم���ام 
فيما  ال�سد”،  بعد  “ما  مرحلة 
اأك����دت م��و���س��ك��و وب��ك��ن ان���ه يعود 
م�سري  ت��ق��ري��ر  ال�������س���وري���ن  اىل 

رئي�سهم.
 ،2014 الثاين/يناير  كانون  يف 

ال��ك��ب��ري يف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر حيال 
وم�سري  الن���ت���ق���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة 

ال�سد.
يف اآذار مار�س وايار مايو ومتوز/

اأرب�����ع  ن��ظ��م��ت   ،2017 ي���ول���ي���و 
جولت اأخرى من املحادثات غري 

املبا�سرة بدون حتقيق نتائج.
دي�سمرب  الأول  ك���ان���ون   14 يف 
املوفد الدويل اىل  اتهم   ،2017
املفاو�سات  بعرقلة  دم�سق  �سوريا 
ع������رب رف���������س����ه����ا ال�����ت�����ح�����اور مع 

املعار�سة.

ان خلف كويف انان يف هذه املهمة. 
ال�سويدي  الي��ط��ايل  وح��ل حمله 
مت��وز/ يف  مي�ستورا  دي  �ستافان 

يوليو.
ال���ث���اين/ن���وف���م���رب  ت�������س���ري���ن  يف 
جمموعة  ت�����س��ك��ي��ل  مت   ،2015
فيينا  يف  ل�������س���وري���ا  دول����ي����ة  دع�����م 
واقليمية  دولية  ق��وة   23 وت�سم 
الط��راف من  ومنظمات متعددة 
ورو�سيا  املتحدة  ال��ولي��ات  بينها 
وال�سعودية وايران وتركيا والمم 

املتحدة والحتاد الوروبي.

عقدت مفاو�سات يف �سوي�سرا بن 
ال�سورية،  واحل��ك��وم��ة  امل��ع��ار���س��ة 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ن  ب�سغوط 
رو�سيا  وم��ن  للمعار�سة  الداعمة 
بدون  وانتهت  لدم�سق،  الداعمة 

نتيجة ملمو�سة.
وت��ل��ت��ه��ا ج���ول���ة ث��ان��ي��ة ان��ت��ه��ت يف 
بعدها  اأعلن  �سباط/فرباير   15
مبعوث المم املتحدة اىل �سوريا 
و�سول  الب���راه���ي���م���ي  الخ�������س���ر 
ما  م�����س��دود،  ط��ري��ق  اىل  النقا�س 
بعد  ا�ستقالته  اع���الن  اىل  حمله 

مبفاو�سات بن النظام واملعار�سة 
النار  لط��الق  وق��ف  على  وين�س 
وت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة يف 
وتنظيم  اأ����س���ه���ر  ���س��ت��ة  غ�������س���ون 

انتخابات خالل 18 �سهرا.
ثالث  عقدت   ،2016 مطلع  يف 
ج�������ولت م����ن امل����ف����او�����س����ات غري 
واملعار�سة  ال��ن��ظ��ام  ب��ن  امل��ب��ا���س��رة 
املتحدة  المم  م��ب��ع��وث  ب��رع��اي��ة 
دي  �ستافان  ���س��وري��ا  اىل  اخل��ا���س 
اإحراز  دون  جنيف  يف  مي�ستورا، 
التباعد  ن��ت��ي��ج��ة  م��ل��م��و���س  ت��ق��دم 

امل��ج��م��وع��ة خارطة  واأع�����دت ه���ذه 
النتقالية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  ط����ري����ق 
ولجراء انتخابات وعقد مباحثات 
بحلول  واملعار�سة  احلكومة  بن 
من  الثاين/يناير،  ك��ان��ون  ب��داي��ة 

دون التفاق على م�سري ال�سد.
الول/ ك����������ان����������ون   18 يف 

جمل�س  تبنى  دي�سمرب2015، 
وللمرة  بالجماع  ال��دويل  الم��ن 
ق����رارا  ال���ن���زاع  ب����دء  م��ن��ذ  الوىل 
فيينا،  حم����ادث����ات  اىل  ا����س���ت���ن���ادا 
ح����دد ف��ي��ه خ���ارط���ة ط���ري���ق تبداأ 

•• عوا�صم-وكاالت:

داع�س  مقاتلي  ف��ل��ول  ه���روب  بعد 
�سمن  �����س����غ����رية  م����ن����اط����ق  ن����ح����و 
ال�������س���ح���راء ال�������س���وري���ة، ي���ب���دو اأن 
فر�سته  وج����د  ال���رتك���ي  اجل��ي�����س 
ال�سمالية  احل���دود  على  لي�ستويل 
ا�ستعرا�س  ب���ه���دف  ����س���وري���ا،  م���ع 
وتو�سيع  مناطقه،  وتعزيز  ق��وت��ه، 

نفوذه عرب اجلوار القريب.
وح����ول ال��ت��دخ��ل ال���رتك���ي الأخ���ري 
يف م��ن��ط��ق��ة ع��ف��ري��ن ال���ك���ردي���ة يف 
يف  كتب  ال�����س��وري،  ال�سمال  اأق�سى 
اأحمد  جملة “نا�سونال اإنرت�ست”، 
لدى جامعة  م�ساعد  اأ�ستاذ  يايال، 
تركي  وم���������س����وؤول  ت�������اون،  ج������ورج 
الإره���اب،  مكافحة  يف  �سابق  رفيع 
�سيا�سي  ع����امل  ك������الرك،  وك���ول���ن 
النفعية  غ��ري  ران��د  موؤ�س�سة  ل��دى 
غ�سن  “عملية  عليه  اأطلق  ما  اأن 
اجلي�س  ينفذها  ال��ت��ي  الزيتون” 
�سوريا، ل هدف  �سمال  الرتكي يف 
الرئي�س  ق����اع����دة  ح�����س��د  اإل  ل���ه���ا 
ال����رتك����ي، رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان 
ما  و�سط  مكانته  ولتعزيز  داخلياً، 
تبقى م��ن جم��م��وع��ات ج��ه��ادي��ة يف 
ال�سرق الأو�سط، بوا�سطة حماربة 
ق���وات ك��ردي��ة حت���ارب ب��ا���س��م حزب 
 .)YPG( الدميقراطي  الحت��اد 
وع�����الوة ع��ل��ي��ه، ي���ح���اول اأردوغ�����ان 
ب�سورة  املتحدة،  ال��ولي��ات  حت��دي 
نف�سه  ت��ق��دمي  ع��رب  مبا�سرة،  ع��رب 
وجه  يف  ل��ل��وق��وف  م�ستعد  كزعيم 
وا�سنطن.  وح�سب يايول وكالرك، 
قدم اأردوغان وجهاز ال�ستخبارات 
الرتكي، طوال �سنن، دعماً �سمنياً 

ال�سمال ال�سوري، حيث يوجد اأكر 
قدمت  فقد  ���س��وري.  مليوين  م��ن 
اإدارة اأردوغان، منذ 2011، دعماً 
جهادية  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ل��وج��ي�����س��ت��ي��اً 
اأح��م��د يايال  ب��داي��ة  اأ���س��رف عليها، 
الإرهاب  مكافحة  جلهاز  كرئي�س 

يف بلدة �سانلي اأورفة احلدودية. 
ي���اي���ول وك�������الرك، تفيد  وح�����س��ب 
ال�سمال  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ة  احل��م��ل��ة 
ال�سوري يف تقوية اأن�سار اأردوغان، 
ح��ي��ث ح�����اول ع����دد م��ن��ه��م تقدمي 
اأردوغ������ان ب��و���س��ف��ه زع��ي��م��اً للعامل 
تبنتها  ف���ك���رة  وه����ي  الإ�����س����الم����ي، 
ب��ج��دي��ة دوائ�����ر ���س��ن��ي��ة حم����ددة يف 
ف��ق��د امتدح  امل��ن��ط��ق��ة.  ���س��وري��ا ويف 
الإرهابية  الإخ��وان  ه��وؤلء جماعة 
ع��ن��دم��ا ا���س��ت��ول��ت ع��ل��ى احل���ك���م يف 
بالربيع  ���س��م��ي  م����ا  ب���ع���د  م�������س���ر، 
املقال  ك���ات���ب���ا  وي���ل���ف���ت  ال����ع����رب����ي.  
ومنهم  ل���رتك���ي���ا،  ع���م���الء  ل���ق���ي���ام 
وم�سوؤويل  ت��رك��ي��ة  اإغ��اث��ة  وك����الت 
�سوريا،  يف  اأت�������راك  ا����س���ت���خ���ب���ارات 
تاريخي  م���ف���ه���وم  ب���ا����س���ت���ح�������س���ار 
جمموعات  و����س���ط  اخل���الف���ة  ع���ن 
جهادين  مب�ساعدة  �سنية  �سكانية 
م��ت��ط��رف��ن، واأئ���م���ة ورج�����ال دين 
حملين، مع الإيحاء باأن اأردوغان 
معا�سر،  خلليفة  ي��ك��ون  م��ا  اأق���رب 
الإ�سالمي.  العامل  لكامل  وزعيم 
“يف  باأنه  اأ�سيع  املثال،  �سبيل  وعلى 
بداية 2017، اأ�سبحت موؤ�س�سات 
تعليمية و�سحية ودينية يف �سمايل 
“ديانت”،  ���س��ل��ط��ة  حت����ت  ح���ل���ب 
مديرية ال�سوؤون الدينية الرتكية، 
وباإ�سراف �سبكة من جمعيات غري 

ر�سمية تخ�سع لنفوذ ديانت«. 

دميقراطيون ي�ستبعدون 
الأو�ساف ال�ساخرة مع ترامب 

 •• وا�صنطن-رويرتز:

قبل انتخابات خا�سة بالكوجنر�س يف بن�سلفانيا ال�سهر املا�سي، جلاأ الرئي�س 
 2016 انتخابات  �سخر من مناف�سيه يف  الذي  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
بو�سفهم باألفاظ مثل ماركو ال�سغري وتيد الكاذب وهيالري امللتوية، اإىل 
تكرار فعلته فو�سف مر�سح احلزب الدميقراطي كونور لمب باأنه “لمب 
املزيف«. هذه املرة كان الف�سل من ن�سيبه. لكنه اأظهر ميال لإطالق األقاب 
حن  ترامب  ي�ستخدمها  لأن  الدميقراطيون  ي�ستعد  موؤثر  ب�سكل  قا�سية 
يروج ملر�سحي احلزب اجلمهوري يف انتخابات الكوجنر�س التي من املقرر اأن 
جترى يف نوفمرب ت�سرين الثاين. وت�سمل النتخابات جميع اأع�ساء جمل�س 
البالغ  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�ساء  وثلث  ع�سوا   435 عددهم  البالغ  النواب 
عددهم مئة ع�سو. ومن �ساأن �سيطرة الدميقراطين على اأحد املجل�سن 
اجلمهوري.  الرئي�س  �سيا�سات  اأج��ن��دة  م��ن  الكثري  تعرقل  اأن  كليهما  اأو 
وبينما يعرتف الدميقراطيون باأن ا�سرتاتيجية اإطالق اأو�ساف با�ستخدام 
اأب��ل��ت ح�سنا م��ع ت��رام��ب يف الن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية،  امل��ث��رية رمب��ا  الأل��ف��اظ 
اأو�ساف  اإط��الق  الرد من خالل  اأنهم لن يتورطوا يف  فاإنهم ي�سرون على 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  اإلي�سون  كيث  النائب  وق���ال  جانبهم.  م��ن 
للحزب الدميقراطي لرويرتز “ل اأعتقد اأننا يجب اأن نفعل اأمورا كتلك«. 
كان   ،2016 ويف  ترامب.  اأ�ساليب  على  تام  ب�سكل  للغاية  معتاد  واإلي�سون 
موؤيدا مبكرا ومتحم�سا للمر�سح الدميقراطي لنتخابات الرئا�سة بريين 
تعليق  اإلي�سون يف  ترامب. وقال  اأ�سماه  كما  املجنون”  “بريين  اأو  �ساندرز 
“حن ينزلون مب�ستواهم، يجب  اآخ��رون  كرر ما قاله نواب دميقراطيون 
علينا اأن نرقى مب�ستوانا«. حتى الآن فاإن اإطالق الألقاب الذي ا�ستخدمه 
تاأثريا  له  كان   2016 انتخابات  يف  قوية  �سيا�سية  تاأثري  كو�سيلة  ترامب 
حمدودا يف ال�سباق بانتخابات الكوجنر�س. ويف حن تعر�س اجلمهوريان 
يف  للهزمية  كلينتون  ه��ي��الري  والدميقراطية  ك���روز  وت��ي��د  روب��ي��و  م��ارك��و 
ال�سباق الرئا�سي يف 2016، فاإن لمب هزم مناف�سه الذي يوؤيده ترامب 
يف نتيجة هزت موؤ�س�سة احلزب اجلمهوري. لكن ا�ستطالعات الراأي ت�سري 
اإىل اأن ا�سرتاتيجية اإطالق ترامب لالألقاب تنجح يف العادة ومن املمكن اأن 
حتدث �سررا �سيا�سيا طويل الأمد. ويعد جيب بو�س مثال على هذا، فبعد 
اأن �سخر ترامب من مناف�سه الرئا�سي مطلقا عليه “جيب بو�س املنخف�س 
اإب�سو�س يف  ا�ستطالع لرويرتز  واأظهر  اللقب م�ستمر.  اأن  يبدو  الطاقة”، 
2016 اأن اأكر من ثلث الناخبن اجلمهورين يعتقدون اأن بو�س، احلاكم 

ال�سابق لولية فلوريدا �سخ�سا “منخف�س الطاقة«.

عليه،  الإجابة  املقال  كاتبا  يحاول 
الالجئن  م��ع��ظ��م  ل��دع��م  وي��ل��ف��ت��ا 
ال�������س���وري���ن يف ت���رك���ي���ا، وه����م من 
ال���ع���رب ال�����س��ن��ة، لأردوغ��������ان لأن���ه 
م��ن��ح��ه��م ح���ق ال���ل���ج���وء. ف��ق��د رفع 
يف م��دي��ن��ة م��ر���س��ن ال���رتك���ي���ة، يف 
9 ف��رباي��ر الأخ���ري، اأك��ر م��ن 60 
�سورية،  عربية  ع�سائر  عن  ممثاًل 
�سوف  “تركيا  عليها  كتب  �سعارات 

مل���ج���م���وع���ات ���س��ن��ي��ة م���ت�������س���ددة، يف 
املارك�سي   YPG ل��ع��زل  حم��اول��ة 
الهدف وا�سحاً:  يف �سوريا. ويبدو 
�سمال  على  للهيمنة  تركيا  ت�سعى 
جمموعات  ب���ا����س���ت���خ���دام  ����س���وري���ا 
اأرا�سيها،  على  تقيم  �سورية  �سنية 
حالياً  يعملون  مت�سددين  وت�سم 
ك���وك���الء ي���ح���ارب���ون ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 
احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة.  ذل���ك �سوؤال 

الكردية،  احل��ك��وم��ة  ع���ن  را����س���ن 
عن  الت�سريح  من  خافوا  ولكنهم 

م�ساعرهم خ�سية العتقال«. 
وي�����س��ري ك��ات��ب��ا امل��ق��ال ل��ق��ي��ام تركيا 
ب���ب���ن���اء ���س��ب��ك��ة ن���ف���وذ م���ك���ون���ة من 
تنظيمات جهادية �سلفية من بينها 
فرع  ال�����س��ام،  حت��ري��ر  هيئة  تنظيم 
معقل  على  ي�سيطر  ال��ق��اع��دة  م��ن 
اجل��ه��ادي��ن يف حم��اف��ظ��ة اإدل����ب يف 

تنقذنا”. كما يرى عدد من هوؤلء 
باأن YPG هو عدو ملعتقدهم. 

ن�سرته  ت��ق��ري��ر  ذل����ك  ي���وؤك���د  وم����ا 
تاميز”  “نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة 
بع�س  اآراء  خالله  من  ا�ستطلعت، 
من  القريبة  منبج  مدينة  �سكان 
عربي،  مدر�س  زع��م  فقد  عفرين. 
م��ن ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة، ب����اأن “معظم 
ك����ان����وا غري  امل����دي����ن����ة  ال����ع����رب يف 

�أكرث من 350 �لف قتيل منذ 2011 

�سبع �سنوات والأزمة ال�سورية ت�ستع�سي على احلل

�لعمليات �لرتكية تقوي �أن�ضار �أردوغان

ما الذي ت�سعى تركيا لتحقيقه يف �سوريا؟

العليا الربازيلية تبت يف م�ساألة �سجن لول 
•• برازيليا-اأ ف ب:

تبت املحكمة العليا يف الربازيل يف م�ساألة �سجن الرئي�س 
املقبلة،  الي��ام  �سيلفا يف  دا  لول  اينا�سيو  لوي�س  ال�سبق 
يف حكم حا�سم قبل �ستة اأ�سهر من النتخابات الرئا�سية 

التي يرجح فوز بطل الي�سار فيها.
عاما   72 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال���س��ب��ق  الرئي�س  وي��اأم��ل 
12 عاما و�سهرا واحدا يف ان متنحه  املحكوم بال�سجن 
كل  تنفد  ان  اىل  احلكم  تنفيذ  تعليق  امكانية  املحكمة 

فر�س الطعن يف احلكم التي يتمتع بها.
ون�����س��رت ق����وات اأم��ن��ي��ة ك��ب��رية ل��ت��ج��ن��ب اي ف��ل��ت��ان بن 
قرروا  ال��ذي��ن  ومعار�سيه  ل��ل��ول  امل��وؤي��دي��ن  النا�سطن 

التظاهر امام مقر املحكمة العليا.

م�ساء  ن��زل��وا  ل��ول  معار�سي  م��ن  الآلف  ع�سرات  وك��ان 
الثالثاء اىل ال�سوارع يف معظم املدن الكربى وخ�سو�سا 

يف �ساو باولو وريو دي جانريو.
من جهته، اكد الرئي�س ال�سبق يف جتمع حلواىل الفن 
“ل اريد  من ان�ساره يف ريو دي جانريو م�ساء الثنن 
اريد  ل  ع���ادل.  حكما  العليا  املحكمة  ت�سدر  ان  ���س��وى 
اجلرمية  ه��ي  م��ا  ت��ق��ول  ان  واري���د  �سخ�سي  مك�سب  اي 
حرا،  ابقائه  على  املحكمة  وافقت  واذا  ارتكبتها«.  التي 
ان   )2010-2003( ال���س��ب��ق  ال��رئ��ي�����س  �سي�ستطيع 
الج���راءات ل�سهر  اطالة  يعول على  وان  يقوم بحملته 
امام الهيئات الق�سائية العليا. واذا حدث العك�س ف�سيتم 

ادخاله ال�سجن الذي قد يدخله قريبا جدا.
عملية  يف  التحقيق  املكلف  املدعي  دالنيول  دالتان  قال 

ع�سرات  �سجن  اىل  ادت  التي  الوا�سعة  ال�سريع  الغ�سل 
الربعاء  ان  موؤخرا  تويرت  على  الآن،  حتى  ال�سيا�سين 

هو اليوم احلا�سم يف مكافحة الف�ساد.
ث��الث��ة طوابق  م��ن  �سقة  على  ب��ان��ه ح�سل  متهم  ول���ول 
�سفقات  يف  امتيازات  مقابل  للبناء  �سركة  من  كر�سوى 
حكومية. لكن الرئي�س ال�سبق ينفي ذلك ب�سدة، م�سددا 
على غياب الدل��ة. وهو يرى يف ذلك موؤامرة ملنعه من 

الرت�سح لولية رئا�سية جديدة.
وقال اندر�سون فورلن القا�سي يف ولية بارانا )جنوب( 
ال�سريع،  الغ�سل  ف�سيحة  يف  التحقيق  مقر  يقع  حيث 
ت��اري��خ��ي��ة للنظام  “حلظة  ان��ه��ا  ب��ر���س  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
العليا  للمحكمة  ق��رار  ويق�سي  ال��ربازي��ل��ي«.  الق�سائي 
�سدر يف 2016 على ان يبداأ تنفيذ اي عقوبة بال�سجن 

الهيئة  ح��ك��م  ب��ع��د 
الق�سائية الثانية، 
ينطبق  م���ا  وه����ذا 
ع���ل���ى ل�����ول ال����ذي 
حمكمة  رف�������س���ت 
ل���ال����س���ت���ئ���ن���اف يف 
ن�����ه�����اي�����ة ك�����ان�����ون 
ال����ث����اين/ي����ن����اي����ر 
ط��ل��ب��ا ل��ل��ط��ع��ن يف 

من  بال�ستفادة  له  ي�سمح  حكما  لكن  ب��ه.  تقدم  احلكم 
تعليق تنفيذ احلكم ميكن ان يغري الو�سع اذ انه ي�سمح 
نظريا لكل املحكومن بالبقاء خارج ال�سجن حتى تنفد 

كل فر�س ال�ستئناف.

قوات الأمن الكامريوين  حترر 18 رهينة 
•• ياوندي-رويرتز:

 18 ح���ررت  الكامريونية  الأم���ن  ق���وات  اإن  احل��ك��وم��ة  با�سم  متحدث  ق��ال 
رهينة بينهم �سبعة �سوي�سرين وخم�سة اإيطالين كان انف�ساليون ناطقون 

بالإجنليزية قد خطفوهم يف منطقة م�سطربة بجنوب غرب البالد.
وقال عي�سى بكاري يف بيان اإن الرهائن، جرى حتريرهم يوم الثنن املا�سي 

وبينهم �ستة من م�سوؤويل البلدية الكامريونين.
ومل تت�سح على الفور تفا�سيل عملية اخلطف اأو هويات املخطوفن.

