
خروج امل�سلحني وت�سليم اأ�سلحتهم الثقيلة واملتو�سطة 

اتفاق نهائي ب�ضاأن الأو�ضاع يف مدينة دوما

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

   

الهالل يتفقد اأحوال النازحني 
يف منطقة الفيو�ش بلحج

•• حلج -وام:

ال��ه��ال الأح��م��ر الإم��ارات��ي خميم النازحني يف  تفقد وف��د م��ن هيئة 
منطقة الفيو�ش مبحافظة حلج..والذي ي�سم 55 اأ�سرة فيما يعي�ش 
اآخرون داخل احلي ال�سكني وعددهم 013 اأ�سر جميعهم من حمافظة 

احلديدة.
واطلع الوفد على اأحوال النازحني يف خميم البيطرة باملنطقة واطلع 
واملواد  اخل��ي��ام  توفري  خا�سة  ومتطلباتهم  اأو�ساعهم  على  كثب  ع��ن 
بتلبية  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  فريق  .ووع��د  الأ�سا�سية  الغذائية 

متطلباتهم وتقدمي يد العون وامل�ساعدة لهم.     

الهالل الأحمر يتكفل با�ضتكمال عالج 
طفلة مينية تعاين من ثقب بالقلب يف الهند

•• عدن-وام:

اليمنية  الطفلة  ع��اج  با�ستكمال  الم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  تكفل 
اخلطوة  هذه  وتاأتي  بالقلب.  ثقب  من  تعاين  والتي  الهند  يف  ا�سيل 
اليمن للتخفيف  املتوا�سل لاأ�سقاء يف  الإم���ارات  اإط��ار دعم دول��ة  يف 
التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  جانبهم  اإىل  والوقوف  معاناتهم  من 
ب��اده��م..و���س��م��ن اجلهود  ت�سهدها  ال��ت��ي  الأزم����ة  ج���راء  ت��واج��ه��ه��م 
الن�سانية التي يبذلها الهال الأحمر الإماراتي على ال�ساحة اليمنية 
وخا�سة اهتمامه بالأو�ساع ال�سحية لاأ�سقاء اليمنيني. وكان يف وداع 
الطفلة ا�سيل لدى �سفرها اىل الهند مبرافقة ذويها ل�ستكمال العاج 

طيب ال�سام�سي مندوب الهال الحمر الإماراتي يف عدن.
)التفا�سيل �ش3(

حممد بن را�سد خال اطاقه اأجندة الإمارات للعلوم املتقدمة 2031   )وام(

عدل قانون تنظيم ال�سناعة الأمنية يف اإمارة دبي

حممد بن را�ضد يطلق اأجندة الإمارات للعلوم املتقدمة 2031

•• عوا�صم-وكاالت:

التو�سل  �سانا،  الر�سمية  ال�سورية  الأنباء  وكالة  اأعلنت 
لتفاق مع م�سلحي الف�سيل املعار�ش جي�ش الإ�سام يف 

الغوطة ال�سرقية لدم�سق.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ال�����س��وري��ة، ع��ن م��را���س��ل��ه��ا، ت��اأك��ي��ده، اأن 
اأن التفاق يق�سي بخروج  مقاتلي  اإىل  املعلومات ت�سري 
اأو�ساع  وت�سوية  جرابل�ش  اإىل  دوم��ا  من  الإ���س��ام  جي�ش 
اأ�سلحتهم الثقيلة واملتو�سطة  املتبقني، وت�سليم املقاتلني 
للقوات احلكومية. واأ�سافت، اأن التفاق ين�ش على عودة 
كل موؤ�س�سات الدولة بالكامل اإىل مدينة دوما، لفتة اإىل 
املدنيني  املختطفني  جميع  بت�سليم  يق�سي  الت��ف��اق  اأن 
والع�سكريني اإ�سافة اإىل جثامني قتلى القوات احلكومية 

وامليلي�سيات املتحالفة معها.

بلدات  اأعلنت،  ال�سوري،  للجي�ش  العامة  القيادة  وكانت 
ال�سرقية  الغوطة  يف  وجوبر  ترما  وعني  وزملكا  عربني 
خ��ال��ي��ة م��ن الإره�����اب ب��ع��د خ���روج ال��دف��ع��ة الأخ�����رية من 

الإرهابيني وعائاتهم ونقلهم اإىل حمافظة اإدلب.
على  ي�سيطرون  وح��ل��ف��اوؤه��ا  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��وات  وب��ات��ت 
ال�سرقية،  الغوطة  م�ساحة  من  املئة  يف  وت�سعني  خم�سة 
ومل ي��ك��ن ب��اق��ي��ا ���س��وى دوم���ا اجل��ي��ب الأخ����ري اخلا�سع 
ل�سيطرة م�سلحي املعار�سة والذي يوؤوي ع�سرات الآلف 
احلملة  نتائج  اإن  حكومية  م�سادر  وتقول  املدنيني.  من 
الع�سكرية على الغوطة ال�سرقية حققت الأمن للعا�سمة 

بعد ا�ستكمال احلزام الأمني يف ريف دم�سق ال�سرقي.
بني  ال�سريعة  الطرق  تاأمني  اإىل  احلملة  ه��ذه  اأدت  كما 
دم�����س��ق وم��ن��اط��ق و���س��ط ���س��وري��ا يف ح��م�����ش و���س��ول اإىل 

املناطق ال�سمالية يف حلب وال�ساحلية يف الاذقية.

حيث  عنها  املنبثقة  املتقدمة  للعلوم   2021 وا�سرتاتيجية   2031
حلول  وابتكار  تطوير  يف  املتقدمة  العلوم  لتوظيف  الأج��ن��دة  تهدف 
م�ستهدفات  حتقيق  يف  احلكومة  جهود  ودع��م  امل�ستقبلية  للتحديات 
الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقال �سموه اإن متكني علماء الوطن والعقول اخلاقة يتطلب توفري 
نتاجهم  ليحولوا  الإمكانات  وتوفري  ل�ستقطابهم  املنا�سبة  الأدوات 
املعريف العلمي اإىل واقع عملي يعزز م�سرية الدولة اإىل امل�ستقبل عرب 
تبني التقنيات احلديثة والعلوم املتقدمة.. هذه العلوم توفر احللول 

•• دبي-وام: 

رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
بيئة  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل” اأن تعزيز  الدولة رئي�ش جمل�ش 
جهود  يف  ا�ستثمار  اأف�سل  ميثل  الإم����ارات  دول��ة  يف  املتقدمة  العلوم 
اإىل  الب�سري  العقل  اإب��داع��ات  لنقل  رئي�سية  واأداة  امل�ستقبل  �سناعة 

مرحلة التطبيق.
املتقدمة  للعلوم  الإم���ارات  اأجندة  �سموه  اإط��اق  ذل��ك مبنا�سبة  ج��اء 

اإجابات على الكثري من الت�ساوؤلت لكنها لن ت�سكل  وتطورها وتقدم 
فارقا دون اأطر عملية تنقلها اإىل مرحلة التنفيذ.

اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأ���س��در �ساحب  اخ��رى  م��ن جهة 
ب�سفته  اهلل  رع��اه  ال��وزراء  رئي�ش جمل�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
حاكما لإمارة دبي القانون رقم 3 ل�سنة 2018 بتعديل بع�ش اأحكام 
يف  الأمنية  ال�سناعة  تنظيم  ب�ساأن   2016 ل�سنة   12 رق��م  القانون 

اإمارة دبي. 
)التفا�سيل �ش2(
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ميلي�سيات احلوثي حتول جامعة �سنعاء اإىل من�سة طائفية

التحالف يدك معاقل للحوثيني على احلدود مع ال�ضعودية
•• عوا�صم-وكاالت:

للمتمردين  معاقل  العربي  التحالف  ط��ائ��رات  ق�سفت 
احل��وث��ي��ني امل���دع���وم���ني م���ن اإي�������ران، ع��ل��ى احل������دود مع 

ال�سعودية، وفق ما ذكرت م�سادر ميدانية مينية، ام�ش.
ال���غ���ارات اجل��وي��ة ع��ل��ى جت��م��ع��ات النقابيني  وت���رك���زت 
جنران  منطقة  قبالة  احل��دودي  ال�سريط  يف  احلوثيني 
ال�سعودية. و�سنت طائرات للتحالف غارات على  جنوبي 
الغارات  اليمنية، وامتدت  الأرا�سي  اأخرى داخل  مناطق 
م���زارع اجل��ر مب��دي��ري��ة عب�ش  للحوثيني يف  م��واق��ع  اإىل 

مبحافظة حجه احلدودية.
ياأتي ذلك فيما اأفادت م�سادر مينية مبقتل قائد ميداين 
يف ميلي�سيات احلوثي الإيرانية، يف مواجهات مع القوات 

ال�سرعية يف جبهة ناطع مبحافظة البي�ساء.
ويف تعز جنوبي اليمن، دارت مواجهات يف جبهة الأربعني 
املتمردون  �سن  فيما  امل��دي��ن��ة،  �سمايل  ال��زن��وج  واأط����راف 

ق�سفا على حي وادي القا�سي يف تعز.

الواقعة  والقرى  تعز  ملدينة  ال�سرقية  الأحياء  وتعر�ست 
�سرقي جبل �سرب لق�سف املتمردين احلوثيني.

ه���ذا ووا���س��ل��ت امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل��وث��ي��ة ت��دم��ري قطاعات 
لها  موالية  ل��ك��وادر  تعيينات  عرب  اليمن،  داخ��ل  التعليم 
يف ج��ام��ع��ة ���س��ن��ع��اء، وال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف ت�����س��وي��ه املناهج 
اأفكارها  خلدمة  العلمية  ال�سروح  وا�ستغال  اجلامعية، 
الرجعية العن�سرية، اإ�سافة اإىل ف�سل الكادر الأكادميي 

وا�ستغال املن�ساآت التعليمية حل�سد الأن�سار.
مازم  ب��زج  احلوثي  ميلي�سيات  قامت  �سافر،  تدخل  ويف 
م�ستحدثة  مادة  عرب  احلوثي  بدرالدين  ح�سني  قائدها 
اأعدتها  ال��ع��رب��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وال���ت���ي  ال�����س��راع  ب��ا���س��م 
على  وتقوم  للجماعة،  تابعة  اأكادميية  لي�ست  �سخ�سيات 
اأبوعّوا�سة،  قا�سم  يحيى  راأ�سهم  وعلى  اأفكارها،  ترويج 
امل�سوؤول عن جمع واإخراج مازم ح�سني احلوثي، وعدنان 
تبني  مع  احلوثي،  جماعة  منظري  اأح��د  اجلنيد،  اأحمد 
اأفكار متطرفة تروج للفكر الإي��راين، ومتّجد حزب اهلل 

اللبناين، يف انتهاك �سارخ للعمل الأكادميي.

وزيرا خارجية م�سر والردن خال موؤمترهما ال�سحفي 

ما عرث عليه عند الرهابي
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ع�سرات امل�ستوطنني يقتحمون باحات امل�سجد الأق�سى

ا�ضرائيل ترف�ش التحقيق بجرائمها يف يوم الأر�ش

اأكد اأن القمة العربية �ستناق�ش ق�سية الإرهاب

وزير اخلارجية امل�ضري: قطر تخالف الإجماع العربي
•• القاهرة-وكاالت:

قال وزير اخلارجية امل�سري، �سامح 
املرتقبة  العربية  القمة  اإن  �سكري، 
ت��ن��اق�����ش ق�سية  ����س���وف  ب��ال��ري��ا���ش 
الإره����اب، وال��ت��ي ت���وؤدي اإىل تدمري 
العربية وما تعاين منه  ال�ساحة  يف 
م�سر، وهو ما يجعل تلك الق�سية 
يف اأول���وي���ات���ه���ا. واأع���ل���ن ���س��ك��ري، يف 
موؤمتر �سحفي مع نظريه الأردين 
اأمي������ن ال�������س���ف���دي ب���ال���ق���اه���رة، اأن 
ال�سيا�سات القطرية تذهب يف اجتاه 
اآخ����ر، ي��خ��ال��ف الج��م��اع ال��ع��رب��ي يف 

مواجهة الرهاب.
واأ�سار اإىل ان الدول الأربع الداعية 
ال�سعودية  الإره������������اب،  مل���ك���اف���ح���ة 
وم�سر،  وال���ب���ح���ري���ن  والإم�����������ارات 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ���س��واغ��ل��ه��ا  “و�سعت 
النقاط  ال��ق��ط��ري��ة يف  ب��ال��ت��ج��اوزات 
يف  عليها  و�سنعمل  ع�سر،  ال��ث��اث��ة 

و�سوف  ان��ق��ط��اع  دون  الفل�سطينية 
الدعوة  ذل��ك م��ن خ��ال  ت�ستمر يف 

لتحقيق ال�سام.
واأ�ساف اأنه بحث مع نظريه الأردين 
املقبلة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  ت��ن�����س��ي��ق 

وتطورات الو�سع يف قطاع غزة.

للمبادئ  وف��ق��ا  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
املعلنة من قبل اأمام قطر.

الق�سية  ح����ل  اإن  ����س���ك���ري   وق������ال 
خريطة  ���س��ي��غ��ري  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ب�����س��ك��ل ج���وه���ري، م�سريا  امل��ن��ط��ق��ة 
الق�سية  ع��ن  ت��داف��ع  م�سر  اأن  اإىل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اقتحم ع�سرات املتوطنني اليهود 
ال�سريف،  القد�سي  احلرم  باحات 
ام�ش الأحد، حتت حرا�سة اأمنية 
الإ�سرائيلي،  م�سددة من اجلي�ش 
وف����ق م���ا ذك�����رت و����س���ائ���ل اإع����ام 
�سور  واأظ�����ه�����رت  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. 
مقد�سيون،  ن��ا���س��ط��ون  التقطها 
اقتحام اأكرث من 250 م�ستوطن 
احلرم القد�سي من باب املغاربة، 
الذي ت�سيطر عليه اإ�سرائيل منذ 

احتالها للمدنية عام 1967.
امل�ستوطنني  اق��ت��ح��ام��ات  وت���اأت���ي 
ل�����ب�����اح�����ات امل���������س����ج����د الأق���������س����ى 
اليهودي،  الف�سح  عيد  مبنا�سبة 
ب��ت��اأدي��ة طقو�ش  ي��ق��وم��ون  ح��ي��ث 
القد�سي،  احل�����رم  داخ�����ل  دي��ن��ي��ة 
ا�ستفزاز حرا�ش  اأثار  الأمر الذي 

امل�سجد.

اجلمعة الر�سا�ش احلي يف واحد 
من اكرث اليام دموية منذ حرب 
2014، فيما اتهم الفل�سطينيون 
باطاق  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ني  اجل��ن��ود 
النار على متظاهرين ل ي�سكلون 

خطرا داهما.
ودعا كل من المني العام لامم 
غوتريي�ش  ان���ط���ون���ي���و  امل���ت���ح���دة 
ووزيرة خارجية الحتاد الوروبي 
اجراء  اىل  موغرييني  فيديريكا 

حتقيق م�ستقل.
وال���������س����ب����ت، ع���رق���ل���ت ال�����ولي�����ات 
جمل�ش  عن  بيان  �سدور  املتحدة 
ال���دويل يدعو اىل �سبط  الم��ن 
م�ستقل،  حتقيق  واإج���راء  النف�ش 

بح�سب ما اعلن دبلوما�سيون.
ات��ه��م ال��رئ��ي�����ش الرتكي  والح����د 
اردوغ���������ان نظريه  ط���ي���ب  رج�����ب 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال���س��رائ��ي��ل��ي 
بانه ارهابي، بعدما رف�ش رئي�ش 

اأم�ش  ا���س��رائ��ي��ل  ورف�������س���ت  ه����ذا 
ال�������ن�������داءات ال����دول����ي����ة لج������راء 
ا�ست�سهاد  ب��ع��د  م�ستقل  حت��ق��ي��ق 
16 فل�سطينيا بر�سا�ش اجلي�ش 
ال�سرائيلي خال تظاهرة نظمت 

على طول ال�سياج احل��دودي بني 
غزة والدولة العربية.

ال�سرائيلي  اجل��ي�����ش  وت��ع��ر���ش 
منظمات  ط��رح��ت��ه��ا  ل���ت�������س���اوؤلت 
ا�ستخدامه  خلفية  على  حقوقية 

يتلقى  ان  ال���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء 
ج��ي�����س��ه درو����س���ا يف الخ�����اق من 
الدامية  امل��واج��ه��ات  ح��ول  تركيا 

التي وقعت اجلمعة.
ال�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�ش  وك��ان 
الرتكي  انتقادات نظريه  رد على 
الذي ندد اجلمعة ب�سدة ب�الدارة 
الهجوم  ه���ذا  اث���ر  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
غ��ري الن�����س��اين وب�����امل��ج��زرة التي 

ارتكبتها ا�سرائيل.
باجلنود  نتانياهو  ا�ساد  وال�سبت 
الدولة،  ح����دود  ي��ح��م��ون  ال��ذي��ن 
افيغدور  دف��اع��ه  وزي���ر  ق��ال  فيما 
امل���ت���ظ���اه���ري���ن مل  ان  ل���ي���ربم���ان 
ي�����ك�����ون�����وا ي����ح����ي����ون م���ه���رج���ان���ا 

مو�سيقيا.
لن  تويرت  على  نتانياهو  واع��ل��ن 
ن�ستمع اىل حما�سرة يف الخاق 
�سنوات  منذ  يق�سف  �سخ�ش  من 

املدنيني من دون متييز.

قوات الحتال توا�سل العتداء على املتظاهرين الفل�سطينيني )رويرتز(
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ميي�ييضييلييحييني   6 ميييقيييتيييل 
�ييضييييينيياء يف  اإرهييييابيييييييييني 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�سرية،  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأعلنت 
ام�����ش الأح�����د، ال��ق�����س��اء ع��ل��ى �ستة 
م�سلحني اإرهابيني يف �سمال وو�سط 
الع�سكرية  العملية  اط��ار  يف  �سيناء 
)�سيناء  الإره��اب  ملجابهة  ال�ساملة 
التا�سع  منذ  املتوا�سلة   )2018

من فرباير.
واأو����س���ح���ت ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة يف 
الأ�سبوع  خ��ال  العمليات  اأن  بيان 
اأ���س��ف��رت ع��ن حتقيق عدد  امل��ا���س��ي 
القوات  قيام  منها  النجاحات  من 
عدد  وت��دم��ري  با�ستهداف  اجل��وي��ة 
من الأهداف والتجمعات للعنا�سر 
الإرهابية التي مت ر�سدها بوا�سطة 

معلومات ا�ستخباراتية موؤكدة.

العمليات  لإحييييياء  مفاو�ضات 
امل�ضرتكة بني التحالف والب�ضمركة

•• اأربيل-وكاالت:

الب�سمركة،  وزارة  ع���ام  اأم����ني  اأك����د 
اأن جولتني من  ي��اور،  الفريق جبار 
املفاو�سات دارتا منذ الأربعاء املا�سي، 
حكومة  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال��������وزارة  ب���ني 
وق��ادة من  ال��ع��راق،  اإقليم كرد�ستان 
والربيطاين،  الأم��ريك��ي  اجلي�سني 
لإحياء م�سروع العمليات امل�سرتكة. 
قائمة  امل�سرتكة  العمليات  وك��ان��ت 
العراقي  واجلي�ش  الب�سمركة  ب��ني 
عام  منذ  ال���دويل  التحالف  وق���وات 
قبل   ،2014 ع���ام  ح��ت��ى   2011
ظهور داع�ش. وكانت مهام العمليات 
امل�سرتكة تتمثل يف حفظ الأم��ن يف 

املناطق املتنازع عليها.

�سارك يف العديد من العمليات الإرهابية:
تون�ش: م�ضرع قيادي يف تنظيم اإرهابي

الفجر – تون�س - خا�س

الإرهابي  اأن  الأح���د  اأم�����ش  ب��اغ  يف  التون�سية  الداخلية  وزارة  ك�سفت 
اإثر ن�سب كمني مبنطقة  ال�سبت  ليلة  الق�ساء عليه  الذي مت  اخلطري 
قرب  الق�سرين،  مبحافظة  الفريد  حا�سي  معتمدية  من  الرقبة  دّوار 
وف��ق ما  ال��ف��ق��راوي(،  ُي��دع��ى )�سوقي  ال��ب��اد،  غ��رب  ال�سلوم  �سفح جبل 
ال�ستغال  منظومة  خال  من  الفنية  ال�سرطة  م�سالح  اإليه  تو�سلت 

الفني للب�سمات.                              )التفا�سيل �ش10(
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�ضد يعدل قانون تنظيم ال�ضناعة الأمنية يف اإمارة دبي

•• دبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء رعاه اهلل ب�سفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 3 
ل�سنة 2018 بتعديل بع�ش اأحكام القانون رقم 12 ل�سنة 2016 ب�ساأن 

تنظيم ال�سناعة الأمنية يف اإمارة دبي. 
 12 القانون رقم  21 من  امل��ادة  يتم تعديل ن�ش  للقانون اجلديد  ووفقا 
املعدل  الن�ش  ت�سمن  حيث  الإداري���ة  بالعقوبات  واخلا�سة   2016 ل�سنة 
يخالف  من  كل  على  املفرو�سة  املالية  الغرامة  لقيمة  الأدن��ى  احلد  اإلغاء 
اأحكام القانون حيث ق�سى الن�ش اجلديد مبعاقبة كل من يخالف اأحكام 
اإليه ولئحته التنفيذية والقرارات  2016 امل�سار  القانون رقم 12 ل�سنة 
اأن  األف درهم على   500 ال�سادرة مبوجبهما بغرامة مالية ل تزيد على 

ذاتها خال  املخالفة  ارتكاب  الغرامة يف حال معاودة  ت�ساعف قيمة هذه 
�سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ومبا ل تزيد يف حدها 

الأق�سى على مليون درهم.
 ويحدد رئي�ش املجل�ش التنفيذي لإمارة دبي بقرار ي�سدر عنه الأفعال التي 
والقرارات  التنفيذية  املذكور والائحة  القانون  باملخالفة لأحكام  ترتكب 
ال�سادرة مبوجبهما والغرامة املالية املقررة لكل من تلك الأفعال على اأن 

يعمل بالقانون اجلديد من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
2016 يهدف اإىل تنظيم ال�سناعة  12 ل�سنة  اأن القانون رقم  اإىل  ي�سار 
واإج���راءات وا�سحة مع حتديد  الإم��ارة عرب جمموعة تدابري  الأمنية يف 
الإطار العام للمعايري واملوا�سفات الأمنية للنظم الوقائية و�سمان دقتها 
والفعاليات  احليوية  للقطاعات  اآمنة  بيئة  اإيجاد  يف  وامل�ساهمة  وفعاليتها 
تقدمي  ل�سمان  الأمنية  اخلدمات  مقدمي  على  والرقابة  دب��ي  يف  العامة 

مهامها  مزاولة  الإم��ارة ومتكينها من  الأمنية يف  اجلهات  ودع��م  اأف�سلها 
با�ستخدام اأحدث التقنيات والنظم الوقائية ف�سا عن تعزيز الوعي لدى 

اجلمهور باأهمية اخلدمات الأمنية واأثرها يف حتقيق الأمن العام.
باأنها  الأمنية  ال�سناعة  ع��رف  قد   2016 ل�سنة   12 رق��م  القانون  وك��ان 
واأج���ه���زة ومعدات  واإج������راءات  �سيا�سات  م��ن  الأم��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  م��ك��ون��ات 
وخدمات توفر احلماية لاأ�سخا�ش با�ستخدام انظم الوقائية التي عرفها 
القانون كذلك باأنها النظم والإجراءات الحرتازية والأنظمة الإلكرتونية 
من  والأف����راد  املن�ساآت  حماية  يف  امل�ستخدمة  الأمنية  الوقائية  وامل��ع��دات 
الأخطار املحتملة وت�ساهم يف منعها فيما ي�سمل مقدمو اخلدمات الأمنية 
موؤ�س�سة  قبل  م��ن  لهم  املرخ�ش  الأ�سخا�ش  القانون  ه��ذا  لتعريف  وفقا 
للجهات  اأو  لاأفراد  الأمنية  اخلدمات  بتقدمي  الأمنية  ال�سناعة  تنظيم 

احلكومية اأو للمن�ساآت.

حمدان بن حممد: نعمل على حتويل دبي اإىل مركز عاملي ل�ضناعة امل�ضتقبل
•• دبي-وام:

جت�سيدا لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
ال����وزراء حاكم دب��ي » رع��اه اهلل ».. 
للم�ستقبل  دب���ي  موؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت 
دبي   « م��ب��ادرة  م��ن  الثانية  املرحلة 
تطوير  اإىل  ال����ه����ادف����ة   «  10X
ت�سبق  م�سرتكة  حكومية  خ��دم��ات 
بها دبي مدن العامل بع�سر �سنوات.

واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
دبي  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش 
الإم������ارة  ح��ك��وم��ة  اأن  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
جذري  تغيري  اإح����داث  اإىل  ت�سعى 
تبني  ع��رب  واأدوات���ه���ا  مناهجها  يف 
منظور قائم على تعزيز ال�سراكات 

مع كافة القطاعات.
دبي  م��وؤ���س�����س��ة  اإن   « ���س��م��وه  وق�����ال 

اإىل  وامل��ق��رتح��ات  الأف��ك��ار  لرتجمة 
حكومية  وخ����دم����ات  م�������س���روع���ات 

�سهراً. خال 24 
املبادرة  من  الثانية  املرحلة  وتقوم 
ع��ل��ى اأ���س��ا���ش ا����س���رتاك ف���رق »دبي 
وامل����ه����ارات  اخل������ربات  يف   »10X
وامل���������وارد وال���ع���ق���ول ���س��م��ن اإط�����ار 
ق��ط��اع��ي م�����س��رتك ه���دف���ه تقدمي 
فيما  م�سرتكة  م���ب���ادرات  واإط����اق 
القطاعات  ج��م��ي��ع  ت�����س��م��ل  ب��ي��ن��ه��ا 
حياة  ج���ودة  مت�ش  ال��ت��ي  الأ�سا�سية 
�سبيل  على  ت�سمل  وال��ت��ي  الإن�����س��ان 
امل�����ث�����ال: ال�������س���ي���اح���ة والق���ت�������س���اد، 
والأم�������ن وال�������س���ام���ة، والإع�������ام، 
وال�������س���ح���ة وال������ط������وارئ، واحل���ي���اة 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
وغريها.  والتعليم،  وال���س��ت��دام��ة، 
مرحلتها  يف  امل����ب����ادرة  وت�����س��ت��ه��دف 
اإيجابي على  تاأثري  اإح��داث  الثانية 
ح��ي��اة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف دب���ي من 

تنفيذ  على  بالعمل   «  10X دب��ي 
امل�����س��روع��ات ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
القمة  اأع����م����ال  خ����ال  م��ك��ت��وم  اآل 
فرباير  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال���ع���امل���ي���ة 
امل��ا���س��ي وال���ب���دء يف حت��وي��ل��ه��ا اإىل 
م�����س��اري��ع م��ن ���س��اأن��ه��ا امل�����س��اه��م��ة يف 
الرتقاء بجودة حياة اأفراد املجتمع 
اإطاق  اإىل  اإ�سافة  اإم��ارة دب��ي..  يف 

مبادرات جديدة.
دبي  م���وؤ����س�������س���ة  ����س���ع���ي  اإط��������ار  ويف 
املبادرة  موقع  لرت�سيخ  للم�ستقبل 
كمن�سة حكومية للتعاون امل�سرتك 
اجلهات  وط����اق����ات  ج���ه���ود  ت���وح���د 
تعيد  م�����س��روع��ات  على  م��ع��اً  للعمل 
احلكومي..  العمل  مفهوم  �سياغة 
ع��ق��د ف��ري��ق ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ة ور�سة 
عمل �سارك فيها روؤ�ساء فرق العمل 
خالها  مت  حكومية  جهة   37 يف 
الأوىل  املرحلة  اإجنازات  ا�ستعرا�ش 

ترجمة  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ه��ات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم بتحويل 
ل�سناعة  ع���امل���ي  م���رك���ز  اإىل  دب�����ي 
العمل  م���ام���ح  ور����س���م  امل�����س��ت��ق��ب��ل 

احلكومي يف املرحلة املقبلة ».
اجلهات  م����ن  ن��ن��ت��ظ��ر   « واأ������س�����اف 
تعاونها  وتعزيز  جهودها  م�ساعفة 
امل�ستقبل  اإىل  الن��ت��ق��ال  ل��ت�����س��ري��ع 
فاعلة  �سراكات  يف  ال�ستثمار  ع��رب 
وت����وظ����ي����ف ال����ع����ق����ول وال����ط����اق����ات 
الإبداعية واملبتكرة لتحويل الأفكار 
وبرامج  م�����س��اري��ع  اإىل  امل�ستقبلية 
ت�سبق ما تطبقه اأف�سل دول العامل 
اإىل  ع�سر �سنوات.. هدفنا النتقال 
مرحلة حتويل الأفكار اإىل م�ساريع 
يلم�ش املجتمع اآثارها الإيجابية يف 

احلياة اليومية ».
خال  احلكومية  اجلهات  و�ستقوم 
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن م�����ب�����ادرة » 

واإط���������اع اجل����ه����ات ع���ل���ى اأه�������داف 
العام  عمل  وخطة  الثانية  املرحلة 

الثاين واآليات تفعيلها.
ك��م��ا ت���ن���اول���ت ور����س���ة ال��ع��م��ل اأه���م 
وكيفية  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اإجن�����ازات 
تطويرها والبناء عليها مبا ين�سجم 
مع اأه���داف امل��ب��ادرة وال��وق��وف على 
تعاجلها  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  اأه������م 
تفعيل  �سبل  اأف�سل  وبحثت  املبادرة 
العمل  ال�سراكة والتعاون بني فرق 
تن�سجم  م�سرتكة  خدمات  لتقدمي 
ال�سرتاتيجية  الأه������������داف  م�����ع 
على  العمل  اإىل  واإ�سافة  للمبادرة. 
اإطاق مبادرات جديدة م�سرتكة.. 
ت���اأت���ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن »دبي 
من  حتقق  م��ا  لت�ستكمل   »10X
اإجنازات خال املرحلة الأوىل التي 
26 م�سروعاً معتمداً من  ت�سمنت 
وترية  ت�سريع  يف  امل�ساهمة  خ��ال 
العمل يف جميع اجلهات احلكومية 

ويف  احل��ك��وم��ي.  العمل  يف  املبتكرة 
املرحلة  ����س���ه���دت   .. الإط��������ار  ه�����ذا 
دائرة  ان�سمام  امل��ب��ادرة  من  الثانية 
ال�����س��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة دبي 
اإىل جنب مع اجلهات  لتعمل جنباً 
ا�ستك�ساف  امل�ساركة على  احلكومية 

خال اخت�سار الإج��راءات وتقدمي 
اخل�������دم�������ات احل����ك����وم����ي����ة ب���ط���رق 
مبتكرة كما ت�سعى اإىل اإيجاد حلول 
يف  ت�سهم  لها  امل�ساحبة  للتحديات 
الريادية كوجهة  تعزيز مكانة دبي 
عاملية لت�سدير النماذج والأ�ساليب 

ح���ل���ول مي��ك��ن م���ن خ��ال��ه��ا اإع�����ادة 
����س���ي���اغ���ة ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي من 
خال اإعادة ابتكار املفاهيم احلالية 
تدعم  كلياً  جديدة  من��اذج  لتقدمي 
�سناعة  يف  ال���ري���ادي���ة  دب���ي  م��ك��ان��ة 

امل�ستقبل.

اأطفال ي�ضاركون يف بيع منتجات جناح 
الحتاد الن�ضائي مبهرجان اأم المارات

•• اأبوظبي-وام:

�سارك الحتاد الن�سائي العام يف مهرجان اأم المارات بت�سكيلة 
من املنتجات املتنوعة من املاب�ش والعطور والأواين املنزلية 
ال�سر  م�����س��وؤول��ة  امل��ه��ريي  عائ�سة  وق��ال��ت  والك�����س�����س��وارات. 
اأن  الن�سائي  ب��الحت��اد  الرتاثية  ال�سناعات  ادارة  يف  املنتجة 
عر�سوا  حيث  املهرجان  يف  مرة  لأول  �ساركوا  �سغارا  اأطفال 
املنتجات املتنوعة بطريقة جيدة لقيت اإقبال من املت�سوقني. 
واأ�سافت اأن الهدف من اإ�سراك ال�سغار يف بيع منتجات جناح 
الحتاد الن�سائي هو ت�سجيعهم على التجارة وا�ستغال وقت 

الإجازة لفائدتهم واأ�سرهم.

اطلق اأجندة الإمارات للعلوم املتقدمة 2031

حممد بن را�ضد: منتلك كل املقومات لتحويل الإمارات اإىل م�ضدر للمعرفة والبتكارات العلمية
•• دبي-وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأكد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
تعزيز  اأن  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ب��ي��ئ��ة ال���ع���ل���وم امل��ت��ق��دم��ة يف دول���ة 
ا�ستثمار  اأف�����س��ل  مي��ث��ل  الإم������ارات 
واأداة  امل�ستقبل  �سناعة  ج��ه��ود  يف 
العقل  اإب����داع����ات  ل��ن��ق��ل  رئ��ي�����س��ي��ة 

الب�سري اإىل مرحلة التطبيق.
اإط��اق �سموه  ج��اء ذل��ك مبنا�سبة 
املتقدمة  للعلوم  الإم����ارات  اأج��ن��دة 
 2021 وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة   2031
امل��ن��ب��ث��ق��ة عنها  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
لتوظيف  الأج���ن���دة  ت��ه��دف  ح��ي��ث 
العلوم املتقدمة يف تطوير وابتكار 
امل�ستقبلية  ل���ل���ت���ح���دي���ات  ح���ل���ول 
ودع���م ج��ه��ود احل��ك��وم��ة يف حتقيق 
الوطنية  الأج����ن����دة  م�����س��ت��ه��دف��ات 
2021 ومئوية  الإم���ارات  ل��روؤي��ة 

الإمارات 2071.
وقال �سموه اإن متكني علماء الوطن 
توفري  يتطلب  اخلاقة  والعقول 
ل�ستقطابهم  امل��ن��ا���س��ب��ة  الأدوات 
ليحولوا  الإم�����ك�����ان�����ات  وت����وف����ري 
واقع  اإىل  العلمي  امل��ع��ريف  نتاجهم 
ع��م��ل��ي ي��ع��زز م�����س��رية ال���دول���ة اإىل 
التقنيات  ت��ب��ن��ي  ع���رب  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
هذه  املتقدمة..  والعلوم  احلديثة 
وتطورها  احل���ل���ول  ت��وف��ر  ال��ع��ل��وم 

عمل على �سياغتها اأكرث من 100 
مع  بالتعاون  ومتخ�س�ش  م�سوؤول 
خم�ش  يف  بحثوا  داعمة  جهة   55
الطاقة  قطاعات  حوارية  جل�سات 
وال�سناعة  وال�����ب�����رتول  وامل�����ي�����اه 
وال�سحة لتحديد اأولويات الدولة 

يف جمالت العلوم املتقدمة.
التي عملت  اجلهات  قائمة  وت�سم 
على �سياغة اأجندة الإمارات للعلوم 
وا�سرتاتيجية   2031 املتقدمة 
اأب���رز  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��ع��ل��وم   2021
وال�سركات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
�سمنها  م���ن  ال���دول���ة  يف  ال���ك���ربى 
وزارات الرتبية والتعليم والطاقة 
والأمانة  والق��ت�����س��اد  وال�����س��ن��اع��ة 
العامة للمجل�ش التنفيذي لإمارة 
اأبوظبي واملجل�ش التنفيذي لإمارة 
دب���ي وامل��ج��ل�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة 
التنفيذي  وامل��ج��ل�����ش  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
واملجل�ش  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  لإم������ارة 
والهيئة  التنفيذي لإم��ارة عجمان 
الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة 
ودائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
اأبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  و�سركة 
للطريان  الحت���اد  و�سركة  اأدن���وك 
امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  و�سركة 
وجامعة  مبادلة  و�سركة  »م�سدر« 
را�سد  ب��ن  حممد  وجامعة  خليفة 
وموانئ  ال�سحية  والعلوم  للطب 

دبي العاملية.

وت��ق��دم اإج���اب���ات ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
فارقا  ت�سكل  لن  لكنها  الت�ساوؤلت 
دون اأطر عملية تنقلها اإىل مرحلة 

التنفيذ.
الإمارات  اأج��ن��دة   « �سموه  واأ���س��اف 
توجهاتنا  تعك�ش  املتقدمة  للعلوم 
احلكومي  ال��ع��م��ل  يف  ومنهجيتنا 
امل�ستقبلي  التخطيط  على  القائم 
وابتكار  ال����س���ت���ب���اق���ي  وال���ت���ف���ك���ري 
اأف�������س���ل احل����ل����ول وامل���م���ار����س���ات.. 
الإم�����ارات مركزا  اأن جن��ع��ل  ن��ري��د 
للعلماء  ووج��ه��ة  املتقدمة  للعلوم 
وامل�������ب�������دع�������ني ال��������ذي��������ن ن����رح����ب 
يف  معنا  و�سراكتهم  باإ�سهاماتهم 

�سناعة م�ستقبل اأف�سل للنا�ش ».

وعدد من الوزراء.
وتهدف » الأجندة الوطنية للعلوم 
املتقدمة 2031 » اإىل تهيئة بيئة 
ع��ل��م��ي��ة م��ت��ج��ان�����س��ة ت��دع��م حتقيق 
اأه��داف » مئوية الإم��ارات 2071 
من خال دعم العلوم والقطاعات 
العلوم  مب����خ����رج����ات  امل���رت���ب���ط���ة 
الأجندة  وتلخ�ش  والتكنولوجيا. 
نحو  العلمية  الإم�����ارات  ت��وج��ه��ات 
العمل  خ����ال  م���ن   2031 ع����ام 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م�����س��ت��ه��دف��ات مئوية 
ا�سرتاتيجيات   3 ع��رب  الإم������ارات 
ا�سرتاتيجية  م��ن  اب��ت��داء  متتابعة 

.2021-2018
على   «  2031 اأج���ن���دة   « وت��رت��ك��ز 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
ال��دول��ة ع��ن ط��ري��ق ب��ن��اء القدرات 
الطاقة  ق��ط��اع  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�����س��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز الأم����ن املائي 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا متقدمة  ع��ن ط��ري��ق 
علمية  منظومة  وتطوير  ونظيفة 

متقدمة لاأمن الغذائي.
ك���م���ا ت�����س��م��ل اأول�����وي�����ات الأج����ن����دة 
يف  ال�سحية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
دولة الإمارات عرب منظومة علمية 
ال�سناعات  قطاع  وتطوير  وطنية 
املتقدمة اإ�سافة اإىل بناء منظومة 
دعم لوج�ستي تعتمد على درا�سات 
جممع  وت��ط��وي��ر  علمية  وب��ي��ان��ات 

لل�سناعات ال�سرتاتيجية.

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق�������ال 
اآل مكتوم » نحن  حممد بن را�سد 
منتلك كل املقومات لتحويل دولة 
للمعرفة  م�����س��در  اإىل  الإم�������ارات 
ننتظر  ال��ع��ل��م��ي��ة..  والب����ت����ك����ارات 
بعقولهم  نثق  الذين  علمائنا  من 
الإ�سهام  ي��ق��دم��وا  اأن  واإم��ك��ان��ات��ه��م 

الأكرب يف هذا املجال«.
�سمو   .. الإط��������اق  ح���ف���ل  ح�����س��ر 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
و�سمو  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�ش  �سوؤون 

اإي���ج���اد حلول  ت��وظ��ي��ف ال��ع��ل��وم يف 
ذات  فر�ش  وا�ستك�ساف  للتحديات 
مردود اقت�سادي من خال العمل 
اأولويات علمية حتى العام   8 على 
حتى  علميا  هدفا  و30   2031
2021 و�سيتم العمل على تنفيذ 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مب�������س���ارك���ة 10 
على  جم��ال�����ش   8 وت�سكيل  ج��ه��ات 

م�ستوى القطاعات ذات الأولوية.
للعلوم  الوطنية  الأجندة   « وتركز 
ا�سرتاتيجياتها  ع��رب   « امل��ت��ق��دم��ة 
اأول���وي���ات علمية   8 ع��ل��ى  ال��ث��اث 
القطاعات احليوية  تتمحور حول 
يف  املتمثلة  ال��دول��ة  يف  الرئي�سية 
املوارد  جلميع  الأمثل  ال�ستخدام 

 4 تطوير  الأج��ن��دة  ت�ستهدف  كما 
ممكنات تت�سمن خدمات املعلومات 
القت�سادية وتر�سيخ جمتمع علمي 
التكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  م��رتاب��ط 
الداعمة وتعزيز ريادة الأعمال يف 

العلوم والتكنولوجيا.
و�ستتوىل معايل �سارة بنت يو�سف 
الأمريي وزيرة دولة امل�سوؤولة عن 
م�سوؤولية  املتقدمة  ال��ع��ل��وم  ملف 
الأجندة  تطبيق  ع��ل��ى  الإ����س���راف 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم امل��ت��ق��دم��ة عرب 
تعترب  ال����ت����ي  ال����ث����اث  خ��ط��ط��ه��ا 
ن��ت��اج ج��ه��ود م�����س��رتك��ة ل��ن��ح��و 50 
القطاعني حكومي  رائ��دة يف  جهة 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  واخل���ا����ش 

حممد بن را�ضد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة عوي�ضة اخلييلي

•• دبي-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل » واجب العزاء يف وفاة املرحوم 
زي��ارة �سموه - يرافقه ويل  ذل��ك خ��ال  عوي�سة بن �سهيل اخلييلي. ج��اء 
خليفة  و�سعادة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  عهده 
�سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي - جمل�ش عزاء 
الفقيد يف منطقة زاخر مبدينة العني �سباح ام�ش. وقدم �سموه �سادق عزائه 
جوعان  والأجن���ال  الفقيد  �سقيق  اخلييلي  �سهيل  بن  حمد  اإىل  وموا�ساته 
اخلييلي..  �سهيل  عوي�سة  ومبارك  و�سامل  وحمد  و�سهيل  و�سعيد  وحممد 
راجيا اهلل العلى القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه 

ف�سيح جناته ويلهم اأ�سرته وذويه جميل ال�سرب وح�سن العزاء.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ش         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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

مركز �ضلطان بن زايد ينظم الأربعاء املقبل ندوة حول تطوير التعليم
•• اأبوظبي-وام:

ينظم مركز �سلطان بن زايد بتوجيهات ورعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن 
اأبريل احلايل   4 الدولة يف  رئي�ش  ال�سمو  نهيان ممثل �ساحب  اآل  زاي��د 
املتحدة” حتت �سعار  العربية  الإم���ارات  التعليم يف دول��ة  “تطوير  ن��دوة 

للع�سر”. مواكب  تعليمي  نظام  اأجل  “من 
ي�سارك يف الندوة التي تقام يف م�سرح اأبوظبي بكا�سر الأمواج اأكادمييون 

وخرباء يف جمال تطوير التعليم يف خمتلف دول العامل.
ويت�سمن افتتاح الندوة كلمة �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
كلمة  تليها  زايد  بن  �سلطان  رئي�ش مركز  الدولة  رئي�ش  ال�سمو  �ساحب 

وزارة الرتبية والتعليم ثم كلمة مايكل �ستيفن�سون كبري امل�ست�سارين يف 
مديرية التعليم واملهارات مبنظمة التعاون والتنمية القت�سادية.

الدكتورة  تراأ�سها  التي  الأوىل  يف  يتحدث  عمل  جل�ستي  الندوة  وت�سهد 
من  كل  بالإنابة  الرتبوي  للتطوير  الإم���ارات  كلية  عميد  احل�سن  �سهى 
با�سي  والدكتور  ال��دويل  التعليم  يف  م�ست�سارة  كريهان  لو�سي  الباحثة 
نيو  بجامعة  التعليم  �سيا�سة  اأ�ستاذ  الفنلندي  الرتبوي  الباحث  �سالربغ 

�ساوث ويلز باأ�سرتاليا.
ويراأ�ش اجلل�سة الثانية الدكتور با�سي �سالربغ و�سيتحدث فيها الدكتور 
الرتبوي  للتطوير  الإم��ارات  بكلية  الرتبوية  القيادة  اأ�ستاذ  ليتز  ديفيد 
والدكتور اأنتوين جاك�سون اخلبري الرتبوي مدير مركز الرتبية العاملية 

ثم يفتح باب الأ�سئلة والنقا�سات.
و�سيعر�ش املتحدثون يف اجلل�ستني خا�سة ونتائج درا�ساتهم واأبحاثهم 

امليدانية يف موؤ�س�سات التعليم بدولة الإمارات.
ملركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  نائب  املن�سوري  عمهي  �سعيد  من�سور  �سعادة  وق��ال 
�سلطان بن زايد اإن هذه الندوة تاأتي بتوجيهات مبا�سرة من �سمو ال�سيخ 
�سلطان بن زايد اآل نهيان حلر�ش �سموه على التعليم باعتباره الركيزة 
علمية  ب��ح��وث��ا  تت�سمن  ال��ن��دوة  ان  اىل  لف��ت��ا  املجتمع  لنه�سة  الأوىل 
اأجنزها امل�ساركون من خال جولت ميدانية يف املدار�ش واإدارات التعليم 
حلال  �سامل  ت�سور  لو�سع  واملهنيني  املخت�سني  مع  ولقاءات  الدولة  يف 

التعليم بدولة الإمارات.

والدرا�سات  البحوث  هذه  من  ال�ستفادة  اىل  تهدف  الندوة  ان  واأ�ساف 
القدرات  حت�سني  يف  اأو  وال��رتب��وي��ة  الدرا�سية  املناهج  حتديث  يف  ���س��واء 
العلمية للمعلم ورفع كفاءة اأدائه اأو يف تطوير البنى التحتية التعليمية 
الطلبة  والتميز لدى  البتكار  توفر فر�ش  بيئة علمية مائمة  لإيجاد 
تعك�ش توجهات  تعد وثيقة جمتمعية  التي  للتعليم  الدولة  لروؤية  وفقا 
الأ�سا�سي  العن�سر  هو  الإن�سان  تعترب  التي  الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات 

للتنمية والبناء.
املهتمني بقطاع  املدار�ش وكافة  اأ�ستاذة اجلامعات ومعلمي  ودعا �سعادته 
اآرائهم ومقرتحاتهم  امل�ساركة يف هذا احلدث املهم بتقدمي  اإىل  التعليم 

وجتاربهم.

الهالل الأحمر يتكفل با�ضتكمال عالج طفلة مينية تعاين من ثقب بالقلب يف الهند

حثت املطورين العقاريني على الإ�سراع بت�سجيل الوحدات العقارية لديها

بلدية مدينة اأبوظبي توا�ضل نقل ملكيات الوحدات العقارية اإىل مالكيها تطبيقًا للقانون رقم 3 ل�ضنة 2015
عدد امل�ساريع امل�سجلة 55 م�سروعا ت�سم 31562 وحدة عقارية مت نقل 12050 وحدة عقارية منها اإىل مالكيها

•• عدن-وام:

الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  تكفل 
با�ستكمال عاج الطفلة اليمنية » 
ا�سيل » يف الهند والتي تعاين من 

ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��م ج���راء 
بادهم..  ت�سهدها  ال��ت��ي  الأزم����ة 
و���س��م��ن اجل��ه��ود الن�����س��ان��ي��ة التي 
الإماراتي  الأحمر  الهال  يبذلها 
وخا�سة  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

ل����ل����ه����ال الأح������م������ر الإم�������ارات�������ي 
ال�سحية  ب����احل����ال����ة  له���ت���م���ام���ه 
لطفلتها. يذكر اأن الهال الأحمر 
الإماراتي تكفل بعاج الكثري من 
اليمن  ال�����س��ح��ي��ة خ����ارج  احل�����الت 

ثقب بالقلب. وتاأتي هذه اخلطوة 
يف اإط��������ار دع�����م دول�������ة الإم���������ارات 
اليمن  يف  ل���اأ����س���ق���اء  امل���ت���وا����س���ل 
للتخفيف من معاناتهم والوقوف 
ال���ظ���روف  ظ����ل  يف  ج��ان��ب��ه��م  اإىل 

الإماراتي  الحمر  الهال  مندوب 
الطفلة  وال���دة  وتقدمت  ع��دن.  يف 
الإمارات  والتقدير لدولة  بال�سكر 
لل�سعب  يقدمونه  ملا  و�سعبا  قيادة 
امتنانها  ع��ن  واأع���رب���ت  ال��ي��م��ن��ي.. 

ال�سحية  ب����الأو�����س����اع  اه���ت���م���ام���ه 
لاأ�سقاء اليمنيني.

لدى  ا�سيل  الطفلة  وداع  يف  وك��ان 
ذويها  مبرافقة  الهند  اىل  �سفرها 
ال�سام�سي  ل�ستكمال العاج طيب 

ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يعانيه  مل��ا  ن��ظ��را 
الإمكانات  ���س��ع��ف  م���ن  ال��ي��م��ن  يف 
الطبية والكوادر ال�سحية و�سريت 
الهيئة العديد من القوافل الطبية 

دعما لاأ�سقاء يف اليمن.

املقدمة  املعلومات  على  بالعتماد 
م��ن )امل��ط��وري��ن( اإىل ال��دائ��رة يف 
ح�سور  دون  وم���ن  العملية  ه���ذه 

امل�سرتي.
اأن اأعمال القطاع  وذكرت البلدية 
وفقاً  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي���ت���م  ال���ع���ق���اري 

وحت��م��ي ح��ق��وق جميع الأط����راف 
املعنية، وهي لوائح تنفيذية ب�ساأن 
واحتاد  للعقارات  امل�سرتكة  امللكية 
املاك، وال�سجل العقاري الأويل، 
واعتماد الر�سوم، وكذلك ت�سجيل 
والرهون  ال��ع��ق��اري��ني،  امل��ق��ّي��م��ني 

 2015 ل�����س��ن��ة   3 ل��ل��ق��ان��ون رق���م 
العقاري  القطاع  تنظيم  ���س��اأن  يف 
الذي دخل حيز التنفيذ يف الأول 
من يناير 2016، حيث يت�سمن 
تعزز  تنفيذية  ل��وائ��ح   7 ال��ق��ان��ون 
وال�سفافية  احل���وك���م���ة  م����ب����ادئ 

•• اأبوظبي -الفجر:

ك�سفت بلدية مدينة اأبوظبي اأنها 
الوحدات  م��ل��ك��ي��ات  ن��ق��ل  ت��وا���س��ل 
وذل���ك  م��ال��ك��ي��ه��ا،  اإىل  ال��ع��ق��اري��ة 
خمرجات  تنفيذها  اإط����ار  �سمن 
3 ل�سنة  ال��ع��ق��اري رق���م  ال��ق��ان��ون 
على  م���ن���ه���ا  ح����ر�����س����اً   2015
ال�سوق  ا����س���ت���ق���رار  يف  امل�����س��اه��م��ة 
واحلفاظ  وتن�سيطها،  ال��ع��ق��اري��ة 
ع���ل���ى ح���ق���وق ج��م��ي��ع الأط��������راف، 
ال�ستثماري  ال��ن�����س��اط  وت�سجيع 

والتنمية.
وبح�سب  اأنها  البلدية  واأو�سحت 
عدد  اإجمايل  ف��اإن  اإح�سائية  اآخ��ر 
م�سروعا   54 امل�سجلة  امل�����س��اري��ع 
ال�  مايقارب  على  حتتوي  عقاريا 
نقل  مت  عقارية  وحدة   31562
12050 وحدة عقارية منها اإىل 
مالكيها حتى الآن، وتعمل البلدية 
اإىل  املعنية  اجل��ه��ات  حتفيز  على 

�سمان  وح���������س����اب  ال���ت���اأم���ي���ن���ي���ة، 
تنفيذية  لئحة  واأخ��رياً  امل�سروع، 

ب�ساأن الرتخي�ش.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
التعاون  تعزيز  اأنها حري�سة على 
مع �سركائها ال�سرتاتيجيني من 
�سركات التطوير العقارية ملواكبة 
اجلديدة  وال���ل���وائ���ح  الإج��������راءات 
مع  الت�سجيل،  بعملية  اخل��ا���س��ة 
ال�سعوبات  تذليل  على  حر�سها 
الت�سجيل،  ع��م��ل��ي��ة  ط���ري���ق  ع��ل��ى 
واإي��������ج��������اد احل������ل������ول امل���ن���ا����س���ب���ة 
عملية  ت�سهل  ال��ت��ي  وامل��ق��رتح��ات 
ت�سعى  باأنها  واأو�سحت  الت�سجيل، 
الإجراءات  لت�سهيل  حثيث  ب�سكل 
اأم����ام امل��ط��وري��ن وال��ت��ع��اون ب�سكل 
ت�سجيل  عملية  اأن  مبينة  مثمر، 
ووحداتهم  م�ساريعهم  املطورين 
ي�����س��ه��م يف ح��م��اي��ة ح��ق��وق جميع 
دف��ع عجلة  املعنية، ويف  الأط���راف 
املجتمع ككل، ويواكب  التنمية يف 

اأهمية ت�سجيل الوحدات العقارية 
باأ�سرع وقت ممكن .

و�سمن هذا الإطار قامت البلدية 
ب��ع��ق��د ع���دة اج��ت��م��اع��ات م��ع كافة 
الرئي�سيني  العقاريني  املطورين 
ت�سجيل  على  حلثهم  والفرعيني 
بلدية  ت��دع��و  ول��ه��ذا  م�ساريعهم، 
اأب����وظ����ب����ي ك����اف����ة ماك  م���دي���ن���ة 
�سرعة  اإىل  ال��ع��ق��اري��ة  ال���وح���دات 
التجاوب مع املطورين العقاريني 
بياناتهم  ت���وف���ري  ي��خ�����ش  ف��ي��م��ا 
الذي  الأم���ر  امل��ح��ّدث��ة،  ووثائقهم 
ملكية  ���س��ن��دات  اإ����س���دار  يف  ي�سهم 
ب��ا���س��م امل�������س���رتي ت��ت��ي��ح ل���ه كافة 
واحلفاظ  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����س��رف��ات 
القانونية  احل���ق���وق  ك���اف���ة  ع��ل��ى 

للم�سرتي اأمام املطور.
اخلطوات  اأن  البلدية  واأو���س��ح��ت 
التب�سيطية التي اعتمدت اإجراءات 
نقل امللكية اإجراءات غري م�سبوقة 
امللكية  ن��ق��ل  ���س��رع��ة  يف  ت�����س��اه��م 

والعمرانية  القت�سادية  النه�سة 
التي ت�سهدها اأبوظبي.

�سجلت  اأن����ه����ا  ال���ب���ل���دي���ة  واأك��������دت 
ال�سمان  ح�سابات  كافة  واعتمدت 
قيد  الواقعة  العقارية  للم�ساريع 
الإن�ساء وفقاً للقانون رقم 3 لعام 

 .  2015
تلتزم  البلدية  اأن  بالذكر  اجلدير 
جمال  يف  التطويري  الوعي  رف��ع 
ق���ان���ون ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري لدى 
التطويرية  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����س��رك��ات 
وك�����اف�����ة امل�������س���ت���ث���م���ري���ن وم�����اك 

الوحدات.
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق وح��ر���س��اً من 
ال���دائ���رة مت ����س���دور ت��ع��م��ي��م رقم 
مهلة  باإعطاء   2018 ل�سنة   2
العقاريني  امل��ط��وري��ن  ك��اف��ة  اإىل 
تاريخ  ق��ب��ل  اأو���س��اع��ه��م  ل��ت��وف��ي��ق 
كافة  لت�سجيل   2018--3  14
الت�سرفات امل�سجلة لديهم ونقلها 

اإىل ال�سجل العقاري يف البلدية.

انطالق املرحلة الثانية من مترين درع اخلليج امل�ضرتك 1 بالذخرية احلية
•• الريا�س-وام:

امل�سرتك  “درع اخلليج  الثانية من مترين  املرحلة  ام�ش  انطلقت 
اخلمي�ش  اختتمت  اأن  بعد  وذلك  امليدانية  املناورات  بتنفيذ   ”1
املا�سي املرحلة الوىل من التمرين بتنفيذ قيادات القوات امل�ساركة 
من جميع القطاعات الع�سكرية فعاليات مركز القيادة ملدة ثاثة 
اأيام ا�ستخدمت فيها التقنية احلديثة من م�سبهات القتال ملحاكات 

الواقع الفرتا�سي من فعاليات ع�سكرية للتمرين.
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل��ت��م��ري��ن “درع اخل��ل��ي��ج امل�����س��رتك 1” 
امليدانية  املناورات  اإن  ال�سبيعي  بن ح�سني  الركن عبداهلل  العميد 
للتمرين ت�ستمر ملدة خم�سة اأيام متوا�سلة كمرحلة ثانية للتمرين 
امل�ساركة  ال��دول  ق��وات  فيه  ت�سارك  بالذخرية احلية  وهي مترين 

بالتمرين “برية وجوية وبحرية ودفاع جوي وقوات خا�سة”.
امل�ساركة  ال��ق��وات  ك��ف��اءات  رف��ع  اإىل  ي��ه��دف  التمرين  اأن  وا���س��اف 
م�سرتكة  عمليات  بيئة  �سمن  وال��ت��ه��دي��دات  التحديات  مل��واج��ه��ة 
قوات  التمرين  يف  ت�سارك  حيث  امل�سرتك  العمل  مفهوم  لتحقيق 
ع�سكرية على م�ستوى عايل من التدريب والحرتافية وا�ستخدم 

فيه العديد من الأ�سلحة احلديثة واملتطورة.
وت�سارك يف مترين “درع اخلليج امل�سرتك 1” الذي تنظمه وزارة 
الدفاع ال�سعودية يف املنطقة ال�سرقية 23 دولة �سقيقة و�سديقة 
وق���د ن��ف��ذ الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي واح����دة م��ن اأ���س��خ��م خ��ط��ط التحرك 
من  انطلق  التي  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال��ق��وات  حل�سد  الع�سكري 
التمرين لأرا�سي  امل�ساركة يف  القوات  اأوىل طائع  حلظة و�سول 
اململكة العربية ال�سعودية عرب املنافذ الربية واجلوية والبحرية 
ا�ستخدمت  وق��د  احل�سد  مناطق  يف  متركزهم  باكتمال  وان��ت��ه��اء 
لنقل  وال�سديقة  ال�سقيقة  للدول  العماقة  الع�سكرية  الطائرات 
يف  �سي�ستخدم  ال��ذي  النوعي  والعتاد  وامل��ع��دات  واجلنود  ال�سباط 

التمرين.
يف  الع�سكرية  التمارين  اأ�سخم  يعد  ال��ذي  التمرين  وي�ستهدف 
املنطقة على الإطاق �سواء من حيث عدد القوات والدول امل�ساركة 
اجلاهزية  رف��ع  اأ�سلحتها  ون��وع��ي��ة  خ��ربات��ه��ا  ت��ن��وع  ناحية  م��ن  اأو 
امل�سرتكة  والتدابري  الآليات  وحتديث  امل�ساركة  للدول  الع�سكرية 
لاأجهزة الأمنية والع�سكرية وتعزيز التن�سيق والتعاون والتكامل 

الع�سكري والأمني امل�سرتك.

وي�����س��ك��ل ال��ت��م��ري��ن ن��ق��ط��ة حت���ول ن��وع��ي��ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د التقنيات 
الع�سكرية  النظم  اأح��دث  من  تعد  حيث  التمرين  يف  امل�ستخدمة 
العاملية ف�سا عن امل�ساركة وا�سعة النطاق للدول امل�ساركة، حيث 
تت�سدر اأربع دول منها الت�سنيف العاملي �سمن قائمة اأقوى ع�سرة 

جيو�ش يف العامل.
اأه��م��ي��ة ال��ت��م��ري��ن ال�����ذي ي�����س��ت��م��ر مل����دة ���س��ه��ر يف املنطقة  وت�����ربز 
على  احلفاظ  يف  دوره  من  ال�سعودية  العربية  باململكة  ال�سرقية 
لأي  للت�سدي  ال��ت��ام��ة  واجل��ه��ازي��ة  املنطقة  دول  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن 
باملنطقة  حتدق  التي  اخلطر  وم�سادر  ال�ستقرار  لعدم  م�سببات 
الدائم مل�ساندة  امل�سرتك والتاأهب  الع�سكري  العمل  واإب��راز قدرات 
وحدة املنطقة وردع اأي تهديد تتعر�ش له وم�ساندة ودعم الدول 
ال�سقيقة وال�سديقة يف املحافظة على اأمنها واأمن �سعوبها، و�سون 

ثرواتها ومكت�سباتها.
اأمنها  ال��دول امل�ساركة يف تعزيز  اإب��راز ق��درات  وي�سهم التمرين يف 
ب��ن��اء التعاون  ب���اأن  ال����دول  وا���س��ت��ق��راره��ا ك��م��ا يعك�ش ق��ن��اع��ة ه���ذه 
املتكامل  الع�سكري  والتن�سيق  التفاهم  من  اأر�سية  على  امل�سرتك 
ملواجهة  ال��زاوي��ة  حجر  هما  اأجمع  العامل  يف  اأو  الإقليم  يف  �سواء 

التهديدات واملخاطر التي حتيط بالعامل باأ�سره.
وتدعم مثل هذه التدريبات الع�سكرية الكربى الأمن وال�ستقرار 
جزءا  تكون  اأن  ميكن  حيث  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال�سام  وم�سرية 
من اأي قوة م�ستقبلية ميكن اأن حتتاج املنطقة لت�سكيلها لردع اأي 

تهديد.
العربية  للمملكة  ال��دويل  الثقل  على  تاأكيد  التمرين  ه��ذا  ويعد 
ردع من  ق��وات  اأي  على ح�سد  ق���ادرة  اأن��ه��ا  على  ودلل���ة  ال�سعودية 
و�سون  ال�سام  حلماية  وق��ت  اأي  يف  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول 
واأي  اأي تدخل  ال�سعوب ومكت�سباتها �سد  الأم��ن وحفظ مقدرات 

اأطماع وتهديدات حمتملة.
ويعك�ش التمرين التكامل بني ما حققته اململكة ودول اخلليج من 
تقدم ورفاه اقت�سادي والتقدم الع�سكري والأمني يف املنظومة مبا 
يحافظ على املكت�سبات احل�سارية والتنموية الكربى اإ�سافة اإىل 
القت�سادية  التوجهات  دعم  ي�سهم يف  الذي  ال�ستقرار  على  اأث��ره 
فر�ش  يعزز  مم��ا  الع�سكري  الت�سنيع  جم��الت  يف  وال�ستثمارية 
ال�ستثمار وقابلية امل�ساركة مع القوى املوؤثرة يف الت�سنيع الع�سكري 

عامليا لنقل وتوطني ال�سناعات الع�سكرية املختلفة.

�ضرطة اأبوظبي تدعو اإىل التعامل الإيجابي مع مواقع التوا�ضل الجتماعي
•• اأبوظبي-وام:

دعت �سرطة اأبوظبي اإىل التعامل الإيجابي مع مواقع 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف تعزيز 
العاقات الجتماعية ون�سر القيم املجتمعية الأ�سيلة 
يف املجتمع.. حمذرة من ن�سر �سور ملخالفات مرورية 
اأو ت�سرفات �سلبية ل تليق مبكانة جمتمعنا واإجنازاته 

احل�سارية امل�سيئة.
وقال اللواء �سامل �ساهني النعيمي مدير قطاع �سوؤون 
م�ستخدمي  على  يجب  اإن��ه  اأبوظبي  ب�سرطة  القيادة 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��دم ات��خ��اذه��ا و�سيلة 
اأو  اأو تداول ال�سائعات  اأياً كان نوعها  لن�سر املخالفات 
ملا يف ذلك  املختلفة..  التقنية  الو�سائل  اإطاقها عرب 
يكن  مل  لو  حتى  الفرد  يتحملها  قانونية  تبعات  من 

على دراي���ة ب��اأح��ك��ام��ه��ا.. م��وؤك��دا اأن���ه ل ع��ذر باجلهل 
بالقانون.

واأكد اأن �سبكة الإنرتنت - خ�سو�ساً مواقع التوا�سل 
غري  الر�سائل  م��ن  جمموعة  تت�سمن   - الجتماعي 
الدقة  حت����ري  اإىل  اجل���م���ه���ور  داع���ي���ا  ال�����س��ح��ي��ح��ة.. 
املوؤكدة قبل ن�سرها  املعلومات من م�سادرها  وا�ستقاء 
اإن هناك جهات خمت�سة تتوىل  الأ�سدقاء حيث  بني 
علمية  حقائق  اإىل  ت�ستند  التي  الأخ��ب��ار  ن�سر  عملية 
املعنية  اجل��ه��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ح��ق��ي��ق��ي��ة.  وق��ائ��ع  اأو 
الرقابي ب�سكل فاعل وموثوق  املخت�سة تقوم بدورها 
اأ�سرار عامة  اإىل وقوع  ت��وؤدي  اأي عمليات  يحول دون 
اأبوظبي وعرب  اأن �سرطة  اإىل  .. لفتاً  بحق اجلمهور 
م��واق��ع��ه��ا ل��ل��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت��ن��ف��ذ ال��ع��دي��د من 
املجتمع  اأف��راد  تنبه  التي  التثقيفية  التوعية  اأن�سطة 

التوا�سل  م��واق��ع  م��ع  ال�سلبي  التعامل  خم��اط��ر  م��ن 
الجتماعي وال�ستفادة منها اإيجابيا يف جمتمعنا.

املعلومات  فيه  تتدفق  ع��امل  يف  :اإن��ن��ا  النعيمي  وق���ال 
ب�سكل وا�سع ويجب على كل منا احلر�ش على التعامل 
وعدم  املنظمة  الت�سريعات  وف��ق  اإيجابي  ب�سكل  معها 
اأية  ن�سر  ع��ن  والم��ت��ن��اع  ال�سلبية  امل��ع��ل��وم��ات  ت����داول 
تلك  م�ستخدم  يكون  ل  حتى  م��وؤك��دة  غ��ري  معلومات 

املواقع عر�سة للوقوع حتت طائلة القانون.
التي  اأم���ان  خدمة  م��ع  التوا�سل  اإىل  اجلمهور  داع��ي��ا 
و�سائل  ط��ري��ق  ع��ن  منهم  ال�سرية  امل��ع��ل��وم��ات  تتلقى 
اأو   ،8002626 امل��ج��اين  ال��رق��م  التالية:  الت�سال 
اإر�سال ر�سالة ن�سّية تت�سمن املعلومة الأمنية املطلوبة 
اخلدمة  ب��ري��د  ع���رب  اأو   ،8002828 ال���رق���م  اإىل 

.www.aman.gov.ae الإلكرتوين
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اأخبـار الإمـارات
»جنيف حلقوق الإن�ضان« يعزز �ضراكاته مع املوؤ�ض�ضات العلمية البحرينية

•• دبي-وام:

القا�سم رئي�ش مركز جنيف  الدكتور حنيف ح�سن  اأكد معايل 
حل��ق��وق الن�����س��ان واحل�����وار ال��ع��امل��ي ح��ر���ش امل��رك��ز ع��ل��ى دعم 
عام  ب�سكل  العربية  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  اأول��وي��ات 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  وخ��ا���س��ة  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  ودول 

ال�سعودية ومملكة البحرين.
علي  وحر�سها  البحرين  مملكة  جلهود  تقديره  ع��ن  واأع���رب 
اآليات  حتديث  علي  و�سعيها  مراحله  بجميع  التعليم  تطوير 
ومناهج البحث العلمي وفقا ملعطيات الع�سر مع احلفاظ على 
مقومات الهوية الوطنية.. مثمنا املبادرة الرائدة التي تتبناها 

خال  من  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  البحرينية  الرتبية  وزارة 
ا�ستقبال  ال�ساأن. جاء ذلك خال  تاأ�سي�سها ملدار�ش تهتم بهذا 
معاليه ل�سعادة ال�سيخة الدكتورة منرية بنت خليفة بن حمد 
مبملكة  الدبلوما�سي  للمعهد  التنفيذية  امل��دي��رة  خليفة  اآل 
 .. بجنيف  املركز  ملقر  زيارتها  اأثناء  املرافق  والوفد  البحرين 
ومت بحث تعزيز اأوجه التعاون بني املركز واملعهد لتنفيذ برامج 
اإعداد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  البحرين  يف  للدبلوما�سيني  تدريبية 
البحاث والدرا�سات امل�سرتكة.. م�سريا اإىل اأن ا�ستعداد املركز 
الن�سان  حقوق  جم��الت  يف  العربية  ل��ل��دول  خ��ربات��ه  لتقدمي 

وتقدمي ال�ست�سارات الازمة يف هذا ال�ساأن.
اأي�����س��ا يف  وق���ال ال��ق��ا���س��م اأن ب��رام��ج امل��رك��ز واأن�����س��ط��ت��ه ت�ساهم 

تعزيز احل��وار العاملي وزي��ادة الوعي وبناء القدرات من خال 
ت�سميم الربامج اخلا�سة برفع م�ستوى الأداء املهني للعاملني 
واملتخ�س�سني يف ال�ساأن احلقوقي باملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة 
العلمي  بالتعاون  ..م��رح��ب��ا  ومتطلباتها  لحتياجاتها  وف��ق��ا 
اأحد  ت�سكل  ال��ت��ي  البحرينية  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  والتعليمي 
�سركاء املركز ال�سرتاتيجيني املتميزين وا�ستمرار تعزيز اوجه 
ال�سيخة  اأ���س��ادت  جانبها  من  القادمة.  الفرتة  خ��ال  التعاون 
باعتباره  املركز  وب��رام��ج  بجهود  خليفة  بنت  منرية  الدكتورة 
اأهمية تعزيز  من املراكز املتخ�س�سة العاملية الرائدة ..موؤكدة 
الدويل من  ال�ساأن  العاملة يف  العربية  املوؤ�س�سات  التعاون بني 

خال تبادل اخلربات وال�ست�سارات امل�سرتكة.

ح�ضة بوحميد: الإمارات تكفل حقوق الن�ضاء والفتيات من ذوي التوحد
•• دبي-وام:

اأكدت معايل ح�سة بنت عي�سى بو 
اأن  املجتمع  تنمية  وزي���رة  حميد 
اليوم العاملي للتوعية بالتوحد هو 
فر�سة جلميع اجلهات احلكومية 
وامل��ح��ل��ي��ة واخل��ا���س��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
وتوحيد  اجل��ه��ود  لتكامل  امل��ج��ال 
اأكرث  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  الأدوار 
جودة ونفعا لاأ�سخا�ش من ذوي 
التوحد واأ�سرهم مع اللتفات اإىل 
التوحد  ذوات  الفتيات  احتياجات 
يف ظل ال�سياق املجتمعي والثقايف 
الذي يع�سن فيه ودعم املمار�سات 
التي من �ساأنها زيادة اندماج هذه 
وتوا�سلها  تفاعلها  وفر�ش  الفئة 
خدمات  عرب  املحيطة  البيئة  مع 
والأن�سطة  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب 
ذو  ف��ارق��ا  حت��دث  التي  املجتمعية 

قيمة يف واقعهم وم�ستقبلهم.