ما  ع��ادة  تعبري  وهو  انف�ساليون”  “اإرهابيون  اخلاطفن  اإن  بكاري  وق��ال 
ت�ستخدمه احلكومة لالإ�سارة لنف�سالين من مناطق ناطقة بالجنليزية 
يريدون اإقامة دولة جديدة حتمل ا�سم اأمبازونيا منف�سلة عن الكامريون 

التي يتحدث اأغلب �سكانها الفرن�سية.
ونفت قوة دفاع اأمبازونيا وهي اجلماعة النف�سالية الرئي�سية التي تقاتل 

قوات الأمن احلكومية اأي �سلة لها بعملية اخلطف.
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ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س م������ادورو، اإن����ه ج���رى اعتقال 
على  مناف�س  مر�سح  حملة  على  بهجوم  يتعلق  فيما  �سخ�ساً   17
الرئا�سة لكن الزعيم الي�ساري رف�س اتهامات باأن اأ�سخا�ساً موالن 
امل�سوؤولون عن ال�سطرابات قبيل النتخابات املقررة  للحكومة هم 
ملر�سح  الأمني  امل�سوؤول  كامبو�س  تيودورو  وتعر�س  م��اي��و)اأي��ار(.  يف 
املعار�سة هرني فالكون، لإ�سابات “ج�سيمة” يف الراأ�س خالل جتوله 
احلكومة  اأن�سار  فالكون  واتهم  الإث��ن��ن.  كراكا�س  يف  كاتيا  حي  يف 
حديدية.  بقب�سات  بالربملان  ع�سو  اأي�ساً  وهو  كامبو�س،  مبهاجمة 

وقال فالكون اإن كامبو�س نقل اإىل امل�ست�سفى وحالته م�ستقرة.
العنف  اإىل  باللجوء  م��ادورو  بالهجوم. واتهم فالكون  م��ادورو  ون��دد 
اقت�سادية  اأزم���ة  خ�سم  يف  �سعبيته  يف  الكبري  ال��رتاج��ع  لتعوي�س 
طاحنة. وقال مادورو خالل كلمة عرب التلفزيون الر�سمي: ميكنني 
القول اإن 17 �سخ�ساً اعتقلوا واأن كل الذين جتراأوا بالهجوم على 
�سيعاقبون  ج�سدياً  اأو  لفظياً  فالكون  هرني  الرئا�سي  املر�سح  حملة 
مادورو  ونفى  العتقالت.  ب�ساأن  تفا�سيل  اأي  يقدم  ومل  بال�سجن. 
هي  كوليكتيفو�س  با�سم  تعرف  مت�سددة  جماعات  ب��اأن  تفيد  مزاعم 
اقت�ساد  اأ�سعف  اإن مادورو  امل�سوؤولة عن الهجوم. ويقول منتقدون، 
الركود  عن  امل�سوؤولية  حتمل  يرف�س  لكنه  للنفط،  املنتجة  الدولة 

القت�سادي يف فنزويال.

الأربعاء،  ام�س  �سربيا  م��ن  مت�سددين   7 بلغراد  يف  حمكمة  اأدان���ت 
�سوريا،  الإرهابي يف  داع�س  تنظيم  لدعم  اأ�سخا�س  بتمويل وجتنيد 
اأول  وه���ذا  ع��ام��اً.  و11  ون�سف  اأع����وام   7 ب��ن  بال�سجن  وعاقبتهم 
وي�ستند  مت�سددين  بدعمهم  ي�ستبه  ���س��رب  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  ح��ك��م 
ال�سرب  امل���واط���ن���ن  مي��ن��ع   2014 يف  ����س���در  ق���ان���ون  اإىل  ج��زئ��ي��اً 
 .2015 ب��ه يف  العمل  وب���داأ  اخل���ارج،  ���س��راع��ات يف  امل�ساركة يف  م��ن 
لقتالهم  ال�سرب  ع��دداً من  املحاكم  القانون، عاقبت  ومبوجب ذلك 
و�سدرت  اأي�ساً.  اأوك��ران��ي��ا  يف  لرو�سيا  موالن  متمردين  جانب  اإىل 
املحكمة  وعاقبت  ال�سبعة.  املتهمن  م��ن   3 �سد  غيابياً  العقوبات 
يف  مقتله  ع��ن  ت��ق��اري��ر  رغ��م  ع��ام��اً   11 بال�سجن  بودبيكانن  ع��اب��د 
2015، وعوقب غوران بافلوفيت�س وريحان بلويوفيت�س  �سوريا يف 
الرتتيب.  على  ون�سف  �سنوات  و9  �سنوات   10 بال�سجن  الهاربان، 
وعز  مويوفيت�س  وتوفيق  بلويوفيت�س  �سعد  ب�سجن  املحكمة  وق�ست 
اأعوام   7 بال�سجن بن  الدين كرنوفر�سانن وفرحات قا�سموفيت�س 
ون�سف و11 عاماً. ونفى املتهمون ارتكاب اأي خمالفات، ويحق لهم 
ا�ستئناف. وقال حمامي الدفاع ماركو زديالر  اأمام حمكمة  الطعن 
نظرنا،  وجهة  م��ن  ع��ادي  غ��ري  ب�سكل  كبرية  العقوبة  لل�سحفين: 
بالطبع �سنطعن فيها.  و�سافر ما ل يقل عن 40 م�سلماً من اإقليم 
ال�سنجق يف جنوب غرب �سربيا اإىل �سوريا للقتال اإىل جانب ف�سائل 

م�سلحة �سوريا اأو تنظيم داع�س.
 

اخلا�س  املحامي  اإن  الأربعاء،  ام�س  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  قالت 
الأمريكية  النتخابات  يف  املزعوم  الرو�سي  التدخل  يف  يحقق  ال��ذي 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  حول  تقريراً  يعد   ،2016 لعام 

واإمكانية عرقلة العدالة.
وقالت ال�سحيفة نقاًل عن �سخ�سن على علم باملو�سوع، اإن روبرت 
مولر اأخرب حمامي ترامب ال�سهر املا�سي عن التقرير املتعلق باأفعال 
الرئي�س اأثناء توليه من�سبه. ويف اإطار املفاو�سات حول اإجراء مقابلة 
اأن ترامب: مل ُيعترب هدفاً  اأي�ساً  مع ترامب، اأخرب مولر املحامن 
مو�سوع  اأن  اإىل  ي�سار  للتحقيق.  مو�سوعاً  زال  م��ا  لكنه  اإج��رام��ي��اً، 
التحقيق هو �سخ�س �سلوكه يدخل يف نطاق حتقيق هيئة املحلفن 

الكربى، وفقاً لوزارة العدل.
اأن  طوياًل  الإع���الم  وتكهن  مولر،  حتقيقات  م���راراً  ترامب  وهاجم 
ترامب قد يقيله، وحذر م�سرعون من احلزب الدميقراطي وحزب 
ه���ذه اخلطوة  م��ث��ل  اأن  م��ن  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ت��رام��ب اجل��م��ه��وري يف 

�ستعترب خطاً اأحمر.

عوا�صم

كراكا�س

وا�شنطن

بلغراد

جنود عراقيون ي�سنعون 
مناذج لذكرياتهم الع�سكرية 

 •• كربالء-رويرتز:

حتولت جمموعة �سغرية من العراقين من بينهم جندي قاتل يف احلرب 
ال�سراع  ذكرياتهم خالل  لتج�سيد  امل�سغرة  النماذج  اإىل فن �سنع  الأهلية 

والبقاء على ات�سال مع املرحلة الع�سكرية من حياتهم.
عاما(   28( احل�سناوي  ر�سوان  ال�سابق  اجلندي  لكن  ن��ادرة  هواية  وه��ذه 

يقول اإنه يريد اأن يعرب عن الوفاء لرفاقه من خالل تلك النماذج.
و2011   2007 ب��ن  العراقي  اجلي�س  يف  خ��دم  ال��ذي  احل�سناوي  وق��ال 
“بعد ما تركت الع�سكرية بداأت اأبحث عن طريق بحيث ما اأغادر الع�سكرية 
فاأرى بالنت، في�سبوك خا�سة، هذه الهواية بدول اأوروبا ما�سية، ما توقعت 
اأنها موجودة عندنا بالعراق«. وت�سور تلك النماذج امل�سغرة التي ي�سنعها 
التحالف  2003 عندما غزا  ب��داأت يف  التي  م�ساهد ع�سكرية من احل��رب 
ال��ع��راق واأط���اح ب�سدام ح�سن. و���س��ارك يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ذي تقوده 
احلرب ف�سائل �سنية و�سيعية وتنظيم القاعدة وحتولت اإىل �سراع طائفي 
و�سيا�سي اأودى بحياة مئات الآلف وارتكبت خالله جميع الأطراف فظائع. 
عنيفة  اأو  ح���ادة  لي�ست  امل�سغرة  ال��ن��م��اذج  ت�سورها  ال��ت��ي  امل�ساهد  اأن  غ��ري 
بال�سرورة. ويظهر اأحد امل�ساهد التي �سنعها احل�سناوي ويبلغ حجمها نحو 
مبالب�س  و�سخ�سا  همفي  عربة  ي�ساهد  جال�سا  رجال  �سنتيمرتات  خم�سة 
العراقي  الإره��اب  مكافحة  �سارة جهاز  العربة  بجوارها. وحتمل  ع�سكرية 
ويعلوها هوائي ومدفع ر�سا�س. وقال احل�سناوي لرويرتز اإنه بداأ يف عمل 
النماذج عندما اكت�سف اأن حوايل 12 من زمالئه ي�سنعونها وكان بع�سهم 

م�ستعدا مل�ساعدته على التعلم.

�لحتالل يزعم �إحباط هجوم بحري وخطف جنود

اأوروبا تدعو اإ�سرائيل لحرتام حقوق الأطفال الفل�سطينيني

�لتعيينات �لأمريكية �لأخرية �أ�ضافت بعدً� فتاكًا جديدً� 

النووي الإيراين على م�سرحة فريق الأمن القومي الأمريكي 

الأمم املتحدة تدعم الدول الأع�ساء املانيا: الأردن �سوت للحكمة يف ال�سرق الأو�سط
ملكافحة خطر الإرهاب النووي

•• فيينا -وام:

املعني  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  نظمه  ال���ذي  الج��ت��م��اع  ناق�س 
مبكافحة اجلرمية واملخدرات يف اإطار اهتمام منظمة الأمم 
القانوين  الإط��ار  اإىل  الدول  ان�سمام  اأهمية وفوائد  املتحدة 
لغلق  وتنفيذه  ال��ن��ووي  الإره����اب  مبكافحة  املعني  ال���دويل 

الثغرات يف الإطار الأمني.
واأكد اأهمية تعميم ا�ستخدام الأدوات القانونية على امل�ستوى 
التحديات  وبحث  ال��ن��ووي  الإره����اب  خطر  ملكافحة  ال���دويل 

الوطنية التي تواجه الدول الأع�ساء.

اإحدى  �ستكون  “هذه احلرب  اإن  وقال  داع�س”،  تنظيم  على 
يف  النزاع  اإىل  بالإ�سافة  الأردن  يف  �سيناق�سها  التي  الق�سايا 
ال�سرق الأو�سط«. وتابع ما�س: “نحن متفقون متاماً على اأن 
حل الدولتن، الذي يتم التو�سل اإليه من خالل التفاو�س، 
بن الإ�سرائيلين والفل�سطينين، هو وحده الكفيل بتحقيق 
التي  العنيفة  “املواجهات  اأن  ما�س  واأو�سح  الدائم«.  ال�سالم 
ت�سهدها احل����دود الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ع ق��ط��اع غ���زة ه���ذه الأي���ام 

مدعاة للقلق البالغ«.
“اأعقب  ب���ي���ان ع���ن اخل���ارج���ي���ة الأمل���ان���ي���ة:  وت���اب���ع م���ا����س يف 
باحلرية  النا�س  ومطالبة  �سوريا  يف  ال�سلمية  الحتجاجات 
الإدراك،  التي تفوق  العنف واملعاناة  7 �سنوات من  اأكر من 

•• عمان-وكاالت:

�سدد وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س على اأهمية الأردن 
كحليف و�سريك لأملانيا يف ال�سرق الأو�سط. وقال ما�س قبل 
“يف منطقة حمفوفة  الأربعاء:  ل��الأردن �سباح ام�س  توجهه 
والنفوذ  ال�سلطة  على  وال�سراع  والعنف  الإره���اب  من  بقوة 

تزداد اأهمية الأطراف ال�ساعية من اأجل اإيجاد حلول بناءة«.
واأكد ما�س على اأن الأردن “اأحد هوؤلء ال�سركاء واحللفاء، و 

�سوت للحكمة يف ال�سرق الأدنى والأو�سط«.
الدميقراطي،  ال�سرتاكي  احل��زب  يف  الع�سو  ما�س،  واأ�ساف 
احلرب  اإط��ار  يف  وثيق،  ب�سكل  الأردن  مع  تتعاون  “اأملانيا  اأن 

وتويف اأكر من ن�سف مليون اإن�سان منذ ذلك احلن، واأ�سبح 
يف  تبدو  تكاد  ول  نازحن،  ال�سوري  ال�سعب  ن�سف  من  اأك��ر 

الأفق نهاية لهذه الأزمة الإن�سانية«.
الالجئن،  م��ن  الآلف  مئات  ت���اأوي  “الأردن  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الذين �ساق بهم احل��ال، ج��راء احل��رب الأهلية معترباً ذلك 
لها  اأملانيا  الأردن مبوا�سلة دعم  هائاًل«. ووعد ما�س  اإجن��ازاً 

كدولة مانحة مهمة وال�ستمرار يف الوقوف اإىل جانبها.
اىل  ت�ستمر  التي  زي��ارت��ه  خ��الل  ما�س  يلتقي  اأن  املقرر  وم��ن 
يتفقد  واأن  ال�سفدي  اأمي��ن  الأردين  نظريه  اخلمي�س  اليوم 
م�ساريع اإن�سانية هناك. كما �سيزور جنود بالده امل�ساركن يف 

مهمة احلرب على تنظيم داع�س.

ذلك  ت��ب��ع��ات  و���س��ت��ك��ون  م��اي��و.  يف  التفاق”  “باإبطال 
فر�س  يعني  ذلك  لأن  لإي��ران،  بالن�سبة  �سديدة  القرار 
الإي��راين اخلام،  النفط  غرامات مالية على م�ستوردي 
ما �سيوؤدي لنهيار الو�سع القت�سادي الإيراين اله�س. 
وح�سب كاتبة املقال، مبرور الوقت، واعتماداً على كيفية 
مواجهة طهران لرد الفعل ال�سعبي املتوقع، �سوف تعزز 
العقوبات حالة ال�سخط والغليان يف ال�سوارع الإيرانية 

قوات  اأن  “�سفا”،  وك���ال���ة  ب��ح�����س��ب  م�����س��ادر  وذك�����رت 
نابل�س  مدينة  يف  العن  راأ����س  ح��ي  اقتحمت  الح��ت��الل 
�سماًل، فيما دارت مواجهات عنيفة مع قوات الحتالل 
يف راأ�����س ال��ع��ن و���س��ارع ع��م��ان وح���ي ال�����س��اح��ي��ة، اأطلق 

خاللها اجلنود الر�سا�س وقنابل ال�سوت والغاز.
يذكر اأن الحتالل الإ�سرائيلي يعتقل ب�سكل �سبه يومي 
فل�سطينين ي�سفهم باأنهم مطلوبون لأجهزته الأمنية 

بزعم اتكابهم اأعمال �سغب. 
دعا ممثل الحتاد الأوروبي وروؤ�ساء بعثات دول الحتاد 
يف الأرا�سي الفل�سطينية اإ�سرائيل، اإىل الإلتزام بالقانون 

الدويل واحرتام حقوق الأطفال الفل�سطينين.
وق���ال يف ب��ي��ان: “�سهدت الأ���س��ه��ر الأخ����رية ارت��ف��اع��اً يف 
عدد الأطفال الذين مت احتجازهم خالل الحتجاجات 
القد�س  فيها  مب��ا  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا����س���ي  يف 

ال�سرقية«.
الأوروب��ي قلق فيما يتعلق  “الحتاد  اأن  البيان  واأ�ساف 

•• وا�صنطن-وكاالت:

م���ع اح��ت��ف��ال الإي���ران���ي���ن ب��ع��ي��د ال����ن����وروز، ب���دء ال�سنة 
ال��ف��ار���س��ي��ة اجل���دي���دة، وه���و تقليد ق���دمي ي��ع��ود مل��ا قبل 
ال��رب��ي��ع، ومتجذر يف  ب��داي��ة ف�سل  الإ���س��الم، وي�����س��ادف 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��ار���س��ي��ة، مت��ر ال��ق��ي��ادة يف ط��ه��ران مبرحلة 
الإقليمي  املحيط  عرب  اأم  داخلياً  �سواء  م�ستقرة،  غري 

والدويل. 
ب����ارزة متخ�س�سة يف  م���ال���وين، زم��ي��ل��ة  ����س���وزان  وت����رى 
ال�سيا�سة اخلارجية لدى مركز �سيا�سة ال�سرق الأو�سط 
الفكرية،  “بروكينغز”  ملوؤ�س�سة  التابع  الطاقة  واأم��ن 
خرجت  التي  الحتجاج  م�سريات  خمود  رغ��م  على  اأن��ه 
اإيرانية،  مدينة   80 و�سملت  الأخ���ري،  ال��ع��ام  نهاية  يف 
اإل اأن الإحباط من �سوء اأو�ساع اقت�سادية واجتماعية، 

وب�سبب قيود �سيا�سية، ما زال �سائداً.
اأع�ساب  لإث�����ارة  ال���س��ط��راب��ات  اأدت  م���ال���وين،  وح�����س��ب 
الطبقة ال�سيا�سية يف طهران، كما �سحذت همة الرئي�س 
ل�ستفزازات  جن��اد  اأح��م��دي  حم��م��ود  ال�سابق  الإي����راين 
جديدة ف�ساًل عن ظهور مناورات ب�ساأن عملية خالفة 

املر�سد الأعلى للجمهورية الإ�سالمية.
ويف الوقت نف�سه، ورغم النت�سار على داع�س يف العراق، 
تواجه طهران حالياً  �سوريا،  الأ�سد يف  وعلى معار�سي 
ال�سعودية  قبل  من  الإقليمي،  لتمددها  قوية  مقاومة 
متدد  منع  على  م�سمم  ال�ساب  عهدها  ويل  يبدو  التي 

النفوذ الإيراين باأي ثمن.
لكن، براأي كاتبة املقال، ياأتي التهديد الرئي�سي لإيران 
من وا�سنطن، حيث ت�ستعد اإدارة ترامب لالنقالب على 

2015، وهي خطوة من �ساأنها  ال�سفقة النووية لعام 
اإي���ران،  �سد  قا�سية  اقت�سادية  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  اإع����ادة 

وزيادة اخلالفات بن العدوين القدمين.
كذلك، اأدى قرار الرئي�س الأمريكي الأخري تعين جون 
م�ست�سار  كثالث  بو�س،  اإدارة  يف  �سابق  م�سوؤول  بولتون، 
ال�سنة  �سوداء على  اأمن قومي يف عهده، ليلقي بظالل 
ال��ف��ار���س��ي��ة اجل���دي���دة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ط��ه��ران. ف��ق��د عرف 
ال�سفقة  �سد  وال�سريحة  ال�سر�سة  بحملته  ب��ول��ت��ون 
النووية، واإ�سراره على وجوب “حترير ترامب لأمريكا 
ممكنة”.  فر�سة  اأول  يف  امل�سوؤومة  ال�سفقة  ه��ذه  م��ن 
ال��ه��دف. وهو  ب��ول��ت��ون خطة لتحقيق ذل��ك  وق��د ر���س��م 
من  ع�سكرية  ب�سربات  الديبلوما�سية  ا�ستبدال  يقرتح 
مرفقة  لإي���ران،  النووية  التحتية  البنية  تدمري  اأج��ل 
ب�����دع��م ق���وي ل��ل��م��ع��ار���س��ة الإي���ران���ي���ة ال�����س��اع��ي��ة لتغيري 
النظام يف طهران.  وفيما �سيدير بولتون عملية �سنع 
ال���ق���رار ب��ن ال���وك���الت الأم��ري��ك��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة، هناك 
خ�����س��م اآخ����ر ل��الت��ف��اق ال���ن���ووي، م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و وزير 
الإيرانيون  ب��داأ  وهكذا  اجلديد.  الأمريكية  اخلارجية 
اأم��ري��ك��ا م��ن ال�سفقة  وال���ع���امل ي�����س��ت��ع��دون لن�����س��ح��اب 
املقال  كاتبة  تقول  عليه،  وع��الوة  الإي��ران��ي��ة.   النووية 
اإن التعيينات الأخرية اأ�سافت بعداً فتاكاً جديداً حلوار 
الرئي�س  لإق��ن��اع  يهدف  واأوروب����ا  وا�سنطن  ب��ن  متقلب 
الثغرات يف  الأمريكي بالرتاجع عن تهديده مبراجعة 
التفاق، قبل املوعد النهائي يف 12 مايو، واإعادة فر�س 

عقوبات اأمريكية �سد اإيران. 
اأن��ه يف ح��ال ف�سلت اجل��ه��ود الأوروبية،  وت��رى م��ال��وين 
وه����و ره����ان راج�����ح، ف����اإن ت���رام���ب ���س��وف ي��ن��ف��ذ تعهده 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اعلن جهاز المن الدخلي ال�سرائيلي )�سن بيت( ام�س 
ي�ستبه  رف��ح  مدينة  من  فل�سطينين  ع�سرة  اعتقل  ان��ه 
بانهم خططوا ل�سن هجمات على �سفينة تابعة للبحرية 
مع  مبادلتهم  بهدف  منها  جنود  وخطف  ال�سرائيلية 

ا�سرى فل�سطينين.
وقال جهاز المن ال�سرائيلي يف بيان اعتقلت البحرية 
ال�سرائيلية وجهاز المن ع�سرة فل�سطينين من رفح 

يف 12 اذار مار�س اثناء انحرافهم عن م�سار ال�سيد.
جمعوا  بانهم  ي�ستبه  الفل�سطينين  ه��وؤلء  ان  وا�ساف 
�سفينة  على  لهجوم  وخططوا  ا�ستخباراتية  معلومات 

للبحرية احلربية ال�سرائيلية.
لكن المن قال بعد الظهر يف بيان جديد ان “حمكمة 
ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ب��ئ��ر ال�����س��ب��ع اف���رج���ت ع���ن ���س��ب��ع��ة من 

الفل�سطينين وابقت ثالثة منهم معتقلن.
وكان جهاز المن قال �سباحا ات�سح خالل التحقيق ان 
احد املعتقلن ويدعى امن �سعيد حممد جمعة ويعمل 
حركة  اىل  وينتمي  رف��ح  مدينة  �سكان  من  وه��و  �سيادا 
احلركة  قيادة  من  تعليمات  اعطي  ال�سالمي  اجلهاد 
جلمع معلومات عن ال�سفينة احلربية ومكان تواجدها 

وطاقمها بهدف الهجوم عليها.
وا�ساف “كان املخطط ان تقوم ثالثة قوارب بال�سرتاك 
بالعملية اذ يقوم القارب الول بالقرتاب من ال�سفينه 

البحرية ككمن.
ال�سرائيلية  ال�سفينة  ت��ب��دا  ال���ذي  ال��وق��ت  “يف  وت��اب��ع 
بتفريغ القارب الفل�سطيني من ال�سيادين، يقوم القارب 
ل�سابة  +كورينت+  طراز  من  ب�ساروخ  بق�سفها  الثاين 
الثالث مبهمة خطف اجلنود  القارب  يبدا  بينما  جنود 

من اجل عملية تبادل مع ال�سرى الفل�سطينين«.
وقدمت النيابة الع�سكرية للواء اجلنوب الربعاء لئحة 
امل��رك��زي��ة يف  املحكمة  �سعيد جمعة يف  ام��ن  �سد  ات��ه��ام 