اآمنة.
ال����������وزارة على  واأك���������دت ح����ر�����ش 
الفئات  ملختلف  خدماتها  اإي�سال 
فئة  ب���ي���ن���ه���ا  وم�������ن  امل�������س���ت���ح���ق���ة 
ما  اأ�سدرت  حيث  الهمم  اأ�سحاب 
لهم  بطاقة  األ��ف   17 من  يقارب 
يف خم��ت��ل��ف اإم������ارات ال���دول���ة من 
ذوي  م��ن  �سخ�سا   1942 بينها 
ا�سطراب التوحد و375 بطاقة 
اأ�سدرت لاإناث من ذوي التوحد 
الن�سبة بني الذكور  اأن هذه  علما 
والإناث هي ن�سبة مقاربة للن�سبة 

العاملية.
قلة  اأنه رغم  اإىل  ولفتت معاليها 
ا�سطراب  ذوي  من  الفتيات  عدد 
الذكور  م���ع  ب���امل���ق���ارن���ة  ال���ت���وح���د 
ال���وزارة خدماتها لرتاعي  وف��رت 
بالت�ساوي  ال��ط��رف��ني  اح��ت��ي��اج��ات 
التوحد  اأق�سام  خ��ال  م��ن  وذل��ك 
وتاأهيل  املنت�سرة يف مراكز رعاية 

العاملة يف جمال التوحد بالعامل 
التي  الأ�سا�سية  للموجهات  وفقا 
كل  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ت��ت��ب��ن��اه��ا 
ع��ام ت�سارك دول��ة الإم���ارات بهذه 
من  لنتوحد  �سعار  حتت  املنا�سبة 
اأجل التوحد« تعبريا عن احلاجة 
قبل  م����ن  اجل����ه����ود  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
واخل���ا����س���ة وجم��ت��م��ع الإم�������ارات 
اأجل دعم ذوي التوحد  عامة من 
وال�سبل  الو�سائل  ب�ستى  واأ�سرهم 
برامج  يف  ال���رتك���ي���ز  ي���ت���م  ح���ي���ث 
ال���دول���ة ع��ل��ى حقوق  وف��ع��ال��ي��ات 
الن�ساء والفتيات من ذوي التوحد 
يكفل حقوقهن يف  م��ا  ك��ل  ودع���م 

الدولة.
واأ�����س����اف����ت م���ع���ايل ب��وح��م��ي��د اأن 
لتمكني  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������س���ي���ا����س���ة 
اأ�سحاب الهمم يف الدولة ت�سمنت 
والأهداف  املحاور  من  جمموعة 

واأ�سرهم يف الدولة حيث حر�ست 
الإم����ارات  جمعية  ترخي�ش  على 
اجلمعيات  اإح���دى  وه��ي  للتوحد 
ال���ف���اع���ل���ة يف  ال����ع����ام  ال���ن���ف���ع  ذات 
الإع������اق������ة  ال�������دول�������ة يف جم��������ال 
وال��ت��ي ي��ت��م م��ن خ��ال��ه��ا تنظيم 
املرتبطة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 
ب��ال��ت��وح��د وا���س��ت�����س��اف��ة اخل����رباء 
التوحد  اأ�سر  لتوعية  واملخت�سني 
التعليم  ا����س���رتت���ي���ج���ي���ات  ب����اآخ����ر 
وال��ت��اأه��ي��ل وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
ح���الت اأب��ن��ائ��ه��م وب��ال��ت��ايل تبادل 
اأ�سر  ب���ني  امل��ع��ل��وم��ات واخل������ربات 
اخلربات  وتعميم  التوحد  اأطفال 
الأ�سرية الناجحة يف التعامل مع 
ال��ت��وح��د م��ع م��زي��د م��ن الرتكيز 
ع��ل��ى ب��رام��ج ال��ت��وا���س��ل م��ع هذه 
الفئة مبا يف ذلك توفري الأجهزة 
والتطبيقات  احل��دي��ث��ة  التقنية 
الازمة  الك�سف  واأدوات  الذكية 

كلمة  يف   - م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����س���اف���ت 
للتوعية  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
ب��ال��ت��وح��د ال���ذي ي�����س��ادف الثاين 
اأب����ري����ل م����ن ك����ل ع�����ام - اأن  م����ن 
والجتماعي  القت�سادي  املجل�ش 
هذا  ي��ح��ت��ف��ل  امل���ت���ح���دة  الأمم  يف 
�سعار  حت��ت  املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال��ع��ام 
مت��ك��ني ال��ن�����س��اء وال��ف��ت��ي��ات ذوي 
للجهود  ا�ستكمال  وذل��ك  التوحد 
نحو  العامل  انتباه  للفت  الدولية 
التحديات اخلا�سة التي تواجهها 
اأ�سحاب  م��ن  وال��ف��ت��ي��ات  ال��ن�����س��اء 
الهمم يف �سياق تطبيق التفاقية 
ذوي  الأ�سخا�ش  حلقوق  الدولية 
حمايتهن  على  والتاأكيد  الإعاقة 
من خمتلف اأ�سكال التمييز ودعم 
اأ�سوة  الن�����س��ان  ب��ح��ق��وق  متتعهن 

بالآخرين.
مع  مت��ا���س��ي��ا  اأن�����ه  اإىل  واأ������س�����ارت 
واملوؤ�س�سات  امل��ن��ظ��م��ات  خم��ت��ل��ف 

اأ�سحاب الهمم و مراكز ووحدات 
العمرية  للفئات  املبكر  ال��ت��دخ��ل 
الأقل من �ست �سنوات اإ�سافة اإىل 
الذي  للتوحد  القيوين  اأم  مركز 
مت افتتاحه موؤخرا ويوفر اأحدث 
والت�سخي�ش  ال��ت��ق��ي��ي��م  اأ���س��ال��ي��ب 
وخمتلف  ال����ت����وح����د  لأط������ف������ال 
يف  امل�ساندة  العاجية  اخل��دم��ات 
والعاج  ال��ت�����س��خ��ي�����ش  جم�����الت 
واحل�سي  وال��ن��ط��ق��ي  ال��وظ��ي��ف��ي 
ب��ح��ي��ث ي��ق��وم ع��ل��ى ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة يف 
التاأهيلي مع الأطفال مبا  العمل 
جمال  يف  النتائج  اأف�����س��ل  يحقق 
تطوير خمتلف القدرات النمائية 
وال�ستقالية وغريها مع مراعاة 
التوحد  ذوات  الفتيات  احتياجات 

يف مرحلة التاأهيل املهني.
وقالت اإن الوزارة تبذل املزيد من 
اخلدمات  اأف�سل  لتوفري  اجلهود 
التوحد  ذوي  م���ن  ل��اأ���س��خ��ا���ش 

ال��ت��ي ت��ع��زز ق��درات��ه��م يف جمالت 
اإىل  والو�سول  والت�سغيل  التعليم 
والرتفيهية  ال�سحية  اخل��دم��ات 
خ�سو�سية  على  وتاأكيدا  وغريها 
املراأة من اأ�سحاب الهمم و�سمان 
حقوقها  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه��ا 

ومتكينها يف املجتمع.
احلماية  حم��ور  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الأ�سري  والتمكني  الجتماعية 
يف هذه ال�سيا�سة ت�سمن مبادرات 
الن�س�اء  ت��دري�����ب  ب��رام�����ج  ت�����س��م��ل 
خ�ال  م�ن  الهم�م  اأ�سح�اب  م�ن 
تاأهي�ل  واإع�������ادة  ت��دري�����ب  ب��رام�����ج 
من  حمايته�ن  و���س��م��ان  حم�����ددة 
لا�ستغال  ال��ت��ع��ر���ش  اأ����س���ك���ال 
اإمي��ان��ا من  و���س��وء املعاملة وذل��ك 
و�سركائها  املجتمع  تنمية  وزارة 
ب��اأه��م��ي��ة دعم  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
املراأة من اأ�سحاب الهمم و�سمان 
بيئة  حميط  يف  العي�ش  يف  حقها 

مما  ل��ل��ح��ال��ة  امل��ب��ك��ر  للت�سخي�ش 
عرب  فاعلية  اأك��رث  نتائجا  يحقق 
التدخل  خ���دم���ات  واإ����س���ن���اد  دع����م 
واأ�سرته  للطفل  امل��ق��دم��ة  امل��ب��ك��ر 

معا.
لاأمم  العامة  اأن اجلمعية  يذكر 
اأبريل  الثاين من  املتحدة ح��ددت 
للتوعية  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  ل��ي��ك��ون 
منذ  به  الحتفال  ويتم  بالتوحد 
على  ب��ن��اء  وذل����ك   2008 ال���ع���ام 
واتفاقية  الطفل  حقوق  اتفاقية 

حقوق الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.

مع انتهاء فرتة الت�سجيل

دائرة التعليم واملعرفة تعلن عن تقدم 1016 طالبًا 
مواطنًا للح�ضول على منح وبعثات درا�ضية

املدير التنفيذي لقطاع التعليم العايل بدائرة التعليم واملعرفة يعلن عن معايري علمية لقبول املتميزين

»الرقابة الغذائية« ينظم فعاليات متنوعة لإ�ضعاد موظفيه ومتعامليه

•• اأبوظبي  - الفجر

اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة، عن 
انتهاء الفرتة املقررة للت�سجيل يف 
الدرا�سية  والبعثات  املنح  برنامج 
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل���واط���ن���ني، م�����س��رية اإىل 
تقدموا  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد  اأن 
للح�سول على منحة درا�سية للعام 
الأكادميي املقبل بلغ 1016 طالباً 
وطالبة منهم 928 طالباً وطالبة 
والبعثات  امل���ن���ح  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن 
للعام  املتميزين  للطلبة  الدرا�سية 
 ،2019–2018 الأك������ادمي������ي 
منحة  ط��ل��ب   88 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
برنامج  ���س��م��ن  درا����س���ي���ة  وب���ع���ث���ة 

الدرا�سات العليا لغري املوظفني.
واأفادت اإدارة املنح والبعثات بقطاع 
التعليم  دائ���رة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
طلبات  ف�����رز  مت  اأن������ه  وامل����ع����رف����ة، 
الطلبة  ل���ل���ت���ح���دي���د  امل���ت���ق���دم���ني 
على  احل�سول  ل�سروط  امل�ستوفني 
عمل  �سيتم  فيما  درا���س��ي��ة،  منحة 
مقابلة �سخ�سية لكل طالب خال 
ال���ف���رتة ال���ق���ادم���ة وع���ق���ب اإع����ان 
 –  2017 الأك��ادمي��ي  العام  نتائج 
واجلامعات  امل���دار����ش  يف   2018
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  اإع�����ان  ���س��ي��ت��م 

•• اأبوظبي –الفجر: 

للرقابة  اأب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  ن���ظ���م 
ال���غ���ذائ���ي���ة، م�����وؤخ�����راً، ج��م��ل��ة من 
الداخلية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 
الرئي�سي  م���ق���ره  يف  مل���وظ���ف���ي���ه، 
مب���دي���ن���ة اأب����وظ����ب����ي وف���رع���ي���ه يف 
الظفرة،  ومنطقة  ال��ع��ني  مدينة 
اخلا�سة  م��ب��ادرات��ه  �سمن  وذل���ك 
ب���ال�������س���ع���ادة، وال����ت����ي ي���ه���دف من 
خالها اإىل الرتقاء ببيئة العمل 
واإ�سعاد املوظفني، لت�سجيعهم على 
ال��ن��ه��و���ش وال��ت��م��ي��ز ب��اأدائ��ه��م، من 
اإيجابية  عمل  بيئة  توفري  خ��ال 

حمفزة على الإبداع.
نفذها  ال��ت��ي  الأن�سطة  وا�ستملت 
خا�سة  ف���ع���ال���ي���ة  ع���ل���ى  اجل�����ه�����از 
العاملي  ال�����س��ع��ادة  ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
الع�سرين من  ي��وم  ال��ذي ي�سادف 
م���ار����ش م���ن ك���ل ع����ام، ح��ي��ث اأق���ام 
بال�سعادة  خا�ساً  كرنفاًل  اجلهاز 
مت خاله تخ�سي�ش اأماكن لعدد 
من املطاعم واملقاهي املتنقلة اأمام 

للطلبة  الدرا�سية  والبعثات  املنح 
اإعداد  اإىل  يهدف  علمياً  املتميزين 
اأبناء  م���ن  ق���ي���ادي  ج��ي��ل  وت���اأه���ي���ل 
ال��دول��ة ق��ادر على مواجهة  وب��ن��ات 
اإىل  بالإ�سافة  امل�ستقبل،  حتديات 
رفد الدولة بكوادر مواطنة موؤهلة 
والبناء،  التنمية  م�سرية  ملوا�سلة 
البعثات  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
الدرا�سية يخ�سع ملعايري و�سيا�سات 
الطلبة  اخ��ت��ي��ار  عملية  يف  حم���ددة 
ومبعايري  ل����اإي����ف����اد،  امل���ر����س���ح���ني 
اأكادميي  واإ���س��راف  عالية،  واأ���س�����ش 
البعثة  طلبة  على  ومبا�سر  دق��ي��ق 

خال �سنوات الدرا�سة.
القيادة  اه���ت���م���ام  ���س��ع��ادت��ه،  واأك������د 

املنح  ع���ل���ى  احل���ا����س���ل���ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
الدرا�سية داخل الدولة وخارجها.

بني  يو�سف  حممد  الدكتور  واأك���د 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ي���ا����ش، 
التعليم  ب���دائ���رة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأقبال  اأن هذا العام �سهد  واملعرفة، 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى التقدمي  ك��ب��ري م���ن 
درا�سية،  م��ن��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
حيث ا�ستقبلت الدائرة عددا كبريا 
قوائم  اإع������داد  ومت  ال��ط��ل��ب��ات  م���ن 
باأ�سماء املتقدمني امل�ستوفني وغري 
جلنة  وقامت  لل�سروط  امل�ستوفني 
البعثات الدرا�سية بالدائرة باإعداد 
املتقدمني  للطلبة  تقييم  من���وذج 
واأ�س�ش  م���ع���اي���ري  وف�����ق  ل��ل��م��ن��ح��ة 
قبول  عملية  مبوجبها  تتم  علمية 
امل��ت��م��ي��زي��ن وت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ثاثة 
الأكادميية،  العامات  هي  جوانب 
تفكريه،  وطريقة  الطالب  وثقافة 
م�سرياً اإىل اأن برنامج املنح والبعثات 
الدرا�سية للطلبة املتميزين درا�سياً 
التنموية  الأه������داف  م���ع  ين�سجم 
لإم���ارة اأب��وظ��ب��ي وذل���ك م��ن خال 
ت��وج��ي��ه خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ل�سد 
للدوائر  امل�ستقبلية  الح��ت��ي��اج��ات 

املحلية من القوى العاملة.
برنامج  يا�ش:  بني  الدكتور  وق��ال 

الطلبة  ب���ت�������س���ج���ي���ع  ال����ر�����س����ي����دة 
ودرا�سة  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
تتفق  ال������ت������ي  ���������س����ات  ال����ت����خ���������سّ
م�سرية  وحتتاجها  واهتماماتهم، 
يف  ال��دول��ة  ت�سهدها  التي  التنمية 
امل���ج���الت ك���اف���ة، م�����س��دداً ع��ل��ى اأن 
الدولة حتر�ش على توفري فر�ش 
م�ستوياته  اخ��ت��اف  على  التعليم 
لأبنائها ودعم التفوق والتميز لدى 
ا�ستكمال  على  وت�سجيعهم  الطلبة 
درا���س��ت��ه��م اجل��ام��ع��ي��ة وال��ع��ل��ي��ا من 
خال البعثات واملنح الدرا�سية اإىل 

اأرقى اجلامعات املحلية والدولية.
وحّددت دائرة التعليم واملعرفة عدد 
للمنح  العلمية  التخ�س�سات  م��ن 
بالن�سبة  واأما  الدرا�سية.  والبعثات 
بها من  املو�سى  اجلامعات  لقائمة 
قبل الدائرة للدرا�سة خارج الدولة، 
فقد ت�سمنت القائمة اأف�سل 200 
 QS، ج���ام���ع���ة ح�������س���ب ت�����س��ن��ي��ف 
اأو   Shanghai اأو   ،THE
 US ح�سب  جامعة   100 اأف�سل 

.News
والبعثات  امل���ن���ح  ب���رن���ام���ج  وي����ع����ّد 
اأحد  املتميزين  للطلبة  الدرا�سية 
التعليم  دائرة  اأهم م�سارات خطط 
بامل�سرية  ل����ارت����ق����اء  وامل����ع����رف����ة 

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  م����ع 
كليفاند  وم�ست�سفى  اأب��وظ��ب��ي 
الإنعا�ش  ومركز  اأبوظبي  كلينك 
ال���ق���ل���ب���ي ال������رئ������وي ل���ل���خ���دم���ات 
ت�سمنت  اخل���ارج���ي���ة،  ال��ع��اج��ي��ة 
ع���ن حقوق  ت���وع���وي���ة  حم���ا����س���رة 
امل�������س���اة، وحم���ا����س���رة مم��اث��ل��ة عن 
ال���ك�������س���ف امل���ب���ك���ر ع�����ن ����س���رط���ان 

مبنى اجلهاز الرئي�سي وعدد من 
للموظفني،  الرتفيهية  الأن�سطة 
وت�����وزي�����ع ال����ه����داي����ا ال���ت���ذك���اري���ة 
واحل�����ل�����وى ع���ل���ى امل���ت���ع���ام���ل���ني يف 
التابعة  املتعاملني  خدمة  مراكز 

للجهاز.
فعاليات  ك���ذل���ك  اجل���ه���از  ون���ظ���م 
طبية وثقافية وتوعوية بالتعاون 

خا�سة  وحم����ا�����س����رة  ال����ق����ول����ون، 
والإ�سعافات  ال��ق��ل��ب��ي  ب��الإن��ع��ا���ش 
الأولية، اإىل جانب تنظيم اجلهاز 
القراءة  ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  مل�����س��اب��ق��ة 

بعنوان »�ساعة قراءة«.
و�سهدت الفعاليات م�ساركة مئات 
قطاعات  خمتلف  م��ن  امل��وظ��ف��ني 
امل�ساركون  واأب��دا  اجلهاز وفروعه، 

اأب���وظ���ب���ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف اإم��������ارة 
الدرا�سية  امل��ن��ح  ه���ذه  ت��ع��زز  ح��ي��ث 
املتميزين  ب���ال���ط���اب  الرت�����ق�����اء 
م��ن خ���ال ت��ق��دمي ال��دع��م الازم 
ل���ه���م ل����س���ت���ك���م���ال درا�����س����ات����ه����م يف 
ودرا�سة  العاملية  اجل��ام��ع��ات  اأرق���ى 
اخلطط  تخدم  حيوية  تخ�س�سات 
حيث  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  التنموية 
درا�سية  م���ن���ح  ال����ربن����ام����ج  ي���وف���ر 
على  ح�سولهم  �سبيل  يف  تناف�سية 
واملاج�ستري  البكالوريو�ش  درج��ات 
والدكتوراه من موؤ�س�سات اأكادميية 

معتمدة حملية ودولية.
وتت�سمن مزايا اللتحاق بربنامج 
للطلبة  الدرا�سية  والبعثات  املنح 
التعليم  ل��دائ��رة  التابع  املتميزين 
واملعرفة تغطية الر�سوم الدرا�سية، 
وخم�س�ش �سهري جمٍز، ومكافاآت 
الأكادميي،  للتميز  اإ�سافية  مالية 
وبالن�سبة لطلبة البعثات اخلارجية 
التكاليف  بتغطية  ال��ت��ك��ف��ل  ف��ي��ت��م 
التح�سريية لل�سفر، وبدل ال�سكن، 
ال��درا���س��ي��ة، وتذاكر  ال��ك��ت��ب  وب���دل 
ال�سحي.  وال��ت��اأم��ني  �سنوية،  �سفر 
توفري  يف  امل�ساعدة  اإىل  بالإ�سافة 
التخرج  عند  متميزة  عمل  فر�ش 

جلميع خريجي الربنامج.

هذه  مثل  بتنظيم  �سعادتهم  ع��ن 
النتماء  ت���ع���زز  ال���ت���ي  الأن�����س��ط��ة 
املوؤ�س�سي لديهم، وت�ساعدهم على 
التفاعل ب�سكل اأكرب مع الفعاليات 
اإىل  اإ�سافة  املجتمعية،  وامل��ب��ادرات 
لالتقاء  �سانحة  ف��ر���س��ة  ك��ون��ه��ا 
عليهم  وال��ت��ع��رف  العمل  ب��زم��اء 
عن كثب وتوطيد العاقات فيما 

بينهم.
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  ويتبنى 
ا�سرتاتيجياته  �سمن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال��داخ��ل��ي��ة ح��زم��ة م���ن امل���ب���ادرات 
�سعياً  املوظفني،  لإ�سعاد  الرامية 
مثالية  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  خل���ل���ق  م���ن���ه 
وحم��ف��زة على الإجن���از والإب����داع، 
ك���اف���ة �سبل  ت����اأم����ني  م����ن خ�����ال 
ال��راح��ة وال�����س��ع��ادة مل��وظ��ف��ي��ه، مبا 
ي���ع���زز اإن���ت���اج���ي���ت���ه���م وي����رف����ع من 
م�����س��ت��وى ال��ع��م��ل��ي��ات واخل���دم���ات 
للجمهور،  اجل��ه��از  يقدمها  ال��ت��ي 
م�ستويات  اأرق��ى  حتقيق  وبالتايل 
ال�����ر������س�����ا ال����وظ����ي����ف����ي و�����س����ع����ادة 

املتعاملني.

جمعية بيت اخلري تكرم حماكم دبي لتعاونها 
امل�ضتمر يف امل�ضوؤولية املجتمعية

 بلدية احلمرية تنظم فعالية ربيع احلمرية بحديقة 
ال�ضيدات ت�ضتهدف الأ�ضر  والأطفال يف برامج متنوعة 

•• دبي-الفجر:

كرمت جمعية بيت اخلري حماكم دبي، وذلك لتعاونها 
امل�ستمر يف امل�سوؤولية املجتمعية، وتبنيها لعدة مبادرات 
اإن�����س��ان��ي��ة، حم��ق��ق��ة يف ذل����ك ال�����س��راك��ة ال���وط���ي���دة بني 
اجل��ه��ت��ني، وج���اء ذل��ك خ��ال ل��ق��اء ���س��ع��ادة ط��ار���ش عيد 
املن�سوري مدير عام حماكم دبي، ب�سعادة �سعيد مبارك 
املزروعي نائب املدير العام جلمعية بيت اخلري، حيث مت 
ت�سليم �سعادته �سهادة �سكر وعرفان على جهوده املبذولة 

يف �سراكة املحاكم للم�ساريع اخلريية.
التي  الكبرية  باجلهود  املن�سوري  طار�ش  �سعادة  واأ�ساد 

ت��ب��ذل��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة، م���ن خ���ال ح��ر���س��ه��ا ال���دائ���م على 
مبادرات  خال  من  املجتمعية  امل�سوؤولية  مبداأ  ترجمة 
عملية وملمو�سة، وجت�سيد ا�سرتاتيجية دبي يف توظيف 
الفئات  وي��ل��ب��ي متطلبات  ي��خ��دم  وال��ه��ب��ات مب��ا  ال��وق��ف 
الأقل دخًا يف املجتمع. وقال �سعادته، اإن اأهمية تكاتف 
اجلهود امل�سرتكة لدعم التنمية الجتماعية باعتبارها 
نلتزم  حيث  ا�سرتاتيجية،  واأول��وي��ة  وطنية  م�سوؤولية 
التي  الطموحة  والإن�سانية  اخلريية  امل�ساريع  باإجناح 
حتقق غايات »روؤية الإمارات 2021« يف بناء »جمتمع 
يف  املتمثلة  الإم��ارات��ي��ة  القيم  على  وحمافظ  متاحم« 

العدالة وامل�ساواة والتعا�سد والتكافل الجتماعي.

•• ال�صارقة –الفجر:

بحديقة  احل���م���ري���ة  ب��ل��دي��ة  اأط���ل���ق���ت 
ال�����س��ي��دات ب��احل��ي ال�����س��رق��ي مبنطقة 
الربيع  عطلة  م��ع  ت��زام��ن��ا  احل��م��ري��ة 
احلالية لطلبة املدار�ش عدداً متنوعا 
والفعاليات  امل��م��ت��ع��ة  الأن�����س��ط��ة  م���ن 
الجتماعية التي تتاقى واأهدافها يف 
اأفراد  تعزيز الرتابط الأ�سري وجمع 
لأبنائها  م�سوقة  فعاليات  يف  ال���س��رة 

وبناتها.
احلمرية  ب��ل��دي��ة  ���س��ن��وي��ا  وحت���ر����ش 
ربيع احلمرية  اإط��اق مهرجان  على 
وت�����س��ت��ه��دف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات اأه���ايل 
يف  جذبهم  بهدف  احلمرية  منطقة  
يعود  م��ا  ل��ه��م  ت��ق��دم  ب��رام��ج متنوعة 

عليهم بالنفع لهم.
العديد  ع���ل���ى  ال���ف���ع���ال���ي���ات  و���س��م��ل��ت 
والرتفيهية  الريا�سية  الأل��ع��اب  م��ن 
والور�ش التعليمية والفقرات املتنوعة 
و����س���ط م�����س��ارك��ة ك���ب���رية م���ن اأه����ايل 
املنطقة وقد �ساد الفعاليات اأجواء من 
الفرح وال�سعادة واجلو العائلي املفيد. 
مدير  ال�سام�سي  را�سد  مبارك  واأك��د 
بلدية احلمرية اإىل اأن هذه الفعاليات 
تاأتي  �سمن اخلطة ال�سنوية لفعاليات 
وال�ساعية  املتنوعة  احل��م��ري��ة  بلدية 
املنطقة  لأب��ن��اء  ال�سعادة  حتقيق  اىل 

واأهاليهم.
متثل  الفعاليات  تلك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
والفعاليات  الن�����س��ط��ة  م���ن  ك��وك��ب��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ه���ادف���ة ال���ت���ي ت���ق���ام يف 
احلمرية  م��ن��ط��ق��ة  ح����دائ����ق  اإح�������دى 
وحتقق مناخا تناف�سيا واإ�سفاء اجواء 
احتفالية تهدف اإثراء اأجواء املتعة يف 
كبري   اإقبال  و�سط  احلمرية  منطقة 
الزوار وال�سياح  او  املنطقة  اأهايل  من 
والطبيعة  ال�ساحر  باجلو  لا�ستماع 
اخلابة للمنطقة  خال هذه الفرتة 

من العام يف اإجازة طلبة املدار�ش.
واأ�سار اإىل اأن الفعاليات التي تتوا�سل 
يوميا  ع�������س���ر  خ���م�������س���ة  م������دى  ع���ل���ى 
ترفيهية  اأن�سطة  ع��ام  ب�سكل  �سهدت 
ومنذ  وثقافية وتراثية  واجتماعية 
بدء املهرجان  زيادة ملحوظة يف منو 
الفعاليات  تلك  والقبال على  الرتدد 

من ال�سر والن�ساء والأطفال  .

هذا  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  م����ب����ارك  واأك�������د 
دور  م��وا���س��ل��ة  امل��ه��رج��ان  ي�ستهدف 
وتنظيم  دع����م  احل���م���ري���ة  يف  ب��ل��دي��ة 
واملنا�سبات  امل���ه���رج���ان���ات  خم��ت��ل��ف 
التي  احل������دائ������ق  يف  الج����ت����م����اع����ي����ة 
عليها  ال���رتدد  وتنمية  عليها  ي�سرف 
املقدمة  م��ن اخل���دم���ات  وال���س��ت��ف��ادة 
تعزيز  يف  امل�ساهمة  ع��ل��ى  ع���اوة  ب��ه��ا 
الفعاليات  وت���ق���دمي  امل��ن��ط��ق��ة  ث�����راء 
املفيدة لأفراد املجتمع ل�سيما البناء 

والبنات.
منوها اإىل  اأن هذا التوا�سل والقبال 
على مهرجان ربيع احلمرية يعزز يف 
كمحطة  ال�سارقة  مكانة  من  جممله 
ومتنف�ش  املنطقة  يف  ه��ام��ة  �سياحية 

لاأ�سر والأهايل.
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اأخبـار الإمـارات

 •• راأ�س اخليمة- الفجر

  85 العمر  من  يبلغ  مواطن  ت��ويف 
م��ت��اأث��راً ب��اإ���س��اب��ات��ه��ا ال��ب��ل��ي��غ��ة بعد 
ت��ع��ر���س��ه حل�����ادث ده�������ش م���ن قبل 
 25 تبلغ  مواطنة  تقودها  مركبة 
النقيب  ي�����س��ري  وت��ف�����س��ي��ًا  ع���ام���اً. 
ابراهيم �سيف املزروعي مدير فرع 
امل����رور وال���دوري���ات مب��رك��ز �سرطة 
اأن���ه ورد  ، اإىل  ال�����س��ام��ل  ال��دق��داق��ة 
بالقيادة  العمليات  غرفة  اإىل  باغ 
8:00 م   ال�����س��اع��ة   ال��ع��ام��ة ع��ن��د 
ي��ف��ي��د ب��ت��ع��ر���ش ���س��خ�����ش حل����ادث 
التجارية،  املحال  اأح��د  اأم��ام  ده�ش 
ع��ل��ى ����س���ارع امل���ط���ار ن��ت��ي��ج��ة عبوره 
ال�����س��ارع  ودخ���ول���ه ل��ل��ط��ري��ق العام 
، وفور ورود  التاأكد من خلوه  دون 
الباغ مت حتريك دوريات ال�سرطة 
و���س��ي��ارات الإ���س��ع��اف والإن���ق���اذ اإىل 
امل�ساب  ن��ق��ل  احل�����ادث، ومت  م��وق��ع 
احلياة  فارق  اأنه  اإل  امل�ست�سفى  اإىل 
اإىل  احل�������ادث  م���ل���ف  حت���وي���ل  ومت 

ل�ستكمال  امل���خ���ت�������س���ة  اجل�����ه�����ات 
الازمة.  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�������راءات 
ون��ا���س��د امل��ق��دم ���س��امل را���س��د �سومه 
الدقداقة  ���س��رط��ة  م���رك���ز  رئ��ي�����ش 
ب�سرورة  املجتمع  اف���راد  ال�سامل، 
اتباع القواعد والتعليمات املرورية 
من  اجلميع  �سامة  ت�سمن  التي 
احل�����وادث امل���روري���ة وال��وق��اي��ة من 
وقوع الإ�سابات والوفيات، مطالباً 

اإي���اه���م ع����دم ال��ع��ب��ور يف الأم���اك���ن 
امل�ساة  ل���ع���ب���ور   ال���غ���ري خم�����س�����س��ة 
ال�سري  بقواعد  التزامهم  و�سرورة 
واملرور، التي من �ساأنها حتقق اأمن 
د من احلوادث املرورية  الطرق وحُتِ
املهلكة، ناقًا تعازيه احلارة لأ�سرة 
اأن  امل��وىل ع��ز وج��ل  الفقيد، داع��ي��اً 
يلهمهم ال�سرب وال�سلوان، ومتمنياً 

للجميع ال�سامة املرورية.

••دبي – الفجر: 

حت��ت رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن 
اآل م��ك��ت��وم ويل عهد  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
وتزامناً  التنفيذي،  املجل�ش  رئي�ش  دبي 
بالتوحد  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  م���ع 
الثاين  امل��ت��ح��دة يف  الأمم  اأق��رت��ه  ال���ذي 
م���ن ���س��ه��ر اأب���ري���ل م���ن ك���ل ع����ام، يطلق 
ال�سنوية  ح��م��ل��ت��ه  ل��ل��ت��وح��د  دب���ي  م��رك��ز 
هذا  ب��ال��ت��وح��د  للتوعية  ع�����س��ر  ال��ث��ال��ث��ة 
ال���ع���ام وال���ت���ي ي�����س��اح��ب��ه��ا ال���ع���دي���د من 
طوال  التوعوية  والفعاليات  الأن�سطة 

�سهر اأبريل. 
العمادي مدير عام مركز  وق��ال حممد 
دب����ي ل��ل��ت��وح��د وع�����س��و جم��ل�����ش اإدارت�����ه 
يقت�سر  ل  للتوحد  دب��ي  م��رك��ز  دور  اإن 
جمال  يف  التاأهيل  خدمات  تقدمي  على 
التوحد، بل يتعدى ذلك اإىل ن�سر الوعي 
حول ق�سايا الأطفال امل�سابني بالتوحد 
واأ�سرهم والتعريف بهذا ال�سطراب مبا 
ي�سهم يف تقبل املجتمع لهم ومبا يواكب 
دبي  اإم��ارة  اإىل حتويل  الرامية  اجلهود 
الهمم  لأ���س��ح��اب  �سديقة  م��دي��ن��ة  اإىل 

بحلول عام 2020. 
العام  ه��ذا  احلملة  ب��اأن  العمادي  واأ���س��ار 
تهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على اجلانب 
على  الرتكيز  اأهمية  حيث  من  النف�سي 
الهتمام  بالتوحد  امل�ساب  الطفل  منح 
والرعاية النف�سية التي ي�ستحقها وعدم 
توؤدي  قد  التي  باملخاوف  عنه  الن�سغال 
اإىل اإهدار الوقت دون ا�ستغاله يف تنمية 
قدرات الطفل من خال برامج التدخل 
تغلب  يف  حا�سماً  دوراً  تلعب  التي  املبكر 

الطفل على العديد من التحديات. 
الهتمام  ب�سرورة  العمادي  اأو�سى  كما 
بالدعم النف�سي لأ�سر الأطفال امل�سابني 
الفئة  ه��ذه  اأ�سر  ب��اأن  مو�سحاً  بالتوحد 
واجتماعية  نف�سية  �سغوط  حت��ت  تقع 
ما  مرحلة  يف  خ�سو�ساً  كبرية،  ومالية 

بعد الت�سخي�ش.
واأو����س���ح ال��ع��م��ادي ب���اأن احل��م��ل��ة حتاول 
ذوي  الأطفال  اأ�سر  لدى  القلق  معاجلة 
عليهم  ي��ظ��ه��ر  اإذ  ال��ت��وح��د،  ا���س��ط��راب 
وعدم  وال���س��ط��راب  بال�سيق  ال�����س��ع��ور 
�سعور  ي�����س��اح��ب��ه  ال��ن��ف�����س��ي  ال���س��ت��ق��رار 
باخلوف من �سيء جمهول اأو من توقع 
ح���دوث ���س��يء م���ا، ودع���ى ال��ع��م��ادي اإىل 
اأهمية الإر�ساد النف�سي لاأ�سر ل�دعمهم 
تواجههم،  ال��ت��ي  امل�سكات  م��واج��ه��ة  يف 
التي  التكيف  م��رح��ل��ة  تفر�سها  وال��ت��ي 
اإدراك  اب��ت��داء م��ن مرحلة  ب��ه��ا،  مي���رون 
ح��ق��ي��ق��ة اخ���ت���اف ال��ط��ف��ل ع���ن غ���ريه، 
اإ�سابة  يوؤكد  ال��ذي  الت�سخي�ش  وقبول 
الطفل، وانتهاء بقبول احلقيقة، مبعنى 
والبحث  ووع��ي��ه،  الطفل،  ح��دود  اإدراك 

عن الو�سائل الواقعية واملو�سوعية التي 
ميكن ال�ستفادة منها. 

اأو�سح  احل��م��ل��ة،  اأن�سطة  يخ�ش  وفيما 
ال��ع��م��ادي ب���اأن امل��رك��ز ي��ع��ت��زم ه���ذا العام 
التثقيفية  املحا�سرات  من  ع��دد  تنظيم 
ت�ست�سيفها  وال��ت��ي  ال��ت��وح��د  جم���ال  يف 
واملوؤ�س�سات  عدد من اجلهات احلكومية 
خربات  مب�����س��ارك��ة  ب��ال��دول��ة  التعليمية 
لاإجابة  وذل��ك  امل��رك��ز  م��ن  متخ�س�سة 
ع���ن ا���س��ت��ف�����س��ارات اجل���م���ه���ور ح����ول ما 
امل�سابني  الأط������ف������ال  اأ�����س����ر  ي���ع���رت����ش 
ب����ال����ت����وح����د م�����ن �����س����ع����وب����ات وك����ذل����ك 
التعرف  ب���اأه���م���ي���ة  امل���ج���ت���م���ع  ل���ت���وع���ي���ة 
ل�سطراب  الأول���ي���ة  اخل�����س��ائ�����ش  ع��ل��ى 
التوحد وبالتايل الك�سف املبكر عن هذا 
على  ال�����س��وء  وت�سليط  ال���س��ط��راب��ات، 
اأه��م��ي��ة ت��وف��ري خ��دم��ات ال��ت��دخ��ل املبكر 
التي حتد من ال�سعوبات التي يواجهها 
خلق  بهدف  واملجتمع،  والأ���س��رة  الطفل 
للتوحد  للتوا�سل بني مركز دبي  ج�سر 
فتح  اأجل  من  املختلفة  املوؤ�س�سات  وتلك 
البيئة  وتوفري  التعاون  من  اأو�سع  اآف��اق 
الأطفال  ه��وؤلء  حتت�سن  التي  املنا�سبة 
يف  ومنتجني  فاعلني  اأع�ساء  لي�سبحوا 

جمتمعهم. 
احلملة  �����س����رك����اء  ال�����ع�����م�����ادي  و�����س����ك����ر 
ميدانياً  دعمها  يف  امل�����س��ارك��ني  ورع��ات��ه��ا 
واإعامياً، ويف مقدمتهم �سريك احلملة 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ال�سرتاتيجي 
لهذه  ���س��واًء  امل��ت��وا���س��ل  لدعمهم  وذل���ك 

احلملة اأو احلمات ال�سابقة. 
ك��م��ا ���س��ك��ر ك���ل م���ن »ت��ع��اون��ي��ة الحت����اد« 
للحملة  لن�سمامهما  »اأ���س��واق«  و�سركة 

و�سع  خ���ال  م��ن  م��ي��دان��ي��اً  وتفاعلهما 
قم�سان  على  التوعوية  احلملة  ر�سائل 
الفروع  جميع  يف  امل�ساعدين  العاملني 
طباعة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ه��م��ا،  ال��ت��اب��ع��ة 
اأك���ي���ا����ش ت�سوق  ع��ل��ى  ر����س���ال���ة احل��م��ل��ة 
اأبريل  �سهر  خ���ال  الحت����اد«  »ت��ع��اون��ي��ة 
التي  ب�����س��ي��ا���س��ت��ه��م��ا  م�����س��ي��داً   ،2018

وتعزيز  املجتمعي  العمل  على  حتر�ش 
ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع وال���ت���ربع ب���ني �سفوف 

موظفيهم. 
الطرق  هيئة  دور  ال��ع��م��ادي  ث��م��ن  ك��م��ا 
ب���دب���ي حل���ر����س���ه���ا على  وامل����وا�����س����ات 
من  فاعل  ك�سريك  للحملة  الن�سمام 
خال عر�ش اعان احلملة التلفزيوين 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ���س��ا���س��ات حم���ط���ات مرتو 
دبي. 

واأعرب كذلك عن �سكره لكل من �سركة 
ل���دع���م احلملة  ل���األ���ب���ان«،  »ال����رواب����ي 
ول�سلطة  ال��ذه��ب��ي،  ال��راع��ي  فئة  �سمن 
الف�سي  الراعي  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة 
امل�ستمر  ب��دع��م��ه��ا  م�����س��ي��داً  ل��ل��ح��م��ل��ة، 
الإن�ساين  وبالتزامها  ال�سنني  مر  على 

مل�ساندة ق�سايا اأطفال التوحد. 
كما اأعلنت مطارات دبي دعمها للحملة 
احلملة  اإع���������ان  ع����ر�����ش  خ������ال  م�����ن 
وذلك  املطار  �سا�سات  على  التلفزيوين 

يف اليوم العاملي للتوعية بالتوحد. 
جميع  م��ن  ترحيباً  احلملة  لق��ت  وق��د 
�سيتم  دب��ي حيث  اإم��ارة  ال�سينما يف  دور 
كل  �سا�سات  اإع��ان احلملة على  عر�ش 
من ريل �سينما، ونوفو �سينما، وفوك�ش 
�سينما، وروك�سي �سينما بدعم من �سركة 
لاإعانات  م���ورغ���ان  ف����ال  م��وت��ي��ف��ي��ت 

وذلك طوال �سهر اأبريل. 
كما حظت احلملة بدعم كل من �سبكة 
الأو����س���ط  ال�������س���رق  ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف  زي 
ال��ت��ي ���س��ت��ق��وم ب��ع��ر���ش اع����ان احلملة 
�سينما،  وزي  ت��ي��ف��ي،  زي  ق��ن��وات��ه��ا  ع��ل��ى 
اإىل  اأف��ام، بالإ�سافة  األ��وان، وزي  وزي 
التي  اإم  اإف  ب��ي��ج  الإذاع����ي����ة  حم��ط��ت��ه��ا 
�ستبث اإعان احلملة ح�سرياً على تردد 

.)106.2(
اأي�ساً  ���س��ب��ي��ن�����ش  م���ت���اج���ر  ب�������ادرت  ك���م���ا 
عر�ش  خ��ال  م��ن  للحملة  بالن�سمام 
الإع�����ان ال��ت��ل��ف��زي��وين ال��ت��وع��وي على 
ج��م��ي��ع ���س��ا���س��ات ف��روع��ه��ا وذل����ك خال 

�سهر اأبريل 2018.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

وفد  اخليمة  راأ���ش  ل�سرطة  العامة  القيادة  ا�ستقبلت 
ال�سرطة  ل�����س��وؤون  التخ�س�سية  التن�سيقية  ال��ل��ج��ن��ة 
يف  الثاين  الجتماع  لعقد  الداخلية  ب��وزارة  الن�سائية 
الرائد  برئا�سة  راأ���ش اخليمة   ل�سرطة  العامة  القيادة 
ال�سرطة  جمعية  رئ��ي�����س��ة  ال��ب��ل��و���س��ي  حم��م��د  اآم��ن��ة  د. 
م��ن فئة  ال��ع�����س��وات  م��ن  الإم��ارات��ي��ة وع���دد  الن�سائية 
على  ال�سرطية  العامة  للقيادات  املمثات  ال�سباط 
را���س��د اخلابوري  م��وزة  اأول  وامل���ازم  ال��دول��ة  م�ستوى 
ال�سرطة  وم�����س��وؤول��ة  املجتمعية  ال��ربام��ج  ف��رع  م��دي��ر 

اجتماعات  �سمن  اخليمة  راأ����ش  �سرطة  يف  الن�سائية 
بوزارة  الن�سائية  ال�سرطة  ل�سوؤون  التن�سيقية   اللجنة 

الداخلية.
الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير  العميد  التقى 
اللجنة حيث رحب بهن  ، وفد  املركزية  العمليات  عام 
والأمان  الأم��ن  م�سرية  لتعزيز  املبذولة  وبجهودهن 
اأهمية  يقل  اليوم ل  امل���راأة  دور  ب��اأن  م��وؤك��داً   ، بالدولة 
تطويرية  اأفكار  من  تختزله  ما  عرب  الرجل  دور  عن 

والفعالة يف  الفعلية  امل�ساهمة  اإىل  ت�سعى من خالها 
املجتمع و�سنع واتخاذ القرار لتنمية املجتمع وهو ما 
يعني الدفع بتمكني املراأة لتبواأ اأعلى املنا�سب واأرفعها 
املزيد  لت�سجيل  اجلهد  من  املزيد  بذل  اإىل  ودعاهن   ،
م��ن الجن�����ازات ال��ت��ي ���س��ط��ره��ا ل��ه��ن ال��ت��اري��خ العابق 
بنجاحاتهن على م�ستوى العامل بف�سل ما يح�سدونه 
بالدولة  الر�سيدة  القيادة  قبل  وت�سجيع من  دعم  من 

تربز قوتهن وقدرتهن على الإبداع والتحدي.

ذهني  ع�سف  جل�سة  اأول  عقد  الج��ت��م��اع  وا�ستعر�ش 
ملناق�سة   ، ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  الن�سائية  لل�سرطة 
الن�سائية  ال�سرطة  بتو�سيات لدعم ومتكني  واخل��روج 
بحث  الج���ت���م���اع  خ����ال  وج����رى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
على  والعمل  الازمني  والتن�سيق  التعاون  �سبل  اآلية 
والدرا�سات  التحليل  خ��ال  م��ن  التحديات  مواجهة 
وتذليل العقبات التي تعرت�ش �سري العمل يف خمتلف 

املجالت.

ارتكزت  التي  التو�سيات  وخرج الجتماع بالعديد من 
والتي  الجتماع  يف  اإليها  امل�سار  اخلطط  تنفيذ  على 
الداخلية  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 
ل���ت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل�����دم�����ات ل��ف��ئ��ة اجل���م���ه���ور عرب 
والأفكار  البتكارات  على  والرتكيز  املمار�سات  اأف�سل 
يف  احليوية  الأم��ور  الكثري من  تعالج  التي  الإبداعية 
كافة القاعات الأمنية وال�سرطية بالدولة وت�ساهم يف 

دفع عجلة التطور التكنولوجي يف الدولة.

واأ�����س����ارت ال���رائ���د د اآم���ن���ة ال��ب��ل��و���س��ي ب�����اأن م���ن مهام 
وم�سوؤوليات اللجنة الهتمام بجميع جوانب وجمالت 
مبادئ  تطبيق  على  والعمل  ال�سرطية  للمراأة  احلياة 
جمل�ش التوازن بني اجلن�سني وو�سع الآليات املنا�سبة 

بالتعاون مع اجلهات املخت�سة .
من جانبها اأ�سادت املازم اأول موزة اخلابوري بالدعم 
وال��ك��ب��ري ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ل��وان ق��ائ��د عام 
�سرطة راأ�ش اخليمة لل�سرطة الن�سائية يف �سرطة راأ�ش 
اخليمة ومنحها كل الت�سهيات والإمكانات التي توؤدي 
والجتماع  ب��ال��زي��ارة  اأ���س��ادت  كما   ، العمل  تطوير  اإىل 

التن�سيقي على م�ستوى ال�سرطة الن�سائية بالدولة.

تناق�ش بحوثا تعليمية خليجية

اجلمعيييية اخلليجيييية للرتبيييييية تعقيييد نييدوتهييييا يف راأ�ش اخليمييييية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت�ست�سيف راأ�ش اخليمة الندوة ن�سف ال�سنوية الثامنة التي تنظمها اجلمعية 
اخلليجية للرتبية املقارنة يف ال�سابع اإىل التا�سع من اأبريل 2018 يف فندق 

هيلتون جاردن اإن.
والعامة:  اخلا�سة  اخل��ريي��ة  املوؤ�س�سات  “دور  ال�سنة  لهذه  ال��ن��دوة  تناق�ش 
اكت�ساف تاأثري اجلهات اجلديدة الفاعلة على التعليم يف دول جمل�ش التعاون 
من  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  انتباه  ج��ذب  اإىل  امل��ح��ور  ه��ذا  وي�سعى  اخلليجي”، 

خمتلف القطاعات التي ت�سهد ازدياداً يف م�ساهمتها �سمن جمال التعليم يف 
منطقة اخلليج العربي، وتهدف هذه الفعالية اإىل ت�سليط ال�سوء على اأكرث 
التعليم  موا�سيع  حول  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  تقدميياً  عر�ساً   40 من 
ذات ال�سلة يف اخلليج العربي، ومنها �سراكات التعليم اجلديدة، والإن�سانية 

والتعليم، والرتبية اجلديدة الواعدة، والأطر التنظيمية. 
وت�سمل  التعليم،  ق�سم  يف  ب��ارزة  اأكادميية  م�ساركة  اأي�ساً  ال��ن��دوة  و�ست�سهد 
املتحدثني الرئي�سني: د. بوب لينجارد من جامعة كوينز لند، و د. ميغان 
جامعة  م��ن  ف��ريغ��ر  اأن��ت��وين  د.  و  مي�سيغان،  جامعة  م��ن  تومبكنز-�ستانغ 

.)NORRAG( اأتونوما يف بر�سلونة، وال�سيدة األك�ساندرا دراك�سلر
مقرها  والتي  التعليم  لبحوث  الوطنية  املوؤ�س�سة  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
اململكة املتحدة وُتعنى باإجراء البحوث والتقييمات التعليمية،  �ستعقد ور�سة 
ذات  الدولية  التقييمات  على  الور�سة  ه��ذه  و�سرتكز  ال��ن��دوة،  قبل  ما  عمل 
النطاق الوا�سع مثل برنامج تقييم الطلبة الدوليني، لإبراز �سيا�سة التعليم 
يف منطقة اخلليج العربي. و�سرح د. عبداهلل العجمي، وهو اأكادميي كويتي 
املتحدثني  باأن  املقارنة،  للرتبية  رئي�ش اجلمعية اخلليجية  وي�سغل من�سب 
حول  ج��داً  دقيقاً  حتليًا  �سيعر�سوا  العام  ه��ذا  يف  الندوة  لهذه  الرئي�سيني 

باأنه  العجمي  واأ����س���اف  اخل��ل��ي��ج��ي،  التعليم  جم���ال  يف  احل��ال��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
تاأثريات  اإىل عرو�ش تقدمي متميزة وح��وارات نقا�سية مثمرة حول  يتطلع 
اجلهات الفاعلة الدولية واخلا�سة، وكيفية خلق اأف�سل املمار�سات امل�ستدامة 

واحل�سرية يف املجال اخلريي للتعليم يف منطقة اخلليج العربي.
تبّني  وراء  وال��ع��وائ��ق  ال��ت��ف��اوؤلت  امل��ج��ال لكت�ساف  فتح  اإىل  ال��ن��دوة  ت��ه��دف 
التحولت ال�سريعة يف جمتمعنا احلايل وتاأثريها على التوجهات يف املنطقة، 
ملقارنة  والرتبويني  ال��ق��رار  و�سناع  لاأكادمييني  جمعها  خ��ال  من  وذل��ك 

ال�سيا�سات واملمار�سات التعليمية يف اخلليج العربي.

حتت رعاية ويل عهد دبي

»دبي للتوحد« يطلق حملته الثالثة ع�ضرة للتوعية بالتوحد 
•• دبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”.. يقام اليوم الإثنني 
املتميز” -  ل��اأداء احلكومي  “برنامج دبي  الفائزين بجوائز  حفل تكرمي 
 21 ال���  للدورة   - دب��ي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�ش  العامة  لاأمانة  التابع 
رئي�ش  النعيمي  ه��زاع خلفان  وق��ال  العاملي.  التجاري  دب��ي  وذل��ك يف مركز 
ل����اأداء احل��ك��وم��ي املتميز - يف  ب��رن��ام��ج دب��ي  ج��وائ��ز وم��ب��ادرات التميز يف 
ت�سريح له بهذه املنا�سبة - اإن الربنامج ا�ستطاع خال م�سريته التي بلغت 
بالعمل احلكومي اإىل اأعلى م�ستويات املناف�سة العاملية  اأن ينه�ش  21 عاما 
واأن يوؤ�س�ش ملنظومة متكاملة من التميز واجلودة يف اأداء العمل احلكومي.

اأنه انطاقا من الإمي��ان بروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  واأ�ساف 
را�سد اآل مكتوم وتنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي يعمل برنامج دبي لاأداء 
احلكومي املتميز على تطوير مفاهيم التميز والبتكار والريادة يف العمل 
احلكومي ب�سكل م�ستمر ويحر�ش يف كل دورة تقييمية على تطوير املعايري 

التقييمية مبا ي�سهم يف اإي�سال دبي اإىل الريادة العاملية.
واأكد حر�ش �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم على احل�سور 
وتكرمي الفائزين بنف�سه يف حفل الربنامج يف كل عام ليلتقي مع املوظفني 
له  ال��ذي  الأم��ر  اأك��رب موظف  اإىل  اأ�سغر موظف  املتميزين ويكرمهم من 
اأكرب  ونتائج  اإجن����ازات  وحتقيق  التميز  نهج  ا�ستدامة  على  الكبري  الأث���ر 
اأعلى  حتقيق  نحو  وال�سعي  التميز  ثقافة  انتهاج  على  املوظفني  وت�سجيع 

معايري اجلودة يف اأداء اأعمالهم.
واأ�سار النعيمي اإىل اأن حفل هذا العام يركز على �سخ�سية املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” لأن العام 2018 هو عام زايد 
ل�سعب  اإرث��ا عظيما  وت��رك  الدولة  التميز يف  اأ�س�ش منظومة  زاي��د  وال�سيخ 
الإم��ارات ميزه عن جميع �سعوب العامل حيث مت اختيار �سعار احلفل هذا 

العام ليكون “ زايد ميزنا.. فتميزنا ».

تكرمي الفائزين بجوائز »برنامج 
دبي لالأداء احلكومي املتميز« 

اللجنة التن�ضيقية الن�ضائية بوزارة الداخلية يف �ضيافة �ضرطة راأ�ش اخليمة

وفاة مواطن يف حادث ده�ش براأ�ش اخليمة اأبوظبي للحوكمة ينظم ندوة حول اإدارة الأمن ال�ضيرباين
•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز اأبوظبي للحوكمة - التابع لغرفة 
جتارة و�سناعة اأبوظبي- بالتعاون مع �سركة 
الأمن  اإدارة  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  ر�سك�ش  ك��ن��رتول 
التي يجب على جمل�ش  الأم���ور  ال�����س��رباين- 
مقر  يف  وذل���ك  بها”  ملما  ي��ك��ون  اأن  الإدارة 
موؤ�س�سات  ممثلي  م��ن  ع��دد  بح�سور  الغرفة 
حوكمة  بق�سايا  واملهتمني  اخل��ا���ش  القطاع 

ال�سركات.
وحت���������دث ول������ي������ام ب�����������راون م�����دي�����ر م����رون����ة 
ال�سرق  ملنطقة  وال�����س��ربان��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا لدى �سركة كنرتول 
ال�����س��رباين كعن�سر من  الأم����ن  ر���س��ك�����ش ع��ن 
عنا�سر خماطر الأعمال.. م�ستعر�سا امل�سائل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��وك��م��ة ال�����س��رك��ات وال���ت���ي تخ�ش 
التدقيق  جلنة  دور  وت��ن��اول  الإدارة  جمل�ش 
املخاطر  ب��روف��ي��ل  واإدارة  ف��ه��م  يف  وامل��خ��اط��ر 
اإىل  اإ�سافة  باملوؤ�س�سات  اخلا�سة  ال�سربانية 
العاملية  وال��ت��وج��ه��ات  الن��ط��ب��اع��ات  امل��ت��ح��دث 

والإقليمية املتعلقة بالأمن ال�سرباين.
وقال اإن الهجمات ال�سربانية اأ�سبحت “�سبه 
روتينية” وقد حر�ست العديد من املوؤ�س�سات 
املالية املعروفة يف دول جمل�ش التعاون لدول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى زي�����ادة ال���س��ت��ث��م��ار يف 

الأم����ن ال�����س��رباين حل��م��اي��ة ب��ي��ان��ات عمائها 
من  وا�ستثماراتهم  حقوقهم  على  واحل��ف��اظ 

هذه الهجمات.
وتطرق اإىل اأف�سل املمار�سات يف اإدارة املخاطر 
مبينا  ال�سركات  حوكمة  جمال  يف  ال�سربانية 
اأه��م��ي��ة الأم������ن ال�������س���رباين ك��ع��ن�����س��ر ه����ام يف 
ح��وك��م��ة ال�����س��رك��ات واأن خ��ط��وط ال���دف���اع يف 
من  التقليل  يتم  األ  يجب  ال�سرباين  الأم��ن 
اأه��م��ي��ت��ه��ا ع���ن امل��خ��اط��ر ال��ت��ج��اري��ة الأخ����رى 
الأمن  بتعزيز  ال��ب��دء  يتوجب  حيث  وغ��ريه��ا 
والإدارة  العليا  الإدارة  خ��ال  من  ال�سرباين 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وت���وف���ري امل������وارد امل��ال��ي��ة بهدف 
يف  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  دع���م 
ال�سركات اإ�سافة اإىل توفري القدرات الب�سرية 
على  للعمل  ال��ازم��ة  وامل��وؤه��ل��ة  املتخ�س�سة 
التقارير  وتقدمي  الدائمة  اليقظة  و  املراقبة 

املبا�سرة.
ال�سرباين  الأمن  اأن حماية  اإىل  ولفت براون 
ال�سرباين  ال���ف�������س���اء  ���س��م��ن  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
ت�����س��ت��وج��ب درا����س���ة امل��خ��اط��ر ع��ل��ى م���دى هذا 
الف�ساء والتعرف على م�سادرها ومتطلباتها 
واح���ت���م���الت ح���دوث���ه���ا م����وؤك����دا ع��ل��ى وج���وب 
املخاطر  اإدارة  يف  متخ�س�سة  جل��ن��ة  اإي���ج���اد 
ت��ق��وم ب��و���س��ع ال�����س��واب��ط ال��ت��ي ت�����س��اع��د على 
احلد  اأو  ال�سربانية  امل��خ��اط��ر  م��ن  التخل�ش 

اأن مثل ه��ذه ال�سوابط  ت��اأث��ريه��ا. وذك��ر  م��ن 
اأنظمة تقنية حتميها من الفريو�سات  ت�سمل 
وال���ربام���ج اخل��ب��ي��ث��ة وو���س��ائ��ل اإداري������ة حتدد 
املمار�سات ال�سليمة وحتد من الإهمال اإ�سافة 
اإىل حرا�سة مادية حلماية املراكز احلا�سوبية 

املهمة.
البتكار  اأه���م���ي���ة  ت����زاي����د  م����ع  اأن  واأ������س�����اف 
ال�سرباين  والأم��ن  ال�ساعدة  والتكنولوجيات 
ع��ل��ى جمال�ش  ي��ت��ح��ت��م  ال���رق���م���ي  ال���ع���امل  يف 
الإدارات وجلان املراجعة الداخلية والتدقيق 
تكنولوجيا  جمال  يف  روؤيتها  اإر�ساء  الداخلي 
الرقابي  دوره������ا  مم���ار����س���ة  ع��ن��د  امل��ع��ل��وم��ات 
اأن يكون الأم��ن ال�سرباين ج��زءا من  وينبغي 
التكنولوجيا  حول  ال�سرتاتيجية  املناق�سات 
اأن  يتوجب  وب��ال��ت��ايل  املجل�ش  م�ستوى  على 
تكون جمال�ش الإدارات على اطاع مب�ستوى 
حتدثها  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  املحتملة  الأ����س���رار 
الهجمات الإلكرتونية وكيفية التعامل معها 
الأمن  ق�سايا  مراقبة  وكيفية  اأف�سل  ب�سكل 
خماطر  اإدارة  ت��ك��ون  اأن  وينبغي  ال�����س��رباين 
الأم���ن ال�����س��رباين ج���زءا م��ن اأج��ن��دة التنمية 

امل�ستدامة.
واأو�سح اأن الت�سريع الأوروبي حلماية البيانات 
التنفيذ  ح��ي��ز  ���س��ي��دخ��ل   GDPR ال��ع��ام��ة 
تقوية  اإىل  ي��ه��دف  ح��ي��ث   2018 م��اي��و  يف 

وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة بجميع الأف���راد 
يف الحت��اد الأوروب��ي و�ستتاأثر به كل �سركات 
ال�����س��رق الأو����س���ط ال��ت��ي مت��ل��ك ت��ع��ام��ات مع 
اإدراجه  العماء الأوروبيني لذلك من املقرر 
مع لوائح حماية البيانات يف مركز دبي املايل 
العاملي ولوائح حماية بيانات الأ�سواق العاملية 
الدمج  ه��ذا  ���س��رورة  اإىل  .. لفتا  اأبوظبي  يف 
اعرتافا بحقوق مواطني الحتاد الأوروبي يف 

حماية بياناتهم ال�سخ�سية.
متطلبات  اأه����م  م���ن  اأن  اإىل  ب�����راون  واأ�����س����ار 
العامة  البيانات  حلماية  الأوروب���ي  الت�سريع 
وجود تقييم كامل للبيانات لتحقيق المتثال 
البيانات  حل��م��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��وائ��ح  ال��ك��ام��ل 
تلك  اإدارة  اأق��وى يف  �سيا�سات  �سن  اإىل  اإ�سافة 
البيانات مبا يف ذلك وجود م�سوؤول خم�س�ش 
حلماية البيانات ويعني ذلك اإمكانية التحكم 
بالو�سول اإىل البيانات واإدارتها وا�ستخدامها 
التدقيق وتقدمي  اآخ��را حفظ  واأخ��ريا ولي�ش 
اأن تكون  التقارير لأ�سحاب ال�ساأن كما يجب 
قادرا على ال�ستجابة لطلبات احل�سول على 
�سيتم  واإل  اخل��ا���س��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اأو  امل��ع��ل��وم��ات 
.. لفتا  اأمنية  خ��روق��ات  تلقائيا عن  الإب���اغ 
اإىل �سرورة ت�سديد العقوبات على املخالفات 
من   4% اأو  دولر  مليون   20.1 اإىل  ت�سل 

ن�سبة الأعمال.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
لعام  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  خم���ت���ربات���ه���ا 
2018 الهادفة اإىل مراجعة خطتها 
 2021-2016 ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
وال�����وق�����وف ع���ل���ى ن��ت��ائ��ج��ه��ا ودرا�����س����ة 
القرتاحات للخروج مببادرات نوعية 
 “ تدعم حتقيق اأهدافها �سمن خطة 

حكومة دبي 2021 ».
ال�سرتاتيجية  امل��خ��ت��ربات  وت���ه���دف 
اخلروج  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  دب��ي  ل�سرطة 
“ دبي  مب����ب����ادرات ت���واك���ب م����ب����ادرات 
موؤ�س�سة  م���ب���ادرات  اإح����دى   «  X10
دب�����ي ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ت���ي ت�����س��ع��ى من 
خالها املوؤ�س�سة بالتعاون مع اجلهات 
املحلية يف حكومة دبي اإىل تبني مناذج 
باإجراء  امل�ستقبل  حل��ك��وم��ات  ج��دي��دة 
منظومة  يف  و���س��ام��ل  ج����ذري  ت��غ��ي��ري 

العمل احلكومي.
و�����س����ه����د �����س����ع����ادة ال������ل������واء ع����ب����د اهلل 

ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري  خليفة 
املادية”  امل�����وارد  اإدارة  “خمترب  دب���ي 
للتميز  العامة  الإدارة  نظمته  ال���ذي 

وال��ري��ادة يف خمترب “ ف��اب لب “ يف 
�سالح  الدكتور  العقيد  بح�سور  دب��ي 
العامة  الإدارة  نائب مدير  احلمراين 

للتميز والريادة وعدد من ال�سباط.
التي  املناق�سات  على  �سعادته  واط��ل��ع 
اإىل  ه��دف��ت  وال��ت��ي  امل��خ��ت��رب  ت�سمنها 

للتحقيق  ت�سعى  مب���ب���ادرات  اخل����روج 
وفقا  امل���ادي���ة  امل������وارد  لإدارة  الأم���ث���ل 
العاملية وم��ن ثم  امل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل 
واطلع  املخترب  �سعادته بجولة يف  قام 
خ��ال��ه��ا ع��ل��ى امل�������س���اري���ع وامل����ب����ادرات 

الطابية املبتكرة.
ومن جانبه اأكد العقيد ال�سيخ حممد 
العامة  الإدارة  مدير  املعا  اهلل  عبد 
للتميز والريادة اأن �سرطة دبي اأطلقت 
رئي�سية  خم���ت���ربات   10 ال���ع���ام  ه����ذا 
ملراجعة خطتها ال�سرتاتيجية تتمثل 
يف خمترب اإ�سعاد املجتمع وال�ستجابة 
للحالت الطارئة واإدارة املوارد املادية 
تاأمني  وخمترب  الب�سري  امل��ال  وراأ����ش 
والريادة  الأف������راد  وح��م��اي��ة  امل��ن�����س��اآت 
اجلرمية  م��ع��دلت  وخف�ش  والتميز 
وخ���ف�������ش وف�����ي�����ات ح���������وادث ال���ط���رق 
والذكاء  وال���ك���وارث  الأزم�����ات  واإدارة 

ال�سطناعي.
�سيتم  املختربات  جميع  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�سركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني ل�����س��رط��ة دب����ي من 
والقطاع  احلكومية  الدوائر  خمتلف 
اخل��ا���ش يف ك��ل م��و���س��وع خم��ت��رب اإىل 
دبي  �سرطة  جمال�ش  م�ساركة  جانب 
و�سرائح  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��ام��ة  والإدارات 

املجتمع واأ�سحاب الهمم.
اأحمد  في�سل  امل��ق��دم  اأك���د  جانبه  م��ن 

التخطيط  اإدارة  م���دي���ر  اخل���م���ريي 
العامة  الإدارة  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
امل���خ���ت���ربات  اأن  وال������ري������ادة  ل��ل��ت��م��ي��ز 
متنوعة  اخل��روج مب��ب��ادرات  ت�ستهدف 
اأج��ل دعم  يف كل مو�سوع خمترب من 
دبي  ل�سرطة  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة 

. وحتقيق خطة دبي 2021 

واأو�سح اأن املختربات هذا العام ترتبط 
احلكومية  التوجهات  مع  مبناق�ساتها 
يف ا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن خال 
مبادرات “ دبي X10« .. لفتا اإىل اأن 
كل التو�سيات واملبادرات �سيتم جمعها 
وعر�سها يف خمترب نهائي للقادة من 

اأجل اعتمادها.

وكالتان تابعتان لالأمم املتحدة توحدان جهودهما ملكافحة جرمية تهريب »املهاجرين«مركز »اأمان« يف راأ�ش اخليمة يطلق حملة »احمي براءتي«
راأ�س اخليمة-وام: 

توعوية  حملة  والأط��ف��ال  الن�ساء  “اأمان” لإي���واء  مركز  اطلق 
الطفل يف  ح��ق��وق  براءتي” ت��ه��دف لرت�سيخ  “ اح��م��ي  ب��ع��ن��وان 
املجتمع. وتاأتي احلملة بالتعاون مع ال�سرطة املجتمعية ومركز 
ومركز  اخليمة  راأ���ش  اأم��ور  اأولياء  الجتماعي وجمل�ش  الدعم 
وم�ست�سفى  وجلفار  اخليمة  راأ�ش  بفرعيه  الجتماعية  التنمية 
اإبراهيم بن حمد عبداهلل واملركز التجاري راك مول ومدر�سة 
ورو�سه  اخليمة  راأ���ش  فتيات  ون��ادي  الأ�سا�سي  لتعليم  ال��ري��ادة 
الغدير. واأكدت خديجة العاجل مدير عام مركز “اأمان” لإيواء 
الن�ساء والأطفال ان اإطاق مثل هذه احلملة ت�ساهم يف الق�ساء 

اأ�سكالها �سد الطفال وت�سافر جهود  على اآفات الإ�ساءة بكافة 
اأجل الق�ساء على كل الآفات  املبادرة من  املجتمع خلدمة هذه 

و�سول اىل جمتمع م�ستقر واآمن.
حقوق  تر�سيخ  على  تعمل  براءتي”  “احمي  حملة  اأن  وق��ال��ت 
ال��ط��ف��ل وال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي وت���اأت���ي ت��رج��م��ة ع��م��ل��ي��ة لتوعية 
وتثقيف الأطفال بحقوقهم ودور التن�سئة ال�سليمة يف النهو�ش 
باملجتمعات و�ساحها.. م�سرية اإىل اأن اجلهات امل�ساركة تعمل 
بجد لتحقيق اأهداف احلملة يف توعية الأطفال باأبرز حقوقهم 
بانتهاك  له نف�سه  ت�سول  التي تتوجب على كل من  والعقوبات 
هذه احلقوق وكيفية الت�سرف ال�سليم يف حالة التعر�ش ملواقف 

م�سابهة.

�ضرطة دبي تطلق خمترباتها ال�ضرتاتيجية لعام 2018

العميد ال�ضام�ضي ي�ضهد ختام دورة لغة الإ�ضارة 

نظمت فعاليات خا�سة باأبناء العاملني املتوفني

�ضرطة دبي حتتفي باليوم العاملي لالأيتام 

•• دبي-الفجر:

���س��ه��د ال��ع��م��ي��د الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د بطي 
بالإنابة،  دبي  �سرطة  اأكادميية  مدير  ال�سام�سي، 
بح�سور الرائد يو�سف اأحمد عبا�ش، مدير معهد 
اأحمد  ب�����س��ام  اأول  وامل�����ازم  ب��ال��وك��ال��ة،  ال��ت��دري��ب 
العو�سي، رئي�ش ق�سم اخلدمة الوطنية بالوكالة، 
التي  الأول”،  “امل�ستوى  الإ���س��ارة  لغة  دورة  ختام 

نظمها معهد التدريب بالتعاون مع مركز اأوبيك 
منت�سبي  مب�����س��ارك��ة  وال���ت���دري���ب،  ل��ا���س��ت�����س��ارات 
والأف����راد  ال�����س��ب��اط  ل�سف  التاأ�سي�سية  ال����دورة 
للح�ش الأمني رقم 1 ، �سمن الربنامج التدريبي 

للغة الإ�سارة للتعامل مع اأ�سحاب الهمم.
ال��دورة تت�سمن  اإن هذه  ال�سام�سي  العميد  وقال 
اأ�سا�سيات تطبيق مهارات لغة  الأول  يف م�ستواها 
الإ�سارة للتعامل مع اأ�سحاب الهمم، وهي تهدف 

اإىل اإملام املنت�سبني باملفاهيم والأ�ساليب احلديثة 
اأ�سحاب  يف التعامل مع العماء واملراجعني من 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ذات  امل���ه���ارات  ال��ه��م��م، وتنمية 
يف  ال��ق��درات  وتطوير  الفئة،  ل��ه��ذه  عالية  ج���ودة 

التعامل معهم.
ال�سام�سي  بطي  حممد  العميد  ق��ام  اخلتام  ويف   
ب��ت��وزي��ع ال�����س��ه��ادات ع��ل��ى امل�����س��ارك��ني يف ال����دورة، 

متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

•• دبي-الفجر:

العامة  ال���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
ل�����س��رط��ة دب����ي، وب��ت��ع��ل��ي��م��ات م��ن �سعادة 
ال���ل���واء ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ق���دو����ش عبد 
العام  القائد  م�ساعد  العبيديل،  ال��رزاق 
العقيد  �سهد  وال��ري��ادة،  التميز  ل�سوؤون 
مدير  املن�سوري  يو�سف  اأحمد  الدكتور 
يف  واحل����ري����ات  احل���ق���وق  ح��م��اي��ة  اإدارة 
احتفاء  الإن�سان،  العامة حلقوق  الإدارة 
لاأيتام  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  دب����ي  ���س��رط��ة 
لاحتفاء  فعالياته  ُخ�س�ست  وال����ذي 
الذين  امل���ت���وف���ني  ال���ع���ام���ل���ني  ب���اأط���ف���ال 

خدموا يف القوة.
ورحب العقيد املن�سوري بح�سور املقدم 
رئي�ش  اإ�سماعيل  حممد  اأحمد  ا�سحاق 
ق�سم ال�سكاوى يف الإدارة العامة حلقوق 
رئي�ش  ال�����زرع�����وين  ووف�������اء  الإن���������س����ان، 
بالأطفال  الإن�����س��ان��ي��ة،  اخل��دم��ات  ق�سم 
الإن�سان،  حل��ق��وق  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف 
ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�ش  م��وؤك��داً 
احتياجات  ت��ل��م�����ش  ع��ل��ى  ال����دائ����م  دب����ي 
ال�سابقني  العاملني  اأطفال  ومتطلبات 

اأمانة،  ي��ع��ت��ربوا  ال��ذي��ن  دب��ي  �سرطة  يف 
املتنوعة  امل���ب���ادرات  وت��ع��م��ل م��ن خ���ال 
اأجل  العام من  م��دار  على  تنفذها  التي 

اإ�سعادهم والتوا�سل معهم.
تكرمي  اأن  امل��ن�����س��وري  العقيد  واأ����س���اف 
ال�سابقني  للعاملني  اليتامى  الأط��ف��ال 
العاملي لاأيتام  اليوم  دبي يف  �سرطة  يف 
يهدف اإىل ر�سم الفرحة على �سفاههم، 

خا�سة اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
 ،2018 ب��ع��ام زاي���د  ال��ع��ام  حتتفي ه��ذا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عنه  اأعلن  ال��ذي 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة، 
حفظه اهلل، وذلك من اأجل تعزيز العمل 
الإن�ساين ليعم اخلري على جميع اأفراد 
لهذه  ملا  اليتامى،  بينهم  وم��ن  املجتمع 
التوا�سل  يجب  بالغة  اأهمية  من  الفئة 

معها والوقوف اإىل جانبها.
باليوم  الح���ت���ف���اء  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��م��ن 
العاملي لاأيتام تقدمي الهدايا التذكارية 
داخل  جولة  يف  وا�سطحابهم  لاأطفال 
الفارهة  الدوريات  عرب  العامة  القيادة 
ل�سرطة دبي، الأمر الذي اأدخل ال�سعادة 
اإىل قلوبهم، والتقطوا ال�سور التذكارية 

لهم يف هذه املنا�سبة.

•• دبي-وام:

الأول  ال��ن��ائ��ب  ب��ن غليطة  اأح��م��د  م���روان  ���س��ع��ادة  التقى 
برملانياً  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي وف�����داً  امل��ج��ل�����ش  ل��رئ��ي�����ش 
رئي�ش  فريناندو  كولور  ال�سيناتور  برئا�سة  برازيلياً 
مبجل�ش  الوطني  والدفاع  اخلارجية  العاقات  جلنة 

ال�سيوخ الربازيلي الرئي�ش الربازيلي الأ�سبق.
ال��ذي ج��رى يف دبي  وبحث اجل��ان��ب��ان - خ��ال اللقاء 
ام�����ش- �سبل ت��ع��زي��ز ع��اق��ات ال��ت��ع��اون وال�����س��داق��ة يف 
�سعادة  واأك����د  ال��ربمل��ان��ي��ة.  �سيما  ل  امل���ج���الت  خمتلف 
التعاون  ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  ب��ن غليطة  م����روان 
ال��ربمل��ان��ي��ة وت��ع��زي��ز ال���رواب���ط ب���ني امل��ج��ل�����ش الوطني 
الحتادي والربملان الربازيلي.. م�سيداً بعمق عاقات 
ال�سداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات العربية 

املتحدة وجمهورية الربازيل الحتادية.
التعاون  ت��ع��زي��ز ع��اق��ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 

ال��ربمل��ان��ي��ة م��ن خ���ال اإن�����س��اء جل��ن��ة ���س��داق��ة برملانية 
واملواقف  ال��روؤى  الزيارات واخل��ربات وتوحيد  وتبادل 

الدولية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  امل�����س��ارك��ة يف  خ���ال 
املختلفة.

من جانبه اأكد ال�سيناتور كولور فريناندو رئي�ش جلنة 
العاقات اخلارجية والدفاع الوطني مبجل�ش ال�سيوخ 
العاقات  اأهمية تطوير  املرافق له  الربازيلي والوفد 
امل�سرتكة بني البلدين ال�سديقني يف خمتلف املجالت 
و����س���رورة ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة ب��ني املجل�ش 
الوطني الحت���ادي وال��ربمل��ان ال��ربازي��ل��ي وال��دف��ع بها 
قدما نحو اأفق اأرحب. ح�سر اللقاء �سعادة �سامل عبيد 
الحتادي  الوطني  املجل�ش  ع�سو  ال�سام�سي  احل�سان 
امل�ساعد  العام  الأم��ني  الزعابي  جابر  الدكتور  و�سعادة 
ليمو�ش  لوي�ش  فرناندو  و�سعادة  واللجان  للجل�سات 

اإيقريجا ال�سفري الربازيلي لدى الدولة.
الوطني  املجل�ش  مقر  الربازيلي  الوفد  زار  ذل��ك  اإىل 
الحتادي يف اأبوظبي.. حيث �سملت الزيارة قاعة زايد 
الحتاد  ومتحف  املجل�ش  جل�سات  عقد  فيها  يتم  التي 
ال���ذي ي��وث��ق اإجن�����ازات وت��ط��ور امل�����س��رية ال��ربمل��ان��ي��ة يف 

الدولة.