مدينة بئر ال�سبع، بح�سب امل�سدر نف�سه.
نتانياهو  بنيامن  ال�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  وا���س��اد 
التي احبطت عملية اجلهاد  ال�سرائيلية  القوات  بعمل 
ال����س���الم���ي وق����ال ���س��ت��ع��م��ل ق����وات الم����ن ع��ل��ى جميع 

ال�ساحات من اجل حماية دولة ا�سرائيل. وا�ساف “هذا 
الإرهابية  النوايا احلقيقية للتنظيمات  اآخر على  دليل 
اأن مت��وه خمططاتها  وال��ت��ي حت���اول  غ��زة  النا�سطة يف 
القاتلة من خالل تنظيم ا�ستفزازات على اجلدار الأمني 
حيث الغاية الوحيدة منها هي منح غطاء لالإرهابين 

كي يرتكبوا عمليات اإرهابية �سد اإ�سرائيل.
وكان ع�سرات الآلف من الفل�سطينين تدفقوا اجلمعة 
غ��زة يف  ا�سرائيل وقطاع  احل��دودي بن  ال�سياج  باجتاه 

اول يوم من م�سرية العودة.
�ستة  الحتجاجية  احل��رك��ة  ه��ذه  ت�ستمر  ان  ويفرت�س 
فل�سطيني  ال���ف   700 عودة”  “حق  ل��ت��اأك��ي��د  ا���س��اب��ي��ع 

طردوا من ارا�سيهم يف 1948.
وح����ذر وزي����ر احل����رب ال���س��رائ��ي��ل��ي اف��ي��غ��دور ليربمان 
ان  م���وؤك���دا  غ���زة  ق��ط��اع  فل�سطينيي  ال��ث��الث��اء  جم����ددا 
“�سيعر�س حياتهم  اقرتابهم من احلدود مع ا�سرائيل 

للخطر«.
ام�س  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��اً،  م�ستوطناً   381 اقتحم  ذل���ك،  اىل 
الأربعاء، امل�سجد الأق�سى املبارك، من جهة باب املغاربة 

بحرا�سات م�سددة من قوات الحتالل.
معظم  اإن  “وفا”،  الفل�سطينية  الأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
التلمودي  بلبا�سهم  الأق�����س��ى  اق��ت��ح��م��وا  امل�ستوطنن 
و�سعائر  ط��ق��و���س  لأداء  حم�����اولت  و���س��ط  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 

تلمودية يف باحات امل�سجد املبارك.
الذين  امل�ستوطنن  بعدد  ملحوظ  ت�سعيد  اإىل  ولفتت 
م�ستوطناً   456 اأن  اإىل  م�سرية  الأق�����س��ى،  يقتحمون 
اأم�س،  يوم  منذ  القتحامات  فرتتي  يف  امل�سجد  اقتحم 
املُقتحمن  امل�����س��ت��وط��ن��ن  اأع������داد  ت��رت��ف��ع  اأن  وي��ت��وق��ع 

لالأق�سى يف فرتة اقتحامات بعد ظهر اليوم.
اأن�سارها  امل���زع���وم  الهيكل”  “منظمات  دع���ت  وك��ان��ت 
وجمهور امل�ستوطنن اإىل امل�ساركة الوا�سعة يف اقتحامات 
العربي،  “الف�سح”  امل�سجد الأق�سى خالل فرتة عيد 
بحق  عن�سرية  و���س��ع��ارات  ع��ب��ارات  دع��وات��ه��ا  مت�سمنة 

الأق�سى وامل�سلمن والفل�سطينين. 
ه���ذا و���س��ن��ت ق���وات الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي ف��ج��ر ام�س 
يف  فل�سطينين   10 طالت  اع��ت��ق��الت  حملة  الأرب��ع��اء، 

اأنحاء متفرقة من ال�سفة الغربية املحتلة.

جتربة  اإن  مالوين  وتقول  ال�سيا�سية.   النخبة  وو�سط 
اإيران القدمية العهد مع العقوبات، والتهامات الدولية 
ي�ستنزفها بطريقة غري  قد  ال�سغط  اأن  تعني  امل�سادة، 
اإذا كانت  ي��ع��رف م��ا  ال��وق��ت احل����ايل، ل  م��ت��وق��ع��ة. ويف 
اإي��ران �سوف تاأتي يف �سكل حل عن  نقطة النطالق يف 
طريق التفاو�س، كما مت يف عام 2013، اأم عرب نتيجة 

كارثية. 

العتقال  اأث���ن���اء  تطبق  ال��ت��ي  والإج�������راءات  ب��ال��ظ��روف 
والتحقيق مع واحتجاز الأطفال مبا يف ذلك العتقال 

الإداري«.
واأ�سارت بعثات الحتاد يف بيانها اإىل ق�سية الفل�سطينية 
عهد التميمي، التي حكم عليها ال�سهر املا�سي بال�سجن 

ثمانية اأ�سهر.
وقال البيان: “تعرب بعثات الحتاد الأوروبي يف القد�س 
ورام اهلل عن قلقها العميق بخ�سو�س حيثياث اعتقال 
عهد التميمي واملدة وظروف العتقال والإجراءات التي 
م�سابهة  ق�سايا  يف  احل��ال  هو  مثلما  حالتها  يف  اتبعت 

اأخرى اأمام النظام الق�سائي الع�سكري«.
اإ�سرائيل عليها  “اأن  واأو�سحت بعثات الحتاد يف بيانها 
التزامات وفق القانون الدويل باحرتام حقوق الأطفال 
اأي طفل  اأو �سجن  اأن اعتقال واحتجاز  حيث ن�س على 
ولأق�سر  ا�ستثنائية  ح��الت  ي�ستخدم فقط يف  اأن  يجب 

مدة ممكنة«.

الأمم املتحدة تدعو لإغاثة حما�سري الغوطة 
انت�سارا  �سباط فيما ميثل  يف فرباير 
الأ�سد.  ب�سار  ال�سوري  للرئي�س  كبريا 
يوؤدي  اأن  يف  “ناأمل  اإي��ج��الن��د  وق���ال 
البقاء  م��ن  ال��ن��ا���س  لتمكن  الت���ف���اق 
لأولئك  ذل��ك، ومنح عفو  اخ��ت��اروا  اإذا 
اأي�سا  ولكن  اأ�سلحتهم،  يلقون  الذين 
اأن يتيح فر�سة املغادرة لأولئك الذين 
ي��خ��ت��ارون ال��رح��ي��ل ع��ن دوم����ا«. وقال 
اإيجالند اإن من بن قرابة 400 األف 
�سخ�س حتت ح�سار القوات احلكومة 
ال�����س��وري��ة يف ال��غ��وط��ة ال�����س��رق��ي��ة منذ 
األ���ف �سخ�س يف   130 ���س��ن��وات، غ���ادر 
امل��ا���س��ي��ة، م�سيفا  ال��ث��الث��ة  الأ���س��اب��ي��ع 
تكون  اأن  ي��ج��ب  الإج����الء  عمليات  اأن 

•• جنيف-رويرتز:

دع����ا ي����ان اإي���ج���الن���د م�����س��ت�����س��ار الأمم 
�سوريا  يف  الإن�سانية  لل�سوؤون  املتحدة 
اإىل  امل�ساعدات  بو�سول  لل�سماح  ام�س 
وقال  ال�سرقية  بالغوطة  دوما  مدينة 
مدين  األ����ف  و150   80 ب���ن  م���ا  اإن 
بعد  النهيار”  ���س��ف��ا  “على  ه���ن���اك 

�سنوات من احل�سار والقتال.
وا�ستعادت القوات احلكومية ال�سورية 
على  ال�سيطرة  رو���س��ي��ا  م��ن  امل��دع��وم��ة 
وهي  تقريبا،  ال�سرقية  الغوطة  كامل 
اآخ�����ر م��ع��ق��ل ك��ب��ري ل��ل��م��ع��ار���س��ة على 
م�سارف دم�سق، يف حملة �سر�سة بداأت 

ط��وع��ي��ة. وم���ن ب��ن ه����وؤلء 80 األف 
م���راك���ز جت��م��ي��ع مبناطق  ���س��خ�����س يف 
ت�����س��ي��ط��ر ع���ل���ي���ه���ا احل����ك����وم����ة، حيث 
الأو�ساع مروعة، بينما غادر 50 األفا 
اإىل اإدلب التي ت�سيطر عليها املعار�سة، 
وهو ما و�سفه اإيجالند “باأكرب جتمع 
ملع�سكرات النازحن يف العامل” ي�سمل 

1.5 مليون �سخ�س.
ومع عدم ورود تقارير ب�ساأن وقوع قتال 
اأو غارات جوية يف الغوطة ال�سرقية يف 
الآون��ة الأخ��رية، ياأمل اإيجالند يف اأن 
تكون املعركة انتهت يف الوقت احلايل. 
وقال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان 
جي�س  اإن  ح��ك��وم��ي��ة  اإع�����الم  وو���س��ائ��ل 

الإ�����س����الم، وه����و ف�����س��ي��ل م��ع��ار���س مل 
يوؤكد اأي اتفاق مع احلكومة ال�سورية 
�سراح  اأطلق  ال�سرقية،  الغوطة  ب�ساأن 
اتفاق  اإط���ار  يف  ال��ي��وم  �سجناء  خم�سة 
“لذلك  اإي��ج��الن��د  وق��ال  دوم���ا.  ب�ساأن 
األفا   150 اإىل   80 ب��ن  م��ا  اإن  نقول 
ي����زال����ون حتت  ل  دوم������ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
امل�سلحة،  املعار�سة  جماعات  �سيطرة 
واأ�ساف  الإ�����س����الم«.  ج��ي�����س  واأك���ربه���ا 
�سكان  اإىل  الو�سول  ن�ستطيع  “ملاذا ل 
اأننا  دوما اليوم على �سبيل املثال رغم 
على و�سك التو�سل لتفاق بخ�سو�س 
دوما.. اإنهم حقيقة على �سفا النهيار 

من حيث الحتياجات«.
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كاتب اأمريكي: بوتني الأكرث تاأثريًا يف العامل 
•• وا�صنطن-وكاالت:

اعترب املعلق يف �سحيفة “نيويورك تاميز” ديفيد بروك�س اأن 
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن هو ال�سخ�س الأكر تاأثرياً 
اجلدل  يف  قطباً  نف�سه  جعل  ب��وت��ن  اإن  وق���ال  ال��ك��وك��ب.  على 
العاملي الكبري للع�سر، اجلدل بن ال�ستبداد والدميقراطية. 
هو ميلك ا�سرتاتيجية متنا�سقة لتعزيز اجلانب ال�ستبدادي، 
والنجاة  الدميقراطين  مناف�سيه  وعرقلة  اإذلل  على  وق��ادر 
بفعلته. لقد بات بطاًل ثقافياً للمحافظن ال�سعبوين يف كل 
مكان، يف فرن�سا واإيطاليا والفلبن واملكتب البي�ساوي.  واأ�ساف 
بروك�س اأن النا�س يقولون دائماً اإنه يجيد اللعب بيد �سعيفة، 

تداعي  ب�سبب  امل��ط��اف  نهاية  يف  يتعر  اأن  يتوقع  واجل��م��ي��ع 
القت�ساد الرو�سي. لكن يده لي�ست بذلك ال�سعف، لأن قاعدة 
وكما  واإيديولوجية.  ثقافية  اإنها  اقت�سادية،  لي�ست  �سلطته 
كتب كري�ستوفر كالدويل يف ن�سرة اإميربميي�س التي ت�سدرها 
الق�سة  من  تبداأ  الدولية  بوتن  مكانة  فاإن  هلي�سدايل،  كلية 
التي يرويها. لقد و�سل اإىل ال�سلطة، وفق روايته، بعدما كاد 
من  فريق  ويعتقد  ب��الده.  ي��دم��رون  الغربيون  الإ�سالحيون 
الإ�سالحين الغربين اأنه اإذا م�سى يف اخل�سخ�سة بطريقة 
�سحيحة، فاإن القانون والنظام والتما�سك الإجتماعي، كفيل 
باإ�سالح اأو�ساعها. واأ�سار بروك�س اإىل اأن الكارثة الجتماعية 
هي التي اأعقبت ذلك. و�سار متو�سط العمر يف رو�سيا اأدنى من 

اأع�ساء  ونهب  احلكومة.  واأفل�ست  بنغالد�س.  يف  ال�سائد  ذلك 
من النخبة ال�سيوعية ال�سابقة ثروات البالد. واأّذلت الإدارات 

الأمريكية املتعاقبة رو�سيا على امل�سرح الدويل. 
واأتى بوتن وا�ستعاد ال�ستقرار. وبات متو�سط العمر يف رو�سيا 
الآن 71 عاماً، وهو معدل قيا�سي. وتعافى القت�ساد جمدداً. 
و�سارت رو�سيا جمدداً قوة دولية، قادرة، كما ح�سل الأ�سبوع 
املا�سي، على ال�ستهزاء بالهجوم الديبلوما�سي املتعدد للدول 
التاأييد  م�ستوى  ف��اإن  ال�سلطة،  يف  �سنة   17 وبعد  الغربية. 
ال�سعبي لبوتن هو 80 يف املئة. وفوق كل ذلك، �سيظل ملوؤيديه 

الكثري من المتيازات الأ�سا�سية يف حرب الأفكار. 
ويذّكر بروك�س باأن الدميقراطية الليربالية بنيت على فكرة 

اأن ال�سلطة يجب اأن تتوزع على نظام من العالقات واملوؤ�س�سات. 
بوجود  مركزية،  ال�سلطة  تكون  ان  فكرة  ي��وؤي��د  بوتن  ولكن 
نزوًل.  لل�سلطة  ح��دي��د  خ��ط��وط  ام��ت��داد  م��ع  القمة  زع��ي��م يف 
الفو�سى  يف  تغرق  الليربالية  الدميقراطية  اأن  يعترب  وه��و 
الثقة،  القلق وانعدام  اأوقات  الثقة الجتماعية. ويف  اإذا غابت 
الدفاع عن  اأك��ر من  �سلطة مركزية  الدفاع عن  �سهاًل  يبدو 
�سلطة م�ستتة وغري متبلورة. وثانياً، اإن الولء للدميقراطية 
الليربالية، يعني و�سع د�ستور وعقيدة وجمموعة من القواعد 
عندما  بالقلق  الدميقراطي  املع�سكر  وي�سعر  الدميقراطية. 
املقايي�س  جينبينغ  �سي  اأو  ت��رام��ب  دون��ال��د  اأو  ب��وت��ن  يحطم 

لتجميع �سلطة �سخ�سية. 

وابنته يوليا على ارا�سيها، اعلنت 
يف 14 اذار/م��ار���س ق��راره��ا طرد 

23 دبلوما�سيا رو�سيا.
كان  اذار/م���ار����س  نهاية  وبحلول 
الدول  م��ن  ع��دد  اليها  ان�سم  ق��د 
اوكرانيا  اىل  بال�سافة  الغربية 
و�سملت  الطل�سي.  �سمال  وحلف 
�سخ�سا   150 اكر من  اخلطوة 
الدبلوما�سية  ال���ب���ع���ث���ات  م�����ن 
مو�سكو  وت����ن����ف����ي  ال�����رو������س�����ي�����ة. 
الت�سميم  يف  بتورطها  التهامات 
م�سوؤولية  حتميلها  ترف�س  كما 
التي  الدبلوما�سية”  “احلرب 

ا�ستعلت على خلفية الق�سية.

يف  الرو�سية  ال�سفارة  عنه  نقلت 
هولندا على موقع تويرت، “نحن 
منظمة  م��ع  للتعاون  م�ستعدون 
الكيميائية  ال����س���ل���ح���ة  ح���ظ���ر 

وكذلك داخل املنظمة«.
وا�سافت ال�سفارة الرو�سية ان 14 
دولة ع�سوا اأيدت البيان امل�سرتك 
ال�����ذي اأ����س���درت���ه م��ن��ظ��م��ة حظر 
يتعلق  الكيميائية يف ما  ال�سلحة 
من  ان  نعترب  �سالزبري:  بحادث 
ال�������س���روري احل���ر����س ع��ل��ى حل 
القانوين  الط��ار  امل�سكلة يف  ه��ذه 

الدويل.
منذ  الت��ه��ام��ات  ت��ب��ادل  وي�ستمر 
حادث �سالزبري ا�سافة اىل حملة 
الطرد املتبادل لدبلوما�سين بن 

رو�سيا والدول الغربية.
دول��ة ع�سوا   41 ويجتمع ممثلو 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

اقرتاحا  ام�س  بريطانيا  هاجمت 
م�سرتك  حتقيق  لإج����راء  رو���س��ي��ا 
الرو�سي  اجل��ا���س��و���س  ت�سميم  يف 
�سكريبال  ����س���ريغ���ي  ال�������س���اب���ق 
لتحويل  حم�����اول�����ة  واع����ت����ربت����ه 
الن���ت���ب���اه ع����ن ال��ق�����س��ي��ة، وذل����ك 
اج��ت��م��اع ط�����ارىء ملنظمة  خ����الل 
ح��ظ��ر الأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 

لهاي ملناق�سة احلادث.
وق������ال ال����وف����د ال���ربي���ط���اين اإىل 
امل��ن��ظ��م��ة يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى تويرت 
اإن اق��رتاح رو�سيا لج��راء حتقيق 
م�������س���رتك ب���ري���ط���اين رو�����س����ي يف 
حماولة  ه���و  ����س���ال���زب���ري  ح�����ادث 
ل��ت��ح��وي��ل الن���ت���ب���اه، م�����س��ي��ف��ا انه 
يهدف  للت�سليل  ا���س��ل��وب  اي�����س��ا 
ال��ق�����س��اي��ا التي  ال��ت��ه��رب م��ن  اىل 
على ال�سلطات الرو�سية ان جتيب 

عنها.
التنفيذي  امل���ج���ل�������س  وي����ع����ق����د 
اإقرار  غ���داة  اجتماعه  للمنظمة 
خم��ت��رب ب��ري��ط��اين ب��ان��ه ل ميلك 
م�سدر  هي  رو�سيا  ان  على  دليال 
ت�سميم  يف  ا�ستخدمت  التي  امل��ادة 

�سكريبال.
ورد نائب وزير ال�سناعة والتجارة 
الرو�سي غورغي كالمانوف الذي 
كما  املنظمة  اج��ت��م��اع  يف  ي�����س��ارك 

دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ه��ا م���ن م��و���س��ك��و ردا 
البلجيكية  ال�سلطات  ط��رد  على 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ا رو���س��ي��ا ع��ل��ى خلفية 
الرو�سي  العميل  ت�سميم  ق�سية 
ال�����س��اب��ق ���س��ريغ��ي ���س��ك��ري��ب��ال يف 

اململكة املتحدة.
وزارة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق��������ال 
اإن  ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي���ة  اخل������ارج������ي������ة 
ابلغت  ال���رو����س���ي���ة  “ال�سلطات 
ب����ان احد  ���س��ف��ارت��ن��ا يف م��و���س��ك��و 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ن ���س��خ�����س غري 
مرغوب فيه ردا على القرار الذي 

اتخذ ال�سبوع املا�سي«.
اذار   27 وكانت بلجيكا ق��ررت يف 
مار�س طرد دبلوما�سي من البعثة 
ال��رو���س��ي��ة. وا���س��اف امل��ت��ح��دث انه 
اجراء يندرج �سمن مبداأ املعاملة 
ب���امل���ث���ل ك���م���ا ح�����س��ل م����ع ال�����دول 

الوروبية الخرى.
يف  البلجيكية  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
ديدييه  اخلارجية  وزي��ر  ان  بيان 
ال�سلطات  ق������رار  ت��ب��ل��غ  ري����ن����درز 
هذا  الفعل  لرد  وياأ�سف  الرو�سية 

من رو�سيا.
“الدبلوما�سي  ان  وا�����س����اف����ت 
يغادر  ان  عليه  املعني  البلجيكي 
رو�سيا خالل 14 يوما. و�ستتاكد 
اخلارجية من ان تتم هذه العودة 

يف اف�سل الظروف«.
وبح�سب وكالة النباء البلجيكية 

مواطنون  رّح�����ل  دول،  خ��م�����س  ويف 
جلوء  طلبات  يف  النظر  قبل  اأت���راك 
للقانون  ان��ت��ه��اك  يف  ب���ه���ا،  ت��ق��دم��وا 
ال��دويل. ويف ث��الث دول اأخ��رى على 
الأقل، تبن اأن الإ�ستخبارات الرتكية 
تركيا.  داخ����ل  اإىل  اأ���س��خ��ا���س��اً  ن��ق��ل��ت 
اأن  الرتكية  الإع���الم  لو�سائل  و�سبق 
حتدثت عن ت�سكيل فريق خا�س من 
اأتباع غولن يف  الإ�ستخبارات ملطاردة 

اخلارج. 

يف املجل�س التنفيذي ملنظمة حظر 
ال�سلحة الكيميائية منذ ال�ساعة 

العا�سرة )8،00 ت غ(.
واع�����������رب ال����رئ����ي���������س ال����رو�����س����ي 
فالدميري بوتن ام�س عن المل 
يف ان “ت�سود احلكمة” يف ق�سية 
ال�سابق  ال���رو����س���ي  اجل���ا����س���و����س 
ت�سببت  ال��ت��ي  �سكريبال  �سريغي 
ب��ازم��ة دب��ل��وم��ا���س��ي��ة خ��ط��رية بن 

رو�سيا والدول الغربية.
وقال بوتن يف موؤمتر �سحايف يف 
انقرة ناأمل بان ت�سود احلكمة وان 
يتم الكف عن احلاق هذا ال�سرر 

الهائل بالعالقات الدولية.
ال�سلحة  ح��ظ��ر  منظمة  وت��ع��ق��د 
يف  الرب��ع��اء  اجتماعا  الكيميائية 
ق�سية  لبحث  له���اي  يف  م��ق��ره��ا 
حملت  ال����ذي  ���س��ك��ري��ب��ال  ت�سميم 
لرو�سيا.  م�����س��وؤول��ي��ت��ه  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
لكن مو�سكو ترف�س اي �سلوع لها 
مناه�سة  بحملة  وت��ن��دد  ذل��ك  يف 

لها.
وي����ات����ي اج���ت���م���اع امل��ن��ظ��م��ة غ����داة 
اع����الن خم��ت��رب ب��ري��ط��اين ان���ه ل 
رو���س��ي��ا هي  ان  دل��ي��ال على  ميلك 
ا�ستخدمت  ال��ت��ي  امل�����ادة  م�����س��در 
يف  ال�سابق  اجلا�سو�س  ت�سميم  يف 

انكلرتا.
ابلغت ال�سلطات الرو�سية الربعاء 
ب��ل��ج��ي��ك��ا ب��ان��ه��ا ق����ررت ط���رد احد 

ات�سح اأن ترحيلهم بدا وكاأنه عملية 
خطف �سريح، باتوا منوذجاً حقيقياً 
التجاهل  ي�����س��ك��ل��ه  ال�����ذي  ل��ل��ت��ه��دي��د 
امل����ت����ع����ج����رف ل����رتك����ي����ا ل������الأع������راف 
الدول  ك��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال��دول��ي��ة. 
اأتراكاً  م��واط��ن��ن  ت�ست�سيف  ال��ت��ي 
تدرك  اأن  ال��ع��امل  ان��ح��اء  خمتلف  يف 
جهود اأنقرة يف مالحقة خ�سومها يف 
اخلارج، ت�سكل تهديداً حلكم القانون 
يف دولهم.  ويف التقارير الأوىل، زعم 
والكو�سوفاريون  الأت��راك  امل�سوؤولون 
اأن��ه ق��د مت ط��رد ال��رج��ال ال�ستة اإىل 
تركيا. وم��ع ذل��ك، ف��اإن وكالءهم مل 
اأن  اإليهم، كما  يتمكنوا من الو�سول 
عن  تف�سح  مل  البلدين  يف  جهة  اأي 
عائالتهم  مب��ك��ان  تتعلق  م��ع��ل��وم��ات 
�سائعات  ع��زز  م��ا  وه��ذا  كو�سوفو.  يف 
رمبا  كو�سوفو،  يف  ي��زال��ون  ل  باأنهم 
بري�ستينا  الرتكية يف  ال�سفارة  داخل 
“انتهكت  ن���اي���ت  وق�����ال  ال��ع��ا���س��م��ة. 
احتجازهم  مت  اإذ  بو�سوح،  حقوقهم 
امل��ح��ام��ون من  ي��ت��م��ك��ن  ان  دون  م���ن 
توقيفهم  اأ����س���ب���اب  جل����الء  روؤي���ت���ه���م 
وترحيلهم. وقد مت نقلهم اإىل �سجن 
اإ�ساءة معاملتها  يف دولة يعرف عنها 

وتعذيبها خل�سومها«. 
من  اخل��ط��ف  عملية  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اآخ��ر من  بري�ستينا هي جمرد ف�سل 
واحلملة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ط��ه��ري  عملية 

•• عوا�صم-وكاالت:

�سباح اخلمي�س املا�سي، اختفى فجاأة 
ك��ان��وا يعي�سون  اأت�����راك  ���س��ت��ة رج����ال 
الأنباء  وك��ال��ة  ون�سرت  كو�سوفو.  يف 
�سوراً  ل���ل���دول���ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���رتك���ي���ة 
اإىل جانب  ي��ق��ف��ون  ال�����س��ت��ة  ل��ل��رج��ال 

اأعالم تركية، يف مكان غري حمدد. 
اأُرف��ق بال�سور،  وجاء يف اخلرب الذي 
اأن هوؤلء الرجال هم م�سوؤولون كبار 
غ��ول��ن، احلليف  ف��ت��ح اهلل  يف ح��رك��ة 
الذي  ال��رتك��ي��ة،  للحكومة  ال�����س��اب��ق 
الأت��راك مبحاولة  امل�سوؤولون  يتهمه 
اإط���اح���ة احل��ك��وم��ة ع��ل��ى الأق����ل منذ 
هوؤلء  اأن  التقرير  وزع���م   .2013
عملية  يف  “اعتقلوا”  ال�����رج�����ال 
الرتكية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ال���س��ت��خ��ب��ارات 
كو�سوفو،  يف  ال���س��ت��خ��ب��ارات  ووك��ال��ة 
واأن���ه���م ن��ق��ل��وا اإىل ت��رك��ي��ا ع��ل��ى منت 

طائرة خا�سة. 
�سحيفة  يف  �سينكان  ن��اي��ت  وت�����س��اءل 
فعاًل  ه��م  ه��ل  بو�ست”  “وا�سنطن 
اأك��ر من يومن  اأن��ه بعد  اإذ  كذلك؟ 
عن  ال���ت���ق���اري���ر  اأوىل  ظ���ه���ور  ع���ل���ى 
العتقالت، مل يكن من الوا�سح ما 
تركيا  يف  هم  ال�ستة  الرجال  ك��ان  اإذا 
واإمن����ا  ك��و���س��وف��و  يف  ي����زال����ون  ل  اأم 
اأن  بطريقة ما يف �سجن تركي، قبل 
يتاأكد ال�سبت اأنهم يف تركيا. وبعدما 

احل��ك��وم��ي��ة مل����ط����اردة خ�����س��وم��ه��ا يف 
اأنحاء العامل، والتي بداأت يف 2014 
لكنها ت�سارعت ب�سكل دراماتيكي بعد 
املحاولة الإنقالبية يف يوليو )متوز( 
2016. يف هذا الوقت جلاأت تركيا 
قانونية ل�ستهداف  و�سائل غري  اإىل 
خ�سومها يف اخلارج. وتظهر مراقبة 
الرتكي  ال�سغط  اأن  الإع��الم  و�سائل 
عمليات  اأو  اع���ت���ق���الت  ع���ن  اأ����س���ف���ر 
ترحيل يف 15 بلداً يف ثالث قارات. 

وقررت  مو�سكو.  على  املفرو�سة 
طرد  اذار/م���ار����س  نهاية  مو�سكو 
دبلوما�سيا  خ��م�����س��ن  م���ن  اك����ر 
وكانت  دول����ة،  ع�سرين  ن��ح��و  م��ن 
الحتفاظ  �سابق  وق��ت  يف  ق���ررت 
بحق الرد على قرار بلجيكا، التي 
الخرية”  اللحظة  “يف  ات��خ��ذت 
ع���ل���ى غ��������رار امل����ج����ر وج���ورج���ي���ا 
بالن�سمام  قرارها  ومونتينيغرو 
اىل لئ���ح���ة ال�����دول ال���ت���ي ق���ررت 

طرد دبلوما�سين.
وك���ان���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا، ال��ت��ي حتّمل 
العميل  ت�سميم  م�سوؤولية  رو�سيا 
الرو�سي ال�سابق �سريغي �سكريبال 

يعلن   ،)...( ل��ه  ا�سا�س  ل  وال���ذي 
اجلانب الرو�سي ان احد موظفي 
ال�����س��ف��ارة امل��ج��ري��ة ���س��خ�����س غري 

مرغوب فيه«.
اذار/  26 ق��ررت يف  املجر  وكانت 

م��ار���س ط���رد اح���د اف����راد البعثة 
الدبلوما�سية الرو�سية.

وياأتي ذلك قبل ايام من انتخابات 
الحد  املجر  �ست�سهدها  ت�سريعية 
يتوقع ان يفوز فيها حزب رئي�س 
ال������وزراء ف��ي��ك��ت��ور اورب������ان، الذي 
الرئي�س  يقيم عالقات جيدة مع 
الرو�سي فالدميري بوتن، ويدعو 
ال���ع���ق���وب���ات الوروب����ي����ة  اىل رف����ع 

فان ال�سفارة البلجيكية يف مو�سكو 
ت�����س��م ���س��ت��ة دب���ل���وم���ا����س���ي���ن اىل 
ج��ان��ب امل��وظ��ف��ن امل��ك��ل��ف��ن املهام 
الكيانات  ومم��ث��ل��ي  ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة، 
الحت���ادي���ة، و���س��اب��ط ات�����س��ال من 
و�سابط  الحت�����ادي�����ة  ال�������س���رط���ة 

جماركي.
ك����ذل����ك، اع���ل���ن���ت م���و����س���ك���و طرد 
قرار  على  ردا  جم��ري  دبلوما�سي 
بوداب�ست طرد دبلوما�سي رو�سي.

واعلنت وزارة اخلارجية الرو�سية 
ا���س��ت��دع��اء �سفري  ب��ي��ان اع��ق��ب  يف 
على  “ردا  ان��ه��ا  مو�سكو  يف  امل��ج��ر 
للمجر  ال��������ودي  غ����ري  الج���������راء 

امل�سوؤولن  اأن  اإىل  ن���اي���ت  واأ������س�����ار 
اإن  الأم���ر  اأول  ق��ال��وا  الكو�سوفارين 
علمهم.  دون  م���ن  ُن���ف���ذت  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الكو�سوفاري  الداخلية  وزير  واأعفي 
ورئ��ي�����س ج���ه���از الإ����س���ت���خ���ب���ارات من 
اأن  مي��ك��ن  الأزم����ة  ل��ك��ن  من�سبيهما، 
تقف عند هذا احلد، يف الوقت الذي 
�سالمة  ح����ول  ت�������س���اوؤلت  ارت�����س��م��ت 
للقوى  الدولة وخ�سوعها  موؤ�س�سات 

الأجنبية. 

�سريالنكا تناق�س �سحب 
الثقة من رئي�س الوزراء

•• �رشيالنكا -وكاالت:

“برملان  اأن  م�������س���وؤول���ون  اأع����ل����ن 
���س��ري��الن��ك��ا ف��ت��ح ام�������س الأرب����ع����اء 
للت�سويت  اق���رتاح  ب�ساأن  مناق�سة 
رئي�س  م����ن  ال���ث���ق���ة  ���س��ح��ب  ح�����ول 
ال�������وزراء وح��ك��وم��ت��ه، وذل�����ك على 
ح����ول ف�سيحة  ت�����ردد  م���ا  خ��ل��ف��ي��ة 

ف�ساد تتعلق بالبنك املركزي«.
وم����ن امل���ق���رر م��ن��اق�����س��ة الق�����رتاح، 
ال�سابق  ال���رئ���ي�������س  ق���دم���ه  ال������ذي 
م��اه��ي��ن��دا راج��اب��اك�����س��ا ���س��د رئي�س 
ويكرم�سينجه  ران����ي����ل  ال���������وزراء 
وائتالف احلكومة بقيادة “احلزب 
جل�سة  خ���الل  املتحد”،  ال��وط��ن��ي 

ت�ستمر 12 �ساعة قبل الت�سويت.
اتهاماً  وي��ك��رم�����س��ي��ن��ج��ه  وي���واج���ه 
من  ���س��ن��غ��اف��وري  م��واط��ن  بتعين 
للبنك  حمافظا  �سريالنكي  اأ�سل 
امل����رك����زي، وال�����ذي ت����ردد اأن����ه مرر 
ابنته  ل������زوج  داخ���ل���ي���ة  م���ع���ل���وم���ات 
من  ال�ستفادة  م��ن  الأخ���ري  مكنت 
معامالت ل�سندات حكومية وجني 

اأرباح غري م�ستحقة.
وداف��ع احل��زب الوطني املتحد عن 
“تعاون  اإن��ه  ال��وزراء، قائاًل  رئي�س 
املتعلقة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ج��م��ي��ع  يف 

باملعامالت املذكورة«.
اإنها  امل���ع���ار����س���ة  اأح��������زاب  وت����ق����ول 
“حتظى بدعم جزء من الئتالف 
الثقة،  ���س��ح��ب  لق������رتاح  احل���اك���م 
اأغلبية  ���س��وى  يتطلب  ل  وال����ذي 
ب�سيطة لتمريره يف الربملان الذي 

ي�سم 225 ع�سواً.

بوتني ياأمل تغليب �حلكمة ورو�ضيا تطرد دبلوما�ضيني بلجيكيا وجمريا 

لندن ترف�س التحقيق امل�سرتك يف ت�سميم �سكريبال

�ل�ضتخبار�ت �لرتكية نقلت �أ�ضخا�ضًا �إىل د�خل تركيا

اأنقرة تنتهك الأعراف الدولية.. خطف �ستة اأتراك من كو�سوفو 
حظر الكيميائي تبحث ق�سية �سكريبال 

•• الهاي-اأ ف ب:

من  بطلب  له��اي  يف  اجتماعا  الكيميائية  ال�سلحة  حظر  منظمة  تعقد 
اأدلة  مو�سكو بعد يوم واحد على اع��رتاف خمترب بريطاين بانه ل ميلك 
�سابق  م��زدوج  رو�سي  انكلرتا �سد عميل  ا�ستخدمت يف  التي  امل��ادة  ان  على 

جاءت من رو�سيا.
من جهتها، اتهمت مو�سكو الربعاء ال�ستخبارات المريكية والربيطانية 
ا�سلوب  م��ن  ب��دل  احل���وار  اىل  الغربية  ال���دول  ودع���ت  �سكريبال  بت�سميم 
العقاب، لتجنب ازمة ت�سبه ازمة ال�سواريخ الكوبية بينما طالب الكرملن 

بالعتذار.
وقال الناطق با�سم الكرملن دميرتي بي�سكوف ان نظريتهم لن تتاأكد باي 
حال لنه من امل�ستحيل ان تتاأكد. وا�ساف ان وزير اخلارجية الربيطاين 
او  ب�سكل  ال��وزراء عليهما  الرئي�س )فالدميري( بوتن ورئي�سة  اتهم  الذي 
باآخر مواجهة زمالئهما يف الحتاد الوروبي )...( وعليهما ب�سكل او باآخر 

تقدمي اعتذاراتهما اىل رو�سيا«.
يتمتع  ال���ذي  امل��ن��ظ��م��ة  م��ق��ر  الع�����س��اء يف  ال�41  ال����دول  وي��ج��ت��م��ع ممثلو 
باجراءات امنية م�سددة، يف مواجهة دبلوما�سية جديدة يف واحدة من اأ�سواأ 

الزمات بن رو�سيا والغرب بعد احلرب الباردة.
بحادث  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الدع������اءات  “ملناق�سة  الج��ت��م��اع  ع��ق��د  م��و���س��ك��و  وط��ل��ب��ت 
�سالزبري” الذي ادى اىل �سل�سلة اجراءات واجراءات انتقامية بن رو�سيا 

وبريطانيا وحلفائها الغربين.
وتزامنا مع الجتماع، قال الوفد الربيطاين اإىل املنظمة يف تغريدة على 
تويرت الربعاء اإن اقرتاح رو�سيا لجراء حتقيق م�سرتك بريطاين-رو�سي 
يف حادث �سالزبري هو حماولة لتحويل النتباه م�سيفا انه اي�سا ا�سلوب 
للت�سليل يهدف اىل التهرب من الق�سايا التي على ال�سلطات الرو�سية ان 

جتيب عنها.
وب��ع��د اي���ام م��ن ت�سميم ���س��ريغ��ي ���س��ك��ري��ب��ال واب��ن��ت��ه ي��ول��ي��ا يف ال���راب���ع من 
الوزراء  رئي�سة  وجهت  ان��ك��ل��رتا(،  غ��رب  )ج��ن��وب  �سالزبري  يف  م��ار���س  اذار 
اي عالقة  نفت  التي  اىل مو�سكو  التهام  ا�سابع  ماي  الربيطانية ترييزا 

لها باحلادثة.
وتعليقا على طلب مو�سكو لهذا الجتماع، قالت وزارة اخلارجية الربيطانية 
يف بيان ان هذه املبادرة الرو�سية تكتيك جديد لبعاد النظار وتهدف اىل 

تقوي�س عمل منظمة حظر ال�سلحة الكيميائية.

ماذا وراء هجوم اأردوغان على فرن�سا؟ •• اأنقرة-وكاالت:

“حريت”  �سحيفة  يف  �سيا�سي  عمود  كاتب  دمريطا�س،  �سركان  ا�ستعاد 
الرتكية، م�سرية العالقات الفرن�سية الرتكية لتو�سيح اأ�سباب التوترات 

الراهنة بن فرن�سا وتركيا حيال �سوريا. 
5 يناير املا�سي،  اأردوغ��ان، فرن�سا يف  وزار الرئي�س الرتكي، رجب طيب 
اأول زيارة  اإميانويل ماكرون. وكانت تلك  الفرن�سي  الرئي�س  بدعوة من 

خ���ارج���ي���ة ي���ق���وم ب���ه���ا اأردوغ����������ان يف 
مل�ساٍع  م���وؤ����س���راً  واع���ت���ربت   ،2018
دول  م��ع  للم�ساحلة  تركيا  تبذلها 
ب��ارزة بعد ع��ام �سهد توتراً  اأوروب��ي��ة 
����س���دي���داً يف ال���ع���الق���ات ال���رتك���ي���ة - 

الأوروبية.
تعر�س  اإىل  دم���ريط���ا����س  وي���ل���ف���ت 
الزعيم الفرن�سي اجلديد لنتقادات 
ا�ستقباله  ع���ن���د  ����س���دي���دة  حم��ل��ي��ة 
اأردوغ�����������ان ب�����س��ب��ب ال����ن����زع����ات غري 

الدميقراطية للقيادة الرتكية. 
تركيا  اأط����ل����ق����ت  ي���ن���اي���ر   20 ويف 

اخلارجية  لل�سيا�سة  بالن�سبة  اأه��م��ي��ة  ���س��وري��ا  مت��ث��ل  ث��ال��ث��ة،  ج��ه��ة  وم���ن 
الفرن�سية، وخا�سة من خالل منظور تاريخي. فقد كان دوماً لدى فرن�سا 
ح�سا�سية مفرطة حيال التطورات يف م�ستعمرتها القدمية، التي يعي�س 
فيها عدد كبري من امل�سيحين. ونتيجة لتعهد تركيا مبوا�سلة عملياتها 
ملحاربة الإره��اب، وخا�سة يف املناطق الواقعة �سرق نهر الفرات، ت�ساعد 
وهناك  الكردية.  املجموعات  وو�سع  �سوريا  ا�ستقرار  حيال  باري�س  قلق 
الدولية،  ال�ساحة  على  ومكانتها  فرن�سا  دور  ل�ستعادة  م��اك��رون  طموح 
الأداء  م����ن  ف������رتة  ب���ع���د  وخ���ا����س���ة 
الفرن�سي ال�سعيف لبلده حتت قيادة 
ه��ولن��د. وي��ق��ول ك��ات��ب امل��ق��ال، اإنه 
رغم البيانات ال�سديدة اللهجة �سد 
الرتكية  القيادة  متيل  ل  م��اك��رون، 
الفرن�سية.  للخطوة  بجدية  للنظر 
القمة  اأن  اأت��راك  م�سوؤولون  ويعترب 
واإيران،  رو�سيا  مع  املقبلة  الثالثية 
يف 3 مايو املقبل، متثل اأهمية اأكرب 
ال�سوء  تلقي  ���س��وف  ق��رارات��ه��ا  لأن 
امل�ستقبلية  الرتكية  العمليات  على 

يف احلقل ال�سوري. 

اأردوغ��ان وكبار القادة الأت��راك غ�سبوا من تلك اخلطوة، وو�سفوا دعم 
ماكرون لقوات ق�سد مبثابة ت�سجيع مبا�سر ملجموعات اإرهابية. 

لالأحداث  التاريخي  ال�ستعرا�س  ذل��ك  اأن  يبدو  امل��ق��ال،  كاتب  وح�سب 
الأخرية �سروري من اأجل فهم جدية التوترات بن فرن�سا وتركيا، رغم 
اأتراك  ق��ادة  ميَّز  فقد  وق��ت قريب.  اإىل  به من عالقات طيبة  ما متتعا 
واأنقره  لباري�س  وك��ان  اأخ��رى،  اأوروب��ي��ة  دول  عن  فرن�سا  امل�ستوى  رفيعو 

موقف متجان�س حيال �سوريا، با�ستثناء ما يتعلق بالأكراد. 
وهناك عدة اأ�سباب رئي�سية لرد الفعل الفرن�سي �سد تركيا، وخا�سة على 
�سديدة  الفرن�سية لنتقادات  القيادة  تتعر�س  بداية،  ال�سورية.   ال�ساحة 
من  امل��رتاخ��ي  موقفها  ج��راء  ومفكرين  ال�سيا�سين  خ�سومها  قبل  من 
النت�سار الع�سكري الرتكي يف الداخل ال�سوري. كما كانت �سيا�سة ماكرون 
للق�سية  بالن�سبة  وخا�سة  �سديدة،  برملانية  نقا�سات  حم��ور  اخلارجية 
وو�سف  تركيا.  جت��اه  قا�سية  بيانات  لإ���س��دار  باري�س  دف��ع  ما  ال�سورية، 

م�سوؤولون فرن�سيون العمليات الرتكية يف منطقة عفرين باأنها غزو.
وي�سيف كاتب املقال اأن يف فرن�سا جالية كردية ذات وزن �سيا�سي موؤثر. 

“عملية غ�سن الزيتون” داخل منطقة عفرين يف �سوريا بهدف الق�ساء 
ع��ل��ى وح����دات ح��م��اي��ة ال�����س��ع��ب YPG، ال�����ذراع امل�����س��ل��ح حل���زب الحتاد 
الدميقراطي PYD، بفر�سية اأن كليهما ميثالن فرعن حلزب العمال 
مع  تركيا،  ا�ستولت   ، مار�س   18 ويف  �سوريا.  يف   )PKK(الكرد�ستاين
FSA على مدينة عفرين، وعلى كامل املنطقة  ال�سوري احلر  اجلي�س 

التابعة لها.
اأعرب  اأردوغ��ان  اأج��رى ماكرون مكاملة هاتفية مع   ، 23 مار�س  ويف يوم 
باأي  القيام  واأك��د على وج��وب عدم  ب�ساأن عملية عفرين،  فيها عن قلقه 

عمل يف �سوريا من �ساأنه اإ�سعاف القتال �سد داع�س. 
ويف بيانه ال�سادر يف 30 مار�س ك�سف اأردوغان اأن حمادثاته مع ماكرون 
الغريبة  كلمات ماكرون  على  احتجاجاً  رفع �سوته  واأن��ه  �سهلة،  تكن  مل 

ب�ساأن الأعمال التي يقوم بها اجلي�س الرتكي. 
وبراأي دمريطا�س، تكمن خم�سة دوافع من وراء التحرك الفرن�سي. فقد 
ا�ستقبل ماكرون، يف 29 مار�س، ممثلن عن قوات �سوريا الدميقراطية 
ق�سد، وتعهد بدعم فرن�سي لهم وعر�س التو�سط مع تركيا. ولكن الرئي�س 
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ا�ست�ساف نادي الإمارات الثقايف الريا�سي دورة 
ال��ت��دري��ب الإع���الم���ي ل��الع��ب��ن ال��ت��ي تنظمها 
جلنة دوري املحرتفن، بهدف رفع درجة وعي 
الالعبن باأهمية الإعالم يف حياة الريا�سين، 
الو�سائل  خم���ت���ل���ف  م�����ع  ال���ت���ع���ام���ل  وك���ي���ف���ي���ة 

الإعالمية. 
ق��وب��ل��ت ال��ور���س��ة مب�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن لعبي 
الفريق الأول والرديف وعدد من لعبي املراحل 

الطويل  ابراهيم  خليل  ح�سرها  كما  ال�سنية، 
ع�سو جمل�س الإدارة م�سرف عام الفريق الأول 

ومدرب الرديف الربتغايل موتا. 
ت���اأت���ي ال��ور���س��ة يف اإط�����ار م�����س��اع��ي جل��ن��ة دوري 
الحرتاف  ثقافة  لتعزيز  ال��رام��ي��ة  املحرتفن 
العربي،  اخلليج  دوري  منظومة  اأط���راف  ل��دى 
 2017 وتنفيذاً للخطة ال�سرتاتيجية للجنة 
يت�سمون  حمرتفن  تاأهيل  جانب  يف   2020  �

كروية  اإجن�����ازات  وي��ح��ق��ق��ون  ال��ع��ال��ي��ة  باملهنية 
متميزة حملياً ودولياً. 