بحث تعزيز عالقات التعاون بني املجل�ش الوطني وجمل�ش ال�ضيوخ الربازيلي

جمل�ش الإمارات لل�ضباب يتبادل التجارب مع نظريه ال�ضنغافوري
•• �صنغافورة -وام:

اطلع وفد جمل�ش الإمارات لل�سباب على 
ال�سنغافوري  نظريه  ممار�سات  اأف�سل 
وذل��ك خال  ال�سبابي  العمل  يف جم��ال 
زي��ارت��ه جل��م��ه��وري��ة ���س��ن��غ��اف��ورة .. فيما 
اج��ت��م��ع ال��وف��د م��ع اأب����رز امل�����س��وؤول��ني يف 
ب���دع���م ومتكني  امل��ع��ن��ي��ني  ����س���ن���غ���اف���ورة 
ال�سباب لعر�ش جتربة جمل�ش الإمارات 

لل�سباب.
�سعيد حممد  ال��ذي �سم   - ال��وف��د  وزار 
النظري املدير التنفيذي ملكتب ال�سباب 
املغريي  واإمي������ان  وع��ائ�����س��ة احل���م���راين 
اأع�����س��اء ف��ري��ق ع��م��ل م��ك��ت��ب ال�����س��ب��اب - 
والذي  لل�سباب  ال��وط��ن��ي  املجل�ش  مقر 
ب����اق����رتاح وو�سع  امل��ع��ن��ي��ة  ي��ع��د اجل���ه���ة 
بال�سباب  اخلا�سة  واملبادرات  ال�سيا�سات 
املبادرات  اأب��رز  �سنغافورة واطلع على  يف 

ال�سبابية التي ينفذها املجل�ش.
من جهته عر�ش وفد جمل�ش الإمارات 
ل��ل�����س��ب��اب اآل����ي����ة ع���م���ل امل��ج��ل�����ش واأب������رز 

املبادرات والفعاليات ال�سبابية يف الدولة 
الأجندة  لتحقيق  و���س��ع��ه��ا  ي��ت��م  وال��ت��ي 
للم�سوؤولني  موؤكدين  لل�سباب  الوطنية 

اأن كل الأعمال ال�سبابية  ال�سنغافوريني 
يف الدولة تقوم باأيدي ال�سباب انطاقا 
اإ�سراك  من اإميان قيادة الدولة باأهمية 

ال�سباب يف �سنع م�ستقبلهم.
وزارة  ا�سرتاتيجية  على  ال��وف��د  واط��ل��ع 
الفعاليات  واأب��رز  ال�سنغافورية  التعليم 
ال�سباب  م��واه��ب  ل��دع��م  تنظمها  ال��ت��ي 
امل����ج����الت ك����اف����ة.. ك���م���ا اط���ل���ع على  يف 
املهرجان  باإقامة  اخلا�سة  التح�سريات 
الوطني لل�سباب الذي تقيمه �سنغافورة 
مع  اج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د  للطلبة  ���س��ن��وي��ا 
املهرجان  ب��ت��ن��ظ��ي��م  اخل���ا����ش  ال���ف���ري���ق 
اإقامة  يف  عملهم  اآل��ي��ة  ع��ل��ى  ل��اط��اع 
الوفد  وا�ستعر�ش  الفعاليات.  مثل هذه 
الإماراتي اأمام امل�سوؤولني ال�سنغافوريني 
جتربة دول��ة الإم���ارات يف اإق��ام��ة مراكز 
اأرقى  وف���ق  ال��دول��ة  اإم�����ارات  يف  �سبابية 
�ساأنها  م���ن  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ع���اي���ري 
ال�سباب  وم����ه����ارات  م���واه���ب  ا���س��ت��غ��ال 
املنا�سبة  البيئة  وتوفري  الأمثل  بال�سكل 
م�ستقبل  ي�سنع  من  خري  ليكونوا  لهم 

واملهارات  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى  ب��ن��اء  الإم������ارات 
�سعادة  ال���وف���د  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا  امل��ت��ق��دم��ة. 
�سفري  ب��ل��ف��ق��ي��ه  ع���م���رع���ب���داهلل  حم���م���د 
�سنغافورة  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى  ال����دول����ة 
وذلك يف مقر ال�سفارة وتبادل اجلانبان 
�ساأنها دعم �سباب  التي من  ال�سبل  اأب��رز 
الدولة من خال ت�سليط ال�سوء عليهم 
تقيمها  التي  والفعاليات  املنا�سبات  يف 
التجارب  وتبادل  �سنغافورة  يف  ال�سفارة 
امل���وؤ����س�������س���ات واجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 

الإمارات و�سنغافورة.

•• فيينا -وام:

د�سنت وكالة الأمم املتحدة للهجرة “املنظمة الدولية 
املعني  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  م��ع  للهجرة” ب��ال��ت��ع��اون 
بالعا�سمة  م��ق��ره  يف  واجل��رمي��ة  امل���خ���درات  مبكافحة 
فيينا من�سة جديدة م�سرتكة ملكافحة جرمية تهريب 

الب�سر.
يف  للمكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  ف��ي��دوت��وف  ي��وري  وثمن 
مبكافحة  املعني  الأمم��ي  املكتب  عن  ام�ش  �سدر  بيان 
الآث��ار الإيجابية املرتتبة على  اأ�سكال اجلرمية  جميع 

تعزيز التعاون بني وكالت الأمم املتحدة وقال “علينا 
و�سامة  اأرواح  حلماية  املجرمني  �سد  معا  نعمل  اأن 
من  بالب�سر  املتاجرين  لإف��ات  حد  وو�سع  املواطنني 

العقاب«.
ورحب فيدوتوف باملبادرة امل�سرتكة لتوحيد وا�ستخدام 
خ��ربات وجت��ارب الوكالتني يف جمال مكافحة تهريب 
املكتب  اأن  ال�سرعيني مو�سحا  الب�سر واملهاجرين غري 
ي��ب��ذل ج��ه��ودا ت��ه��دف اإىل اجل��م��ع ب��ني وك����الت الأمم 
تهريب  ج���رمي���ة  ت���داع���ي���ات  ان  اىل  لف���ت���ا  امل���ت���ح���دة.. 
املهاجرين تعد جزءا من نهج كلي متعدد التخ�س�سات«. 

اأو�سحت ارجنتينا ت�سابادوز مديرة املكتب  من جانبها 
الإقليمي ملنظمة الهجرة الدولية اأن تهريب املهاجرين 
على  تعاونا  وتتطلب  الوطنية  للحدود  عابرة  جرمية 

امل�ستوى الدويل.
واأ�سارت اإىل حجم املعاناة التي يتعر�ش لها املهاجرين 
من �سوء معاملة وا�ستغال ومعاملة لاإن�سانية وعنف 
جن�سي مو�سحة اأن املنظمة تبنت مقاربة �ساملة تعتمد 
وتعزيز  الأ���س��ب��اب  ومعاجلة  وامل�����س��اع��دة  احلماية  على 
املهاجرين  اأن�سطة مهربي  على مكافحة  ال��دول  ق��درة 

وتعزيز البحوث وجمع البيانات.

الطوارئ الإ�ضعاعية.. 
ور�ضة عمل لي »الوطنية 

لإدارة الأزمات«
•• اأبوظبي-وام:

بداأت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - ام�ش- تنظيم 
ور�سة عمل القيا�سات والتحليل ال�سعاعي لا�ستجابة للطوارئ الإ�سعاعية 
وال��ت��ي مت��ت��د مل���دة 5 اأي����ام يف ن���ادي ���س��ب��اط ال��ق��وات امل�سلحة ب��اأب��وظ��ب��ي .. 
مب�ساركة 42 �سخ�ساً ميثلون 12 جهة وطنية وحملية معنية بالطوارئ 
حممد  �سيف  �سعادة  التي ح�سرها   - الور�سة  وتعد  الدولة.  يف  الإ�سعاعية 
اأرحمه ال�سام�سي نائب مدير عام الهيئة - ثمرة تن�سيق وتعاون مع دائرة 
الطاقة الأمريكية التابعة لإدارة الأمن القومي النووي ومبوجب مذكرة 

تفاهم بني الدولة والوليات املتحدة الأمريكية.
معدات  ا���س��ت��خ��دام  كيفية  ح���ول  عملية  ت��دري��ب��ات  ع��ل��ى  ال����دورة  وا�ستملت 
الك�سف ال�سعاعي ف�سًا عن جل�سات ومناق�سات لعدد من املو�سوعات ذات 

العاقة.
العامة  املفاهيم  ومنها  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  على  املو�سوعات  ه��ذه  وت��وزع��ت 
ل��اإ���س��ع��اع والأث����ر ال��ب��ي��ول��وج��ي ال���ذي ي��ح��دث��ه ع��ل��ى اجل�����س��م والتهديدات 
الك�سف  م��ع��دات  وخ�سائ�ش  الأم��ن��ي  امل�ستوى  على  وال��ن��ووي��ة  الإ�سعاعية 
اإ�سافة  الإ�سعاعية..  للطوارئ  التخطيط  و�سبل  عملها  واآليات  الإ�سعاعي 
توفري  ع��ل��ى  الهيئة  وحت��ر���ش  وال���ن���ووي.  الإ���س��ع��اع��ي  امل�����س��ح  مفاهيم  اإىل 
فر�ش للموظفني املعنيني باإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف خمتلف 
الدوائر املحلية والحتادية لتطوير خرباتهم بحيث يكونوا دائماً على اأهبة 
ال�ستعداد للتعامل بنجاح مع التهديدات واملخاطر اأياً كانت ومبا ين�سجم 

مع اأرفع املعايري العاملية واأحدثها.
وياأتي تنظيم الور�سة نظراً لأهمية الطوارئ ال�سعاعية املتنامية وبغر�ش 
متكني الكوادر املعنية ورفع قدرات منظومة ال�ستجابة الوطنية للطوارئ 
النوع  لهذا  بال�ستجابة  املكلفة  امليدانية  الفرق  الإ�سعاعية و�سقل مهارات 
من الطوارىء.. عاوة على تعزيز قدرات التخطيط للطوارىء الإ�سعاعية 
تهدف  كما  الكربى.  الفعاليات  تاأمني  على  العمل  اأثناء  لها  وال�ستجابة 
عالية  جاهزية  على  احل��ف��اظ  يف  الأمنية  الأج��ه��زة  م�ساعدة  اإىل  الور�سة 
واإىل  الإ�سعاعية  بامل�سادر  املتعلقة  التهديدات  م��ع  التعامل  م��ن  متّكنها 
�سرح �سبل ا�ستخدام اأجهزة الك�سف عن امل�سادر امل�سعة للكوادر ذات ال�سلة 

وتدريبها على كيفية عمل الفرق امليدانية لحتواء املخاطر الإ�سعاعية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت حرم �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ش هيئة الهال الأحمر 
الإماراتي �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بن حممد 
الن�سائية  الهيئة لل�سوؤون  اآل نهيان م�ساعد �سمو رئي�ش 
رئي�ش اللجنة العليا ملبادرة عطايا اأنه مت تخ�سي�ش ريع 
الدورة ال�سابعة ل� معر�ش عطايا - التي تزامنت مع عام 
درهم  األ���ف   200 و  م��اي��ني   7 قيمتها  وبلغت   - زاي���د 
لإقامة م�ساريع تنموية وتاأهيل البنية التحتية يف قرية 
دايل كبمة يف جمهورية موريتانيا ال�سقيقة والتي تعاين 
�سكانها  وي��واج��ه  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  يف  �سديدا  �سحا 

ظروفا اإن�سانية يف غاية ال�سعوبة.
اإن�ساء م�ساكن لاأ�سر الفقرية  اإنه �سيتم  وقالت �سموها 
واأن  خا�سة  العيون  لأم��را���ش  طبيا  وم��رك��زا  وم��دار���ش 
لذلك  الوراثي  العمى  من  يعانون  القرية  �سكان  ن�سف 
للم�ساهمة يف تخفيف  العام  ه��ذا  م��ب��ادرة عطايا  ج��اءت 

معاناة الأ�سقاء يف موريتانيا .
نهيان  اآل  حمدان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو  وتقدمت 
بال�سكر و التقدير لكل من �ساهم يف اإثراء مبادرة عطايا 
اأ�سبحت خال فرتة وجيزة جتمعا خرييا �سنويا  حتى 

اأرح��ب من العطاء  تنعقد عليه الآم��ال لرتياد جمالت 
الإن�ساين.

واأ�سادت �سموها مب�ستوى امل�ساركة يف معر�ش هذا العام 
�سواء من داخل الدولة اأو خارجها .. معربة عن تقديرها 
للعار�سني والزوار الذين اأثروا الفعاليات واأظهروا قدرا 

كبريا من التجاوب مع اأهداف معر�ش عطايا .
وتقدمت �سموها بال�سكر لل�سركاء ال�سرتاتيجيني لهذه 
القاب�سة  الظاهرة  �سركة  راأ�سهم  وعلى  والرعاة  ال��دورة 
- �سريك ا�سرتاتيجي - وم�سرف اأبو ظبي الإ�سامي - 

راعي ذهبي - و�سركة اأبوظبي لاإعام.
نهيان  اآل  ح��م��دان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو  وت��ربع��ت 
مبليون درهم لدعم اأهداف املعر�ش .. فيما مت حت�سيل 
التي تقدمت بها بع�ش  الرعاية  الريع من مبالغ  باقي 
اجلهات الداعمة وامل�ساندة للمبادرة اإىل جانب تربعات 
رواد املعر�ش واإيجار من�سات العر�ش وتذاكر الدخول .

و�سهدت الدورة ال�سابعة ملعر�ش عطايا - التي اختتمت 
فعالياتها موؤخرا يف اأبوظبي - اإقبال كبريا من الزائرين 
الذين �ساهموا يف تعزيزها من خال دعمهم لفعالياتها 
كما �سهد تو�سعا يف م�ساحته وعدد العار�سني امل�ساركني 

مبنتجاتهم املختلفة.
واأك����د ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ت��ي��ق ال��ف��اح��ي الأم����ني العام 

�سم�سة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  اأن  الأحمر  الهال  لهيئة 
“ اأك�سبتها بعدا  “ عطايا  اآل نهيان ملبادرة  بنت حمدان 
الرائدة  امل��ب��ادرات  اأح��دى  اأ�سبحت  حتى  ودوليا  اإقليميا 
التي ت�ستهدف حت�سني حياة الإن�سان وحتقيق حلمه يف 
ال�سرورية  اخلدمات  توفري  خال  من  الكرمي  العي�ش 
مع  تن�سجم  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  م�سريا   .. يحتاجها  ال��ت��ي 
توجهات الدولة لتنمية املجتمعات التي تواجه حتديات 
اإن�سانية وتنموية عديدة وتاأتي معززة للر�سالة الإن�سانية 
العاملية التي ت�سطلع بها الإمارات جتاه جميع ال�سعوب 

دون متييز اأو اأي اعتبارات اأخرى غري اإن�سانية .
حتالفا  تقيم  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  ع��ط��اي��ا  م���ب���ادرة  اإن  وق���ال 
الكثري  ت��وؤرق  التي  الإن�سانية  للتحديات  للت�سدي  قويا 
ال��ب�����س��ري��ة ح��ي��ث جمعت حت��ت مظلتها  امل��ج��ت��م��ع��ات  م��ن 
الدولة  وال�سركات من داخل  املوؤ�س�سات  عددا كبريا من 
وخ���ارج���ه���ا وت��ع��م��ل ج��م��ي��ع��ه��ا م���ن اأج�����ل ت��ع��زي��ز جانب 

امل�سوؤولية املجتمعية لدى جميع القطاعات.
لواقع  طبيعية  ا���س��ت��ج��اب��ة  ج����اءت  امل���ب���ادرة  اأن  واأو����س���ح 
تعاين  التي  ال�سعوب  م��ن  العديد  تعي�سه  ال��ذي  احل��ال 
م��ا مييز  اأه���م  اأن  مبينا   .. احل��ي��اة  و�سعوبة  وط���اأة  م��ن 
املبادرة ويجعلها متفردة هو �سموليتها ونظرتها الثاقبة 
بال  ت�سغل  ال��ت��ي  الهامة  الق�سايا  ت��ن��اول  يف  وحيويتها 

والإن�سانية  الب�سرية  التنمية  وتعطل م�سرية  الكثريين 
يف عدد من ال�ساحات.

خطة  و�سعت  الأحمر  الهال  هيئة  اأن  الفاحي  واأك��د 
طموحة وت�سورا �ساما لتاأهيل البنية التحتية لقرية “ 
دايل كبمة “ التي تبعد 1300 كيلو مرت عن العا�سمة 
 .. م��ايل  م��ع  احل���دود  على  وتقع  نواك�سوط  املوريتانية 
م�سريا اإىل اأن وفدا من الهيئة زار القرية موؤخرا ووقف 
ميدانيا على احتياجاتها من امل�ساريع التنموية وتعرف 
افتقار  ب�سبب  امل��رتدي��ة  الإن�سانية  �سكانها  اأو���س��اع  على 
املنطقة للخدمات ال�سرورية خا�سة الطبية والتعليمية 

والجتماعية وغريها من �سروريات احلياة.
اإيجابي على  امل�ساريع �سيكون لها م��ردود  اإن هذه  وق��ال 
يف  ق��درات��ه��م  تعزيز  على  و�ستعمل  القرية  اأه���ايل  حياة 

املجالت القت�سادية والجتماعية والإن�سانية.
امل�ساريع  اإجن���از  م��ن  النتهاء  على  الهيئة  حر�ش  واأك���د 
خا�سة  هناك  الأه��ايل  ظ��روف  تتطلبها  التي  بال�سرعة 
اأولئك الذين يعانون من العمى الوراثي وهم بالع�سرات 
يف رقعة جغرافية �سغرية وذلك من خال ما �سيوفره 
املركز الطبي بعد اإن�سائه من خدمات عاجية وطبية يف 
القرية  ل�سكان  وتوعوية  وقائية  وبرامج  العيون  جمال 

واملناطق املجاورة.

•• اأبوظبي-وام:

ام�ش-   - النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  افتتحت 
مقر  يف  اجل��رع��ات  لقيا�ش  الثانوي  املعياري  املخترب 

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا باأبوظبي.
د�سن املخترب .. �سعادة حميد ال�سمري ع�سو جمل�ش 
بن  حامد  ال�سيخ  �سمو  ع��ن  بالنيابة  اجلامعة  اأم��ن��اء 
زايد اآل نهيان رئي�ش ديوان ويل عهد اأبوظبي رئي�ش 

جمل�ش اأمناء جامعة خليفة.
وي�ساعد املخترب على توفري خدمات املعايرة لأجهزة 
الإ�سعاع يف الدولة ويديره موظفو الهيئة الحتادية 
للرقابة النووية ويعمل على تقدمي خدمات القيا�سات 
الإ�سعاعية واملعايرة من اأجل �سمان تعري�ش املر�سى 
جلرعات  وال���ع���اج  للت�سخي�ش  ي��خ�����س��ع��ون  ال���ذي���ن 
القيا�ش  اأجهزة  ملعايرة  وكذلك  دقيق  ب�سكل  معلومة 

الإ�سعاعية لأغرا�ش الوقاية الإ�سعاعية.
ال���ع���ام للهيئة  امل���دي���ر  وق�����ال ك��ري�����س��رت ف��ي��ك��ت��ور���س��ن 
الحتادية للرقابة النووية اإن افتتاح املخترب املعياري 
لوقاية  اإ���س��اف��ي��ة  خ��ط��وة  اجل��رع��ات  لقيا�ش  ال��ث��ان��وي 
اإىل  م�سريا   .. الإ�سعاع  من  البيئة  وحماية  املجتمع 
ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة يف الهيئة  ي��ع��د م��ن  امل��خ��ت��رب  اأن 
دولة  يف  الإ�سعاع  من  للوقاية  التحتية  البنية  لبناء 

الإمارات.

الدكتور تود لر�سن رئي�ش جامعة  اأكد   .. من جانبه 
املخترب  اف��ت��ت��اح  اأن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 
املعياري الثانوي لقيا�ش اجلرعات يف احلرم اجلامعي 
مع  اجلامعة  تبديه  التي  الكبري  التعاون  على  ي��دل 

خمتلف القطاعات ال�سرتاتيجية يف الدولة.
اأن�سطة  دع���م  يف  ه��ام��ا  دورا  يلعب  امل��خ��ت��رب  اإن  وق���ال 
الهيئة الحتادية للرقابة النووية الهادفة اإىل حتقيق 
بالإ�سافة  الدولية  واملواثيق  للوائح  الكامل  المتثال 
ج��دي��دة يف  ال��ط��ل��ب��ة يف جم����الت بحثية  اإىل مت��ك��ني 
املال  راأ���ش  يدعم  ما  واحليوي  احل�سا�ش  القطاع  هذا 

الفكري والب�سري فيه.
احلمادي  �سلطان  ع��ارف  الدكتور  ق��ال   .. جهته  م��ن 
للعلوم  خليفة  جل��ام��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب 
دولة  التزام  يعك�ش  املخترب  افتتاح  اإن  والتكنولوجيا 
الإمارات لي�ش فقط بالنهو�ش بقطاع الطاقة النووية 
بل اأي�سا بتطوير قاعدة من املواهب الب�سرية املطلوبة 

لرفد واإدارة هذا القطاع.
بناء  بت�سييد  اأن جامعة خليفة قامت  واأك��د احلمادي 
املخترب بجدران خر�سانية م�سلحة ب�سماكة مرت واحد 
اأ�سعة  كانت  �سواء  الإ�سعاعات  خمتلف  حجب  ميكنه 
�سينية اأو اأ�سعة اجلاما .. موؤكدا اأن اجلامعة اعتمدت 
معايري ال�سامة يف خمتلف الأنظمة املوجودة داخل 

املخترب لتتما�سى مع اللوائح التنظيمية للهيئة.

�سواء  للرتاخي�ش  احلاملة  اجلهات  املخترب  وي�ساعد 
على  ال��ن��ووي��ة  اأو  ال�سناعية  اأو  الطبية  امل��ج��الت  يف 
اللتزام بلوائح الهيئة واأي�سا متكينهم من ال�ستفادة 
بخدمات املعايرة لأجهزة الإ�سعاع داخل دولة الإمارات 

بدل من اإر�سال الأجهزة للخارج.
ولعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا كبريا يف 
دعم اإن�ساء املخترب من خال توفري اأف�سل املمار�سات 

الدولية واخلربات واملعدات.
اإن�ساء املخترب  ومت تنفيذ ثاثة م�ساريع فنية لدعم 
والتي   2017 ل��غ��اي��ة   2009 ع���ام  م��ن  ال��ف��رتة  يف 
�سملت اإر�سال ثاث بعثات خرباء وبرنامج للزمالة يف 

خمترب مماثل يف ماليزيا.
الثانوي  امل��ع��ي��اري  املخترب  اج��ت��از   ..2017 ع��ام  ويف 
من  الكفاءة  اختبار  للهيئة  التابع  اجلرعات  لقيا�ش 
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة ل��ت��ع��زز ب��ذل��ك ق���درة امل��خ��ت��رب على 
ت��ق��دمي خ��دم��ات م��ع��اي��رة لأج��ه��زة قيا�ش الإ���س��ع��اع يف 

دولة الإمارات.
ال�سبكة  اإىل   2018 ف��رباي��ر  يف  املخترب  ان�سم  كما 
الدولية للطاقة  الوكالة  ت�سرف عليها  التي  الدولية 

الذرية ومنظمة ال�سحة العاملية.
دولة   67 يف  خمتربا   80 الدولية  ال�سبكة  وت�سمل 
وهي م�سوؤولة عن التحقق من اخلدمات التي توفرها 

هذه املختربات وفقا للمعايري واملمار�سات الدولية.

•• دبي-وام: 

تنظيمها  املجتمع  تنمية  وزارة  اأعلنت 
والفعاليات اخلا�سة  الربامج  عددا من 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ال��ت��وح��د يف ج��م��ي��ع اإم�����ارات 
ال����دول����ة ط�����وال ���س��ه��ر اأب����ري����ل اجل����اري 
العاملي للتوعية  اليوم  وذلك تزامنا مع 
اأبريل من   2 الذي ي�سادف  بالتوحد - 
كل ع��ام. وقالت وف��اء حمد بن �سليمان 
مدير اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم 
دولة  اإن  املجتمع  تنمية  ل��وزارة  التابعة 
ال��ع��امل يف الحتفال  ت�����س��ارك  الإم�����ارات 
من  بالتوحد  للتوعية  العاملي  ال��ي��وم  ب��� 
خ���ال ع���دة ب��رام��ج وف��ع��ال��ي��ات تنظمها 
اأجل  م��ن  لنتوحد  �سعار  حت��ت  ال����وزارة 

التوحد.
يتفق  ال��ع��امل  اأن  اإىل  �سليمان  واأ����س���ارت 
ال�سطراب  بهذا  التوعية  اأهمية  ح��ول 
التوحد  م��ن ذوي  الأ���س��خ��ا���ش  ومت��ك��ني 
جمتمعاتهم  يف  الفاعلة  امل�����س��ارك��ة  م��ن 
بحقوقهم  الع�������رتاف  ن��ح��و  وال�����س��ع��ي 
املدنية والد�ستورية كاملة وب�سكل خا�ش 
والتوظيف ومواجهة  التعليم  حقهم يف 
يتعر�سون  قد  التي  التهمي�ش  حتديات 

لها يف الكثري من املجتمعات.
جمموعة  تنظم  ال�����وزارة  اأن  واأ���س��اف��ت 
من الربامج والفعاليات التي ت�ستهدف 
جميع اأفراد املجتمع للتوعية والتثقيف 
ب��ط��ب��ي��ع��ة وم���اه���ي���ة ه�����ذا ال����س���ط���راب 
واح����ت����ي����اج����ات الأ�����س����خ����ا�����ش م����ن ذوي 
ال��ت��وح��د وال��ت��ذك��ري ال���دائ���م ب����اأن بيننا 
اأن���ا����ش ي��ح��ت��اج��ون م��ن��ا له��ت��م��ام خا�ش 
ورعاية غري عادية واأن جمتمع الإمارات 
ي��ح��ت�����س��ن ج��م��ي��ع ف��ئ��ات��ه ب��غ�����ش النظر 
لهم  وي��وف��ر  اخلا�سة  احتياجاتهم  ع��ن 
والتمتع  احلياة  ملوا�سلة  الكامل  الدعم 

بحقوقهم الكاملة.
�سباقة  الإم��������ارات  دول�����ة  ب�����اأن  ون���وه���ت 
بالأ�سخا�ش  الهتمام  جمال  يف  ورائ��دة 
الهمم  واأ����س���ح���اب  ال���ت���وح���د  ذوي  م���ن 
عامة واأن الوزارة تقوم وبتوجيهات من 
املبادرات  من  بالعديد  الر�سيدة  القيادة 

التعامل  على  الأ�سر  لتمكني  والربامج 
ال�سطراب  بهذا  امل�سابني  الأب��ن��اء  م��ع 
وت��وف��ري الإر����س���ادات ال��ازم��ة لاأمهات 
املبكرة  الأع��را���ش  لر�سد  خا�ش  ب�سكل 
ل��ل��ت��وح��د ك��م��ا مت���ار����ش ال�������وزارة دوره����ا 
امل�����دار������ش واجل���ام���ع���ات  ال����ت����وع����وي يف 
وم�ساعدة  ال���ت���وح���د  ذوي  ل���س��ت��ي��ع��اب 

املدر�سني على التعامل الأمثل معهم.
تتابع  ال�����وزارة  اأن  اإىل  �سليمان  ول��ف��ت 
التوحد  ت��اأه��ي��ل  م��راك��ز  واأداء  اأن�����س��ط��ة 
اجلهات  م��ع  للعمل  وت�سعى  ال��دول��ة  يف 
املعنية للحد من تكاليف التاأهيل بحيث 
عن  النظر  بغ�ش  للجميع  متاحا  يكون 
مبذولة  جهود  وه��ن��اك  امل��ادي��ة  حالتهم 
من قبل مراكز التوحد يف جميع اإمارات 
ال���دول���ة مل�����س��اع��دة الأه�����ايل ع��ل��ى حتمل 
كلفة تاأهيل اأبنائهم وتوفري كل ما يلزم 

لرعايتهم.
ال��وزارة تقوم  ب��اأن ا�سرتاتيجية  واأف��ادت 
على اأ�سا�ش حتقيق ال�سعادة والرفاه لكل 
الهتمام  واأن  الإم��ارات��ي  املجتمع  فئات 
احلقيقي  امل��وؤ���س��ر  ه��و  الهمم  باأ�سحاب 
ال�سرتاتيجية  ه���ذه  جن���اح  م���دى  ع��ل��ى 

�ستطلق  ال���وزارة  اأن  ..مبينة  وفعاليتها 
دب���ل���وم ال��ت��وح��د ب��ال��ت��ع��اون م���ع جامعة 
يف  العامل  للكادر  موجه  وه��و  اأبوظبي 
املواطنني  ك��ف��اءة  لتطوير  امل��ج��ال  ه���ذا 

العاملني يف جمال ا�سطراب التوحد.
�ستعمل  ال���وزارة  اأن  �سليمان  واأو���س��ح��ت 
احل�سانات  يف  منائي  م�سح  اإع���داد  على 
حالت  ع��ن  للك�سف  الأط���ف���ال  وري��ا���ش 
والتوجيه  ال����دع����م  وت����وف����ري  ال���ت���وح���د 
ال������ازم������ني ح����ي����ث ي����ن����زل ف����ري����ق من 
املخت�سني املدربني من الوزارة للميدان 
عن  تك�سف  ميدانية  م�سوحات  لتطبيق 
ال�����س��م��ات واخل�����س��ائ�����ش الأول���ي���ة التي 
وتوجيههم  التوحد  اأطفال  بها  يت�سف 
املبكر  ال��ت��دخ��ل  ووح������دات  م���راك���ز  اإىل 
التقييم  لإج���������راء  ل�����ل�����وزارة  ال���ت���اب���ع���ة 
اأية  ال�سامل يف حال وجود  والت�سخي�ش 
ع��ام��ات اأول��ي��ة ت��وؤ���س��ر على وج���ود هذا 
اخلدمات  تقدمي  ثم  وم��ن  ال�سطراب 

التاأهيلية املنا�سبة لاأطفال واأ�سرهم.
وقالت اإنه خال �سهر التوعية بالتوحد 
ومبنى  معلما   40 م��ن  اأك���رث  �سي�ساء 
يرمز  ال���ذي  الأزرق  ب��ال��ل��ون  ال��دول��ة  يف 

عامليا ل�سطراب التوحد وذلك للتوعية 
ب��ه ول��ف��ت الأن��ظ��ار نحو اأه��م��ي��ة تطوير 
ال����ربام����ج واخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���ذوي 
اإطاق  اإىل  اإ���س��اف��ة  واأ���س��ره��م  ال��ت��وح��د 
م�سابقة للت�سوير الفوتوغرايف لأف�سل 
امل�ساءة  للمعامل  التقاطها  يتم  ���س��ورة 
الوزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  املنا�سبة.  بهذه 
ال�سباب  توعوية يف مركز  ندوة  �ستنظم 
يف اأم القيوين موجهة اإىل اأولياء الأمور 
وللمهتمني ب�سكل عام وتركز على اإدارة 
فيها  ي�سارك  التوحد  اأطفال  �سلوكيات 
جم��م��وع��ة م���ن امل��خ��ت�����س��ني واخل�����رباء 
الإعان  �سيتم  اأن���ه  وذك���رت  امل��ج��ال.  يف 
الق�س�ش  م���ن  اإ�����س����دار جم��م��وع��ة  ع���ن 
الجتماعية املتخ�س�سة بالتوحد والتي 
ت�سمل العديد من ال�سلوكيات الإيجابية 
الق�س�ش على تطوير  تعمل هذه  حيث 
م�����ه�����ارات ال���ت���وا����س���ل ع���ن���د الأط����ف����ال 
وطرق  الج��ت��م��اع��ي  �سلوكهم  وت��ط��وي��ر 
لعبهم وتفاعلهم مع البيئات التعليمية 
والجتماعية املحيطة وتنمية قدراتهم 
اجلديدة  امل���واق���ف  يف  ال��ت�����س��رف  ع��ل��ى 

وغري املاألوفة بالن�سبة لهم.
تعتزم  ال�����وزارة  اأن  �سليمان  واأو���س��ح��ت 
اإن�ساء وحدات جديدة للتوحد والتدخل 
املبكر يف خمتلف مراكز تاأهيل اأ�سحاب 
ال��ه��م��م ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ب��ح��ي��ث ت��ق��دم هذه 
ال���وح���دات خ��دم��ات ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر عن 
ا�سطراب التوحد والت�سخي�ش والتقييم 
واملقايي�ش  الخ���ت���ب���ارات  لأح����دث  وف��ق��ا 
حديثة  ط��رق  اتباع  اإىل  اإ�سافة  العاملية 
فاعليتها  اأثبتت  والتدريب  التاأهيل  يف 
ع��امل��ي��ا م��ن ح��ي��ث ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى �سلوك 
الأطفال وتطوير مهاراتهم الجتماعية 

والتفاعلية.
�سعب  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وت���دع���و 
للم�ساركة  الإم��������ارات  دول����ة  وجم��ت��م��ع 
وبراجمها  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  م���ع  وال��ت��ف��اع��ل 
اأب���ري���ل ومي��ك��ن��ه��م التعرف  ط��ي��ل��ة ���س��ه��ر 
مواقع  عرب  التفا�سيل  من  املزيد  على 
بالوزارة  اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل 

وعرب خطها املجاين 800623.

كبار �ضباط الداخلية يقدمون واجب 
العزاء بوفاة عوي�ضة بن �ضهيل اخلييلي

•• العني-وام:

قدم كبار �سباط وزارة الداخلية ام�ش واجب العزاء يف وفاة 
زيارتهم  �سهيل اخلييلي وذلك خال  املغفور له عوي�سة بن 

ملجل�ش العزاء يف منطقة زاخر مبدينة العني.
واأعرب ال�سباط عن �سادق موا�ساتهم يف هذا امل�ساب اجللل .. 
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن 

ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان.

�ضم�ضة بنت حمدان: تخ�ضي�ش 7.2 مليون درهم ريع عطايا لتاأهيل البنية التحتية يف دايل كبمة املوريتانية

الحتادية للرقابة النووية تفتتح املخترب املعياري الثانوي يف جامعة خليفة

تنمية املجتمع تطلق فعاليات خالل اأبريل تزامنا مع اليوم العاملي للتوعية بالتوحد

اأمنية حتقق حلم �ضاب اأردين 
بزيارة م�ضجد ال�ضيخ زايد الكبري

•• اأبوظبي-وام:

اإىل حتقيق  الهادفة  اأمنية” وفقاً ل�سرتاتيجيتها  حققت موؤ�س�سة حتقيق 
الأردين  ال�ساب  اأمنية   2018 زاي��د  عام  خال  الأردن  يف  اأمنية   100
15 عاماً- الذي ُيعاين من مر�ش ال�سرطان يف القدوم اإىل دولة  جعفر- 
الإمارات وزيارة معاملها ال�سياحية والرتاثية و خا�سة م�سجد ال�سيخ زايد 
الكبري وذلك بالتعاون مع مركز احل�سني لل�سرطان يف العا�سمة الأردنية 

عّمان.
اأمنية  حتقيق  موؤ�س�سة  يف  امل�ساريع  م��دي��رة  ال�سوربجي  نهى  وا�سطحبت 
وبدعم فريق املتطوعني ال�سباب جعفر وعائلته لزيارة م�سجد ال�سيخ زايد 
اهلل  “طّيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  و�سريح  الكبري 
ثراه” يف العا�سمة اأبوظبي حيث كان يف ا�ستقبالهم �سعادة يو�سف العبيديل 

مدير عام جامع ال�سيخ زايد.
وت���ع���ّرف ج��ع��ف��ر ع��ل��ى ج��م��ال��ي��ات ه���ذا ال�����س��رح ال���رتاث���ي اخل��ال��د ور�سالته 
احل�سارية الداعية للتعاي�ش والت�سامح والنفتاح من خال جولة برفقة 

اأحد الأخ�سائيني الثقافيني يف اجلامع.
و�سكر جعفر موؤ�س�سة حتقيق اأمنية معرباً عن �سعادته البالغة بهذه الرحلة 
اإ�سامي  �سرح  اأروع  بزيارة  حلمه  حتقيق  من  خالها  متّكن  التي  املُثرية 

يحمل ا�سم ال�سيخ زايد رحمه اهلل الذي طّبقت �سهرته الآفاق .

•• دبي-وام:
 14.4 اخل��ري  بيت  جمعية  اأن��ف��ق��ت 
10 م��اي��ني و  م��ل��ي��ون دره���م منها 
األفا و800 درهم خ�س�ستها   955
ب���ه���دف توفري  ل�����س��ن��دوق ل���اأي���ت���ام 
اإ�سعاد  لن�ساطات  ال����ازم  ال��ت��م��وي��ل 

وتثقيف الأيتام.
اأنفقت اجلمعية ثاثة مايني  كما 
لتمويل  دره��م  و902  األفا  و529 
الرتفيهية  وال���رح���ات  ال��ن�����س��اط��ات 
والتثقيفية بجانب تقدميها عيدية 
والأ�سحى  الفطر  عيدي  يف  لليتيم 
ل�سراء ماب�ش  نقدي  ب��دل  وت��وزي��ع 

جديدة لهم يف العيد.
وت�������س���ع اجل��م��ع��ي��ة ك���ف���ال���ة الأي����ت����ام 
ويف  م�ساريعها  �سلب  يف  ورعايتهم 
وكفالة  رع���اي���ة  م�����س��روع  م��ق��دم��ت��ه��ا 
الأي��ت��ام ال��ذي��ن و���س��ل ع��دده��م حتى 
 1830 اإىل   2017 ع����ام  ن��ه��اي��ة 

يتيما.
اليتيم  “يوم  مبنا�سبة  ذل���ك  ي��اأت��ي 
العاملي “ الذي يحتفل به العامل يف 
اأوائ��ل �سهر اأبريل من كل عام ويعد 
حمطة مهمة لإعادة العتبار لهذه 

ال�سريحة املهمة يف املجتمع.
وي���ح���ظ���ى الأي�����ت�����ام وال���ق�������س���ر ومن 
دولة  يف  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام  حكمهم  يف 
الإمارات .. فقد اأطلق �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” عام 
ل�سلة  “الإمارات  م��ب��ادرة   2014
الأيتام  ل��دع��م  والق�سر”  الأي���ت���ام 
يف  للعاملني  ر�سمت  والتي  والق�سر 
احل��ق��ل اخل���ريي والإن�����س��اين منهج 
الفئة  بهذه  للنهو�ش  متكامل  عمل 

املهمة يف املجتمع.
مبادرة  اخلري”  “بيت  واأط���ل���ق���ت 

جديدة مع نهاية عام اخلري بعنوان 
الأيتام  احتياجات  ل��دع��م  “عون” 
وذل��ك عرب اإف��راد رق��م ج��وال خا�ش 
ل��ه��م ي��ت��وف��ر مل���دة 24 ���س��اع��ة لتلقي 
طلباتهم الطارئة والعاجلة وتوفري 

ظروف حياة هانئة وم�ستقرة لهم.
يف  خطتها  �سمن  اجلمعية  ونظمت 
“ عام زايد “ لإ�سعاد الأيتام رحات 
يوم  الأول  الفوج  ع��اد  حيث  العمرة 
ا�ستقبالهم  املا�سي وكان يف  اجلمعة 
املزروعي  م��ب��ارك  �سعيد  امل��ط��ار  يف 
اأحد  تكفل  ال��ع��ام حيث  امل��دي��ر  نائب 
امل��ح�����س��ن��ني ب��ت��ك��ال��ي��ف ال��ع��م��رة لعدد 
حماكم  تكفلت  بينما   .. الأيتام  من 
اآخ��ر انطاقا من  دب��ي بعمرة لعدد 
التزامها مببداأ امل�سوؤولية املجتمعية 
ويف اإطار التفاهم القائم بني املحاكم 

واجلمعية.
 60 ل���  رح��ل��ة  اجلمعية  نظمت  ك��م��ا 

يتيما من مركزي العوير والرب�ساء 
فيما   .. ال��دي��ن��ا���س��ورات  خم��ي��م  اإىل 
ي���وم���ا �سحيا  ال��ع��وي��ر  ن��ظ��م م���رك���ز 
ل��ف��ح�����ش وع�������اج ع����ي����ون الأي����ت����ام 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��وؤ���س�����س��ة ن����ور دبي 
�سارك  كما   .. بدبي  ال�سحة  وهيئة 
مهرجان  فعاليات  يف  عجمان  ف��رع 
عدد  ح�سره  ال��ذي  لاأيتام  عجمان 

من الأيتام امل�سجلني بالفرع.
من جهة اأخرى كرمت جمعية بيت 
اخلري حماكم دبي لتعاونها امل�ستمر 
وتبنيها  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة  يف 
اإن�����س��ان��ي��ة حمققة  ل���ع���دة م����ب����ادرات 
يف ذل����ك ال�������س���راك���ة ال���وط���ي���دة بني 
اجلهتني. وت�سلم �سعادة طار�ش عيد 
امل��ن�����س��وري م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي 
املزروعي  م��ب��ارك  �سعيد  �سعادة  م��ن 
ن���ائ���ب امل���دي���ر ال���ع���ام جل��م��ع��ي��ة بيت 
اخل���ري ���س��ه��ادة ���س��ك��ر وع���رف���ان على 

املحاكم  �سراكة  يف  املبذولة  ج��ه��وده 
للم�ساريع اخلريية.

اجلمعية  بجهود  املن�سوري  واأ���س��اد 
وح���ر����س���ه���ا ع���ل���ى ت���رج���م���ة م���ب���داأ 
امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خال 

وجت�سيد  وملمو�سة  عملية  مبادرات 
ا�سرتاتيجية دبي يف توظيف الوقف 
والهبات مبا يخدم ويلبي متطلبات 

الفئات الأقل دخًا يف املجتمع.
واأك����������د اأه����م����ي����ة ت����ك����ات����ف اجل����ه����ود 

امل�سرتكة لدعم التنمية الجتماعية 
باعتبارها م�سوؤولية وطنية واأولوية 
ت��ل��ت��زم املحاكم  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث 
باإجناح امل�ساريع اخلريية والإن�سانية 
الطموحة التي حتقق غايات “روؤية 

الإمارات 2021” يف بناء “جمتمع 
القيم  ع��ل��ى  وحم���اف���ظ  متاحم” 
العدالة  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  الإم����ارات����ي����ة 
والتكافل  وال���ت���ع���ا����س���د  وامل���������س����اواة 

الجتماعي.

»بيت اخلري« تنفق 14.4 مليون درهم على الأيتام خالل 2017
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تقرير جمل�ش الإدارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

�سركة م�ساهمة عامة ذات م�سوؤولية حمدودة وموؤ�س�سة مبوجب مر�سوم اأمريي من �ساحب ال�سمو حاكم دبي تاأ�س�ست 1976

مت الرتخي�ش للبنك من قبل م�سرف الإمارت العربية املتحدة املركزي كبنك ا�ستثماري طبقا للمادة 113 من القانون الحتادي رقم 10

البيانات املالية املوحدة 31 دي�ضمرب 2017بنك الإمارات لالإ�ضتثمار �ش.م.ع

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي بنك الإمارات للإ�ستثمار �ش.م.ع
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بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التدفقات النقدية املوحد  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان الدخل ال�سامل املوحد  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان املركز املايل املوحد كما  يف 31 دي�سمرب 2017

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة يف 31 دي�سمرب 2017
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ال�ضعبة الربملانية الإماراتية ت�ضارك يف املوؤمتر الي27 لالحتاد الربملاين العربي يف القاهرة

البابا يدعو اإىل اإنهاء »الإبادة« يف �ضوريا
•• الفاتيكان-اأ ف ب:

دعا البابا فرن�سي�ش يف عظته مبنا�سبة عيد الف�سح ام�ش اىل اإنهاء 
“الإبادة اجلارية” يف �سوريا واىل امل�ساحلة يف الأرا�سي املقد�سة 

م�سجعا يف املقابل احلوار اجلاري يف �سبه اجلزيرة الكورية.
ال�سام للعامل اجمع بدءا ب�سوريا  ب�ثمار  وطالب احلرب الأعظم 
احلبيبة واجلريحة التي يعاين �سعبها من حرب ل تلوح نهايتها 

يف الفق.
واأوقع النزاع يف �سوريا اكرث من 350 الف قتيل وهجر املايني 
واجنبية  �سورية  اط��راف  فيها  ت�سارك  ح��رب معقدة  اىل  وحت��ول 

وجمموعات جهادية.
تابع  املوؤمنني يف حني  الفا من   80 ام��ام ح�سد �سم  البابا  ودع��ا 

املايني عرب العامل خطابه الذي بث مبا�سرة، “كافة امل�سوؤولني 
اجلارية  ل��اإب��ادة  ف��ورا  ح��د  و�سع  اىل  والع�سكريني  ال�سيا�سيني 
يكون  التي  امل�ساعدات  و�سول  وت�سهيل  الن�ساين  احلق  واح��رتام 
تاأمني  نف�سه  الوقت  ويف  اليها  احلاجة  باأم�ش  واخواتنا  اخواننا 
وا�سحة  ا�سارة  يف  تهجروا”  الذين  كل  لعودة  املنا�سبة  الظروف 
امل�ساحلة  “اىل  اي�سا  البابا  ال�سرقية. ودعا  الغوطة  اىل منطقة 

يف الرا�سي املقد�سة«.
التي  املقد�سة  الرا�سي  على  امل�ساحلة  ثمار  “لتحل  البابا  وق��ال 
توفر  ل  مفتوحة  ن��زاع��ات  ب�سبب  الأي����ام  ه��ذه  جريحة  ت���زال  ل 
املتظاهرين  بني  املواجهات  اوقعت  حني  يف  العزل”  ال�سخا�ش 
الفل�سطينيني والع�سكريني ال�سرائيليني اجلمعة 16 قتيا على 
اعلى ح�سيلة منذ احلرب  وا�سرائيل يف  احل��دود بني قطاع غزة 

النزاع  اىل  الكاثوليكية  الكني�سة  راأ����ش  تطرق  كما   .2014 يف 
مار�ش  اآذار  منذ  �سخ�ش  اآلف   10 ح��واىل  قتل  حيث  اليمن  يف 

.2015
ك��م��ا حت���دث ال��ب��اب��ا ع��ن اجل���وع وال��ن��زاع��ات امل��زم��ن��ة والره�����اب يف 
افريقيا داعيا اىل احلوار والتفاهم املتبادل يف جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية وجنوب ال�سودان.
اإنه  موؤكدا  اجمع،  العامل  يف  ال�سام  ليعم  ال�سلوت  البابا  ورف��ع 
يت�سارع  حيث  الكورية  اجل��زي��رة  �سبه  يف  اجل��اري  احل��وار  ي�سجع 
خلفية  على  الت�سعيد  م��ن  �سنتني  بعد  الدبلوما�سي  الن��ف��راج 

جتارب بيونغ يانغ النووية وال�ساروخية.
وا�ساف “اآمل يف ان تف�سي املفاو�سات اجلارية اىل حتقيق ال�سام 

يف املنطقة«.

•• اأبوظبي-وام:

ت���������س����ارك ال�������س���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����ش  الإم����ارات����ي����ة 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  ب��وف��د  الحت�����ادي 
الأول  ال��ن��ائ��ب  ب��ن غليطة  م���روان 
 27 ال�  املوؤمتر  املجل�ش يف  لرئي�ش 
لاحتاد الربملاين العربي والدورة 
لاحتاد  التنفيذية  للجنة   23 ال� 
 4 الفرتة من  �ستعقد خال  التي 

اىل 5 اأبريل احلايل يف القاهرة.
وي�سم وفد ال�سعبة �سعادة كل من 
حممد بن كردو�ش العامري وخالد 
يو�سف  واأحمد  الفا�سي  زاي��د  بن 
احلمودي  واأحمد حممد  النعيمي 
ال�سام�سي وخلفان  و�سامل عبداهلل 
عبداهلل بن يوخه وناعمة عبداهلل 
الوطني  املجل�ش  اأع�ساء  ال�سرهان 
اأح��م��د �سبيب  الحت�����ادي و���س��ع��ادة 

الظاهري الأمني العام للمجل�ش.
املوؤمتر  اأع����م����ال  ج�����دول  وح�����س��ب 
ال�������س���اب���ع وال����ع���������س����رون ل���احت���اد 
انتخاب  �سيتم  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��اين 
ال�سر  واأم��ني  امل��وؤمت��ر  رئي�ش  نائب 
واإق��رار ج��دول الأعمال كما يطلع 
تقارير  على  املوؤمتر  يف  امل�ساركون 
وتقريري  العام  والأم��ني  الرئي�ش 
للجنة   23-22 ال��������دورت��������ني 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����احت����اد ال���ربمل���اين 
وللم�سادقة  ل��ل��ن��ق��ا���ش  ال���ع���رب���ي 
اإل���ق���اء كلمات  و���س��ي��ت��م  ع��ل��ي��ه��م��ا.. 
روؤ�ساء الربملانات واملجال�ش وروؤ�ساء 

لإعداد  ال�سياغة  جلنة  واج��ت��م��اع 
البيان اخلتامي.

وكلمات املنظمات التي دعيت ب�سفة 
الدائمة  اللجان  و�ستعقد  مراقب. 

الوفود امل�ساركني يف املوؤمتر والتي 
تتطرق اإىل الو�سع العربي الراهن 

ال�سوؤون  جلنة  وه��ي:  اجتماعاتها 
�سوؤون  والقت�سادية وجلنة  املالية 

ال�سوؤون  وجل��ن��ة  والطفولة  امل���راأة 
الربملانية  وال��ع��اق��ات  ال�سيا�سية 

بدء تدريبات م�ضرتكة بني اأمريكا وكوريا اجلنوبية 
 •• �صول-رويرتز:

ال�سنوية  الع�سكرية  تدريباتهما  املتحدة  والوليات  اجلنوبية  كوريا  ب��داأت 
امل�سرتكة ام�ش الأحد بعد تاأجيلها نحو �سهر من اأجل دورة الألعاب الأوملبية 
ال�ستوية وللم�ساعدة يف توفري الظروف املائمة ل�ستئناف املحادثات بني 
�سهر  مل��دة  الن�سر  ف��رخ  اأو  اإي��ج��ل(  )ف���ول  ت��دري��ب��ات  و�ست�ستمر  ال��ك��وري��ت��ني. 
وت�سم عادة قوات برية وجوية وبحرية ومن العمليات اخلا�سة. و�ستجرى 
بالكمبيوتر  املحاكاة  طريق  عن  الأكيد  العزم  اأو  ري�سولف(  )كي  تدريبات 
ملدة اأ�سبوعني ابتداء من منت�سف ابريل ني�سان. وقال متحدث با�سم وزارة 
امل�سرتكني  التدريبني  اإن  اآذار  مار�ش  يف  )البنتاجون(  الأمريكية  ال��دف��اع 
�سي�سمان نحو 23700 جندي اأمريكي و300 األف جندي كوري جنوبي.  
يتجاوز  لن  التدريبات  نطاق هذه  اإن  �سول  ع�سكريون يف  م�سوؤولون  وق��ال 

التدريبات التي جرت يف ال�سنوات ال�سابقة.

ال�سلوم  ج��ب��ل  ���س��ف��ح  ق����رب  ه����ذا   
“�سوقي  ُي���دع���ى  ال����ب����اد،  غ����رب 
تو�سلت  م���ا  وف����ق  الفقراوي”، 
اإليه م�سالح ال�سرطة الفنية من 
خال منظومة ال�ستغال الفني 

للب�سمات.
   وبينت اأن���ه ���س��ادر يف ���س��اأن هذا 
الإرهابي 25 من�سور تفتي�ش من 
اأجل تورطه يف ق�سايا ذات �سبغة 
التحق  اأن��ه  اإىل  اإره��اب��ي��ة، م�سرية 
بن  “عقبة  بكتيبة   2014 �سنة 
نافع” الإرهابية بجبال الق�سرين 

م�سرية  ال���ق�������س���ري���ن،  حم���اف���ظ���ة 
اآخرين معه  اإ�سابة  اأن��ه متت  اإىل 
اإ���س��اب��ات م��ب��ا���س��رة، وح��ج��ز �ساح 
���س��ط��اي��ر، و05 خمازن  ن���وع  م��ن 
وكمية من الذخرية ومبلغا ماليا 

من العملة التون�سية.
   واأ�سافت الوزارة اأنه مت على اإثر 
املكان  ت��ط��وي��ق  الم��ن��ي��ة  العملية 
اجلي�ش،  وح����دات  م��ع  بالتن�سيق 
التم�سيط  عملية  اأن  اىل  لف��ت��ة 
العنا�سر  بقية  لتعقب  تتوا�سل 

الإرهابية. 

بتنظيم  ليلتحق  عنها  ان�سق  ث��م 
املن�سوي حتت  “جند اخلافة” 

تنظيم داع�ش الإرهابي.
   واأف������اد ال���ب���اغ ب�����اأن الإره���اب���ي 
يف  ���س��ارك  الفقراوي”  “�سوقي 
الإرهابية  العمليات  م��ن  العديد 

تابعة  اإره��اب��ي��ة  جم��م��وع��ة  �سمن 
التابع  اخل���اف���ة  ج��ن��د  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
الره����اب����ي،  “داع�ش”  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
مت�ساكني  م���داه���م���ة  اىل  ت��ع��م��د 
ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ق��ري��ب��ة م���ن مكان 
مت���رك���زه���ا ب��ج��ب��ل ال�������س���ل���وم من 

املجل�ش  اأع�����س��اء  اأح���د  اغتي�������ال 
ال�سنة  م��ن  التاأ�سي�سي  ال��وط��ن��ي 

ذاتها.
���س��ارك ك��ذل��ك يف العملية     ك��م��ا 
ا�ستهدفت  ال����ت����ي  الإره�����اب�����ي�����ة 
اأبريل  املغيلة يف  ع�سكريني بجبل 

من بينه�������ا العت��داء على من�������زل 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة الأ���س��ب��ق لطفي 
ال��ق�����س��ري��ن يف مايو  ب��ن ج���دو يف 
العملية  يف  وامل�����س��ارك��ة   ،2014
التل���������ة  ب��ه��ن�����س��ري  الإره����اب����ي����ة 
وحماولة   ،2014 �س���������نة  يف 

وال����س���ت���ي���اء على  وت���ره���ي���ب���ه���م 
املوؤونة.

التون�سية  ال��داخ��ل��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر     
ذك��رت فيه  �سابقا  اأ���س��درت باغا 
مت  ال���ذي  الإره���اب���ي  العن�سر  اأن 
قيادي  هو  ال�سبت،  عليه  الق�ساء 

قيامه  اإىل  بالإ�ساف�������ة   ،2015
ب��ع��م��ل��ي��ات ر���س��������������������������������د ال����دوري����ات 
ل�ستهدافها  والع�سكرية  الأمنية 
امل�سالك  وت��ف��خ��ي��خ  الأل���غ���ام  وزرع 
الق�سرين  بجب����������ال  اجل��ب��ل��ي��ة 
وامل���غ���ي���ل���ة وت������روي������ع امل���واط���ن���ني 

�سارك يف العديد من العمليات الإرهابية:

تون�ش: م�ضرع قيادي يف تنظيم »جند اخلالفة«

ال�ساح الذي يف حوزة الرهابيجثة الرهابي املقتول ما عرث عليه عند الرهابي

وزارة  ـــفـــت  كـــ�ـــس
الداخلية التون�سية 
اأمــــ�ــــش  ـــــــلغ  ب يف 
الإرهابي  اأن  الأحد 
ــــذي مت  ــري ال ــط اخل
ليلة  عليه  الق�ساء 
ن�سب  اإثـــر  ال�سبت 
ــة  ــق ــط ــن كــــمــــني مب
من  الــرقــبــة  دّوار 
حا�سي  مــعــتــمــديــة 
مبحافظة  الفريد 

الق�سرين .. 

•• الفجر – تون�س - خا�س

لجئو »الريموك« يطالبون برفع ح�ضار النظام .. التحالف يوؤكد ا�ضتمرار الوجود الأمريكي يف �ضوريا 
•• عوا�صم-وكاالت:

مهمة  اأن  ال����دويل،  التحالف  ق���وات  با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  اأك���د 
التحالف يف �سوريا مل تتغري، وذلك تعقيباً على ت�سريحات الرئي�ش 
الأمريكي دونالد ترامب الأخرية، التي قال فيها اإن باده �ستغادر 
ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  ديلون،  راي��ان  العقيد  وق��ال  قريباً.  �سوريا 
تغيري  اأي  يطراأ  مل  اإن��ه  الأح��د،  ام�ش  عددها  يف  ن�سرتها  الريا�ش، 
على مهمة وزارة الدفاع يف �سوريا ملحاربة تنظيم داع�ش، واجلانب 
فيها  حت��ارب  التي  الأ�سا�سية  املنطقة  بتاأمني  �سي�ستمر  الأمريكي 
الفرات وعلى  نهر  ال�سرق من  اإىل  التنظيم وهي  املتحدة  الوليات 

طول احلدود ال�سورية العراقية. 
مع  م�سرتكة  اأمريكية  جبهات  يوجد  حالياً  اأن��ه  اإىل  ديلون  واأ���س��ار 
داع�ش خا�سة  تنظيم  مفتوحة �سد  الدميقراطية”  �سوريا  “قوات 
يف حجني على م�سارف نهر الفرات، ود�سي�سة، بالقرب من احلدود 
اأن ال��ع��م��ل امل�����س��رتك ب��ني التحالف  ال�����س��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة، م��و���س��ح��اً 
و”ق�سد” اأدى ا�ستغال نقاط �سعف التنظيم واإحراز تقدم ملحوظ 

عليه يف هذه املناطق. 
بالتقدم  اأردوغ���ان  يتوعد  والتي  عليها  املتنازع  منبج  منطقة  وع��ن 
نحوها، قال ديلون: “قوات التحالف �ست�ستمر بالوجود يف منطقة 
منبج  يحكم  وم��ن  منها،  داع�����ش  �سد  بعمليات  والن��ط��اق  منبج 
يحكم  حيث  الأوىل،  بالدرجة  العرب  من  حملي  جمل�ش  هو  اليوم 

املنطقة �سكانها التاريخيون بعد اأن قام التحالف بتخلي�ش املنطقة 
اإن  من وب��اء داع�����ش«.  وك��ان ترامب ���س��ّرح، م�ساء اخلمي�ش، قائًا 
وذلك  تعبريه،  ح��د  على  ج��داً  قريباً  �سوريا  م��ن  �ستن�سحب  ب��اده 
احلاجة  على  ال�سوء  ال��دف��اع  وزارة  اإل��ق��اء  على  فقط  �ساعات  بعد 
هذا  القريب.   امل��دى  على  البلد  ذل��ك  الأمريكية يف  ال��ق��وات  لبقاء 
الريموك  خميم  مداخل  عند  الفل�سطينيون  الاجئون  واعت�سم 
جنوب العا�سمة ال�سورية دم�سق، بهدف لفت النظر اإىل معاناتهم 

وحمايتهم ورفع احل�سار عنهم واإيجاد حل عادل لق�سيتهم.
وخال العت�سام الذي جاء �سمن فعاليات يوم الأر�ش الفل�سطيني، 
طالب الاجئون بتحييد املدنيني عن ال�سراع وفتح الطرقات ورفع 
احل�سار عن خميم الريموك، والقيام بكل ما يلزم لتعزيز �سمودهم 
راأ�سها الأمم املتحدة  املعنية وعلى  اإىل الأط��راف  موجهني �سوتهم 
ام�ش  اللندنية  احلياة  �سحيفة  ذكرته  ملا  وفقاً  “اأونروا”،  ووكالة 
ال�سوري  النظام  ق��وات  ا�ستمرار ح�سار  ذل��ك يف ظ��ل  ي��اأت��ي  الأح���د. 
وامليلي�سيات الداعمة لها املتوا�سل على خميم الريموك، وقطع املاء 

والكهرباء ومنع دخول اأبناء املخيم اأو خروجهم. 
وقال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، ام�ش الأحد، اإن قوات النظام 
درعا  يف  متفرقة  اأم��اك��ن  على  ال�سبت،  اأم�ش  م�ساء  غاراتها  ج��ددت 
ا�ستهدف حم��ور طف�ش  الق�سف  اأن  املر�سد،  واأك��د  واإدل���ب.   وحماة 

بريف درعا ال�سمايل، دون معلومات عن خ�سائر ب�سرية.
الريف  ق�سفت  ال�سوري،  النظام  ق��وات  اإن  املر�سد،  ق��ال  حماة،  ويف 

ال�سمايل للمدينة، م�ستهدفة حميط بلدتي مورك وكفرزيتا.
م�ساء  ال�ساروخي  ق�سفها  النظام  ق��وات  ج��ددت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
ال�سبت، على اأماكن يف بلدة الهبيط بريف اإدلب اجلنوبي، يف حني 
قتل قائد يف هيئة “حترير ال�سام” جراء اإطاق النار عليه من قبل 
اإدل��ب، وفقاً ملا  م�سلحني جمهولني يف منطقة خان �سيخون جنوب 
ذكره املر�سد. واأم�ش الول، اأعلنت ال�سبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان 
�سخ�ش هجروا من  األ��ف   485 يقل عن  “ما ل  اأن  لها،  تقرير  يف 
اأرياف حماة واإدلب وحلب اإثر تقدم احللف الرو�سي ال�سوري، ذلك 

بعد تن�سيق بني احللف ال�سوري الإيراين وتنظيم داع�ش«.
هذا وتو�سلت املفاو�سات مع اجلانب الرو�سي يف اآخر منطقة ي�سيطر 
عليها مقاتلو املعار�سة يف الغوطة ال�سرقية ب�سوريا اإىل اتفاق اأم�ش 
ال�سبت لإجاء امل�سابني من دوما اإىل �سمال �سوريا، وذلك ح�سبما 

قالت م�سادر حملية مطلعة على التفاق.
واأ�سافت امل�سادر اأن اللجنة التفاو�سية التي ت�سم كًا من القيادات 
دوما  على  ت�سيطر  ال��ت��ي  الإ���س��ام  جي�ش  جماعة  وممثلي  امل��دن��ي��ة 
اأجل التو�سل لتفاق  تو�سلت لهذا التفاق. وتتفاو�ش اللجنة من 
دوما  مدينة  على  هجوماً  وحلفائه  ال�سوري  اجلي�ش  �سن  لتفادي 
مل  اإذا  املدينة  باقتحام  وح��ل��ف��اوؤه  اجلي�ش  وه��دد  يطوقونها،  التي 
اآخر منطقة يف اجليب مقابل  ت�سليم  املعار�سة على  يوافق مقاتلو 
اأرا���ش ت�سيطر عليها ق��وات املعار�سة يف �سمال  اإىل  اخل��روج الآم��ن 

غرب �سوريا.

اإ�ضرابات يف فرن�ضا ت�ضكل اختبارا ملاكرون  
•• باري�س-اأ ف ب:

مع بدء “معركة ال�سكك احلديد” جتتاح فرن�سا اعتبارا من اليوم الثنني 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  للرئي�ش  لي�ش  مهما  اخ��ت��ب��ارا  ت�سكل  اإ���س��راب��ات  موجة 

فح�سب بل كذلك للنقابات.
تبداأ التعبئة مع عمال ال�سركة الوطنية لل�سكك احلديد )اإ�ش اإن �سي اإف(، 
ال�سركة العامة امل�سرفة على القطارات يف فرن�سا، يف حركة قد تبلبل حياة 

الفرن�سيني اليومية على مدى ثاثة اأ�سهر.
ويف احتجاجهم على م�سروع اإ�ساح قدمته احلكومة وين�ش خ�سو�سا على 
تعديل و�سعهم اخلا�ش الذي يوفر لهم �سمانة وظيفة مدى احلياة، تبنى 
عمال ال�سكك احلديد مبداأ الإ�سراب يومني من اأ�سل خم�سة حتى نهاية 

حزيران يونيو، اأي ما يعادل 36 يوم اإ�سراب ب�سورة اإجمالية.
وتن�سح �سركة ال�سكك احلديد بعدم ا�ستخدام القطارات اعتبارا من م�ساء 
الإ�سراب  ب��اأن  بيبي  غيوم  رئي�سها  وح��ذر  اخلمي�ش  �سباح  وحتى  الثنني 

�ستكون انعكا�ساته “فادحة” على 4،5 مايني م�سافر يوميا.
وين�سم اإىل عمال ال�سكك احلديد الثاثاء موظفو جمع النفايات وقطاع 

الطاقة تعبريا عن ا�ستيائهم من اأو�ساعهم.
خال  الرابعة  للمرة  الثاثاء  فران�ش”  “اإير  �سركة  موظفو  ي�سرب  كما 
�سهر للمطالبة بزيادة عامة يف الأجور بن�سبة %6، يف مطلب غري مرتبط 
مبا�سرة باإ�ساحات ماكرون لكنه ي�ساهم يف تاأجيج التوتر الجتماعي، على 
واإغاق  ال�سبت  ماركات  لل�سوبر  “كارفور”  �سل�سلة  موظفي  حترك  غرار 
الرئي�ش  جن��ح  فرن�سا،  “حتويل”  على  ت�سميمه  ويف  اجل��ام��ع��ات.  بع�ش 
اإ�ساحاته بدون مقاومة كربى، ومن بينها  ماكرون حتى الآن يف فر�ش 

اإ�ساح قانون العمل رغم ح�سا�سية املو�سوع.
وواجهت احلكومة املوؤلفة من وزراء قادمني من اليمني كما من الي�سار منذ 
و�سولها اإىل ال�سلطة يف اأيار مايو 2017، ب�سعة اأيام من التعبئة املتباينة 
الدولة،  وموظفو  وامل��ت��ق��اع��دون  احل��دي��د  ال�سكك  موظفو  نفذها  النتائج 
اأن نهج ماكرون القا�سي بالتقدم  اأن توؤثر على مواقفها. ويبدو  من غري 
يباغت  ب�”الق�سوة”،  معار�سوه  ي�سفه  وال��ذي  اجلبهات  كل  على  ب�سرعة 
الو�سع  برو  فيليب  ال�سيا�سي  اخلبري  مواقفها. وخل�ش  وي�ستبق  النقابات 
بالقول اإنه “بفتحه ور�سا جديدة على الدوام، فاإن الحتجاج على الور�سة 
املرة  هذه  ماكرون  لكن  الثانية«.  يبا�سر  ان  بعد  بالتقادم  ي�سقط  ال�سابقة 
اأنه يت�سدى لل�سركة  ب��راأي املحللني، ول �سيما  قد ي�سطدم بحاجز �سلب 
الوطنية لل�سكك احلديد، احل�سن الذي ا�سطدمت به عدة حكومات من 

قبل بدون اأن تنجح يف تنفيذ خططها.
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عربي ودويل

الأملانية  فوربومرن  مكلنبورغ  لولية  املحلي  الداخلية  وزير  اعترب 
تكثيف املراقبة يف الأماكن العامة اأمراً ل غنى عنه، لتحقيق مكافحة 
فعالة لاإرهاب. وقال لورنت�ش كافري اأن “فرن�سا مثًا و�ّسعت نطاق 
املراقبة بالفيديو ب�سكل كبري، كرد فعل على حدوث هجمات اإرهابية 
فيها، اأ�سفرت عن عدد كبري من القتلى«. و�سدد على �سرورة موازنة 
امل�ساألة  وق���ال:  احلالية،  التهديدات  ظ��ل  يف  وعيوبه،  الأم���ر،  م��زاي��ا 
اإذا كنا �سننتظر حدوث �سيء مروع قبل اأن نتخذ  تتمثل فقط فيما 
رد ف��ع��ل. واأع����رب ك��اف��ري ع��ن ا�ستيائه اأي�����س��اً م��ن اأن���ه غ��ال��ب��اً م��ا يتم 
فر�ش قيود قانونية �سيقة للغاية، على ال�سرطة خال حتقيقاتها، 
مو�سحاً اأن ذلك يتعلق مثًا بتخزين البيانات، وكذلك يف الإجراءات 
القانونية الطويلة. واأ�سار اإىل اأن هناك حاجة لنقا�ش جمتمعي، عن 
حجم التدخل يف حماية البيانات، الذي يتم قبوله بالن�سبة للبيانات 
ال�سخ�سية، لفتاً اإىل اأن هناك اختاف كبري للغاية بني ال�ستخدام 
اليومي للهاتف الذكي، وال�ساحيات القانونية لل�سرطة. وبالنظر 
اإىل النقا�ش القائم حول الأدوار امل�ستقبلية للهيئات التابعة للحكومة 
الحتادية، والهيئات املحلية يف الوليات، وتق�سيم العمل بينها، اأعلن 
املحليني،  الداخلية  ب�سفته ممثًا لوزراء  �سيلتقي قريباً  اأنه  كافري 
اأجنيا  الأمل��ان��ي��ة  امل�����س��ت�����س��ارة  ب��زع��ام��ة  امل�سيحي  ل��احت��اد  امل��ن��ت��م��ني 
مريكل، مع رئي�ش املكتب الحتادي حلماية الد�ستور “ال�ستخبارات 

الداخلية باأملانيا” هانز جورج ما�سن.

الت�سريعية  النتخابات  ان  ام�ش  افغان�ستان  يف  النتخابية  اأعلنت 
بتاأخري ثاث �سنوات  البلد  اكتوبر يف هذا   20 واملحلية �ستنظم يف 
القرتاع  يجري  ان  يفرت�ش  وك��ان  الأ�سلي.  الزمني  اجل��دول  على 
تنظيمه  تقرر  ثم  رئا�سية  انتخابات  اآخ��ر  على  ع��ام  بعد   2015 يف 
ب�سبب  ارج���اوؤه جم��ددا اىل اخلريف  يتم  ان  قبل   2018 يوليو  يف 
ال�سعوبات اللوج�ستية والمنية العديدة. و�سيتيح القرتاع جتديد 
2010، لولية من  انتخبوا يف  الذين  الربملان  ال249 يف  النواب 

خم�ش �سنوات. و�ستنظمه بعده انتخابات رئا�سية يف ربيع 2019.
من  ال400  القاليم  يف  حملية  انتخابات  �ستنظم  ذل��ك  م��وازاة  يف 
العديد منها. وقال  التي ل ت�سيطر احلكومة على  الوليات ال34 
“تنظيم  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��ال  �سيد  ال��ب��ادي  عبد  اللجنة  رئي�ش 
وا�ساف ان “املرحلة  انتخابات لي�ش بالأمر ال�سهل يف افغان�ستان”. 
الوىل �ستكمن يف ت�سجيل الناخبني اعتبارا من 14 ابريل ثم ياأتي 
دور املر�سحني«. و�سي�سجل الناخبون غري املعروف عددهم بدقة يف 
بهوياتهم.  ن�سمة،  مليون  بثاثني  �سكانها  ع��دد  يقدر  التي  الباد 
منذ  خ�سو�سا  هوية  بطاقات  ميلكون  ل  الف��غ��ان  م��ن  الكثري  لكن 

تهجريهم ب�سبب احلرب.
 

�سمح ام�ش للمرة الأوىل ل�سكان مراوي التي دمرتها املعارك بزيارة املدينة 
اك��وام من الركام، بعد ان ف��روا منها قبل عام  حيث حتولت منازلهم اىل 
جراء  اجلنوبية  املدينة  من  وا�سعة  اج��زاء  وُدم��رت  حياتهم.  على  حفاظا 
حرب �سوارع ا�ستمرت خم�سة ا�سهر بني القوات امل�سلحة وجهاديني موالني 
لتنظيم داع�ش ادت اىل مقتل نحو 1200 �سخ�ش. وبكى ال�سكان ما كانت 
يف املا�سي القريب ممتلكات لهم وحتولت اىل قطع اثاث متفحمة والعاب 
التي ل تزال تخفي قنابل غري منفجرة  انقا�ش منازلهم  مك�سورة و�سط 
وقالت �سام�سيدا  القيت خال املعارك التي اندلعت يف اأيار مايو 2017. 
مانغول )44 عاما( لوكالة فران�ش بر�ش “بكيت من �سدة الغ�سب والمل” 
بعد ان �ساهدت لأول مرة ما تبقى من متجر العرائ�ش الذي متلكه والذي 
وال�����س��ام«. وقالت  ال��ع��راق  داع�����ش يف  “اأحب تنظيم  ع��ب��ارة  داخ��ل��ه  كتب يف 
مانغول وهي ام لثاثة اولد بينما كانت تدقق يف ثوب زفاف “كنت اقوم 
بتاأجري املاب�ش لكنني ا�سبحت الآن مت�سولة اطلب من اقربائي ما اآكله 
والب�سه«. وكان مئات املقاتلني املحليني والجانب املرتبطني بتنظيم داع�ش 
فر�سوا �سيطرتهم على مدينة مراوي التي تعد معقا لاأقلية امل�سلمة يف 
الرخبيل ال�سيوي حيث الغالبية كاثوليكية. واعلنت ال�سلطات الفيليبينية 

انهم حاولوا اقامة “خافة” وقاعدة لهم يف جنوب �سرق اآ�سيا.