األقى املحا�سر والإعالمي لطفي الزعبي، ور�سة 
ح���ول م���ه���ارات ال��ت��وا���س��ل م��ع و���س��ائ��ل الإع����الم 
القواعد  اأب��رز  مو�سحا  معها،  التعامل  وكيفية 
التلفزيونية  ال���ل���ق���اءات  اإج������راء  يف  ال�����س��ل��ي��م��ة 

وال�سحفية.
امل�ست�سارة  ال���ور����س���ة  ت���ق���دمي  يف  ����س���ارك���ه  ك��م��ا 

الإع��الم��ي��ة ���س��ايل الأ���س��ع��د وت��ن��اول��ت مو�سوع 
الظهور الإعالمي لنجوم كرة القدم، و�سرورة 
اللتزام بال�سروط واملعايري املطلوبة يف املظهر، 
التوا�سل  �سبكات  اأهمية  املحا�سرة  تناولت  كما 
الجتماعي يف حياة الالعبن، و�سلطت ال�سوء 
ع��ل��ى خم��اط��ر الإع������الم اجل���دي���د وح�����ذرت من 
الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  ا�ستخدام  اإ�ساءة 
م�ساركة  اأهمية  ع��ن  للحديث  الأ���س��ع��د  انتقلت 

واملجتمعية  الإن�سانية  امل��ب��ادرات  يف  ال��الع��ب��ن 
والأثر الإيجابي الذي تخلفه هذه امل�ساركات. 

كما �سارك الالعبون بالنقا�س حول مناذج من 
تناولها  وال��ت��ي  لالعبن  الإع��الم��ي��ة  ال��ل��ق��اءات 
التي  الأخ���ط���اء  وب��ي��ان  بالتحليل  امل��ح��ا���س��ران 
�ساحبتها لتفاديها، ومت خالل الور�سة التاأكيد 
وحقوق  ال��ن��ادي  �سيا�سة  اح���رتام  ���س��رورة  على 
خالل  لالعبن  الإع��الم��ي  الظهور  يف  ال��رع��اة 

امل�سابقات. ويف ختام الور�سة قام خليل الطويل 
تذكارية  دروع  بتقدمي  الإدارة  جمل�س  ع�سو 
الإعالمية  امل��ادة  على  و�سكرهما  للمحا�سرين 
وا�ستفاد  باملعلومات  ث��ري��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة 
كما  املطلوبة  اأهدافها  وحققت  الالعبن  منها 
�سكر جلنة دوري املحرتفن والق�سم الإعالمي 
والربامج  اخلطط  على  ن��ورا  بال�سيدة  ممثاًل 

الهادفة والتي ترتقي بالعمل الحرتايف.

و����س���ط م��ن��اف�����س��ات ق���وي���ة واإق���ب���ال 
املتناف�سن وحتت رعاية  كبري من 
توا�سلت  العقارية  الإحت���اد  �سركة 
ب��ن��ادي ال��ظ��ف��رة ل��ل��رم��اي��ة مبدينة 
فعاليات  ال��ظ��ف��رة  مب��ن��ط��ق��ة  زاي����د 
التي  للرماية(  زاي��د  )ع��ام  بطولة 
 4/15 املقبل  الأح���د  ي��وم  تختتم 
ت�سفياتها  �سهدت  والتي  احل��ايل.. 
واأرقام  قوية  مناف�سة  التمهيدية 
م�سابقات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��زة 
الرجال وال�سيدات ، والتي اأ�سفرت 
اأحمد حممد  كاًل من  عن �سدارة 

العرياين  ح��م��د  وظ���اه���ر  ال��ك��ع��ب��ي 
مناف�سة  ن���ه���ائ���ي  اإيل  امل���ت���اأه���ل���ن 
ال�سوزن لفئة الرجال .. فيما اأحرز 
93 نقطة  ال��ك��ت��ب��ي  ع��ل��ي ���س��واي��ح 
م��ل��م رج���ال مت�سدرا   9 رم��اي��ة  يف 
م�سابقات  ويف  ال����ت���������س����ف����ي����ات.. 
ال�����س��ي��دات اأح����رزت ف��اط��م��ة حممد 
النقبي ودانه مبارك اجلنيبي 92 

نقطة يف رماية 9 ملم �سيدات.
مدير  املازمي  عبداهلل  علي  واأ�ساد 
بالإقبال  ل��ل��رم��اي��ة  ال��ظ��ف��رة  ن���ادي 
الكبري الذي �سهدته البطولة من 

اجلن�سن  م���ن  ال���دول���ة  م��واط��ن��ي 
وم��ن خمتلف اإم���ارات ال��دول��ة مما 
التي  الأوىل  البطولة  جن��اح  يوؤكد 
اأق���ي���م���ت ب���رع���اي���ة ���س��رك��ة الحت����اد 
العقارية م�سيداً بامل�ستويات املميزة 
والتي  املت�سابقون  بها  ظهر  ال��ت��ي 
توؤكد على متيز وتفوق املتناف�سن 
حيث يعمل النادي وفق روؤية ثاقبة 
الأبطال  اأع��داد كبرية من  لتاأهيل 
خمتلف  يف  امل���ن���اف�������س���ة  مي���ك���ن���ه���م 

امل�سابقات الدولية.
الظفرة  ن������ادي  م���دي���ر  واأ������س�����اف 

�ست�ستمر  امل��ن��اف�����س��ات  اأن  ل��ل��رم��اي��ة 
ح��ت��ى خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة  ي���وم الأحد 
امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث يعمل اجل��م��ي��ع على 
بنف�س  ال��ت�����س��ف��ي��ات  ت��ت��وا���س��ل  اأن 
اإدارة  ب��اأن  القوة والإث���ارة ، م��وؤك��داً 
الراعية  ال�سركة  مع  تعمل  النادي 
كبري  ختام  تنظيم  على  للبطولة 

يليق باملنا�سبة الكبرية.
م���ن ج��ان��ب اآخ������ر-  اأ����س���اد مبارك 
املن�سوري الفائز مب�سابقة ال�سوزن 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  لبطولة 
زايد اآل نهيان الرم�سانية ال�سابقة 

للمت�سابقن  ال���ع���ايل  ب��امل�����س��ت��وى 
والتنظيم اجليد للبطولة ، موؤكداً 
كبرية  ط��ف��رة  ���س��ه��دت  ال���ن���ادي  اأن 
من  للعبة  الإق���ب���ال  م�ستوى  ع��ل��ى 
م���واط���ن���ي امل��ن��ط��ق��ة خ�����الل فرتة 
ق�سرية من افتتاحه الذين وجدوا 
متمنياً   ، لرغباتهم  حتقيقاً  فيه 
على  املناف�سات  هذه  مثل  ا�ستمرار 

مدار العام.
من جهتها - اأ�سادت فاطمة حممد 
الفجرية  م���دي���ن���ة  م����ن  ال���ن���ق���ب���ي 
بامل�ستوى املميز والأداء العايل من 

وجدت  اأن��ه��ا  م�سيفة  املت�سابقن 
اللجان  م����ن  ك���ب���رية  م�������س���اع���دات 

ال�ستقبال  م�ستوى  على  املنظمة 
وال��ت�����س��ج��ي��ل مم����ا ي��ح��ف��زه��ا على 

امل�ساركة يف بطولت  ال�ستمرار يف 
النادي امل�ستقبلية.

•• اأبوظبي- رم�صان عطا

عقد يف �سباح اأم�س يف مقر الحتاد 
املوؤمتر  وقائع  اأبوظبي  بالعا�سمة 
املنتدى  ع��ن  ل��الإع��الن  ال�سحفي 
ت�ست�سيف  ال���ذي  ل��ل��ق��درة  ال���دويل 
�سينظمه  وال����ذي  الم�����ارات  دول����ة 
للفرو�سية  ال����������دويل  الحت����������اد 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع احت������اد الإم��������ارات 
ابريل  7و8  ي���وم���ي  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
اجلاري ، وح�سراملوؤمتر ال�سحفي 
املهتمن  و  الإعالمين  من  لفيف 

بريا�سة القدرة والتحمل .
الدكتور  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  واأع������رب 
الري�سي رئي�س احتاد  نا�سر  اأحمد 
ال�سباق  و  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  الإم��������ارات 
الدويل  الحت��اد  بثقة  �سعادته  عن 
لإقامة املوؤمتر  على اأر�س الإمارات 
ومنحها  ل��الم��ارات  دعمه  وت��اأك��ي��د 
القدة  ريا�سة  تطوير  قيادة  �سرف 
باأنه  م����وؤك����دا   ، ع��امل��ي��ا  وال��ت��ح��م��ل 
امل�ستمر  و  الكبري  للدعم  انعكا�س 
الذي يوليه اأ�سحاب ال�سمو �سيوخ 
الدولة  داخ��ل  للفرو�سية  الإم��ارات 
تطور  ي�����س��ه��م يف  خ���ارج���ه���ا مب���ا  و 

ريا�سات الفرو�سية عامليا.

الإمارات  احت��اد  اأن  الري�سي  وق��ال 
للفرو�سية ي�سعى دائما اىل تطوير 
مبا  الفرو�سية   قوانن  حتديث  و 
ريا�سات  ت��ق��دم  و  ت��ط��ور  ي�����س��م��ن 
القدرة  ريا�سة  و  عامة  الفرو�سية 
واحلفاظ  خا�س،  ب�سكل  والتحمل 
ع��ل��ى ���س��ح��ة اخل��ي��ل و ال��ف��ر���س��ان ، 
و اأ���س��اف اأن��ه مبا اأن الإم���ارات هي 
تطوير  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  ال��دول��ة 
ري��ا���س��ة ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل حول 

ال��ع��امل ف��اإن��ه م��ن ال���واج���ب عليها 
الريا�سة ب�سكل  �سمان تطور هذه 

دائم .
كما حتدث يف املوؤمتر �سعادة الدكتور 
غ����امن حم��م��د ال���ه���اج���ري الأم����ن 
للفرو�سية،  الإم��ارات  لحتاد  العام 
وال�سيد اأحمد علي احلمادي مدير 
و  ال��ق��درة  ق��وان��ن  م�سروع تطوير 
التحمل يف الحتاد و تناول املوؤمتر 
ال�سحفي ا�ستعرا�س اأبرز ما �سيتم 

الدويل  امل��ن��ت��دى  خ��الل  مناق�سته 
فندق  يف  �سيعقد  ال���ذي  و  ل��ل��ق��درة 
، واأو���س��ح الهاجري  كونراد - دب��ي 
املنتدى  ا�ست�سافة  يف  الف�سل  اأن 
اجلهود  اإىل  يعود  للقدرة  ال��دويل 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا  وف��د الإم�����ارات اأثناء 
اج���ت���م���اع���ه م����ع الحت�������اد ال�����دويل 
العمومية  اجلمعية  انعقاد  خ��الل 
يف مونتيغرو،  حيث عر�س الحتاد 
بع�س  امل�ساركة  ال��وف��ود  و  ال���دويل 

ال���ت���ي ل حتظى  ال����ق����درة  ق���وان���ن 
بالر�سا، ما دفع بالوفد اإىل املبادرة 
باقرتاح  اأجندة تعديالت لقوانن 
التطوير  مقرتح  عر�س  و  القدرة 
ال�����دويل  امل���ن���ت���دى  ا����س���ت�������س���اف���ة  و 

ملناق�ستها.
اإثر  اأنه على  اإىل  الهاجري  واأ�سار   
واملحا�سر  احل��ك��م  تعين  مت  ذل��ك 
الدويل ال�سيد اأحمد علي احلمادي 
م���دي���را مل�����س��روع ت��ط��وي��ر  قوانن 

ل���دع���م هذه  م�����س��ع��ى  يِف  ال����ق����درة، 
اخل��ط��وة، ت��وج��ه وف��د م��ن الحتاد 
ال�سيد  الهاجري،  الدكتور  برئا�سة 
حممد عي�سى الع�سب املدير العام 
ال�سيد  و  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  دب���ي  ل��ن��ادي 
املدير  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ل��ط��ان  ع���دن���ان 
اأبوظبي للفرو�سية، و  العام لنادي 
ماجد الكيومي ممثل قرية بوذيب 
و اأح��م��د احل��م��ادي وحم��م��ود زيود 
يف  التحمل  و  ال��ق��درة  ق�سم  رئي�س 

الحتاد، و الدكتور علي الطوي�سي 
الحتاد،  يف  البيطرة  ق�سم  رئي�س 
للم�ساركة  �سوي�سرا  يف  ل���وزان  اإىل 
الريا�سي  ال��ف��رو���س��ي��ة  م��ن��ت��دى  يف 
الدويل يف ن�سخته ال�سابعة مل�سروع 
تطوير القوانن وطرح روؤية احتاد 
الم�����ارات. واأو���س��ح احل��م��ادي اإىل 
اأن����ه ق���د ق���ام ب��ت��ن��ظ��ي��م ور�����س عمل 
ل��ل��م��درب��ن وال���ف���ر����س���ان وامل�����الك، 
املوافقة  ق��ب��ل  ال��ق��وان��ن  مل��ن��اق�����س��ة 

اللجان  ع���ل���ى  وع���ر����س���ه���ا  ع��ل��ي��ه��ا 
على  وافقت  بدورها  التي  املنظمه 
الفور، ملا حتتوي عليه من تطوير 
القدرة  ل��ري��ا���س��ة  ف��ع��ال  وحت��دي��ث 
اأو���س��ح احلمادي  ك��م��ا   ، وال��ت��ح��م��ل 
باأن عدد الدول امل�ساركة يف املوؤمتر 
ي�سل اىل 25 دولة من كافة اأنحاء 
العامل، و�سيكون خم�س�سا لتطوير 
وحت��دي��ث ق��وان��ن ري��ا���س��ة القدرة 
والتحمل مبا ي�ساهم يف تطورها و 

تقدمها نحو الأف�سل عامليا.
ومل���ا ل��ل��م��ن��ت��دى م��ن اأه��م��ي��ة كربى 
ال�سخ�سيات  بن  من  �سيكون  فانه 
ال�سيد  ال��دويل  للموؤمتر  احل�سور 
رئ��ي�����س الحتاد  ف��و���س  ان��غ��م��ار دي 
ال�سيد  و  ل���ل���ف���رو����س���ي���ة،  ال�������دويل 
القدرة  رئي�س جلنة  �سيهان  براين 
وال����ت����ح����م����ل ب������الحت������اد ال��������دويل، 
وال�����س��ي��د م��ان��وي��ل ب��ان��دي��را مدير 
دائ�����رة ال����ق����درة، وال�����س��ي��د ج����وران 
اأجري�سرتوم مدير دائرة البيطرة، 
دائرة  من  جراندي  روث  وال�سيدة 
للقدرة  الفنية  اللجنة  الع���الم،و 
ال��دويل واىل جانب عدد  بالحتاد 
يف  التنظيمية  اللجان  ممثلي  من 

العامل.

ن��ادي الإم���ارات ي�ست�سي���ف ور�س���ة الت��دري��ب الإع��الم��ي لالعبي���ن

خت��ام بط�ول��ة ع��ام زاي���د للرماي���ة بن���ادي 
الظف���رة الأح��د املقب��ل

�لإمار�ت ت�ضت�ضيف �ملنتدى �لدويل للقدرة

ال��ري�س��ي : ب��دع��م ال�سي���وخ نق��ود تطوي���ر فرو�سي����ة الع���ال���م
�لهاجري : �ملوؤمتر يهدف لتطوير ريا�ضة �لقدرة عامليا

اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح اأهمية الريا�سة 
بو�سفها و�سيلة لها اآثار اإيجابية يف التنمية وال�سالم، واأداة فاعلة يف تعزيز 
والثقافات  ال�سعوب  خمتلف  بن  والت�سامن  والتفاهم  والتعاون  الت�سامح 
بيئة  امل�سرتك �سمن  والعمل  والتعاي�س  الت�سامح  على  مثال  وهي  والأمم، 

تزخر بالتنوع والإبداع.
وال�سالم،  التنمية  اأج��ل  م��ن  للريا�سة  ال���دويل  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء 
والذي ي�سادف 6 اأبريل من كل عام، حيث اأو�سح معاليه الأولوية الوطنية 
رائدة  وو�سيلة  كاأ�سلوب حياة  الإم���ارات  دول��ة  الريا�سة يف  بها  التي حتظى 
التوجيهات  ظل  يف  والثقايف،  احل�ساري  والتوا�سل  وال�سحة  التعليم  يف 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  الالحمدود من  والدعم 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء، حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى 

لالحتاد ُحكام الإمارات.
يف  الريا�سة  اأهمية  اإىل  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأ���س��ار 
تعزيز التنمية وال�سالم والت�سامح والتفاهم من خالل الألعاب وامل�سابقات 
والدولية،  والإقليمية  املحلية  امل�ستويات  خمتلف  على  املتنوعة  الريا�سية 

يف  والأف����راد  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  لكافة  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  اإىل  م�سريا 
ت�سخري الريا�سة خلدمة الب�سرية واإ�سعاد الإن�سانية عن طريق العمل على 
اإر�ساء جمتمعات �سلمية مزدهرة، وت�سجيع اأ�ساليب واأمناط حياتية �سحية 
اإن�سانيتنا  دوم���اً  وت��وؤك��د  والقيم،  والتعليم  والثقافة  الريا�سة  ب��ن  تربط 

امل�سرتكة وفطرتنا ال�سوية يف التعارف والرتابط والتاآلف والتعا�سد.
واأو�سح معايل وزير الت�سامح اأن مفاهيم احرتام التعددية والقبول بالآخر 
تتجلى يف امليادين الريا�سية على نحو مميز، دون النظر اإىل ما يفرق بن 
يف  املجتمعي  والتما�سك  للتالحم  مثالية  اأداة  هي  الريا�سة  اإن  بل  النا�س، 

كنف من الن�سجام والتناعم بن كافة اجلن�سيات والثقافات.

نهيان بن مبارك: الريا�سة مثال حقيقي ملعاين الت�سامح والعمل امل�سرتك
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الأمني العام ملجل�س ال�سارقة الريا�سي يبحث ال�سوؤون الريا�سية لنادي احلمرية
ا���س��ت��ق��ب��ل ج��م��ع��ة ع��ب��ي��د ال�����س��ام�����س��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
النومان  عبدالعزيز  ال��ري��ا���س��ي  ال��ث��ق��ايف  احل��م��ري��ة  ن���ادي 
النادي. مقر  يف  الريا�سي  ال�سارقة  ملجل�س  العام   الأم��ن 
نائب  ال�سام�سي  غ��امن  �سامل  بح�سور  التباحث  مت  حيث 
واأحمد  املالية  اللجنة  رئي�س  امل��ه��ريي  ماجد  و  الرئي�س 
ال��ك��ت��ب��ي رئ��ي�����س جل��ن��ة الل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة وح��م��ي��د بن 
ال�سام�سي  �سلطان  و  الفردية  الألعاب  جلنة  رئي�س  غدير 
املوا�سيع  م��ن  ع��ددا  املوؤ�س�سي  والتميز  اجل���ودة  م�ست�سار 
التي تخ�س اجلوانب املالية والإدارية واأعمال ال�ستدامة 
اخل���ا����س���ة ب��ت��ن��م��ي��ة وت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل وج����ودة 

ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات النادي.   اخل��دم��ات وال��ن��ت��ائ��ج اخل��ا���س��ة 
ال�سام�سي  عبيد  جمعة  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وت��ط��رق 
والت�سغيلية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه��������داف  ك���اف���ة  اأن  اىل 
ي�سعى  م��درو���س��ة  عمل  خطة  وف��ق  تنفيذها  يتم  ل��ل��ن��ادي 
لتحقيق  الم��ك��ان��ات  لتوفري  الدارة  جمل�س  خاللها  م��ن 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤى 
عبدالعزيز  اأب���دى  وب���دوره  ورع���اه،  اهلل  حفظه  القا�سمي 
الريا�سي  ال�������س���ارق���ة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ن  ال���ن���وم���ان 
للنادي  املتحققة  والنتائج  اخل��دم��ات  مب�ستوى  �سعادته 
الجتماعي. ال���ث���ق���ايف  او  ال���ري���ا����س���ي  امل���ج���ال  يف   ����س���واء 

ه���ذا وق���د مت الت��ف��اق ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ن��ق��اط بالإ�سافة 
امل�سرتكة  امللفات  لعر�س  احللول  من  جمموعه  لعتماد 
�سعادة  �سكر  اخلتام  ويِف  الريا�سي،  واملجل�س  ال��ن��ادي  بن 
على  النومان  عبدالعزيز  �سعادة  ال�سام�سي  عبيد  جمعه 
الريا�سي يف دعم وتعزيز م�سرية  املجل�س  جهوده وجهود 

التنمية يف الأندية الريا�سية يف امارة ال�سارقة.
وجتدر الإ�سارة باأنه مت الطالع على جانب من الربنامج 
ينظمه  ال��ذي   ) املعا�سرة  الريا�سية  الإدارة   ( التدريبي 
 60 مب�ساركة  ال��ق��ادة  اع���داد  مركز  م��ع  بالتعاون  ال��ن��ادي 

متدربا من كافة الأندية الريا�سية. 

 15 حت��ت  للنا�سئات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��وا���س��ل 
عوانه،  ذي��اب  ملعب  على  اليومية  تدريباته  �سنة، 
يف  ال��ك��رة  احت���اد  مبقر  ال��داخ��ل��ي  مع�سكره  �سمن 
الر�سمية  ا�ستحقاقاته  خل��و���س  ا���س��ت��ع��داداً  دب���ي، 
املقبلة يف بطولة غرب اآ�سيا، خالل الفرتة من 7 
ال�سهر اجل��اري، مب�ساركة منتخبات  15 من  اإىل 
فل�سطن،  ل��ب��ن��ان،  ���س��وري��ا،  الأردن،  ال��ب��ح��ري��ن، 
البطولة  تقام  اأن  على  »امل�ست�سيفة«،  والإم����ارات 

بنظام املجموعتن.
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ب��و���س��الخ  اأم���ل  واأك����دت 
للبطولة،  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال��ك��رة، 
على  ق���ادر  للنا�سئات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  اأن  على 
والالعبات  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  ط��ي��ب��ة  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق 
لديهن دافع وحافز قوي على القتال يف املباريات 
التي �سيخ�سنها، واأعربت عن ثقتها الالحمدودة  
وامل�سرف  الناجح  التمثيل  على  وقدرتهن  فيهن، 

لكرة قدم ال�سيدات ودولة الإمارات.
لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأو�سحت 
غرب اآ�سيا، اأن فور تكليفها من جمل�س اإدارة احتاد 
ال��ك��رة ب��رئ��ا���س��ة ال��ل��ج��ن��ة،  مت الع��ت��م��اد ك��ل��ي��اً على 
القيادة  توجهات  �سمن  ال�سابة،  املواطنة  الكوادر 
ال��ر���س��ي��دة ل��دول��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة، بتمكن ال�����س��ب��اب يف 
اأر�س  على  تقام  التي  والبطولت  املجالت  جميع 

الدولة.  
ووج���ه���ت ب��و���س��الخ ال�����س��ك��ر ل��رئ��ي�����س احت����اد الكرة 
العامة  والأمانة  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  واإخوانه 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  واأكادميية  لالحتاد، 
ال�����س��ي��دات، وجل��ن��ة ك���رة ق���دم ال�سيدات  ل��ري��ا���س��ة 
ل��دع��م��ه��م امل�����س��ت��م��ر وم��ت��اب��ع��ت��ه��م ال��دائ��م��ة للكرة 
اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  بو�سالخ  �سكرت  كما  الن�سائية، 
على دعمهم واهتمامهم بكرة ال�سيدات يف املنطقة، 
وتو�سيع  وزي����ادة  اللعبة  تطوير  على  وحر�سهم 
اأن تنظيم  امل��م��ار���س��ات ل��ه��ا، م���وؤك���دة ع��ل��ى  ق��اع��دة 

ن�سخة البطولة احلالية �ستكون ن�سخة مميزة بكل 
املقايي�س.