عوا�صم

برلني

مانيال

كابول

طلب جلوء من موظفني   1000
ودبلوما�ضيني اأتراك يف اأملانيا

•• برلني-وكاالت:

اأن عدد طلبات  باأملانيا،  الاجئني  و�سوؤون  للهجرة  الحت��ادي  املكتب  اأعلن 
اللجوء املقدمة من دبلوما�سيني وموظفني حكوميني اأتراك واأفراد اأ�سرهم 
الن��ق��اب يف تركيا يف �سيف عام  األ��ف طلب منذ ف�سل حم��اول��ة  جت���اوزت 
ال�سابع  اأنه حتى  اأملانيا،  نورنربج جنوبي  املكتب مبدينة  واأو�سح   .2016
ال�سفر  ج���وازات  من حاملي  �سخ�ساً   288 ق��دم  اجل��اري  مار�ش  �سهر  من 
ال�سفر  ج��وازات  حاملي  من  �سخ�ساً  و771  �سوداء  ج��وازات  الدبلوما�سية 
اخلا�سة مبوظفني “جوازات خ�سراء” طلبات جلوء يف اأملانيا، لفتاً اإىل اأن 
هذه الأعداد ت�سمل الأزواج والأطفال. جتدر الإ�سارة اإىل اأنه مل يتم ت�سجيل 
طلبات اللجوء املقدمة من جنود اأتراك لدى املكتب. وب�سكل اإجمايل قدم 
اأك���رث م��ن 1400 م��واط��ن ت��رك��ي طلب جل��وء يف اأمل��ان��ي��ا خ��ال ه��ذا العام 
حتى نهاية �سهر فرباير املا�سي. ويف العام املا�سي بلغ اإجمايل عدد طالبي 
8500 �سخ�ش، وبلغ يف عام 2016 نحو  اأملانيا نحو  اللجوء الأت��راك يف 
5700 �سخ�ش. وارتفعت ن�سبة طلبات اللجوء التي مت العرتاف بها يف 
عام 2017 من نحو %8 اإىل %28. وتبلغ ن�سبة طلبات اللجوء املعرتف 
بها هذا العام حتى الآن %42 تقريباً. ومل ي�سرح املكتب الحتادي للهجرة 
اأن اأية قرارات متعلقة  و�سوؤون الاجئني عن الأ�سباب وراء ذلك، مو�سحاً 
باللجوء تعد مرتبطة دائما بكل حالة على حدة. ي�سار اإىل اأن تركيا تواجه 
فر�ست  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�ش  حكومة  لأن  حالياً  انتقاداً 
حالة طوارئ واأعلنت تطهريات بعد اإخفاق حماولة النقاب يف يوليو عام 

.2016

النظام يق�سف درعا وحماة ون�سف مليون مهّجر

مو�ضكو »تب�ضر« بعودة احلياة لغوطة دم�ضق على غرار حلب

دعوات فل�سطينية لجتماع عربي عاجل وحتذيرات من حرب دينية

اإ�ضرائيل تكثف ن�ضر »القبة احلديدية« على حدود غزة

اأملانيا توؤكد انفتاحها على احلوار مع رو�ضيا 

زامبيا تطالب كوبا با�ضتدعاء �ضفريها مل�ضاندته حزبا معار�ضا  اردوغان ي�ضف نتانياهو بالإرهابي
••لو�صاكا-رويرتز:

اأن زامبيا طلبت من كوبا  ذكر متحدث رئا�سي ام�ش الأح��د 
الذي  ال���س��رتاك��ي  احل���زب  علنا  لدعمه  �سفريها  ا���س��ت��دع��اء 
نيل�سون  ال�سفري  اإن  ت�ساندا  اآم��و���ش  وق���ال  ح��دي��ث��ا.  تاأ�س�ش 
الأول  اأم�ش  باخي�ش بيا�ش حتدث يف حفل تد�سني احل��زب 
املا�سي  ال�سهر  زامبيا  يف  ال�سيا�سي  التوتر  وجت��دد  ال�سبت. 
عندما تقدم احلزب املتحد للتنمية الوطنية، حزب املعار�سة 
الرئي�سي يف الباد، مبذكرة تطالب مب�ساءلة الرئي�ش اإدجار 
لوجنو ب�سبب اتهامات بانتهاك الد�ستور. وقدم احلزب طعنا 
حدوث  زاعما   2016 بانتخابات  لوجنو  فوز  على  ق�سائيا 
رئي�ش  اإىل  ال�سلطة  بت�سليم  ي��ل��زم��ه  ذل���ك  اإن  وق���ال  ت��زوي��ر 

الربملان حلني نظر املحكمة يف الطعن.

•• برلني-اأ ف ب:

الأمل��اين هايكو  اعلن وزير اخلارجية 
ما�ش ام�ش ان باده �ستبقى منفتحة 
امله  مبديا  رو�سيا،  مع  احل��وار  على 
بناء  اإع���ادة  من  م�ستقبا  التمكن  يف 
الثقة، رغم ت�ساعد التوتر بعد موجة 
طرد دبلوما�سيني على خلفية ق�سية 
الرو�سي  امل�������زدوج  ال��ع��م��ي��ل  ت�����س��م��ي��م 

ال�سابق �سريغي �سكريبال.
وق�������ال وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة الأمل�������اين 
ام  “بيلد  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
رو�سيا  “�سلوك  ال��ي��وم��ي��ة  �سونتاغ” 
يف ال�سنوات الخ��رية ت�سبب من دون 

�سك يف فقدان الكثري من الثقة«.

التي  الغربية  ال���دول 
ق����ام����ت ب����ط����رد ع���دد 
الدبلوما�سيني  م���ن 
ع��ل��ى خلفية  ال��رو���ش 
غاز  بوا�سطة  ه��ج��وم 
ا�ستهدف  الأع�����س��اب 
ال���ع���م���ي���ل ال����رو�����س����ي 
يوليا  وابنته  ال�سابق 

يف اململكة املتحدة.
ان  بريطانيا  واعلنت 
ت���ق���ف على  م��و���س��ك��و 
الأرج����ح وراء ال��ه��ج��وم ال���ذي وق��ع يف 
العميل  وا���س��ت��ه��دف  م���ار����ش  اذار   4
ال��رو���س��ي ال�����س��اب��ق واب��ن��ت��ه، وه��م��ا ل 

يزالن يف امل�ست�سفى.

ال����وق����ت  “يف  وت�����اب�����ع 
بحاجة  ن��ح��ن  ن��ف�����س��ه، 
ك�سريك  رو���س��ي��ا  اىل 
م�������ن اج���������ل ت�������س���وي���ة 
اقليمية،  ن������زاع������ات 
ونزع ال�ساح وكركيزة 
املتعدد  للنظام  مهمة 

الأطراف«.
وا�ساف “لهذا ال�سبب 
على  منفتحون  نحن 
احلوار وناأمل يف اإعادة 

بناء الثقة �سيئا ف�سيئا اذا كانت رو�سيا 
م�ستعدة لذلك«.

ان�سمام  بعد  وتاأتي ت�سريحات ما�ش 
باده اىل الوليات املتحدة وعدد من 

التهامات  ب�������س���دة  م��و���س��ك��و  ون���ف���ت 
املوجهة اليها ورد على عمليات الطرد 
عما مببداأ املعاملة باملثل يف ت�سعيد 

كبري لازمة.
ترحيل  املانيا  ق��رار  ما�ش عن  وداف��ع 
ان  دبلوما�سيني رو�ش، معتربة  اربعة 
الرد الأوروبي امل�سرتك خطوة مهمة 
بريطانيا،  م��ع  “الت�سامن  لإظ��ه��ار 

كما ت�سكل موؤ�سرا للوحدة«.
 150 اك��رث من  وبالإجمال مت ط��رد 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ا رو����س���ي���ا م���ن ال���ولي���ات 
املتحدة ودول الحتاد الأوروبي وحلف 
�سمال الطل�سي ودول اخرى يف اكرب 
عملية من�سقة لطرد دبلوما�سيني يف 

التاريخ املعا�سر.

بوت�ضوانا تن�ضب رئي�ضها اجلديد ما�ضي�ضي 
 •• غابورون-اأ ف ب:

ابراز  اىل  يهدف  حفل  يف  ما�سي�سي  موغويت�سي  رئي�سها  بوت�سوانا  تن�سب 
انتقال ال�سلطة بهدوء يف هذا البلد الذي يعد من اكرث الدول الفريقية 
عند  لبوت�سوانا  رئي�ش  اول  جن��ل  خاما  اي��ان  �سرييت�سي  وك��ان  ا���س��ت��ق��رارا. 
ا�ستقالها يف 1966، غادر مهامه ر�سميا ام�ش الأول ال�سبت بعد حكم دام 
ع�سر �سنوات، املدة الق�سوى التي ي�سمح بها القانون. و�سيتوىل موغيوت�سي 
ما�سي�سي مقاليد احلكم يف الباد التي تتمتع بحكم ر�سيد وبعائدات كبرية 
ال�سفافية  الأملا�ش وحلوم البقار وال�سياحة. وتعترب منظمة  من قطاعات 
الدولية بوت�سوانا البلد القل ف�سادا يف افريقيا. لكنه ي�سهد ارتفاعا متزايدا 

يف البطالة وتوترا ناجما عن التقا�سم غري العادل لعائدات الملا�ش.
البالغ  �سكانها  ل��وداع  بوت�سوانا  يف  جولة  ال�سبوع  ه��ذا  خاما  اي��ان  واختتم 
عددهم 2،2 مليون ن�سمة. ون�سرت احلكومة �سورا ملا�سي�سي خال جتربة 
التلفزيون  �سيبثه  ال��ذي  غ��اب��ورون  يف  ال��ربمل��ان  يف  ال�سلطة  انتقال  حلفل 

مبا�سرة �سباح الحد ويح�سره 1200 �سخ�ش.

“ال�سعب ال�سرائيلي منزعج ملا تفعله«. واكد “نحن مل نتهم 
بالحتال«.

واجلمعة تدفق ع�سرات اآلف الفل�سطينيني اىل احلدود بني 
وهذا  العودة”.  “م�سرية  الول من  اليوم  وا�سرائيل يف  غزة 
الحتجاج املفرت�ش ان ي�ستمر �ستة ا�سابيع يرمي اىل املطالبة 
بحق العودة للفل�سطينيني الذين هجروا من ارا�سيهم مبئات 
ا�سرائيل يف  اث��ر قيام دول��ة  او ه��رب��وا خ��ال احل��رب  الآلف 
1948. واجلمعة قتل ما ل يقل عن 16 فل�سطينيا اقرتبوا 
 1400 من  اك��رث  وا�سيب  ا�سرائيلي  بر�سا�ش  ال�سياج  من 
اتهم  وال�سبت  غ��زة.  قطاع  يف  ال�سحة  وزارة  بح�سب  بجروح 
نتانياهو  لكن  اإن�ساين.  غري  هجوم  ب�سن  ا�سرائيل  اردوغ���ان 

•• انقرة-اأ ف ب:

اتهم الرئي�ش الرتكي رجب طيب اردوغان ام�ش رئي�ش الوزراء 
الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو باأنه “اإرهابي” بعدما رف�ش ان 
يتلقى جي�سه درو�سا حول الخاق من تركيا حول املواجهات 
قطاع  بني  احل��دود  على  الفل�سطينيني  مع  اجلمعة  الدامية 
غزة وا�سرائيل. وقال اردوغان يف خطاب متلفز امام ان�ساره 
وبو�سفك  نتانياهو  يا  حمتل  “انت  الباد  بجنوب  اأ�سنة  يف 
انت  الوقت نف�سه  انت موجود على هذه الر���ش. يف  حمتا 
امل�سطهدين  بالفل�سطينيني  تفعله  “ما  وا���س��اف  اره��اب��ي«. 
م��و���س��ح��ا ان  ن��ن�����س��ى ذل���ك ابدا”  ���س��ي��درج يف ال��ت��اري��خ ول���ن 

اخاقية  الك��رث  “اجلي�ش  ان  تويرت  على  بالقول  الح��د  رد 
يف العامل ل يحتاج اىل درو�ش يف الخاق من الذي يق�سف 

مدنيني ع�سوائيا منذ �سنوات«.
اردوغ���ان  ات��ه��م  ام���ام احل�����س��ود قبل خطابه الح���د  ويف كلمة 

ا�سرائيل باأنها دولة ارهابية.
وتقيم انقرة التي تدافع عن الق�سية الفل�سطينية، عاقات 
يف  اب��رم  للعاقات  تطبيع  اتفاق  رغ��م  ا�سرائيل  مع  ح�سا�سة 
لامم  العام  الم��ني  وطالب  �سنوات.  دام  فتور  بعد   2016
املتحدة انطونيو غوتريي�ش ووزيرة خارجية الحتاد الأوروبي 
ا�ستخدام  ح��ول  م�ستقل”  ب”حتقيق  موغرييني  فيديريكا 
ا�سرائيل الر�سا�ش احلي وهو طلب رف�سته الدولة العربية.

بالبقاء يف دوما  اأن من يرغب  الإ�سام. كما ن�ش على 
�ستتم ت�سوية اأو�ساعه وفق النظام.

الأح��د بح�سب  املعار�سة،  وب��داأت جمموعة من مقاتلي 
اإع�����ام ال��ن��ظ��ام، م���غ���ادرة اآخ����ر م��ع��ق��ل ل��ه��ا يف الغوطة 
اإدلب، اخلا�سعة ل�سيطرتها �سمال غربي  اإىل  ال�سرقية 

الباد.
تفا�سيل  الإ���س��ام على  تكتم جي�ش  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
الإن�سان ك�سف  ال�سوري حلقوق  املر�سد  اأن  اإل  التفاق، 
جي�ش  ل��ع��ن��ا���س��ر  �سُي�سمح  ت��رك��ي��ا  م��ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأن����ه 
بريف  والباب  جرابل�ش  مدينتي  اإىل  بالتوجه  الإ�سام 

وا�ستهداف اإ�سرائيل للمتظاهرين الفل�سطينيني.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �سر  اأم���ني  وذك���ر 
الر�سمية،  الفل�سطينية  ل���اإذاع���ة  ع��ري��ق��ات،  ���س��ائ��ب 
بيان  ل�سياغة  اأخ���رى  حم��اول��ة  “اأف�سلت  وا�سنطن  اأن 

متوا�سع عن جمل�ش الأمن” ب�ساأن اأحداث غزة.
وقال عريقات اإن �سفرية الوليات املتحدة نيكي هايلي 
اأن تقف احلامي جلرائم احلرب الإ�سرائيلية  “اأ�سرت 

جتاه ال�سعب الفل�سطيني الأعزل يف قطاع غزة«.
ل�سالح  الأع��م��ى  بالنحياز  وا�سنطن  ع��ري��ق��ات  وات��ه��م 
عربياً  موقفاً  يتطلب  ذل��ك  اأن  على  م�سدداً  اإ�سرائيل، 
“لأن الإدارة الأمريكية احلالية تدفع املنطقة و�سعوبها 

اإىل مربع من العنف واإراقة الدماء والفو�سى«.
ولن  ال��دول��ي��ة،  الأب����واب  ك��ل  �سنطرق  “نحن  واأ���س��اف 

•• عوا�صم-وكاالت:

�سواحي  اإح��دى  ال�سرقية،  الغوطة  اأن  مو�سكو  اأعلنت 
اإىل  ال��ع��ودة  قريبا  �ستبداأ  دم�سق،  ال�سورية  العا�سمة 

احلياة الطبيعية، كما يحدث يف حلب.
واأ�سافت اأنه عاد ما بني 100 األف و200 األف �سخ�ش 

اإىل الغوطة، ما ي�سري اإىل اأن احلياة تعود لطبيعتها.
التفاق بني م�سلحي  اأك��دت  قد  �سورية،  وكانت م�سادر 
املعار�سة ال�سورية واجلانب الرو�سي، لنقل امل�سابني من 

دوما بالغوطة ال�سرقية اإىل �سمايل �سوريا.
م��ع  هيئة  الرو�سي  اجل��ان��ب  تفاو�ش  بعد  الت��ف��اق  ومت 
ممثلني  جت��م��ع  ال��ت��ي  للمعار�سة،  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ف��او���س��ات 
الذي  ال��رئ��ي�����س��ي  امل�����س��ل��ح  للف�سيل  ومم��ث��ل��ني  م��دن��ي��ني 

ي�سيطر على دوما.
وال�سرتاتيجي،  الع�سكري  اخلبري  اأ���س��ار  جانبه   وم��ن 
اإ�سماعيل اأيوب، اإىل اأن الرو�ش والنظام ا�ستخدموا اأنواع 
ف�سائل  اأج��رب  ما  ال�سرقية،  الغوطة  يف  كافة  الأ�سلحة 

املعار�سة على اخلروج اإىل �سمايل �سوريا.
واأ�ساف اأيوب اأن هناك نذر حمرقة، بانتظار املهجرين 
يف اإدلب، �سمايل الباد، لفتاً اإىل اأن ال�سمانة الوحيدة 

ملنع تلك املحرقة، وجود اتفاق بني الرو�ش والأتراك.
ويف �سياق مت�سل، اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، 
مهجري  م��ن  كبري  ع��دد  واإ���س��اب��ة  �سخ�ساً   12 مبقتل 
الغوطة ال�سرقية اإىل ال�سمال ال�سوري، نتيجة الق�سف 

اجلوي ملدينة اأريحا يف حمافظة اإدلب.
مدناً  ا�ستهدفت  حربية  مقاتات  اأن  املر�سد  واأو���س��ح 
املنطقة  امل��دين، يف  الدفاع  اإدل��ب ومركز  بريف  وبلدات 

الواقعة �سمايل �سوريا.
ويف �سمايل �سوريا اأي�سا، حذر وزير الدفاع الرتكي مما 

�سماه اجتياحاً فرن�سياً ل�سمايل �سوريا.

اتخذت  اإن��ه يف حال  الدين جانيكلي،  نور  الوزير  وق��ال 
ال�سمال  يف  ع�سكري  انت�سار  غ���رار  على  اإج����راًء  فرن�سا 
غ��ري م�����س��روع، ينايف  ت��دب��رياً  ذل���ك  ال�����س��وري، ف�سيكون 

القانون الدويل.
يف غ�سون ذلك، قال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، 
اإن قوات النظام جددت غاراتها م�ساء اأم�ش ال�سبت، على 

اأماكن متفرقة يف درعا وحماة واإدلب. 
واأكد املر�سد، اأن الق�سف ا�ستهدف حمور طف�ش بريف 

درعا ال�سمايل، دون معلومات عن خ�سائر ب�سرية.
ال�سوري،  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  اإن  امل��ر���س��د،  ق���ال  ح��م��اة،  ويف 
حميط  م�ستهدفة  للمدينة،  ال�سمايل  الريف  ق�سفت 

بلدتي مورك وكفرزيتا.
من جهة اأخرى، جددت قوات النظام ق�سفها ال�ساروخي 
اإدلب  اأماكن يف بلدة الهبيط بريف  م�ساء ال�سبت، على 
ال�سام”  “حترير  هيئة  قائد يف  قتل  اجلنوبي، يف حني 
النار عليه من قبل م�سلحني جمهولني  اإط��اق  ج��راء 
مل��ا ذكره  وف��ق��اً  اإدل����ب،  يف منطقة خ��ان �سيخون ج��ن��وب 

املر�سد.
الإن�سان  ال�سورية حلقوق  ال�سبكة  اأعلنت  الأول،  واأم�ش 
�سخ�ش  األ��ف   485 عن  يقل  ل  “ما  اأن  لها،  تقرير  يف 
هجروا من اأرياف حماة واإدلب وحلب اإثر تقدم احللف 
الرو�سي ال�سوري، ذلك بعد تن�سيق بني احللف ال�سوري 

الإيراين وتنظيم داع�ش«.
ال�سوري ام�ش  تابعة للنظام  اإعام  واأعلنت و�سائل  هذا 
الأحد اأنه مت التو�سل اإىل اتفاق بني #جي�ش_الإ�سام 
يف دوما ورو�سيا، لفتة اإىل اأن التفاق ن�ش على اأن بع�ش 

مقاتلي #جي�ش_الإ�سام �سيغادرون اإىل #جرابل�ش .
واأكد اإعام الأ�سد اأن التفاق ي�سمن عودة كل موؤ�س�سات 

النظام اإىل دوما.
جي�ش  لدى  املختطفني  كافة  بت�سليم  التفاق  ويق�سي 

•• عوا�صم-وكاالت:

ك��ث��ف��ت اإ���س��رائ��ي��ل ن�����س��ر ب��ط��اري��ات م��ن��ظ��وم��ة اعرتا�ش 
ال�سواريخ “القبة احلديدية” يف منطقة امل�ستوطنات، 
عليها  تطلق  وال��ت��ي  غ���زة،  لقطاع  امل��ح��اذي��ة  وال��ب��ل��دات 

اإ�سرائيل منطقة “غاف غزة«.
“اجلي�ش  اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��اب��ع��ة  ال��ق��ن��اة  وق���ال���ت 
يف  احل��دودي��ة،  القبة  بطاريات  ن�سر  ع��زز  ال�سرائيلي، 
غاف غزة ام�ش الأحد، خوفاً من اإطاق �سواريخ من 

قطاع غزة«.
اأن ت�سن املقاومة الفل�سطينية ردوداً  اإ�سرائيل  وتوقعت 
اأكرث  واإ�سابة  فل�سطينياً   15 ا�ست�سهاد  على  ع�سكرية 
الحتال  ج��ي�����ش  ق��م��ع  ب��ع��د  فل�سطيني   1400 م���ن 
انطلقت  التي  الكربى”،  “العودة  مل�سرية  الإ�سرائيلي، 

على حدود قطاع غزة اجلمعة املا�سية.
امل�سلح حلركة حما�ش،  الق�سام اجلناح  وتوعدت كتائب 
العودة  م�سرية  يف  املتظاهرين  ا�ستهداف  على  ب��ال��رد 
الكربى، والتي اأعلنت اأن 5 عنا�سرها ا�ست�سهدوا خال 
الرد �سيكون يف الوقت  اأن  اأك��دت  م�ساركتهم بها، لكنها 

واملكان الذي تختاره املقاومة. 
القاهرة  ل���دى  فل�سطني  دول���ة  �سفري  ق���ال  ذل���ك،  اىل 
اللوح،  دي��اب  العربية  اجلامعة  لدى  الدائم  ومندوبها 
عبا�ش،  حممود  الرئي�ش  تعليمات  على  بناًء  طالب  اإنه 
ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون امل��غ��رتب��ني ري��ا���ش املالكي، 
العربية  ال���دول  جامعة  ملجل�ش  ع��اج��ل  اج��ت��م��اع  بعقد 
عادية،  دورة غري  الدائمني يف  املندوبني  م�ستوى  على 
ال�سلميني  املتظاهرين  �سد  اإ���س��رائ��ي��ل  ج��رائ��م  لبحث 

الفل�سطينيني.
وقال اللوح اإن الجتماع �سيبحث اجلرائم ال�سرائيلية 
مبنا�سبة  الكربى  ال��ع��ودة  م�سرية  يف  املتظاهرين  �سد 
العودة  بحق  للمطالبة  امل��ا���س��ي،  اجلمعة  الأر����ش  ي��وم 
الدويل  القانون  كفله  وال��ذى  الفل�سطينيني  لاجئني 

وقرارات ال�سرعية الدولية.

واأ�ساف، اأن قوات الحتال ال�سرائيلي ارتكبت جمزرة 
راح  ال�سلميني على حدود قطاع غزة  املتظاهرين  �سد 
1500 ج��ري��ح يف  م��ن  واك���رث  ���س��ه��ي��داً،   16 �سحيتها 

انتهاك خطري للقوانني الدولية واملواثيق الإن�سانية.
الأح���د،  اأم�����ش  الفل�سطينية،  احل��ك��وم��ة  وط��ال��ب��ت  ه���ذا 
ب�����س��رورة ت��ك��ات��ف ج��ه��ود ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، لوقف 
الأق�سى،  للم�سجد  امل��ت��ك��ررة  امل�ستوطنني  اق��ت��ح��ام��ات 

حمذرًة من جر املنطقة اإىل حرب دينية.
يو�سف  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
الأق�سى  للم�سجد  امل�ستوطنني  “اقتحام  اإن  املحمود، 
اليومية  القتحامات  اإىل  ي�ساف  ال��ذي  الأح���د،  اليوم 
الخرى، يدعو لتكاتف عربي واإ�سامي وحترك اأممي 

من اأجل وقفها ومنعها«.
املنا�سبات  ت�ستغل  الح���ت���ال  “حكومة  اأن  واأ����س���اف، 
ال�ستعمارية  خمططاتها  تنفيذ  اأج���ل  م��ن  ال��دي��ن��ي��ة 
�سارخًة  خمالفًة  ي�سكل  مبا  ال�ستيطانية،  الحتالية 
وان��ت��ه��اك��اً ���س��اف��راً ل��ك��ل ال��ق��وان��ني الأمم���ي���ة وق�����رارات 
ال��ت��ع��ر���ش للديانات،  ال��ت��ي مت��ن��ع  ال��دول��ي��ة  ال�����س��رع��ي��ة 

والعقائد وامل�سا�ش بحرية العبادة، من جهة اأخرى«.
ترتكبه  وم��ا  الح��ت��ال،  به حكومة  تقوم  ما  اأن  وتابع، 
جمموعات املتطرفني امل�ستوطنني، يومياً �سد امل�سجد 
اأقد�ش  ع��ل��ى  غ��ري م�سبوق  اع��ت��داء  امل���ب���ارك،  الأق�����س��ى 
مقد�سات امل�سلمني، من خال حتري�ش احتايل �سافر، 
مي�ش حرمات الديانات ال�سماوية الثاث، التي تعاي�ست 
يف بادنا �سمن حالة التاآخي والحرتام واملحبة، اإل اأن 

الحتال البغي�ش �سعى لتفكيك هذه احلالة.
واأ�ساف املحمود، حذرنا من خطورة ما تقوم به حكومة 
الحتال يف هذا الجتاه، لأنه قد يجر املنطقة باأكملها 
اإىل حرب دينية ل نر�سى بها، وهي بعيدة عن �سلوك 

وتفكري وعادات وثقافة بادنا. 
اإن  الأح��د،  ام�ش  فل�سطيني،  م�سوؤول  قال   ، من جانبه 
بيان عن  ثانية �سدور  اأحبطت مرة  الأمريكية  الإدارة 
جمل�ش الأمن الدويل ب�ساأن اأحداث قطاع غزة الأخرية 

بهم  الإ�سام غري مرحب  عنا�سر جي�ش  لأن   ، #حلب 
يف اإدلب، التي ت�سيطر على معظمها هيئة حترير ال�سام، 
الن�سرة �سابقاً، الف�سيل املعادي جلي�ش الإ�سام والذي 

خا�ش �سده ا�ستباكات �سارية يف الغوطة ال�سرقية .
اإىل ذلك، اأو�سح املر�سد اأن ال�سرطة الع�سكرية الرو�سية 
املدنيني  ملطالبة  املقبلة  ال�ساعات  خال  دوم��ا  �ستدخل 

بعدم النزوح وحثهم على البقاء يف املدينة
هناك  اأن  اإىل  املطلعة  امل�سادر  بع�ش  اأ�سارت  املقابل،  يف 
جناحا يف جي�ش ال�سام يقف �سد اأي اتفاق مع الرو�ش، 

ويوؤكد اأنه �سيقاتل يف دوما حتى اآخر حلظة.

نتوقف عن �سمودنا، ولن نخ�سع، و�سن�ستمر م�ستندين 
اأيقونة  ون��ك��ون  ال��دول��ي��ة  وال�سرعية  ال���دويل  للقانون 
حترق  اأن  ق��ررت  التي  الأمريكية  الإدارة  اأم���ام  للعامل 

جميع اجل�سور مع القانون وال�سرعية الدولية«.
وتابع اأن “الذي مييز هذه الإدارة احلالية يف وا�سنطن 
مقعد  ت���اأخ���ذ  اأن  ق����ررت  اأن���ه���ا  ال�����س��اب��ق��ة  الإدارات  ع���ن 
الإم��اءات على  يتعلق بفر�ش  القيادة لإ�سرائيل فيما 
والاجئني  القد�ش واحل��دود  الفل�سطينيني يف ق�سايا 

وامل�ستوطنات«.
ا�سرتاتيجية  خطة  و�سع  �سرورة  على  عريقات  وح��ث 
ال��ع��رب قبل  ب��ع��ني الع��ت��ب��ار م�����س��ال��ح  “تاأخذ  ع��رب��ي��ة 
تدفع  اأمريكية  اإدارة  مواجهة  يف  الفل�سطينية  امل�سالح 

املنطقة للعنف والفو�سى«.
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قتيال مبعارك يف ك�ضمري الهندية   16

دبلوما�ضيا رو�ضيا طردتهم وا�ضنطن ي�ضلون مو�ضكو   60

اأ�ضرتاليا حتذر رعاياها من ال�ضفر اإىل رو�ضيا
•• �صدين-وكاالت:

تعر�سهم  احتمال  من  رو�سيا،  اإىل  امل�سافرين  مواطنيها  الأح��د،  ام�ش  ال�سرتالية  احلكومة  ح��ذرت 
للم�سايقات، اإثر ت�ساعد حدة التوترات بعد طرد الدبلوما�سيني املتبادل من قبل الطرفني.

حدوث  اإمكانية  من  للتحذير  رو�سيا،  اإىل  بال�سفر  املتعلقة  الر�سمية  التوجيهات  اأ�سرتاليا  وحدثت 
اأعمال انتقامية �سد املواطنني الغربيني، وحلث امل�سافرين على توخي درجة عالية من احلذر.

وجاء يف التوجيهات “ب�سبب التوترات ال�سيا�سية املت�ساعدة، يجب اأن تكون على دراية باإمكانية حدوث 
م�سايقات معادية للغرب«. واأ�سافت الهيئة املنوط بها اإ�سدار التوجيهات املتعلقة بال�سفر اأن احلكومة 
لي�ست على دراية باأي �سعوبات متزايدة قد يكون واجهها الأ�سرتاليون امل�سافرين اإىل رو�سيا، لكنها 
اأ�سارت اإىل اأنه ينبغي على الأ�سخا�ش متابعة الو�سع الأمني وال�سيا�سي عن كثب ومتابعة حتديثات 
وجتنبوا  مظاهرات  اأو  احتجاجات  اأي  وجتنبوا  باليقظة،  “حتلوا  البيان  وق��ال  ال�سفر.  توجيهات 

التعليق علنا على التطورات ال�سيا�سية«.

 •• مو�صكو-اأ ف ب:

مو�سكو  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  من  ط��ردوا  رو�سيا  دبلوما�سيا  �ستون  و�سل 
ام�ش فيما بلغ التوتر يف فرتة ما بعد احلرب الباردة اأعلى م�ستوياته بني 
رو�سيا والغرب يف اعقاب ت�سميم جا�سو�ش رو�سي �سابق وابنته يف بريطانيا.

وت�سببت ازمة مت�ساعدة بني رو�سيا والغرب يف ال�سابيع الأخرية يف اأكرب 
موجة طرد متبادل لدبلوما�سيني يف التاريخ احلديث.

�سرورة  اإىل  ال�سبت  مواطنيها  رو�سيا  نبهت  التوتر  اىل  اآخ��ر  موؤ�سر  ويف 
التفكري مليا قبل ال�سفر اإىل بريطانيا حيث قالت اإنهم قد يتعر�سون دون 

غريهم مل�سايقات من جانب ال�سلطات املحلية.
اإىل ع�سرات  املتحدة  الوليات  تن�سم  رو�سيا،  دبلوما�سيا   60 وبعد طردها 

من حلفاء بريطانيا يف الرد على ت�سميم اجلا�سو�ش املزدوج ال�سابق �سريغي 
اآذار  من  الرابع  يف  النكليزية  �سالزبري  مدينة  يف  يوليا  وابنته  �سكريبال 

مار�ش.
وو�سلت طائرتان اإىل مطار فنوكوفو يف مو�سكو الأحد تقان 171 �سخ�سا 

هم �ستون دبلوما�سيا وعائاتهم اآتيتني من وا�سنطن ونيويورك.
واأظهرت م�ساهد بثها التلفزيون الرو�سي ركابا ينزلون من الطائرة فيما 

كانت العديد من احلافات بانتظارهم.
الوليات  رو�سيا من  دبلوما�سيا   150 اأك��رث من  الطرد  اج��راءات  و�سملت 

•• �رسيناغار-اأ ف ب:

ا�ستباكات  يف  ه��ن��ود  ج��ن��ود  ث��اث��ة  ب��ي��ن��ه��م  �سخ�سا   16 ق��ت��ل 
ام�ش،  ال�سرطة  اأعلنت  ما  بح�سب  الهندية،  ك�سمري  عنيفة يف 
يف احدى اكرث املعارك �سراوة هذا العام يف منطقة هيماليا 

امل�سطربة.
يف  الرئي�سية  امل��دي��ن��ة  ���س��ري��ن��اغ��ار،  ج��ن��وب  يف  ا�ستباكات  واأدت 
ال�ستعمار  انتهاء  منذ  وباك�ستان  الهند  بني  املق�سمة  املنطقة 
و11  هنود  جنود  ثاثة  مقتل  اإىل   1947 ع��ام  الربيطاين 
اطلقت  ح��ني  اخ���رون  وا�سيب  مدنيان  اي�سا  وق��ت��ل  م�سلحا. 
ال�سرطة النار على الف من املتظاهرين ر�سقوا قوات المن 

باحلجارة واطلقوا �سعارات مناه�سة للحكم الهندي.
وقتل �سبعة من امل�سلحني وجنديان هنديان يف تبادل لإطاق 
ال��ن��ار يف دراغ�����اد ج��ن��وب ال��ع��ا���س��م��ة ���س��ري��ن��اغ��ار، ح��ي��ث حلقت 

مروحيات على ارتفاع منخف�ش فوق منطقة املعارك.
وقتل اآخر قالت ال�سلطات الهندية اإنه مقاتل يف تبادل لإطاق 
النار يف منطقة اخرى. وقالت ال�سرطة اإن قوات المن ل تزال 
حيث  كات�سدورا،  قرية  يف  م�سلحني  م��ن  ن��ار  لطلق  تتعر�ش 
ا�سفرت املواجهات عن مقتل جندي وثاثة م�سلحني، على ما 
اأفاد قائد ال�سرطة املحلية �سي�ش بول فايد . وقال املفت�ش العام 
يف ال�سرطة �سوايام براكا�ش لوكالة فران�ش بر�ش “انها عملية 

كبرية. ل يزال القتال م�ستمرا«.

من جهتها، دانت باك�ستان اأحداث العنف الأخرية واعتربت انها 
“موجة قتل جمنونة” م�سرية اإىل اأن القتلى من البرياء.

وقالت وزارة اخلارجية الباك�ستانية يف بيان اإن “هذه الأفعال 
ت�سديد  اىل  �ستوؤدي فقط  املحتلة  )الهندية(  للقوات  اجلبانة 
جماعات  تقاتل   ،1989 العام  ومنذ  ك�سمري«.  �سكان  عزمية 
انف�سالية م�سلحة القوات الهندية يف �سطر ك�سمري الذي تن�سر 
فيه الهند نحو ن�سف مليون جندي، مطالبة بال�ستقال او 
العام الك��رث دموية   2017 بباك�ستان. وك��ان  املنطقة  احل��اق 
يف املنطقة حيث قتل اكرث من مئتي مقاتل يف عملية ملكافحة 
 46 مقتل  مع   2018 يف  العنف  اعمال  وت�ساعدت  التمرد. 

مقاتا يف ال�سهر الثاثة الوىل من العام.

املتحدة ودول اع�ساء يف الحتاد الوروبي ويف حلف �سمال الطل�سي ودول 
اأخرى.

وراء  تقف  رو�سيا  تكون  اأن  بدرجة كبرية  املرجح  اإنه من  بريطانيا  وقالت 
مت  ال���ذي  نوفيت�سوك  الع�����س��اب  غ��از  با�ستخدام  �سكريبال  على  ال��ه��ج��وم 
تطويره يف احلقبة ال�سوفياتية. لكن رو�سيا نفت اأي �سلوع لها يف الهجوم.

واتهمت الوليات املتحدة الدبلوما�سيني ال�ستني باأنهم جوا�سي�ش وطردتهم 
املتحدة كما  الأمم  الرو�سية لدى  البعثة  الباد ومن  انحاء  بعثات يف  من 

اأغلقت القن�سلية الرو�سية يف �سياتل.

غري اأن وا�سنطن قالت اإنه ميكن لرو�سيا اأن تقدم اوراق اعتماد لدبلوما�سيني 
اآخرين ل�ستبدال من طردوا.

يف  وا�سنطن  �سفارة  واإغ��اق  اأمريكيا  دبلوما�سيا   60 بطرد  مو�سكو  وردت 
�سان بطر�سبورغ  ام�ش الأول ال�سبت.

الآن  “القن�سلية  تويرت  على  كتبت  مو�سكو  يف  المريكية  ال�سفارة  لكن 
مغلقة لكن م�ساعينا لتح�سني العاقات الرو�سية المريكية م�ستمرة«.

واعلنت مو�سكو مزيدا من التدابري �سد بريطانيا ال�سبت فطلبت من لندن 
تقلي�ش وجودها الدبلوما�سي على ارا�سيها.

لوكالة  زاخ��اروف��ا  ماريا  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وقالت 
امل�ساواة. لدى اجلانب الربيطاين فائ�ش  “رو�سيا اقرتحت  فران�ش بر�ش 

يتجاوز خم�سني �سخ�سا«.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
يف  مار�ش   4 يــوم  �سكريبال  �سريغي  �سّمم  من      
منزله يف �سالي�سربي باإجنلرتا؟ بالن�سبة للحكومة 
الربيطانية، فقد تولت تقدمي الإجابة بعد ب�سعة 
�سم  �سحية  كــان  ال�سابق  املــزدوج  العميل  اأيــام: 
والذي  “نوفيت�سوك”،  با�سم  حتديده  مت  اع�ساب 
ل ميكن ان تنتجه �سوى دولة، ومبا اأن هذا ال�سلح 
الكيماوي �سنع يف الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، ثم 

يف رو�سيا، فان مو�سكو هي امل�سوؤولة.

حتليل اخباري
   م��ا ه��و ال��داف��ع وراء اجلرمية؟ 
مل يتم تو�سيحه من قبل لندن. 
خرباء  اأو  ال����وزراء  تعليقات  لكن 
ت�����س��ت��ح�����س��ر هذه  ال���س��ت��خ��ب��ارات 
مب�سري  مو�سكو  تذّكر  امل�سارات: 
تخويف  مو�سكو  وت��ري��د  اخل��ون��ة، 
جالية الاجئني الرو�ش الثرياء 
ب�����وت�����ني، يف  يف ل�����ن�����دن، وي�����ري�����د 
الغرب،  لتق�سيم  ا�سرتاتيجيته 
اأوروب���ا  يف  �سعيفة  حلقة  اخ��ت��ب��ار 
ك��م��ا يرغب  ال��ربي��ك�����س��ي��ت،  ب��ع��د 
ع�سية  ت����وت����رات  خ��ل��ق  يف  ب���وت���ني 
يف  الناخبني  لتعبئة  النتخابات 

رد فعل قومي.
   ث���م حت��دث��ت ت���ريي���زا م���اي عن 
بنظام  خ����ا�����ش  ع����م����ل  ا�����س����ل����وب 
ب���وت���ني: اغ���ت���ي���ال امل���ع���ار����س���ني يف 
اخلارج، حرب املعلومات، وزعزعة 
التاأثري  وحم����اولت  ال���س��ت��ق��رار، 
الدميقراطية؛  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
ال��ه��ج��م��ات الإل���ك���رتون���ي���ة وغ���زو 
الأرا�سي وحتدي القانون الدويل. 
لكن التف�سري النهائي هو التايل: 
اخر  �سيناريو  يوج�د  ل  بب�ساطة 
الغتيال  مل��ح��اول��ة  م�سداقية  ل��ه 

هذه ...