ويف ال�سياق ذاته، اأو�سحت حورية الطاهري مدرب 
يخ�سع  النا�سئات  اأب��ي�����س  اأن  ال��وط��ن��ي،  منتخبنا 
جلرعات تدريبية مكثفة، حيث يخو�س تدريبات 
البطولة،  مع�سكر  بداية  منذ  وم�سائية،  �سباحية 
والذي د�سن يوم 22 مار�س املا�سي، خ�سنا خالله 
وديتن مع نادي وادي دجلة امل�سري، بهدف زيادة 

اإقرتاب  مع  البدنية،  واجلاهزية  الفني  اجلانب 
املقبل،  ال�سبت  ي��وم  البطولة  م��ب��اري��ات  اإن��ط��الق 
م�ساعفة  جهوداً  يبذلن  الفتيات  اأن  على  موؤكدة 
بكل  الفنية  التعليمات  وينفذن  التدريبات،  خالل 

دقة.
واأ�����س����اف����ت ال����ط����اه����ري، و���س��ع��ن��ا ب���رن���ام���ج جيد 
ظهورنا  يف  التواجد  اإث��ب��ات  وهدفنا  لال�ستعداد، 
الأول، ويف اأول بطولة ر�سمية لنا، واأكدت، على اأن 

لع��ب��ات امل��ن��ت��خ��ب ل��دي��ه��ن ط��م��وح وه����دف واح���د، 
الفوز  ث��م  وم��ن  النهائية،  للمباراة  ال��و���س��ول  ه��و 
لكل  و�سكرها  تقديرها  ع��ن  م��ع��رب��ة،  بالبطولة، 
املنتخب ويدعمه منذ حت�سريات  من يقف خلف 

البطولة، واأولهم اأولياء اأمور الفتيات.
اإىل ذلك، كان اأبي�س الفتيات قد خا�س مباراتن 
خ�سر  دب��ي،  يف  امل�سري  دجلة  وادي  اأم���ام  ودي��ت��ن 
املواجهة الأوىل بهدفن دون مقابل ، فيما ك�سب 

اللقاء الثاين بهدفن مقابل هدف، وخرج املنتخب 
ب��ف��وائ��د ع���دي���دة م���ن ال��ت��ج��رب��ت��ن، ح��ي��ث اطماأن 
الفني بقيادة حورية على جاهزية وزيادة  اجلهاز 
وو�سعت  املنتخب،  لع��ب��ات  ب��ن  الن�سجام  معدل 
التي  الت�سكيلة  م��ع��امل  على  الأ�سا�سية  اللم�سات 

�سيدخل بها الأبي�س غمار البطولة.
اآ�سيا  ب��داأ م�سوؤولو احت��اد غ��رب  اأخ���رى،  م��ن جهة 
م�ساء اأم�س يف التوافد عرب مطار دبي الدويل، يف 

البعثات  اخل��م��ي�����س،  ال���ي���وم   ع�����س��ر  �ست�سل  ح��ن 
الأردن،  البحرين،  فل�سطن،  ملنتخبات  الر�سمية 
لبنان، و�سوريا، وكذا الأطقم التحكيمية للبطولة. 
اآ�سيا  لبطولة غرب  ال�سحفي  املوؤمتر  ويعقد  هذا 
يف   ، اجل��م��ع��ة  غ��د  ي���وم  ���س��ب��اح   ���س��ن��ة،  حت��ت 15 
متام ال�ساعة العا�سرة، وتعقبه مبا�سرة، وحتديداً 
عند ال�ساعة العا�سرة والربع مرا�سم اإجراء قرعة 

البطولة، والتي �ستقام بنظام املجموعتن.

امل�سارعة  احت������اد  ����س���ال���ة  ت�����س��ه��د 
ي���وم اجلمعة  ب��امل�����س��رف  واجل������ودو 
اإقامة بطولة  احل��ايل  اأبريل   27
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
للجودو برعاية حممد بن ثعلوب 
امل�سارعة  احت����اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
خ��ت��ام مو�سم  وذل����ك يف  واجل������ودو 
فريق  لقبها  يحمل  ال��ت��ي  اللعبة 
ن����ادي احت����اد ك��ل��ب��اء ، ف��ي��م��ا يحمل 
ف���ري���ق ن�����ادي اجل���زي���رة ل��ق��ب درع 
املن�سرم  ل��ل��م��و���س��م  ال��ع��ام  ال��ت��ف��وق 
ن��اٍد، والتي  اأف�سل  اإىل جانب لقب 
ت��اأت��ي اإق��ام��ت��ه��ا ع��ق��ب اإغ����الق باب 
الت�سجيل اأم�س الأول عرب الرابط 
الل������ك������رتوين ل�����الحت�����اد ،ووف����ق����ا 
ت�سهد  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  ل��الئ��ح��ة 
م�����س��ارك��ة اأك����ر م���ن 20 ف��ري��ق��ا ، 
قدم  ال����ذي  اجل����ودو  مل��و���س��م  م�سكا 
ال�ساعدين  الالعبن  من  العديد 
ال����ذي����ن ت��ن��ت��ظ��ره��م ال���ع���دي���د من 
امل�ساركات الإقليمية التي اعتمدها 
تنفيذا  الحت�������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
لإ���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه ال��ت��ي مت��ت��د حتى 
مو�سم  ختام  يف  ويتم  م،   2020
اأف�����س��ل الالعبن  ت��ت��وي��ج  اجل����ودو 
للمو�سم  ن���اد  واأف�����س��ل  وامل���درب���ن 

املن�سرم.
وت�سمنت ال�سروط العامة لبطولة 
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 

 2018-2017 ملو�سم  ل��ل��ج��ودو 
،وال��ت��ي ت��ب��داأ اإج�����راءات وزن��ه��ا من 
الحتاد  ب�سالة  �سباحا  التا�سعة 
كافه  ت����ق����ام  ،ح����ي����ث  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
مب�ساركة  ال���ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����س��ات 
الالعبن املواطنن فقط ، لقيمة 
تبداأ  فيما   ، الغالية  البطولة  تلك 
من  اع��ت��ب��ارا  التناف�سية  ال��ن��زالت 
�سباحا  والن�سف  ع�سرة  احل��ادي��ة 
تقيد  ���س��رورة  الالئحة  وح���ددت   ،
املواليد  ب����اأع����م����ار  ال����ف����رق  ك���اف���ه 
املحددة، لكل فئة ومنعت الالئحة 
اللعب يف الفئة الأكرب بهدف توفري 
فر�س التكافوؤ بن الالعبن ، كما 
منعت ال��الئ��ح��ة ع��دم امل�����س��ارك��ة يف 
اأو   ، واح��د  اآن  يف  عمريتن  فئتن 
مركزين  يف  م����درب  اأو  لع���ب  اأي 

خالل املو�سم الواحد ، مع �سرورة 
بدء  قبل  الثبوتية  الأوراق  تقدمي 
النتائج  احت�ساب  ويتم  املناف�سات، 
النهائية من خالل جمع امليداليات 
لكافة الفئات للفوز بالدرع التفوق 

العام.
للبطولة  الفئة  الالئحة  وح��ددت 
تبداأ  التي  املختلفة  الفئات  اأوزان 
بفئات حتت 13 - 14 �سنة ملواليد 
اأوزان  و�سملت   ،2005/  2004

 50  ،-  46  ،-  42  ،38 حت���ت 
وحتت   ،-  66  ،-  60  ،-  55  ،-
كغم   ،90 وحتت   ،73 وفوق   73
 15-16-17 حت���ت  ف���ئ���ات  اأم�����ا 
 2002  -  2001 مل��وال��ي��د  ���س��ن��ة 
 50  - اأوزان  ف�سملت    2003  -
 ،-  73  ،-  66  ،-  60  ،-  55  ،-
كغم..   90 وف����وق   ،90  ،-  81
 20 حت��ت  فهي  الثالثة  الفئة  اأم��ا 
-1999-1998 مل��وال��ي��د  ���س��ن��ة 

2000م فت�سمل اأوزان  - 55 - ، 
 81  ،  -  73  ،  -  66  ،  -  60
 100  ، 100  وفوق   ،  -  90 ، -
كغم ويف حالة التعادل يف املناف�سات 
يتم الحتكام اإىل ال�سكور الذهبي 
لفك الرتباط وفقا لقانون اللعبة 
الأخري يف كافه النزالت..و�سملت 
واأبرز  العقوبات  الفنية  الالئحة 
اللعب  لطريقه  الفنية  التعليمات 

وزمن املباريات.

برعاية حممد بن ثعلوب رئي�س �حتاد �مل�ضارعة و�جلودو

اإقامة بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للجودو 27 اأبريل

دورة التدريب الإعالمي لالعبني 
تتوا�سل بناديي عجمان والإمارات 

لالعبن  الإع��الم��ي  التدريب  دورة  فعاليات  توا�سلت 
التي تنظمها جلنة دوري املحرتفن، بهدف رفع درجة 
الريا�سين،  حياة  يف  الإع���الم  باأهمية  الالعبن  وع��ي 
وكيفية التعامل مع خمتلف الو�سائل الإعالمية، حيث 
اإىل  وانتقلت  الثنن  اأم�س  اأول  عجمان  بنادي  اأقيمت 

نادي الإمارات يوم اأم�س الول الثالثاء.
وركزت الدورة على تزويد الالعبن باملعارف واخلربات 
كما  املختلفة،  الإع����الم  و���س��ائ��ل  م��ع  للتعامل  ال��الزم��ة 
تطرقت لو�سائل التوا�سل الجتماعي واأهميتها يف حياة 

لعبي كرة القدم يف الوقت الراهن.
وح��ظ��ي��ت ال������دورة يف ال��ن��ادي��ن مب�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة من 

لعبي  اإىل  اإ�سافة  والرديف  الأول  الفريق  لعبي  قبل 
املراحل ال�سنية، وحر�س جنوم الفريقن على امل�ساركة 
بالنقا�س حول عدد من مناذج اللقاءات الإعالمية التي 
مت ا�ستعرا�سها خالل املحا�سرات، وبيان الأخطاء التي 

�ساحبتها لتفاديها.
يذكر اأن هذه الدورة تاأتي يف اإطار م�ساعي جلنة دوري 
امل��ح��رتف��ن ال��رام��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة الح�����رتاف لدى 
اأطراف منظومة دوري اخلليج العربي، وتنفيذاً للخطة 
ال�سرتاتيجية للجنة 2017 � 2020، يف جانب تاأهيل 
حمرتفن يت�سمون باملهنية العالية ويحققون اإجنازات 

كروية متميزة حملياً ودولياً.

�ملوؤمتر �ل�ضحفي وقرعة �لبطولة .. �جلمعة �ملقبلة

اأبي���س الن��ا�سئ��ات يكث���ف ا�ستع���دادات���ه ل� »غ��رب اآ�سي���ا«
بو�ضالخ : �للجنة �لعليا �ملنظمة للبطولة من كو�درنا �ملو�طنة
�لطاهري: هدفنا �إثبات �لتو�جد يف �أول بطولة ر�ضمية لنا
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و�سع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد حامل اللقب 
يف العامن الخريين على م�سارف الدور ن�سف النهائي بقيادته اىل 
الفوز على م�سيفه يوفنتو�س اليطايل الو�سيف -3�سفر يف تورينو 
رونالدو هدفن يف  النهائي. و�سجل كري�ستيانو  ربع  ال��دور  ذه��اب  يف 

الدقيقتن 3 و64 و�سنع الثالث للربازيلي مار�سيلو )72(.
رونالدو  وفر�س  م��دري��د.  يف  املقبل  الرب��ع��اء  ايابا  الفريقان  ويلتقي 
هذا  امل�سابقة  يف  هدفا   14 اىل  ر�سيده  ورف��ع  للمباراة  جنما  نف�سه 
املو�سم وال� 22 يف الدور ربع النهائي )يف 19 مباراة(، وال� 122 يف 

امل�سابقات الوروبية وال� 119 يف امل�سابقة القارية العريقة.
يهز  اوروب��ا  ابطال  دوري  تاريخ م�سابقة  اول لعب يف  رونالدو  وب��ات 
ال�سباك يف 10 مباريات متتالية. كما رفع رونالدو غلته من الهداف 
بعد  �سباكه  ي��ه��ز  ف��ري��ق  ك��اأك��ر  اه����داف   9 اىل  يوفنتو�س  م��رم��ى  يف 
اأي�سا( مت�ساويا مع غرميه الدويل  �سباك بايرن ميونيخ )9 اهداف 
الرجنتيني ليونيل مي�سي )9 اهداف يف مرمى ار�سنال النكليزي(. 
وكان نهائي العام املا�سي جمع ريال مدريد مع يوفنتو�س يف كارديف، 
بينها   1-4 زي��دان  الدين  زي��ن  الفرن�سي  مدربه  بقيادة  الأول  وف��از 
النهائي  ن�سف  ال��دور  من  وث��اأر خلروجه  الثاين،  ال�سوط  يف  ثالثية 
للم�سابقة مو�سم 2014-2015 عندما جرده يوفنتو�س من اللقب 
بالفوز عليه 2-1 يف تورينو وتعادلهما 1-1 يف مدريد، وكانت املرة 
يحمل  التي  القارية  امل�سابقة  يف  امللكي  النادي  فيها  يخ�سر  الخ��رية 
لقبها يف العامن الخريين والرقم القيا�سي يف عدد اللقاب )12(. 
بيوفنتو�س  الثانية  اخل�����س��ارة  احل���اق  يف  ال��ي��وم  امللكي  ال��ن��ادي  وجن��ح 
امام  ار�سه بعد الوىل  76 الخ��رية على  ال�  ار�سه يف مبارياته  على 
“ال�سيدة  لفريق  الوىل  اخل�سارة  ه��ي  كما  المل���اين.  ميونيخ  ب��اي��رن 
العجوز” بعد 27 مباراة اوروبية. وهو الفوز الول للنادي امللكي على 
يوفنتو�س يف عقر داره منذ 56 عاما. وبكر النادي امللكي بالت�سجيل 
الذي  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  ال��دويل  وامل�سابقة  هدافه  عرب 
ا�ستغل متريرة عر�سية من اي�سكو فتابعها بيمناه من م�سافة قريبة 

على ي�سار احلار�س العمالق جانلويجي بوفون )3(.
ك��رة داخل  تلقيه  اث��ر  التعادل  ي��درك  دي��ب��ال  ب��اول��و  وك��اد الرجنتيني 

قوية  �����س����دده����ا  امل���ن���ط���ق���ة 
بي�سراه ارتطمت 

ب������������ق������������دم 
رام�����و������س 
وحت����ول����ت 
ركنية  اىل 
 ، )6 (
واب����������ع����������د 

رام��������و���������س 
ب���������راأ����������س���������ه 

ت�سديدة 

نافا�س  كيلور  احل��ار���س  انقذ  ث��م   ،)13( املنطقة  داخ��ل  م��ن  بنتاكور 
غونزالو  الرجنتيني  ك��رة  اب��ع��د  عندما  ال��ت��ع��ادل  ه��دف  م��ن  م��رم��اه 
هيغواين بيمناه من م�سافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انربى لها 
الثاين بردها  العار�سة يوفنتو�س من الهدف  ديبال )22(. وانقذت 
ت�سديدة قوية لالملاين طوين كرو�س من خارج املنطقة )36(. واهدر 
رونالدو فر�سة التعزيز مطلع ال�سوط الثاين عندما تلقى كرة داخل 
انذارا  املنطقة ف�سددها بجوار القائم المين )50(. وتلقى رامو�س 
بوفون مرماه من هدف  واأن��ق��ذ  الي��اب )55(.  م��ب��اراة  �سيبعده عن 
الفرن�سي  بديل  فا�سكيز،  للوكا�س  قوية  لت�سديدة  بت�سديه  حمقق 
كرمي بنزمية من حافة املنطقة. وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثان 
الربتغايل  تابعها  كارفاخال  اثر متريرة عر�سية من  لرونالدو  رائع 
بت�سديدة اكروباتية على ي�سار احلار�س بوفون الذي اكتفى مبراقبتها 
بطرد  موجعة  �سربة  يوفنتو�س  وتلقى   .)64( �سباكه  تعانق  وه��ي 
اليغري مباندزوكيت�س  ديبال خل�سونة بحق كارفاخال )66(. ودفع 
ا�سامواه والربازيلي دوغال�س كو�ستا )69(. وعزز  وماتويدي مكان 
ريال مدريد تقدمه بهدف ثالث بعد تبادل الكرة مع اكر من لعب 
داخل  املتوغل  مار�سيلو  للربازيلي  مررها  الذي  رونالدو  عند  انتهت 
املنطقة فك�سر م�سيدة الت�سلل وانفرد ببوفون وراوغه قبل ان يتابعها 
الرابع  ال��ه��دف  ب��وف��ون م��ن  العار�سة  امل��رم��ى )72(. وان��ق��ذت  داخ��ل 

بردها ت�سديدة قوية للكرواتي ماتيو كوفا�سيت�س، بديل 
الربتغايل  وك��ان   .)88( مودريت�س  لوكا  مواطنه 

وا�سعة  اإ���س��ادات  مو�سع  رونالدو  كري�ستيانو 
بعد حتقيقه رقما قيا�سيا وت�سجيله هدفا 
مرمى  يف  رائ��ع��ة  خلفية  مق�سية  ب��رك��ل��ة 
يوفنتو�س اليطايل، وقيادته ريال مدريد 

ال�سباين حامل اللقب للتفوق على م�سيفه 
الدور ربع النهائي لدوري  ذهاب  يف  -3�سفر 

اأب��ط��ال اأوروب����ا يف ك��رة ال��ق��دم. وب���ات الربتغايل 
)33 عاما( الثالثاء اأول لعب ي�سجل خالل ع�سر 

مباريات على التوايل يف امل�سابقة الأوروبية، ورفع ر�سيده اىل 
دوري  تاريخ  يف  هدفا  الأب��������ط��������ال. 119 

الأب���رز  ال��ل��م��ح��ة  ان  لتي ال  ا
اأم�سية  ط���ب���ع���ت 

تورينو  مدينة 
الي���ط���ال���ي���ة، 

ك������������ان������������ت 

الهدف الثاين الذي �سجله رونالدو، عرب ركلة مق�سية خلفية ارتقى 
ليوفنتو�س  ال�سطوري  احلار�س  مرمى  يف  بدقة  و�سددها  عاليا،  لها 
و�ساهم  مواجهتها.  يف  �ساكنا  ي��ح��رك  مل  ال���ذي  ب��وف��ون  جانلويجي 
املا�سين، ب�سكل  املو�سمن  اللقب يف  رونالدو يف اقرتاب ريال، حامل 
ال�سادة  وك��ان��ت  النهائي.  ن�سف  ال���دور  اىل  بطاقته  حجز  م��ن  كبري 
الأوىل بالربتغايل من مدربه الفرن�سي زين الدين زيدان الذي اعترب 
“اأحد اأجمل الأه���داف يف تاريخ ك��رة القدم«.  ان ه��دف رون��ال��دو ك��ان 
وكان رونالدو قد �سجل الهدف الأول لفريقه بعد مرور اأقل من ثالث 
“ال�سيدة  فريق  م�سجعي  م��ن  ا�ستهجان  ب�سافرات  ليالقى  دق��ائ��ق، 
العجوز”. ال ان امل�سجعن اأنف�سهم مل يجدوا �سبيال �سوى الت�سفيق 
لرونالدو بعد هدفه الثاين الذي اأتى اثر متريرة من داين كارفاخال. 
بيده  وملوحا  قلبه  على  ي��ده  وا�سعا  مبثلها،  التحية  الربتغايل  ورد 
“ت�سفيق  اإمتنان للم�سجعن. واعترب كارفاخال ان  الخرى كعالمة 
اجلماهري لكري�ستيانو يقول كل �سيء«. وراأى زيدان الذي عرف كيف 
احلاجة للحفاظ  دعت  كلما  ويريحه  الأبرز،  لعبه  “يق�سط” جهود 
على جاهزيته البدنية حتى املراحل احلا�سمة، اأكد اأن “رونالدو يقوم 
التلفزيوين  البث  كامريات  والتقطت  فعلها«.  باإمكانه  وحده  باأ�سياء 
ردة فعل زيدان على الهدف، اذ قام بو�سع يده على 
عجزه  تظهر  ع��ب��ارات  وجهه  وعلى  راأ���س��ه، 

عن الت�سديق.
وت�����اب�����ع ال���ف���رن�������س���ي مم����ازح����ا 
اأج����م����ل  ي�����ك�����ون  ل  “قد 
م��������ن ال��������ه��������دف ال��������ذي 
غال�سكو”  يف  ���س��ج��ل��ت��ه 
ه���دف  اإىل  ا������س�����ارة  يف 
ال���ف���وز ال����ذي ���س��ج��ل��ه يف 
ليفركوزن  باير  مرمى 
ع���ام   )1-2( المل��������اين 
بت�سديدة   ،2002
بقدمه  الطاير”  “على 
الي�سرى، منح من خالله 
ريال لقبه التا�سع يف دوري 

اأبطال اأوروبا.
املدرب  “اأنا  زي���دان  اأ���س��اف 
للكرة  عا�سق  اأي�سا  ولكني 
اأ�ساهد  وعندما  امل�ستديرة، 
م����ث����ل ه��������ذه الأه������������داف 
مي���ك���ن���ن���ي ال����ت����اأك����ي����د 
مل���اذا رون���ال���دو هو 
خم��ت��ل��ف عن 

الآخرين«.

ا�ستكمال  للجوجيت�سو عن  الإم��ارات  احت��اد  اأعلن 
املحلية  لالأندية  املنت�سبن  والالعبات  الالعبن 
ملع�سكر تدريب الربيع بنجاح، والذي ا�ستمر على 
مدار ت�سعة اأيام يف الفرتة ما بن 28 – 5 اأبريل، 
وذلك �سمن التح�سريات املكثفة التي ي�ستعد من 
اأبوظبي  ببطولة  للم�ساركة  ال��الع��ب��ون  خاللها 
احلدث   ،2018 اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف  العاملية 
الأكرب والأقوى على �ساحة اجلوجيت�سو العاملية، 

يف يوبيلها الربونزي.
�سمن  وال��الع��ب��ات  الالعبن  املع�سكر  يف  و���س��ارك 
والتي  �سنة   21 �سن  حت��ت  الأوىل  جمموعتن، 
�سن  والثانية فوق  75 لعب ولعبة،  بها  �سارك 
ولعبة،  لعب   30 بها  �سارك  والتي  �سنة،   21
حيث انعقد املع�سكر بن مدينتي اأبوظبي والعن 
ب�سكل يومي مت�سمناً تدريبات �سباحية وم�سائية 
منتظمة متتد كل منها على مدار �ساعتن، ليوفر 
بذلك اأجواء تاأهيلية مكثفة للم�ساركن، م�ستهدفاً 
ببطولة  للم�ساركة  ال��الع��ب��ن  ا���س��ت��ع��داد  ت��ع��زي��ز 
وتاأهيلهم  العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو،  اأبوظبي 

على كافة امل�ستويات النف�سية واجل�سدية.
ع��ل��ى تطوير  ال��رتك��ي��ز  اإىل  امل��ع�����س��ك��ر  ���س��ع��ى  ك��م��ا 
الالعبن  ل����دى  ال��ف��ن��ي��ة  وامل�����ه�����ارات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الرتكيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�����س��ارك��ن،  وال��الع��ب��ات 
اجل�سدية،  والقوة  البدنية  اللياقة  تدريبات  على 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، عكف امل�ساركن باملع�سكر على 
والالعبات  الالعبن  بع�س  وتقنيات  اأداء  درا�سة 
الأخ�����رى، للتعرف على  ال����دول  امل��ت��واف��دي��ن م��ن 
لتعزيز  املواجهة  فنيات  واأدق  املمار�سات  اأف�سل 

فر�س الفوز.
وقال حمد نواد، اأحد الالعبن امللتحقن باملع�سكر 
والذي �سي�سارك ببطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
احلزام  يف  امل��ح��رتف��ن  ف��ئ��ة  �سمن  اجلوجيت�سو 
تدريبات  الربيع  مع�سكر  خالل  “�سهدنا  الأزرق: 
املناف�سة  م�����س��ت��وى  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى  ل��ل��غ��اي��ة،  ق��وي��ة 
م�ساركتنا  خ��الل  نخو�سها  اأن  املتوقع  م��ن  التي 
اأهم  من  نعتربها  والتي  الكربى،  البطولة  بهذه 
البطولت التي ن�سارك بها ونتطلع حقاً لتحقيق 
اإجن������ازات ج���دي���دة م���ن خ��الل��ه��ا، ول ي�����س��ع��ن��ا اإل 
للجوجيت�سو  الإم����ارات  لحت���اد  بال�سكر  التوجه 
تزويدنا  على  ال��دائ��م  حلر�سهم  الفنية  واإدارت����ه 
اأدائنا  م�ستوى  لتعزيز  الالزمة  التدريبات  بكافة 

وتقوية فر�سنا يف حتقيق جناحات متتالية«.
الإم���������ارات  ب�����دء احت�������اد  اإىل  الإ�������س������ارة  وجت�������در 
للجوجيت�سو بتنظيم مع�سكرات التدريب ال�سنوية 
لالعبي ولعبات اجلوجيت�سو منذ خم�س �سنوات، 
حيث يتم عقد ثالث مع�سكرات للتدريب بالتزامن 
ال�سيفي  املع�سكر  وه��ي  املدر�سية،  العطالت  م��ع 
واملع�سكر ال�ستوي ومع�سكر الربيع، وذلك حر�ساً 

من الحتاد على اأن يتمكن الالعبن من احلفاظ 
عن  ان�سغالهم  وع���دم  ال��درا���س��ي  م�ستواهم  على 

درا�ستهم باأي �سكل.
وتعد بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 
�ساحة  على  والأق����وى  الأك���رب  احل���دث   2018
اأبريل   16 العاملية، حيث تنطلق يف  اجلوجيت�سو 
ن�سخة  اأب���ري���ل، يف   29 وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى  اجل�����اري 
متميزة وفريدة عن �سابقاتها وذلك احتفاًء بعام 
اأع��وام من النجاحات والتميز على   10 ب�  زايد و 
الحتاد  �سرح  كما  وال���دويل،  املحلي  ال�سعيدين 
ع���ن م�����س��ارك��ة حم��ل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة وع���امل���ي���ة غري 
البطولة  العا�سرة من  الن�سخة  لتجمع  م�سبوقة، 
اأمل����ع الأ���س��م��اء يف ع���امل اجل��وج��ي��ت�����س��و ع��ل��ى مدى 
زايد  مبدينة  اأرينا  مبادلة  �سالة  يف  يوماً،   13

الريا�سية يف العا�سمة اأبوظبي. 
العا�سرة مع  ن�سختها  البطولة يف  تنطلق  و�سوف 
 16 من  للجوجيت�سو  العاملي  اأبوظبي  مهرجان 
�سيتم  وال����ذي  اأب��ري��ل   21 ح��ت��ى  وي�ستمر  اأب��ري��ل 
تخ�سي�سه لعدة فئات منها فئة الأ�سبال وال�سباب 
الأبي�س  احل���زام  وفئة  �سنة   17 اىل   4 �سن  م��ن 
ب��ج��م��ي��ع فئات   4 و   3 الأ����س���ات���ذة  ل��ل��ك��ب��ار، وف��ئ��ة 

الأحزمة.
للجوجيت�سو  العاملي  اأبوظبي  مهرجان  و�سي�سهد 
خ���الل ال��ع��ام اجل����اري م�����س��ارك��ة ن��وع��ي��ة لالعبن 

بفئة  اخلا�سة  الباراجوجيت�سو  مناف�سات  �سمن 
يعترب  ما  ت�سنيفاتهم،  مبختلف  الهمم  اأ�سحاب 
الإمارات  دول��ة  توليه  ال��ذي  الهتمام  على  دلياًل 
من  الفئة  ب��ه��ذه  للجوجيت�سو  الإم����ارات  واحت���اد 
ت��وف��ري الفر�س  ال��ري��ا���س��ي��ن وال���الع���ب���ن، ع���رب 
الألقاب  على  للمناف�سة  لهم  الإمكانيات  واإتاحة 

العاملية. 
للجوجيت�سو  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  و���س��ت��ب��داأ 
للنا�سئن من 22 حتى 23 اأبريل، بينما تنطلق 
مل��ح��رتيف اجلوجيت�سو  ال��ع��امل��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة 
املناف�سات  لتختتم مع  اأبريل،   28 24 حتى  من 
يوم  �ستعقد  والتي  الأ�سود  احل��زام  لفئة  النهائية 

اأبريل.  28
ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  �ست�سهد  ك��م��ا 
العام ولأول مرة على الإطالق  اجلوجيت�سو هذا 
اأبريل،   24 اإ�سافة مناف�سات “ملك الب�ساط” يف 
الفائزين يف  اأبطال اجلوجيت�سو  �سيتناف�س  حيث 
البطولت الت�سعة املا�سية للو�سول اإىل الت�سفيات 
النهائية و الظفر بلقب “ملك الب�ساط” للدورة 
ملحرتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  م��ن  ال��ع��ا���س��رة 

اجلوجيت�سو. 
اأب��وظ��ب��ي العاملية  و���س��ي��ت��م الإع�����الن ع���ن ج���ائ���زة 
اأبريل، حيث يقوم   29 ملحرتيف اجلوجيت�سو يوم 
باأف�سل  بالحتفاء  للجوجيت�سو  الإم���ارات  احت��اد 

املواهب واملوؤ�س�سات الداعمة لريا�سة اجلوجيت�سو 
من خالل حفل تكرميي فريد من نوعه يختتم 

به املو�سم الريا�سي 2017 - 2018.
العديد  ط��ي��ات��ه��ا  يف  ال���ب���ط���ول���ة  ���س��ت��ح��م��ل  ك���م���ا 
املتنوعة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن 
وال�سحية  والتثقيفية  التوعوية  العمل  وور����س 
امل�سوؤولية  م��ن  انطالقاً  ذل��ك  ي��اأت��ي  والريا�سية، 

املجتمعية لالحتاد وتعزيزاً لدوره يف رفع الوعي 
املجتمعي. وتعترب هذه البطولة بجميع فعالياتها 
واأن�����س��ط��ت��ه��ا ال��رتف��ي��ه��ي��ة وج���ه���ة ع��امل��ي��ة جلميع 
الريا�سة  وحمبي  اجلوجيت�سو  ريا�سة  م�سجعي 
وتثقيفية  ترفيهية  ع��ام، كذلك هي وجهة  ب�سكل 
للعائالت والأف��راد لق�ساء وقت ممتع من خالل 

الفعاليات والأن�سطة املختلفة املرافقة للبطولة.

�إ�ضاد�ت برونالدو ومق�ضيته �ملذهلة

ريال مدريد على م�سارف ن�سف نهائي دوري الأبطال 
ديوكوفيت�س يوؤكد النف�سال عن 

اأغا�سي و�ستيبانيك 
ال�سربي  امل�سرب  ك��رة  ل��الع��ب  العامة  ال��ع��الق��ات  ف��ري��ق  اأك���د 
عانى  وال��ذي  �سابقا  عامليا  اأول  امل�سنف  ديوكوفيت�س،  نوفاك 
يف الفرتة املا�سية ل�ستعادة م�ستواه بعد غياب مطول ب�سبب 
اأغا�سي  اأن��دري��ه  الم��ريك��ي  م��درب��ي��ه  ع��ن  انف�ساله  ال���س��اب��ة، 

والت�سيكي راديك �ستيبانيك.
الدور  من  بخروجه   2017 ملو�سم  حدا  ديوكوفيت�س  وو�سع 
ربع النهائي لبطولة وميبلدون ب�سبب اإ�سابة يف املرفق، وعاد 
للمالعب يف بداية 2018 لكنه مل يكن موفقا حتى الآن، اإذ 

خرج املتوج ب�12 لقبا يف الغراند �سالم من الدور ثمن 
عملية  اإج���راء  قبل  ا�سرتاليا،  لبطولة  النهائي 

جراحية طفيفة.
يف  املناف�سات  اىل  جم���ددا  ديوكوفيت�س  وع���اد 

دورة انديان ويلز، اوىل دورات املا�سرتز 
لكنه خ�سر  للما�سرتز،  نقطة  لالألف 

الثاين  ال����دور  يف  الأوىل  م��ب��ارات��ه 
دانيال  املغمور  الياباين  يد  على 
يف  نف�سه  امل�سري  لقي  ث��م  ت���ارو، 

دورة ميامي للما�سرتز بخ�سارته 
الفرن�سي  اأم����ام  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 

بونوا بري.
العالقات  ف��ري��ق  اأع���ل���ن  والأرب����ع����اء، 
“بعد  العامة التابع للنجم ال�سربي 
دورة ميامي، قرر نوفاك ديوكوفيت�س 

اإنهاء  ���س��ت��ي��ب��ان��ي��ك  رادي������ك  وم���درب���ه 
ت��ع��اون��ه��م��ا. ك��م��ا ان��ت��ه��ى ال��ت��ع��اون بن 

نوفاك واأندريه اأغا�سي«.
مرّكًزا  ن��وف��اك  “يظل  ال��ب��ي��ان  اأ���س��اف 

واأكر  اأق���وى  ب�سكل  للعودة  ومتحم�سا 
ب�سبب  طويلة  ت��وق��ف  ف��رتة  بعد  م��رون��ة 
واأ�سلوب  ثقته  على  اأث��رت  التي  الإ�سابات 
ديوكوفيت�س  “�سيم�سي  متابعا  لعبه”، 
ليبداأ  ع��ائ��ل��ت��ه  م����ع  ال���ق�������س���رية  اإج�����ازت�����ه 

دون  املقبلة”،  وال��دورات  الرتابية  املالعب  ملو�سم  ا�ستعداداته 
نهاية  اأع��ل��ن يف  ق��د  اأغ��ا���س��ي  وك��ان  امل�ستقبلي.  م��درب��ه  حتديد 
لديوكوفيت�س.  ك��م��درب  ملهمته  ح��د  و���س��ع  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 
وق���ال ال��ن��ج��م الأم���ريك���ي ال�����س��اب��ق ال��ف��ائ��ز بثمانية األ��ق��اب يف 
بي  ا���س  )اي  �سبكة  نقلتها  ر�سالة  يف  �سالم،  الغراند  بطولت 
ممكنة.  نية  باأف�سل  نوفاك  م�ساعدة  حاولت  الأمريكية،  ان( 
وجدنا يف اأغلب الأحيان اأنف�سنا متوافقن على عدم التفاهم. 

ل اأمتنى له �سوى الأف�سل مل�ستقبله.
وبداأ اغا�سي )47 عاما( ال�سراف على ديوكوفيت�س العام 
املا�سي قبيل بطولة رولن غارو�س الفرن�سية، حيث 

خرج ال�سربي من الدور ربع النهائي.
ديوكوفيت�س  ان��ف�����س��ل  امل��ا���س��ي،  ق��ب��ل  ال��ع��ام  ويف 
وال�سلوفاكي  بيكر  بوري�س  المل��اين  مدربيه  عن 
كانون  يف  �ستيبانيك  مع  فتعاقد  فايدا،  ماريان 
اأيار  يف  اأغ��ا���س��ي  ث��م   216 دي�سمرب  الأول 

مايو 2017.

قبيل �نطالق �حلدث �لأكرب و�لأقوى على �ضاحة �جلوجيت�ضو �لعاملية بعد �أقل من �أ�ضبوعني

لعبو الأندية املحلية ي�ستكملون مع�سكر تدريب الربيع بنجاح ا�ستعدادًا للم�ساركة ببطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
�لالعبون و�لالعبات من �أبناء �لدولة يكر�ضون �أق�ضى طاقاتهم لرفع ��ضم �لدولة عاليًا يف �ملن�ضة �لعاملية �لأكرب

وفاة القائد ال�سابق ملنتخب انكلرتا ويلكينز 
ت���ويف ال��ق��ائ��د ال�����س��اب��ق ملنتخب ان��ك��ل��رتا ل��ك��رة ال��ق��دم راي 
اإ�سابته  م���ن  اأي�����ام  ب��ع��د  ع���ام���ا،   61 ع��م��ر  ع���ن  وي��ل��ك��ي��ن��ز 
اأث��ره��ا يف غيبوبة، بح�سب  اأدخ��ل على  ح��ادة  قلبية  بنوبة 
وداف���ع لعب  ت�سل�سي.  ال�سابق  ن��ادي��ه  الأرب��ع��اء  اأع��ل��ن  م��ا 
بينهما  اأوروب���ي���ا،  ن��ادي��ا   11 األ����وان  ع��ن  ال�سابق  ال��و���س��ط 
مان�س�سرت يونايتد النكليزي، ميالن اليطايل، ورينجرز 
ال���س��ك��ت��ل��ن��دي وب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان ال��ف��رن�����س��ي. ومنذ 
يف  ج��ورج  �سان  م�ست�سفى  يف  العالج  يتلقى  ك��ان  اجلمعة، 
لندن، منذ تعر�سه لنوبة قلبية حادة، اأدخل على اثرها يف 
غيبوبة ا�سطناعية. واأعرب ت�سل�سي حامل لقب الدوري 
النكليزي يف بيان الأربعاء، عن �سدمته لتلقي خرب وفاة 

لعبه وقائده وم�ساعد مدربه ال�سابق.
اأبرز  اأح��د  �سك،  اأدن���ى  دون  م��ن  “كان  ويلكينز  ان  اأ���س��اف 
رمزا  راي  كان  النادي،  ن�ساأوا يف  الذين  الالعبن  واأ�سهر 
حمبوبا و�سفريا. واأعرب يونايتد عن حزنه لرحيل لعبه 
ال�سابق، قائال عرب تويرت، ان كل اأفراد النادي يت�سامنون 
م���ع ع��ائ��ل��ت��ه وحم��ب��ي��ه. ك��م��ا غ����رد ن�����ادي م���ي���الن بعبارة 
�سنفتقدك راي. هذه الليلة �سنقاتل من اأجل كل كرة، كما 
كنت لتفعل”، يف ا�سارة اىل املواجهة املرتقبة بن ميالن 
وغرميه انرت م�ساء الأربعاء، يف مباراة موؤجلة من املرحلة 

من الدوري اليطايل لكرة القدم. وخا�س ويلكينز   27
خالل م�سريته 695 مباراة، منها 84 مباراة دولية مع 
ع�سر  يف  القائد  �سارة  خاللها  حمل  النكليزي،  املنتخب 

مباريات. �سجل 49 هدفا، منها اأربعة اأهداف دولية.
على  ا���س��رف  التدريب حيث  دخ��ل معرتك  اع��ت��زال��ه،  بعد 
اأندية كوينز بارك رينجرز وفولهام اللندنين، ومنتخب 

ملدربي  كم�ساعد  يعمل  ان  قبل  وج��ي��زة،  ل��ف��رتة  الردن 
و2008-  2000-1998( دفعتن  على  ت�سل�سي 
التعليق  جم��ال  يف  اأي�سا  ويلكينز  وعمل   .)2010
ال��ت��ل��ف��زي��وين، ع��ل��م��ا ان���ه ع��ان��ى خ���الل ح��ي��ات��ه من 
عام  عنها  ك�سف  الكحول،  �سرب  يف  اإف��راط  م�سكلة 

2016. وقال ويلكينز يف ت�سريحات �سابقة لعبو 
كرة القدم الذين يعتقدون انهم مميزون، يرتكبون 
لعبت  لأن��ن��ي  حمظوظا  كنت  م�سيفا  ك��ب��ريا،  خطاأ 
ح��ت��ى ���س��ن الأرب���ع���ن اأو احل��ادي��ة والأرب���ع���ن. لكن 
عندما قرر الزمن انني غري قادر على ال�ستمرار، 
عانت بطريقة اأنا اأكيد ان العديد من الريا�سين 
يعرفونها. اأ�ساف من ال�سعب تعوي�س ما متنحه 
الكتئاب،  �سيء من  ب�سكل  الريا�سة عانيت  اإي��اك 

واأّثر ذلك على عائلتي باأكملها.



ورقة تنهي ماأ�ساة عائلة بعد ربع قرن
ا�ستمرت نحو ربع قرن عر �سائق تاك�سي من جنوب  بعد معاناة 
ق�سا�سة  ق���راأت  بعدما  وذل���ك  امل��ف��ق��ودة،  ابنته  على  ال�سن  غ��رب 

ورقية وزعها والدها، تفيد بالبحث عن طفلة �سلت طريقها.
يبيعان  اأب��واه��ا  ك��ان  بينما  عاما،   24 قبل  كيفينغ  الطفلة  وفقدت 

الفواكه يف اأحد �سوارع ت�سينغداو يف جنوب البالد.
ويف 2015 تخلى الزوجان عن بيع الفواكه، وامتهن الأب وظيفة 
�سائق تاك�سي كي يتمكن من البحث على ابنته يف اأماكن خمتلفة، 

وقام بتوزيع اآلف الق�سا�سات الورقية لذلك الغر�س.
وت�سمنت الأوراق �سورة الطفلة وموا�سفاتها، وطلب الوالد املكلوم 

من الزبائن ن�سر املعلومات على مواقع التوا�سل الجتماعي.
وو�سلت واحدة من تلك الأوراق اإىل البنة املفقودة والتي باتت تبلغ 
من العمر 27 عاما، وتعي�س يف مقاطعة جيلن التي تبعد حوايل 
3 اآلف كيلومرت عن ت�سينغداو، حيث ن�ساأت با�سم خمتلف، لكنها 
كانت على علم باأنها فتاة متبناة. واأكدت فحو�س احلم�س النووي 
 West China Daily اأنها ابنة الزوجن املفقودة. وذكر موقع

اأن الفتاة �ستطري، الثالثاء، اإىل ت�سينغداو ملقابلة والديها.

هكذا يعاملون حقائب امل�سافرين يف اليابان
اأظهر فيديو لفت ما يحدث يف اليابان خالل التعامل مع اأمتعة 
جديدة  طريقة  اليابانيون  ابتكر  اإذ  احلقائب،  �سري  على  ال�سفر 

للتعامل معها باأ�سلوب غري متوقع.
وك�سفت اللقطات، التي ن�سرت على و�سائل للتوا�سل الجتماعي، 
وذلك  ال��ي��اب��ان،  اإىل  ت�سل  ح��ن  الأم��ت��ع��ة  م��ع  التعامل  يتم  كيف 
بطريقة معاك�سة ملا قد يتوقعه الكثريون منا حن ت�سل حقائبنا 
بتنظيفها  الواقع  يف  يقومون  اليابان  ففي  وجهاتها،  اإىل  الثمينة 

من اأجلك.
بقطعة  الأم��ت��ع��ة  م�سح  ت��ت��وىل  خمت�سة  عاملة  الفيديو  ويظهر 

قما�سية بي�ساء قبل ت�سليمها لأ�سحابها.
اأي مطار  ومل حتدد و�سائل التوا�سل مكان التقاط الفيديو، ويف 
اأن  بعد  الفيديو  ه��ذا  وي��اأت��ي  م���رتو.  م��وق��ع  ن�سر  م��ا  ك���ان، ح�سب 
اأظهرت لقطات قبل اأيام كيف يتعامل عمال املطار يف مطار لوتون 

الربيطاين، وهم يركلون احلقائب يف الهواء، وفق املوقع.

مزاح يتحول اإىل جرمية دموية على في�سبوك 
الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  على  ت��داول��ه  مت  ���س��ادم،  فيديو  يف 
الر�سا�س  بطلقات  حم�سو  مب�سد�س  تعبث  وه��ي  ام����راأة  ظ��ه��رت 
ال�سيارة خالل بث حي على  داخ��ل  النار على رجل  اأن تطلق  قبل 

في�سبوك، الأحد املا�سي.
واأظ��ه��ر بث في�سبوك لي��ف رج��ال يدعى ديفن هوملز، يجل�س يف 
ولية  يف  بهيو�سنت  الوقود  حمطات  اإح��دى  داخ��ل  �سيارة  مقدمة 
تك�سا�س الأمريكية، وبجانبه امراأة تدعى كا�ساندرا دامبري، ورجل 
ميزحون  الثالثة  الأ�سخا�س  كان  وبينما  اخللفي.  املقعد  يف  اآخ��ر 
داخل ال�سيارة خالل بث حي على في�سبوك، و�سع الرجل اجلال�س 
يف املقعد اخللفي م�سد�سا بن هوملز ودامبري، اجلال�سن يف املقاعد 
وق��ام��ت بتوجيهه نحو  امل�����س��د���س  دام��ب��ري  وال��ت��ق��ط��ت  الأم���ام���ي���ة. 
الكامريا، وحينها قال هوملز: اأنت ت�سيبيني بالتوتر، قبل اأن تطلق 
والدماء  احل��ي  البث  وانتهى  راأ���س��ه.  يف  اأ�سابته  ر�سا�سة  دامبري 
تلطخ اأيدي دامبري والرجل اجلل�س يف املقعد اخللفي، يف حن كان 
قمي�س هوملز ملطخا بالدماء. واألقت ال�سرطة الأمريكية القب�س 
على دامبري، فيما ادعت املراأة اأنها كانت تعبث بامل�سد�س ومل تظن 

اأنه كان حم�سو بالطلقات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ف�سل برنامج رو�سي لتو�سيل الطرود 
ا�سطدامها بجدار يف  بعد  الطرود  لتو�سيل  ب��اأول مهمة  اأثناء قيامها  ال�سنع  رو�سية  حتطمت طائرة بدون طيار 
مدينة اأولن اأودي ب�سيبرييا الثنن، مما ت�سبب يف �سدمة بن ال�سكان املحلين وامل�سوؤولن الإقليمين الذين كانوا 
اإر�سال الطائرة بدون طيار لتو�سيل طرد اإىل قرية �سغرية يف مرا�سم  موجودين باملوقع. وح�سب رويرتز، جرى 
كانت ت�ستهدف ا�ستعرا�س طريقة جديدة لتو�سيل الربيد يف منطقة بورياتيا قليلة ال�سكان والتي تقع على بعد 

4400 كيلومرت اإىل ال�سرق من مو�سكو.
واأظهرت لقطات م�سورة من املكان الطائرة وهي تنطلق حملقة يف ال�سماء من من�سة اإطالق �سغرية حاملة �سعار 
الربيد الرو�سي بلونيه الأزرق والأبي�س حيث ارتفعت لثوان قبل اأن ت�سقط وتتحطم اإثر ا�سطدامها مببنى �سكني 

يتاألف من ثالثة طوابق اأمام احل�سد ال�سغري من املتفرجن الذين �ُسمعت اأ�سواتهم وهم يرددون ال�سباب.
ومل ي�سب اأحد يف احلادث الذي اأحال الطائرة اإىل قطع حطام �سغرية متناثرة على الأر�س.

و�سارع الربيد الرو�سي بالناأي بنف�سه عن احلادث، قائال اإنه كان حا�سرا اأثناء الإطالق ك�سيف فقط. 
واأ�ساف اأن الطائرة �سنعتها �سركةرودرون/اإك�سبيديتور 3اإم التي نظمت التجربة. ومل يت�سن احل�سول على تعليق 
من ال�سركة. وكانت خدمة الربيد الرو�سية اأعلنت عن خطط يف عام 2016 للبدء يف ا�ستخدام الطائرات من دون 

طيار لنقل الطرود يف اأنحاء البلد ال�سا�سع امل�ساحة.
وبداأت �سركات اخلدمات اللوجي�ستية يف اأنحاء العامل اختبار الطائرات بدون طيار للو�سول اإىل الزبائن يف املناطق 

النائية اأو الذين يدفعون اأموال اإ�سافية من اأجل الو�سول ال�سريع.
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قرد ي�سحب ر�سيعًا ويغرقه 
بئر  داخ��ل  غرقاً  ق�سى  يوماً   16 يبلغ  ر�سيعاً  اأن  الهندية  ال�سرطة  ذك��رت 

بعدما �سحبه قرد من داخل منزله يف ولية اودي�سا يف �سرق الهند اجلمعة
نوع  من  ق��رد  �سحبه  عندما  منزله  يف  نامو�سية  حتت  ينام  الر�سيع  وك��ان 
املكاك املنت�سر على نطاق وا�سع يف البالد.  وقالت املفت�سة يف ال�سرطة �س. م. 
بارال اإن "الأم تفيد باأنها راأت قرداً ي�سحب طفلها منها. لقد اأطلقت �سفارة 
انذار غري اأن القرد قفز �سريعاً اإىل ال�سطح واختفى". وعر على الر�سيع  
ب�سبب  اختناقاً  ق�سى  الطفل  اأن  للجثة  ت�سريح  واأظهر  البئر.  داخ��ل  ميتاً 
الغرق وفق بارال. واأو�سحت املفت�سة يف ال�سرطة "نظراً اإىل عدم وجود اأي 
اآثار لإ�سابات على جثة الطفل، رمبا عمد القرد اإىل الرمي به يف البئر". 
اإىل "قناعة العائلة باأن القرد  ومل يفتح اأي حتقيق يف هذه احلادثة نظراً 

هو الذي قتل طفلها".
اإزعاج متنام يف املنطقة  وتفيد تقارير اإعالمية باأن القردة تتحول م�سدر 
يف  املدار�س  اأقفلت  املا�سي،  العام  )اآذار(  مار�س  ويف  احلادثة.  �سهدت  التي 
مقاطعة كندرابادا يف ولية اودي�سا ب�سبب هجمات متكررة من قردة، وفق 
�سحيفة "هند�ستان تاميز". ويف ال�سهر عينه، ق�سى موظف حكومي جراء 
اإ�سابات يف الراأ�س بعدما قفز عليه قرد من اأعلى �سجرة، بح�سب ال�سحيفة. 
ويلقي النا�سطون البيئيون بالالئمة يف هذه امل�سكلة على تعدي الب�سر على 

م�ساحات النت�سار الطبيعي لهذه احليوانات. 

ينقل منزًل ليحميه من الهدم
متكن مزارع من مقاطعة جيان�سي يف جنوب ال�سن من نقل منزله بالكامل 
العوار�س  من  مكون  لالإعجاب  مثري  نظام  با�ستخدام  م��رتاً،   40 مل�سافة 
املوؤلف من  بناء منزله  اأنهى  بينغ قد  ك��ان غ��او يي  وال��راف��ع��ات.   اخل�سبية 
 kثالثة طوابق يف بلدة زهوك�سي يف عام 2014. ومل مي�س عام على بنائه
حتى اأبلغته ال�سلطات املحلية باأنها تنوي هدمه ل�سق طريق جديد يف املكان.  
وعلى الرغم من اأن ال�سلطات تعهدت بدفع تعوي�سات جمزية للرجل، اإل 
اأنه اأبى اأن يرتك منزله الذي اأم�سى �سنوات يف بنائه بتكلفة بلغت مليون 

يوان �سيني اأي ما يعادل 136 األف دولر اأمريكي.
ب�سركة  الت�سال  عليه  اق��رتح  غ��او،  الأ�سدقاء مبحنة  اأح��د  �سمع  اأن  وبعد 
يانت�سينغ التي تتخ�س�س بنقل املنازل من مكانها مل�سافات ق�سرية. وبالفعل 
قرر غاو الت�سال بال�سركة وا�ستخدام التعوي�سات التي �ستدفعها ال�سلطات 

له، كتكلفة لنقل منزله من مكانه. 
اأن  مقابل  �سيء  اأي  لفعل  م�ستعداً  "كنت  التجربة:  على  معلقاً  غاو  وق��ال 
اأحافظ على منزل اأحالمي، اأعتقد باأن الأمر كان ي�ستحق كل هذا العناء".

بف�سل  يانت�سينغ  �سركة  من  فني  فريق  ب��داأ   ،2017 )ايلول(  �سبتمرب  ويف 
بدت  التي  النقل  لعملية  به  املحيطة  الأر�سية  واإع���داد  اأ�سا�سه،  من  املنزل 

للكثريين اأمراً م�ستحيل التحقيق. 

اكت�ساف اآثار اأ�سخم 
حيوان بتاريخ الأر�س

اكت�سف علماء، يف الآونة الأخرية، 
قرابة خم�سن اأثرا لقوائم اأ�سخم 
بجزيرة  ال���ت���اري���خ،  يف  دي��ن��ا���س��ور 
�سكاي يف منطقة ا�سكتلندا، �سمايل 

بريطانيا.
ديلي  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
ميل الربيطانية، فاإن اآثار القوائم 
ال��ت��ي ج���رى ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه��ا، يعود 
�سنة،  م��ل��ي��ون   170 اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
ال�سخمة  الكائنات  اأن  واأو���س��ح��ت 

كانت تقتات على اللحم.
ي��ك��ون طول  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وي���رج���ح 
15 مرتا  بلغ  ق��د  ال��دي��ن��ا���س��ورات 
اأم��ا وزن كل دينا�سور  على الأق��ل، 

فكان يقارب ع�سرة اأطنان كاملة.
التي  ال����دي����ن����ا�����س����ورات  وع���ا����س���ت 
الع�سر  يف  اآث�������اره�������ا،  اك���ت�������س���ف���ت 
اجل��ورا���س��ي ال��و���س��ي��ط، وه��و حقبة 
وظهر  كبري،  ب�سكل  معروفة  غري 
احليوان املثري اأول مرة قبل 230 

مليون �سنة.
اأ�ستاذ  وه��و  برو�سات  �ستيف  وق��ال 
م���ن ج��ام��ع��ة اأدن�����ربة اأ����س���رف على 
اإن���ه كلما ج��رى البحث  ال��درا���س��ة، 
اآثار  اكت�ساف  مت  �سكاي  جزيرة  يف 

لقوائم الدينا�سورات.
ال��ذي اكت�سفت  امل��وق��ع  اأن  واأ���س��اف 
ب���ه الآث������ار، م���وؤخ���را، ���س��م نوعن 
طويل  اأولهما  الدينا�سورات،  من 
الأ�سنان،  فحاد  الثاين  اأم��ا  العنق، 
ا�سكتلندا  يف  احل��ي��وان��ات  وع��ا���س��ت 
ال��ت��ي ك��ان��ت درج����ة احل�����رارة فيها 
اأعلى مما هي عليه، يف يومنا هذا.

خادمة حتتجز طفال 
وحتمل ال�سكني

انت�سر فيديو على مواقع التوا�سل 
فلبينية  خادمة  اأظهر  الجتماعي 
حت���ت���ج���ز ط���ف���ال وت����ه����دد وال����دت����ه 
الغرفة  دخول  ملنعها من  بال�سكن 

يف اململكة العربية ال�سعودية.
وظهرت العاملة التي كانت حتمل 
ترتاجع  وه����ي  وت���ب���ك���ي،  ال�����س��ك��ن 
بخطوات حذرة للخلف اأمام تقدم 
كانت  اذا  م��ا  التي مل يعرف  امل���راأة 
هي الكفيلة، وكانت العاملة ت�سرخ 
ملنعها  حماولة  يف  ه�ستريي  ب�سكل 

من الدخول.
ال�سيدة  وث��ق��ت��ه  اآخ����ر  م��ق��ط��ع  ويف 
اخل�����ادم�����ة  اإن  ق�����ال�����ت  ن���ف�������س���ه���ا، 
تريد  ل  لأنها  بال�سكن  هاجمتهم 
اأن ت�سمح لأحد بتفتي�س اأغرا�سها، 
ب�سرقة  قامت  اأنها  اكت�سفوا  حيث 

العديد من الأغرا�س.

ت�ستغيث بعدما حملت يف غري دورها
اأفادت و�سائل اإعالم يابانية اأن اإحدى العامالت تعر�ست 
للتوبيخ من قبل رئي�سها بتهمة النتهاك الأناين للقواعد 

بعد اأن اأ�سبحت حامال قبل دورها.
التي  امل�����راأة  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ت��ل��غ��راف  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 
الأطفال  رعاية  مركز  يف  تعمل  املفاجئ  حملها  اكت�سفت 

اخلا�س يف حمافظة اأيت�سيي ب�سمال اليابان.
واأ���س��ب��ح احل��م��ل امل��ف��اج��ئ ل��ه��ذه ال�����س��ي��دة حم��ن��ة ب�سبب 
مدير  ر�سمها  ال��ت��ي  الأدوار  م��ع  حملها  توقيت  تعار�س 
مركز رعاية الأطفال وت�سمح للموظفات الإناث بالزواج 

واإجناب الأطفال وفقا لالأقدمية.
وظهرت حمنة املوظفة اليابانية بعد اأن كتب زوجها )28 
�سيمبون،  مايني�س  اإىل  حمنتهما  ي��وج��ز  خطابا  ع��ام��ا( 

اإحدى ال�سحف الرائدة يف اليابان.
وو�سف الزوج كيف �سعرت زوجته ب� القلق بعدما اكت�سفت 
ال��رع��اي��ة حدد  امل���دي���ر يف م��رك��ز  "كان  ق���ائ���ال:  ح��م��ل��ه��ا، 
احلمل،  اأو  ال���زواج  فيه  للعامالت  ميكن  ال��ذي  الرتتيب 
اأن��ه يجب  ق��اع��دة غ��ري معلنة  ك��ان هناك  وعلى م��ا يبدو 
كبار  اإح���دى  قبل  )دورت��ه��ن(  ي��اأخ��ذن  األ  العامالت  على 
املوظفات". والتقى الزوجان ر�سميا مع املدير لالعتذار 
�سخ�سيا عن احلمل، لكن الزوج زعم اأن زوجته "ُوبخت" 
"اأنانيتها" ملخالفتها لقواعد مركز رعاية  بعد ذلك عن 

الأطفال الذي تعمل به.

�سجن وغرامة لالأزواج املتج�س�سني على الهواتف 
اأ�سبح جت�س�س اأحد الزوجن على هاتف �سريك حياته يف 
ال�سعودية جرمية يعاقب عليها بغرامة كبرية، وبال�سجن 
لفرتة قد ت�سل اإىل عام مبوجب قانون جديد يهدف اإىل 
حماية اأخالقيات الأفراد واملجتمع وحماية اخل�سو�سية. 
و�ستطبق العقوبة على الزوج اأو الزوجة يف اململكة املحافظة 
وفقاً لبيان اأ�سدرته وزارة الثقافة يف وقت متاأخر من م�ساء 
الإثنن. ويفر�س القانون غرامة ت�سل اإىل 500 األف ريال 
وقالت  كليهما.  اأو  ال�سجن  اأو  دولر(  األ��ف  �سعودي )133 
زيادة  ت�سببت يف  الجتماعي  التوا�سل  اإن مواقع  ال��وزارة، 
والحتيال  البتزاز  اللكرتونية مثل  مطردة يف اجلرائم 

والقذف بالإ�سافة اخرتاق ح�سابات الآخرين.

فاأر داخل عبوة كوكاكول
ع���ر ���س��اب يف الأرج���ن���ت���ن ع��ل��ى ف����اأر م��ي��ت داخ����ل عبوة 
اأ�سفل  اأن �سك بوجود ج�سم غريب  كوكاكول، وذلك بعد 
التوا�سل  م��واق��ع  تناقلته  ال���ذي  الفيديو  ويف  ال��ع��ب��وة.  
وهو  ب��ريي��ا،  دييغو  يظهر  وا���س��ع،  نحو  على  الجتماعي 
ي�سكب الكول من العبوة، ملعرفة ما الذي ي�سبح بداخلها، 
ديلي  �سحيفة  بح�سب  ميت،  ف��اأر  بوجود  يفاجاأ  اأن  قبل 

ميل الربيطانية.
وعّلق برييا بالقول: ح�سناً، كل هذه ال�سعريات ال�سغرية 
من هذا الفاأر.. يجب عليكم التوقف عن �سرب الكوكاكول 

بعد الآن.
م�ستخدمي  بن  بال�سمئزاز  �سعوراً  الفيديو  ه��ذا  واأث��ار 
مواقع التوا�سل الجتماعي، وعّلق اأحدهم بالقول: هذه 
هي املرة الثانية التي اأ�ساهد فيها فيديو لفاأر يخرج من 

عبوة الكوكاكول، فما الذي يجري؟. �ملمثلة جيديون �دلون خالل ح�ضورها �لعر�س �لأول لـفيلم "Blockers" يف لو�س �أجنلو�س ، كاليفورنيا.  )رويرتز(

العثور على متثال م�سروق 
عام  اآلف  عمره 3 

بالعثور  عراقي،  اأثار  م�سوؤول  اأفاد 
جمنح،  لثور  م�سروق  متثال  على 
�سرق  ع��ام،  اآلف  ل�3  تاريخه  يعود 

املو�سل 400 كم �سمال بغداد.
وق����ال ف��ي�����س��ل ج���رب م��دي��ر مركز 
والآثار  ال��رتاث  حلماية  كلكام�س 
ال��ع��ث��ور على  "مت  اإن����ه  ن��ي��ن��وى  يف 
يعود  جمنح  لثور  م�سروق  متثال 
تاريخه لثالثة اآلف عام من قبل 
الرتاث  حل��م��اي��ة  كلكام�س  م��رك��ز 
والآثار يف اأحد انفاق تنظيم داع�س 
يف ت��ل ال��ت��وب��ة ق���رب ج��ام��ع النبي 

يون�س �سرقي املو�سل.
مرتاً   4  .42 التمثال  ط��ول  ويبلغ 
وي��زن اأك��ر من 30 طناً وهو اأحد 
ثورين يحر�سان باباً من اأبواب �سور 
�سيدها  التي  �سروكن  دور  مدينة 
���س��رج��ون الثاين  امل��ل��ك ال����س���وري 
والتي  امل���ي���الد،  ق��ب��ل   705-721
�سرجون  ب��ن  ���س��ن��ح��اري��ب  ه��ج��ره��ا 
اإىل  العا�سمة  نقل  حيث  ال��ث��اين، 

مدينة نينوى.
الآ�سورية  احل�������س���ارة  وا���س��ت��ه��رت 
بالثريان املجنحة، ول�سيما مملكة 
مدينة  يف  ملوكها  وق�سور  اآ���س��ور، 
ن��ي��ن��وى واآ����س���ور يف ���س��م��ال ب���الد ما 

بن النهرين.
منت�سف  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  و����س���رق 
على  ����س���ي���ط���رت���ه  خ������الل   2015
حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى م��ا مي��ك��ن نقله 
من الثار يف ق�ساء احل�سر و�سور 
ومديرية  املو�سل  ومتحف  نينوى 
اأث����ار وت����راث ن��ي��ن��وى، ون��ق��ل��ه��ا اإىل 
مدينة الرقة ال�سورية حيث كانت 

م�سدراً مهما لتمويله.

جراحات ال�سمنة مرتبطة بزيادة الطالق والزواج 
رمبا  ال��وزن  اإنقا�س  ب��اأن جراحة  �سويدي  تقرير  اأف��اد 

يكون لها اأثر على العالقات ال�سخ�سية.
واكت�سف باحثون اأنه باملقارنة مع اأ�سخا�س مل يخ�سعوا 
ملا يطلق عليه جراحة اإنقا�س الوزن فاإن هوؤلء الذين 
خ�سعوا لها رمبا يكونون اأكر عر�سة لالنف�سال عن 
رفاقهم يف حالة ما اإذا كانوا متزوجن اأو يقدمون على 

الزواج اإذا كانوا عزابا.
وقال بري-اأونه �سفين�سون من اأكادميية �سوجلرين�سكا 
لرويرتز  البحث،  �سارك يف  الذي  بجامعة جوتنبريج، 
الوزن  اإن��ق��ا���س  اآث����ار ج��راح��ة  اإن  ال��ه��ات��ف  ع��رب  هيلث 
وزن  م��ن  كيلوجرامات  ب�سعة  ف��ق��دان  جم��رد  تتجاوز 

اجل�سم.
ودر�س فريق �سفين�سون بيانات درا�ستن كبريتن �سملتا 
اأ�سخا�سا اأجروا تلك اجلراحة واآخرين مل يقدموا على 

اإجرائها. وكان ما بن 70 و75 منهم من الن�ساء.
مري�سا   1958 بن  مقارنة  الأوىل  الدرا�سة  وعقدت 
مل  مم��ن  و1912  ل��ل��ج��راح��ة  خ�سعوا  مم��ن  بال�سمنة 

يخ�سعوا لها.
واإجمال كان 999 �سخ�سا منهم عزابا يف البداية. ويف 

هذه املجموعة، وبعد مرور اأربع �سنوات، فاإن ما يقرب 
اأو دخ��ل��وا يف عالقات  ت��زوج��وا  امل��ئ��ة منهم  21 يف  م��ن 
يخ�سعوا  مل  م��ن  ب��ن  الن�سبة  بلغت  ح��ن  يف  ج��دي��دة 
للجراحة 11 يف املئة تقريبا. وبعد مرور ع�سر �سنوات 
اأج���روا  اأو الرت���ب���اط ب��ن م��ن  ال�����زواج  ارت��ف��ع��ت ن�سبة 
بلغت  املئة يف حن  35 يف  اإىل ما يقرب من  اجلراحة 

19 يف املئة بن من مل يخ�سعوا لها.
اأو  الطالق  معدل  بلغ  املتزوجن  للمر�سى  وبالن�سبة 
النف�سال عن ال�سريك، بعد مرور اأربع �سنوات اأي�سا، 
نحو ت�سعة يف املئة ملن اأجروا اجلراحة بينما مل تتجاوز 
يخ�سعوا  مل  الذين  املر�سى  بن  املئة  يف  �ستة  الن�سبة 
يف  الن�سبة  بلغت  �سنوات  ع�سر  وبعد  اجل��راح��ة.  لهذه 
الفئة الأوىل 17 يف املئة ويف الفئة الثانية 12 يف املئة.

وقارنت الدرا�سة الثانية بن 29234 مري�سا بال�سمنة 
اجلمهور.  م��ن  و283748  ل��ل��ج��راح��ة  خ�سعوا  مم��ن 
اإجرائهم  بعد  منهم،  العزاب  بن  ال��زواج  ن�سبة  وزادت 
جلراحة اإنقا�س الوزن، بنحو 35 يف املئة عن اجلمهور 
41 يف  بنحو  املتزوجن منهم  زاد معدل ط��الق  بينما 

املئة عن اجلمهور.

�سيلني ديون ت�سعر بالذنب 
ب�سبب خرب مر�سها

بعدما اأعنلت اأنها خ�سعت لعملية جراحية يف اإذنها الو�سطى ك�سفت النجمة العاملية  �سيلن 
ديون  اأنها ت�سعر بالذنب، وذلك ب�سبب قلق جمهورها عليها لأنها كانت تريد اإخفاء اخلرب 

عنهم.
م�سدر مقرب من ديون اأكد ملوقع ET اإن ديون ارادت التكتم عن خرب الأزمة ال�سحية التي 
مرت بها، لأنها ل تريد ان ت�سغل بال جمهورها عليها، لكن حيلتها مل تفلح لأن اجلمهور 
علم بالأمر عندما قررت ديون اإلغاء 3 حفالت لها كان من املقرر اإقامتها يف ل�س فيغا�س 
العاملية  النجمة  اأن  ني�سان احل��ايل. يذكر  اأبريل   17 املا�سي حتى  اذار  27 مار�س  ما بن 

�سيلن ديون كانت قد احتلفت الأ�سبوع املا�سي بعيد ميالدها ال�50.