نظريات املوؤامرة
  �سرعان ما دّعم الحتاد الأوروبي 
واأملانيا وفرن�سا والوليات املتحدة 
امل��وق��ف ال��ربي��ط��اين. وال��ي��وم، مت 
دبلوما�سًيا   140 يقارب  ما  طرد 
من   - طردهم  �سيتم  اأو   - رو�سًيا 
الحتاد  دول  م��ن  دول���ة   18 قبل 
الأوروب���������������ي واأع�����������س�����اء ال���ن���ات���و 
الفعل  مو�سكو  وردت  واأوك��ران��ي��ا. 
املعاملة  ق����اع����دة  م����ن  ان���ط���اق���ا 

باملثل.
�سكريبال؟  �سريغي  �سّمم  م��ن     

قبل  اي  ع���ج���ل،  ع���ل���ى  ب���ات���ه���ام���ه 
النتخابات مبا�سرة؟ وهل وظفت 
لندن، ع�سية قمة اأوروبية حا�سمة 
وا�ستغلت  ال��ربي��ك�����س��ي��ت،  ب�������س���اأن 

ق�سية �سكريبال؟
ا     اليوم، يحقق 250 متخ�س�سً
اإىل  حت����ول����ت  ق���ت���ل  حم����اول����ة  يف 
���س��دام ب��ني مو�سكو وال��غ��رب. مت 
ويجب  �ساهد،  خم�سمائة  حتديد 
فح�ش 5000 �ساعة من املراقبة 
التحقيق  يكتمل  ولن  بالفيديو.. 

قبل �سهور. 
ال�سم من  لتحليل  بالن�سبة  اأم��ا    
الأ�سلحة  ح���ظ���ر  م��ن��ظ��م��ة  ق���ب���ل 
م�سبقا  نعلم  ف��اإن��ن��ا  الكيميائية، 
اأن���ه���ا ل���ن حت���دد اجل�����اين: فذلك 

لي�ش دورها.
 لقد ا�ستغرق الأمر ع�سر �سنوات 
الدولة  م�����س��وؤول��ي��ة  يف  للتحقيق 
اجلا�سو�ش  ت�سميم  عن  الرو�سية 
يف  ليتفينينكو  األك�سندر  ال�سابق 
من  “حمتمل”  ب��اأم��ر  ل��ن��دن م��ن 

بوتني.
عن لوطون ال�سوي�سرية

اإع������ادة ط���رح ال�������س���وؤال ب��ع��د �سهر 
يقول  ي�سّب يف م�سلحة مو�سكو، 
الرو�سية،  ال�سلطة  اتهام  م��وؤي��دو 
ال��ت��ي ت��ت��م��ث��ل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
ينفي  جانبه  م��ن  اللتبا�ش.  زرع 
الكرملني جملة وتف�سيا، وي�سري 
رو�سوفوبية”،  “ه�سترييا  اىل 
وي���ط���رح اأ���س��ئ��ل��ة م�����س��روع��ة حول 
والتحقيق،  والتحليات،  ال�سم، 

والأدلة.
   يذكر بوتني وحميطه م�سارات 
قد  “النوفيتت�سوك”  اأخ������رى: 
جمهورية  اأو  ال�����س��وي��د  م��ن  ي��اأت��ي 
اأو الوليات  اأو �سلوفاكيا  الت�سيك 
املتحدة اأو حتى املخترب الع�سكري 
ب�سعة  بعد  على  داون،  ل��ب��ورت��ون 
كيلومرتات من م�سرح اجلرمية. 
احتجت كل هذه الدول على هذه 
الت���ه���ام���ات ال���ب���اط���ل���ة(؟ ك��م��ا مت 

ت���ك���ون اجل���رمي���ة من  اأن   مي��ك��ن 
اأ�سئلة  رو����س���ي���ة.  م��اف��ي��ا  ارت���ك���اب 
مذنباً،  ب��وت��ني  ك���ان  اإذا  اأخ�����رى: 
لعبته  ح��ب��ال  يف  �سقطنا  ف��ل��م��اذا 

توظيف الق�سية؟
  لكن اأ�سوات اأخرى تت�ساءل، بدء 
الربيطانية  املعار�سة  زعيم  م��ن 
ج����ريمي����ي ك������ورب������ني. وح���ج���ت���ه، 

ال�سيا�سية  املوؤامرة  فر�سية  طرح 
والهجوم الإرهابي؟ وهكذا يغذي 
التي  املوؤامرة  نظريات  الكرملني 

تتناقلها و�سائل الإعام.

  ولئن كان كوربني يقّر اليوم باأن 
ال�����س��م ه��و رو���س��ي، وي�����س��ان��د قرار 
طرد الدبلوما�سيني، فاإنه ل يزال 

يت�ساءل:

وحجة العديد من املواطنني، هو 
امل�ساركة يف  اج��ل  ك��ذب لندن م��ن 
احلرب على العراق عام 2003. 

وقال، حذار لن نلدغ مرتني. 

التحقيق �سي�ستمر طويا املواجهة والتوظيف من �سينت�سر؟

طرد متبادل للدبلوما�سيني ال�سحية �سريغي �سكريبال

ـــمـــل  ـــكـــت ــــــــن ي ل
قبل  الــتــحــقــيــق 
وحتليل  ــور  ــه ــس �
حظر  ــة  ــم ــظ ــن م
ـــــة  ـــــح ـــــل ـــــس الأ�
لل�سم  الكيميائية 
اجلاين  يحدد  لن 

ـــر  ا�ــســتــغــرق الأم
عــ�ــســر �ــســنــوات 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق يف 
رو�سيا  م�سوؤولية 
ــــــن تــ�ــســمــيــم  ع
اجلا�سو�ش ال�سابق 
ــو ــك ــن ــي ــن ــي ــف ــت ــي ل

ت�سميم اجلا�سو�ش الرو�سي ال�سابق:

ق�ضية �ضكريبال: �ضكوك وعقوبات واأ�ضئلة...!
هل اأراد بوتني اختبار حلقة �سعيفة يف اأوروبا بعد الربيك�سيت؟

كذب لندن من اجل امل�ضاركة يف حرب العراق 
يدفع الكثريين اىل الت�ضكيك يف روايتها احلالية

هل وظفت لندن، ع�ضية قمة اأوروبية حا�ضمة 
ب�ضاأن الربيك�ضيت، وا�ضتغلت ق�ضية �ضكريبال؟

بطرحه فر�سية التاآمر ال�سيا�سي والهجوم 
الإرهابي يغذي الكرملني نظريات املوؤامرة 

م�سرح اجلرمية
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عرب املدرب ال�سوري نزار حمرو�ش 
ع���ن ت��ق��دي��ره ل��ل��ث��ق��ة ال��ك��ب��رية من 
اإدارة نادي الإم��ارات بالتعاقد معه 
املباريات  يف  الأول  الفريق  لقيادة 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ب�����دوري  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
ودعا يف الوقت نف�سه اإىل م�ساعفة 
اجل���ه���ود ل��ت��ج��اوز ال���واق���ع احلايل 
الأم���ان  ل��دخ��ول منطقة  وال�����س��ع��ي 
اأمام  ب��ال��دوري  3 مباريات  اآخ��ر  يف 
والن�سر  ال��ف��ج��رية  ودب���ا  اجل��زي��رة 
ورف���������ع م�������س���ت���وى ال����رتك����ي����ز من 
عليهم  ي���ع���ول  ال���ذي���ن  ال���اع���ب���ني 
النتائج  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة  ك���ث���رياً 

الإيجابية يف الدوري.
واأ�ساف: اأ�سكر نادي الإمارات على 
الفريق  ل��ق��ي��ادة  ق���درات���ي  ث��ق��ت��ه يف 
بدوري  ال�سعبة  املرحلة  يف  الأول 
اخلليج العربي، لأنها ت�سعني اأمام 
مرحلة مهمة تقودين اإىل و�سع كل 
للخروج  الفريق  مل�سلحة  خرباتي 
من الواقع احلايل اإىل و�سع اأف�سل 

بوجود عنا�سر جيدة من الاعبني 
امل���واط���ن���ني والأج����ان����ب وي��ج��ب اأن 
نعمل ما بو�سعنا حتى نتجاوز دائرة 
ال�������س���راع ع��ل��ى ال��ب��ق��اء م���ن خال 

ينفي  ل  وه��ذا  الإيجابية،  النتائج 
للمدرب  التقدير  ع��ب��ارات  توجيه 
ال�سابق نورالدين العبيدي على كل 

ما قام به يف الفرتة املا�سية.

العمل  اأه���م���ي���ة  حم����رو�����ش  واأك��������د 
وتعزيز  ال��ن��ف�����س��ي  اجل����ان����ب  ع���ل���ى 
لاعبني  املعنوية  واحل��ال��ة  الثقة 
ال��ت��ي تواجه  ال�����س��ع��ب��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
ال���ف���ري���ق م����ع اجل����وان����ب الأخ������رى 
الفريق  اأن  خ�������س���و����س���اً  امل���ه���م���ة 
اأم����ام م��واج��ه��ات م��ه��م��ة ل��ل��غ��اي��ة يف 
اب��ت��داًء من لقاء اجلزيرة  ال���دوري 
للدوري، م�سرياً  املقبلة  يف اجلولة 
املباريات  ك��ل  خ��و���ش  ���س��رورة  اإىل 
واملجازفة  كوؤو�ش  نهائي  باعتبارها 
اأي  مطلوبة لأن الو�سع ل يحتمل 
اإه��دار للنقاط وك��رة القدم حزينة 
املكان  يف  نكون  اأن  ويجب  وممتعة 
ال�سحيح الذي ي�سمن وجودنا مع 

املحرتفني.
ال��ط��وي��ل، ع�سو  ب���دوره ق��ال خليل 
الفريق  وم�����س��رف  الإدارة  جمل�ش 
الأول، اإن النادي على ثقة كبرية يف 
ردة الفعل الإيجابية من الاعبني 
الواقع  وجت���اوز  ال�سورة  لتح�سني 

ال�����س��ع��ب يف ال��������دوري، وي���ق���در يف 
اجلماهري  عتاب”  نف�سه”  ال��وق��ت 
املرحلة  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  ت���راج���ع  اإث�����ر 
ي�ستحق  ال��ف��ري��ق  اأن  رغ��م  املا�سية 

الإيجابي  ب����الأداء  قيا�ساً  الأف�����س��ل 
ي�ستحق  يكن  ع��دة مل  م��ب��اري��ات  يف 
خالها اخل�سارة، مو�سحاً اأن قرار 
ن��زار حمرو�ش  امل��درب  التعاقد مع 

متت  اإذ  اللحظة”،  “وليد  يكن  مل 
درا�����س����ة و����س���ع ال���ف���ري���ق وت���راج���ع 
النتائج يف الفرتة ال�سابقة و�سرورة 
جتربة  �ساحب  مب��درب  ال�ستعانة 

يقولون  وك��م��ا  ال����دوري  يف  �سابقة 
ب�سعابها”  اأدرى  م��ك��ة  “اأهل  ف���اإن 
نورالدين  ال�سابق  امل���درب  ون�سكر 
العبيدي على كل ما قام به مل�سلحة 
الفريق. واأو�سح: املفاو�سات م�ست 
بطريقة �سل�سة مع حمرو�ش ونعلن 
ال��رتح��ي��ب ب���ه يف ن����ادي الإم������ارات 
يف  خري”  “فاأل  ي��ك��ون  اأن  ونتمنى 
كبرية  وقناعتنا  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة 
ون�سكره  امل���وج���ودة  امل��ع��ط��ي��ات  ب��ك��ل 
الفرتة،  ه��ذه  يف  املهمة  قبول  على 
اأثناء  اأ���س��ل��وب��ه ال���راق���ي  ك��م��ا ن��ق��در 
املفاو�سات التي �سهدت طرح بع�ش 
املقبلة  ب��ال��ف��رتة  املرتبطة  الأم����ور 
يف  الفريق  م��ع  ي�ستمر  اأن  ونتمنى 
معه  التعاقد  لأن  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
التي  الح��ت��م��الت  ك��ل  على  مفتوح 
ت�سمن ا�ستمرار وجوده مع الفريق 
حا�سر  والتفاوؤل  املقبل،  املو�سم  يف 
املرحلة  بتجاوز هذه  لدى اجلميع 

بدرجة 100%.

ي�����س��ارك ف��ري��ق ن����ادي ت����راث الإم�����ارات 
نهائي  مناف�سات  يف  احل��دي��ث،  لل�سراع 
يف  املقامة  لل�سباب،  لل�سراع  اآ�سيا  كاأ�ش 
اأبريل،   7  - 2 راأ�ش اخليمة يف الفرتة 
حيث ي�سهد اليوم الأول اليوم الثنني 
الأ�سرعة  واعتماد  الت�سجيل  اإج���راءات 
العاملية.  امل��وا���س��ف��ات  وف���ق  وال���ق���وارب 
وي�سم فريق النادي 8 لعبني، ي�سارك 
الآخر  4.7، ون�سفهم  ن�سفهم يف فئة 

يف فئة الأوبتم�ست.
�سانحة  البطولة  يف  امل�����س��ارك��ة  ومت��ث��ل 
م���وات���ي���ة ل���اع���ب���ي ال����ن����ادي م����ن اأج����ل 
امل��ط��ل��وب بغر�ش  اك��ت�����س��اب الح��ت��ك��اك 
مبثل  كافية  تناف�سية  خ��ربة  حت�سيل 
ه���ذه ال���ب���ط���ولت، ك��م��ا اأن���ه���ا ت�����س��ه��م يف 
البطولة  اأن  �سيما  ل  مواهبهم  �سقل 
اأقوى البطولت يف  الآ�سيوية تعد من 

جمال ال�سراع احلديث وذلك ل�سرتاك 
التناف�سية  ذات  الأندية  عدد كبري من 

العالية فيها من عدد كبري من الدول، 
وهو ما ي�ساعد يف تنمية املواهب التي 

ال�������س���راع احلديث  ف���ري���ق  ب��ه��ا  ي���زخ���ر 
بالنادي، و�سوًل اإىل حتقيق التميز يف 

املزروعي  حا�سر  خليفة  واأك��د  امل��ج��ال. 
م��دي��ر م��در���س��ة الإم�����ارات ل��ل�����س��راع، اأن 

مدربني  من  باملدر�سة  العامل  الفريق 
واإداري��ني ولعبني، ل ي�ستبقون جهداً 

لرفع ا�سم الدولة يف كل املنا�سط التي 
اجلزيل  �سكره  فيها، موجهاً  ي�ساركون 

اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اإىل 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و رئي�ش 
ال��دول��ة رئ��ي�����ش ن���ادي ت���راث الإم����ارات 
الاحمدود  والدعم  الكرمية  للرعاية 
النادي  ومنا�سط  املدر�سة  جتده  ال��ذي 
مدر�سة  وت���ع���م���ل  ����س���م���وه.  م����ن  ك���اف���ة 
للنادي، على  التابعة  لل�سراع  الإم��ارات 
تعليم الطاب وتدريبهم على خمتلف 
ريا�سات ال�سراع، وتتيح لهم امل�ساركة يف 
البطولت املختلفة، �سواء التي تنظمها 
الإقليمية،  ال���ب���ط���ولت  اأو  امل���در����س���ة، 
ليجدوا الفر�سة للتعرف على الأجواء 
التناف�سية، واخلروج بفوائد تعينهم يف 
الإجنازات، ل�سيما  م�سوارهم لتحقيق 
تخريج  يف  واف����راً  �سهماً  للمدر�سة  اأن 
يف  التميز  ح���ازوا  مم��ن  اللعبة  اأب��ط��ال 

م�ساركاتهم املحلية والدولية.

ت�سعى جلنة الت�سويق وال�ستثمار يف نادي احلمرية 
بجانب  ال�ستثمارية  املهام  من  بعدد  القيام  من 
ا�ست�سافة  خ��ال  من  الوطني  اجلانب  يف  دوره��ا 
ويف  لها.  التدريبية  املع�سكرات  واإقامة  املنتخبات 

هذا الطار اأنهى منتخب تركمان�ستان الول لكرة 
القدم مع�سكره التدريبي يف فندق نادي احلمرية 
ا�سبوع وتخلله عدد من  ملع�سكر ملدة  ا�ستمر  حيث 

املباريات الودية.

بيوم  فعالية  عقد  مت  ال�ست�سافة  هام�ش  وعلى 
���س��ع��ار الدولة  لهذا  ���س��رح  زاي����د مت م��ن خ��ال��ه��ا 
موؤ�س�ش  اإجن���ازات  وت��ن��اول  البعثة  لأع�ساء   العام 
الدولة ال�سيخ زايد بن �سلطان األ نهيان طيب اهلل 

الدارة  جمل�ش  ع�سو  املهريي  عمار  وق��ال  ث��راه. 
اللجنة  ب���اأن  وال�ستثمار  الت�سويق  جلنة  رئي�ش 
ت�سعى لتعزيز خمتلف مفاهيم املواطنة والثقافة 
تع�سكر  التي  الريا�سية  الفرق  ملختلف  الإمارتية 

يف فندق النادي. وعلى �سعيد مت�سل قال املهريي 
حتت  تايلند  منتخب  تدريبات  ا�ست�سافة  مت  اأن��ه 
19 �سنة الأ�سبوع املا�سي بالإ�سافة لفريق جيلينا 
بطل الدوري ال�سلوفاكي. وت�سعى اللجنة للرتويج 

نادي  بها  يحظى  التي  املميزة  الريا�سية  للبيئة 
احلمرية وتنمية فر�ش التوا�سل لا�ستفادة من 
الطاع  عن  ف�سا  النادي  يف  املتاحة  اخلدمات 

على املعامل ال�سياحية يف اإمارة ال�سارقة.

ن�ضاطات متعددة للجنة الت�ضويق وال�ضتثمار بنادي احلمرية وا�ضت�ضافة عدد من 
املنتخبات يف فندق نادي احلمرية  

الطويل يوؤكد اأن التفاوؤل %100 للبقاء مع املحرتفني

نييزار حميييرو�ش: ثقيية نييادي الإميارات تعيزز طموحاتيي لتجياوز الواقييع احليياليي
يجب اأن نعمل لتح�سني ال�سورة واعتبار كل مواجهة »نهائي كوؤو�ش«

�ضيييراع نيييادي تيييراث الإمييييارات ي�ضييييارك يف نهائيييي كيييياأ�ش اآ�ضييييييا

احتفلت اإدارة نادي الذيد الثقايف الريا�سي برئا�سة �سامل حممد 
هويدن الكتبي رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي الذيد بتتويج الاعبني 
يف  نادي الذيد ممثلي املنتخب الوطني للرماية الهوائية فئة 
البطولة  يف  العربية  امل�ساركة  من  عودتهم  مبنا�سبة  النا�سئني 

التي اأقيمت ب�سرم ال�سيخ يف جمهورية م�سر العربية موؤخرا.
ح�����س��ر احل��ف��ل ال����ذي اأق���ي���م يف م��ق��ر ال���ن���ادي ح��م��ي��د ع��ب��د اهلل 
اخلاطري نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة لل�سوؤون املالية والإدارية 
خلف  حمود  والدكتور  املناعي  حممد  اإبراهيم  و  الذيد  بنادي 

�سامل مدير نادي الذيد.
حيث  والفني  الإداري  واجلهاز  الرماة  بجهود  الإ���س��ادة  وج��رى 
اأح��م��د ح�سن احلفيتي حل�سوله  ال��رم��اة   م��ن  ك��ًا  تهناأة  مت��ت 
برونزية  على  حل�سوله  عبداهلل  خليل  واإبراهيم  الذهبية  على 

وكاهما يف البطولة العربية املقامة مب�سر بقيادة املدرب معمر 
عماد العاف والإداري علي بن نومه الكتبي.

وهناأ �سامل حممد بن هويدن الكتبي رئي�ش جمل�ش اإدارة النادي 
الاعبني على حتقيق هذا الجناز املميز والذي ي�ساهم يف رفع 
لأولياء  بال�سكر  تقدم  الدولية كما  املحافل  يف  الإم����ارات  ا�سم 

اأمورهم على املتابعة والأهتمام.
م�ساهمته  على  املناعي  ابراهيم  ملحمد  هويدن  ابن  وتقدم  كما 
يف بداأ هذه اللعبة بالنادي عام ١٩٩٥و١٩٩٦وال���ذي عزز و�سول 

النادي لتحقيق الجنازات اخلليجية والعربية.
والتقدير  بال�سكر  امل��ن��اع��ي  اب��راه��ي��م  حممد  ت��ق��دم  جانبه  م��ن 
ملجل�ش اإدارة نادي الذيد برئا�سة �سامل حممد هويدن على هذه 
ال��ذي متيز به  الدعوة والتقدير وب��ارك هذا الإجن��از والتطور 

معمر  للرماية  املنتخب  م��درب  اأو�سح  املنا�سبة  وبهذه  النادي. 
عماد العاف اأن امليدالية الذهبية للفرق كانت بني اأيدينا لول 
ظهر  ما  وان  الفرق   م�سابقة  باإلغاء  املنظمة  اللجنة  قامت  اأن 
عليه الاعبون من م�ستويات جيدة هو اجناز نحققه يف طريقنا 
الجنازات  اإىل  تو�سلنا  البطولة  ه��ذه  من  اك��رب  خطة  لتنفيذ 
نومة  بن  علي  الرماية  منتخب  اإداري  اأ���س��اد  ب���دوره   الأوملبية. 
الكتبي بامل�ستوى الذي ظهر به الاعبون ومدى تركيزهم على 
حتقيق هذا الإجن��از بحيث ترجموا الفائدة املرجوة من خطة 
واخلارجية  الداخلية  املع�سكرات  مع  لهم  اأقيمت  التي  الأع��داد 
اإع���داد  خطة  �سمن  كلها  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  �سبقت  ال��ت��ي 
لهم  تعطي  ال�سغرية  اأع��م��اره��م  اأن  حيث  ال��اع��ب��ني  ومتابعة 

املجال باملناف�سة لأربع �سنوات قادمة �سمن فئة ال�سباب.

نادي الذيد يقيم احتفال لأبطاله الرماة بعد عودتهم من البطولة العربية
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بن غليطة ي�ضتقبل جمعية الإمارات للمحامني القانونيني
•• دبي -الفجر:

ا�ستقبل  �سعادة املهند�ش مروان بن غليطة رئي�ش 
وبح�سور  باخلوانيج،  الحت��اد  مقر  الكرة، يف  احت��اد 
املالية  لل�سوؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني  ب��ه��ادر  اأح��م��د 
والإدارية، وح�سن اجل�سمي املتحدث الر�سمي لحتاد 
الكرة، وفد جمعية الإمارات للمحامني القانونيني، 
اإدارة  يتقدمهم زايد �سعيد ال�سام�سي رئي�ش جمل�ش 
اجلمعية، وعلي م�سبح �ساحي اأمني ال�سر، ويو�سف 

بن حماد اأمني ال�سندوق، واأحمد بن م�سحار ع�سو 
وال�سراكة بني احتاد  التعاون  �سبل  لبحث  اجلمعية، 

الكرة واجلمعية.
الإمارات  جمعية  ووف��د  الكرة  احت��اد  رئي�ش  وناق�ش 
اإطاق  يف  ال��ت��ع��اون  �سبل  ال��ق��ان��ون��ي��ني،   للمحامني 
حزمة من الدورات التدريبية املوجهة اإىل املحامني، 
لتاأهيل  وذل��ك  الإم��ارات��ي��ة،  الريا�سة  يخ�ش  ما  بكل 
الكوادر القانونية املواطنة امل�ستغلني، كبداية طريق 

دخولهم لعامل  “القانون الريا�سي”.

وت��ب��اح��ث اجل���ان���ب���ان، ح����ول ك��ي��ف��ي��ة دع����م املحامني 
لاأندية،  واملنتمني  املهنة  يف  امل�ستغلني  امل��واط��ن��ني 
املتخ�س�سة يف  ال�����دورات  اإح����دى  ع��ل��ى  واحل��ا���س��ل��ني 
القانون  �سحيح  تطبيق  يف  الريا�سي”،  “القانون 
الق�سائية،  اللجان  اأم���ام  الأن��دي��ة  تلك  متثيل  عند 
كل  اإجتماعني  عقد  مبقرتح  اجلمعية  وف��د  وت��ق��دم 
�سنة، يجمع رئي�ش احتاد الكرة مع اأع�ساء اجلمعية، 
الت�سريعية  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  الو�سول  بهدف 

والتطبيقية لقانون الريا�سة. 

امل�سارعة  احت����اد  ب�����س��ال��ة  الأول  اأم�����ش  اخ��ت��ت��م��ت 
اأبو ظبي  امل�سرف يف  واجلودو الرئي�سية مبنطقة 
بطولة ع��ام زاي���د ل���دوري اجل���ودو ل��ل��ف��ردي التي 
الدرعي،  ثعلوب  ب��ن  حممد  رع��اي��ة  حت��ت  اأقيمت 
رئ��ي�����ش الحت�����اد وال���ت���ي ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة 480 
الدولة  م�ستوى  على  ومركزا  ن��اد   15 من  لعبا 
واحتاد  اجل��زي��رة  ف��ري��ق  احتفاظ   �سهدت  وال��ت��ي 
ب��ع��دم��ا جن���ح ف��ري��ق اجلزيرة   ، ب��ال��ل��ق��ب��ني  ك��ل��ب��اء 
حتت  لفئات  ال�سباب  بلقب  الح��ت��ف��اظ  ال��ذه��ب��ي 
منها  ميداليات   5 بر�سيد  �سنة   20،19،18
املركز  يف  ،وحل  وبرونزيتني  ذهبية  ميداليات   3
الثاين الف�سي لتلك الفئة نادي الوحدة بر�سيد 
فريق  الربونزي  والثالث   وبرونزيتني  ذهبيتني 
و4 ميداليات  ذه��ب��ي��ة  ب��ر���س��ي��د  خ��ورف��ك��ان  ن���ادي 
للفنون  الفجرية  فريق  ،ث��م  وبرونزيتني  ف�سية 

القتالية ، احتاد كلباء وال�سارقة.

فريق  الأول  املركز  احتل  فقد  النا�سئني  فئة  اأم��ا 
احتاد كلباء الذهبي للعام الثاين على التوايل وقد 
جاء تتويجه بتلك الفئة العمرية حتت 17 ،و16 
ذهبيتني  منها  ميداليات   7 بر�سيد  �سنة  ،و15 
وف�سية و4 ميداليات برونزية ، ويف املركز الثاين 
القتالية الف�سي بر�سيد  فريق الفجرية للفنون 
ذهبيتني وف�سية وبرونزية وحل يف املركز الثالث 
بر�سيد  خورفكان  فريق  الفئة  لتلك  ال��ربون��زي 
املركز  ، وميدالية ف�سية وبرونزيتني ويف  ذهبية 
الرابع ال�سارقة ، ثم دبي جودو كاي والوحدة ثم 

اجلزيرة.
16 م��ي��دال��ي��ة ذهبية  و���س��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة ت��وزي��ع 
3 ذه��ب��ي��ات من  ن���ادي اجل��زي��رة  وك��ان��ت ح�سيلة 
60 كجم  وزن حت���ت  خ��ل��ي��ف��ة يف  اح��م��د  ن�����س��ي��ب 
،و�سيف  كجم   73 حت��ت  وزن  يف  اأبوبكر  ،واأح��م��د 
ون��ال ذهبيتي  100 كجم  الهيمني يف وزن حتت 

يف  جا�سم  احمد  ن�سيب  من  الوحدة  ن��ادي  فريق 
وزن حتت 55 كجم ،وعبد العزيز النواب يف وزن 
حتت 55 كجم ،وفهد املن�سوري يف وزن حتت 90 
كجم ، واأحرز ذهبية الفجرية احمد احلو�سني يف 
نعمتوف يف وزن  ،وع��ب��داهلل  60 كجم  وزن حت��ت 
وزن حتت  نعمتوف يف  ،وي��ا���س��ني  73 كجم  حت��ت 
احمد  كلباء  احتاد  ذهبيات  ..وا�ستحق  كجم   81
وحممد  كجم   50 حت��ت  وزن  يف  النقبي  في�سل 
الرحمن  ،وع��ب��د  ك��ج��م   60 حت��ت  وزن  يف  ���س��امل 
طارق يف وزن حتت 90 كجم .. اأما فريق ال�سارقة 
فقد ح�سد له م�سبح ال�سام�سي ذهبية وزن حتت 
66 كجم ،وحقق ذهبية خورفكان �سامل عبداهلل 
90 كجم وحممد علي يف وزن فوق  يف وزن فوق 
100 كجم ، وملركز دبي جودو كاي الاعب الدور 
را�سد  امل�ست�سار  البطولة  خ��ت��ام  ويف  زاك����ريوف.. 
نيابة  الإدارة  جمل�ش  ع�سو  النعيمي  خلريباين 

ال�سر  اأم���ني  جا�سم  وحم��م��د  الحت���اد  رئي�ش  ع��ن 
امل�ساعد رئي�ش �سعبة اجلودو وعدد من احل�سور 
ال��ف��ائ��زي��ن الأوائ�����ل من  واأول���ي���اء الأم����ور بتتويج 

الفرق والاعبني .
و�سرح  حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ش الحتاد 
بان ختام بطولة عام زايد لدوري اجلودو للفردي 
الذين  اجل��دد  الواعدين  من  العديد  تاألق  �سهد 
املراحل  منتخبات  لدعم  الفني  اجلهاز  ر�سدهم 
الإع���داد  مع�سكر  ل��دخ��ول  ت�ستعد  ال��ت��ي  العمرية 
اعتبارا من اليوم بالفجرية وملده اأ�سبوع يف نطاق 
ال�ستعدادات املتوا�سلة للم�ساركة يف بطولة كاأ�ش 
اآ�سيا التي تقام يف هونغ كونغ والتي ي�سارك فيها 
اأبي�ش اجلودو للدفاع عن الجنازات التي حققها 

يف العام املا�سي.
وعرب رئي�ش الحتاد عن �سعادته بتجاوب الأندية 
تاأتي  التي  الغالية  البطولة  الأع�ساء خال تلك 

جتاوباً مع املبادرة الوطنية املجتمعية التي رفعت 
منا�سبة  ليكون  زاي���د(  )ع���ام   2018 ع��ام  �سعار 
املغفور  املوؤ�س�ش  بالقائد  لاحتفاء  تقام  وطنية 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 

نهيان، طَيّب اهلل ثراه،وهناأ الفرق الفائزة باألقاب 
تلك الفئات العمرية التي متثل م�ستقبل اجلودو 
الإماراتي و�سكر �سعبة اجلودو وجلنة احلكام على 

اجلهود املتوا�سل. 

ختام بطولة عام زايد للجودو لفردي املراحل العمرية

مناف�سات  ع���ل���ى  ال�������س���ت���ار  اأ�����س����دل 
اجلولة الأخرية من دوري املراحل 
ينظمه  ال���ذي  لل�سطرجن  ال�سنية 
اأن�سطة  ب���اك���ورة  يف  ال��ل��ع��ب��ة  احت����اد 
اجلديد،  للمو�سم  املحلية  الإحت��اد 
الثقايف  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  و���س��ي��ط��ر 
فاز  بعدما  الأولد  على  لل�سطرجن 
الثاث  ال��ف��ئ��ات  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 
فيما تقا�سم العني وفتيات ال�سارقة 
ودب���ي األ���ق���اب ف��ئ��ة الإن�����اث، وتبقى 
م�ساركة فريق املدام، نقطة اإيجابية 
رغم خ�سارته يف جميع املباريات اإل 
اأن تواجد يف الدوري بداية مب�سرة 
�سمن خطة الحتاد لنت�سار اللعبة 

وعمل قاعدة كبرية للعبة.
وح�سد ال�سارقة لقب فئة حتت 18 
�سنة لل�سباب بعدما ت�سدر القمة يف 
اجلولة الأخرية ورفع ر�سيده اإىل 
عن  نقطة  ن�سف  بفارق  نقاط   9
ال���ذي ج��اء يف  اأب��وظ��ب��ي لل�سطرجن 
نقطة،   8.5 بر�سيد  الثاين  املركز 
ب��ع��د ت��ع��ادل��ه م��ع ال��ع��ني يف اجلولة 
ال���ع���ني يف  وج�����اء   ،2-2 الأخ�������رية 

املركز الثالث بر�سيد 6.5 نقطة.
ووا�سل ال�سارقة تفوقه يف م�سابقة 
بعدما  للنا�سئني  ���س��ن��ة   14 حت��ت 
 15.5 ب��ر���س��ي��د  ال���ق���م���ة  ت�������س���در 
الفجرية  نادي  مع  مت�ساويا  نقطة 

املركز  يف  ج����اء  ال�����ذي  ل��ل�����س��ط��رجن 
طوال  ال��ف��ج��رية  اأن  رغ����م  ال���ث���اين 
مت�سدرا  ك����ان  امل��ا���س��ي��ة  اجل�����ولت 
الثالث دبي  املركز  للقمة، وجاء يف 
بر�سيد 10.5 نقطة والعني الرابع 
واأبوظبي  ن��ق��ط��ة،   9.5 ب��ر���س��ي��د 
واملدام  نقاط   9 بر�سيد  اخلام�ش 
اجلولة  ويف  نقاط،  ب��دون  ال�ساد�ش 
الأخ��رية فاز دبي على املدام 0-4، 
وال�����س��ارق��ة ع��ل��ى ال��ف��ج��رية 2.5-

العني  على  واأبوظبي  نقطة،   1.5
نقطة.  1.5-2.5

�سعوبة  ال�سارقة  فريق  يجد  ومل 
 10 حت��ت  م�سابقة  يف  ال��ت��ف��وق  يف 

���س��ن��وات ل��اأ���س��ب��ال م��ت��ف��وق��ا بفارق 
�سجل  حيث  الفرق  بقية  عن  كبري 
يف  ال��ف��ج��رية  وج�����اء  ن��ق��ط��ة،   21
نقطة،   15 بر�سيد  الثاين  املركز 
واأب���وظ���ب���ي ال��ث��ال��ث ب��ر���س��ي��د 7.5 
 4.5 بر�سيد  الرابع  ودب��ي  نقطة، 
نقطة، وكانت اجلولة الأخ��رية قد 
�سهدت فوز ال�سارقة على الفجرية 
دبي  على  اأبوظبي  فاز  فيما   ،1-3

نقطة.  1.5 مقابل   2.5
اأما يف م�سابقات الإناث، جنح نادي 
بلقب  ال��ف��وز  يف  لل�سطرجن  ال��ع��ني 
بعدما  ل��ل�����س��اب��ات،  ���س��ن��ة   18 حت��ت 
فتيات  وج����اءت  ن��ق��ط��ة،   16 ح��ق��ق 

بر�سيد  الثاين  املركز  يف  ال�سارقة 
بر�سيد  الثالث  ودب��ي  نقطة،   14
ال���راب���ع  واأب����وظ����ب����ي  ن���ق���ط���ة،   13
اجلولة  وانتهت  نقاط،   5 بر�سيد 
ال�سارقة على العني  الأخ��رية بفوز 
نقطة، فيما فاز   1.5 مقابل   2.5

دبي على اأبوظبي 1-3.
�سنة   14 حت�����ت  م�������س���اب���ق���ة  ويف 
ال�سارقة  فتيات  ج��اءت  للنا�سئات، 
 11 ب���ر����س���ي���د  الأول  امل�����رك�����ز  يف 
املركز  يف  اأب���وظ���ب���ي  وج�����اء  ن��ق��ط��ة 
ال���ث���اين ب��ر���س��ي��د 8 ن���ق���اط ودب���ي 
وفتيات  ن��ق��اط   5 بر�سيد  ال��ث��ال��ث 
 2.5 بر�سيد  الرابع  راأ���ش اخليمة 

ن��ق��ط��ة، ويف اجل��ول��ة الأخ�����رية فاز 
فتيات  على  ال�سارقة  فتيات  فريق 
3.5 م��ق��اب��ل ن�سف  راأ�����ش اخل��ي��م��ة 
دبي  على  اأبوظبي  ف��از  فيما  نقطة 

بنتيجة 1-3.

وف����از ن����ادي دب���ي ب��ل��ق��ب حت���ت 10 
وجاء  نقطة   18 بر�سيد  ���س��ن��وات 
ال�سارقة  ف��ت��ي��ات  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
بر�سيد 16 نقطة، والثالث العني 
واأبوظبي  نقطة،   10.5 بر�سيد 

نقطة،   3.5 ب���ر����س���ي���د  ال�����راب�����ع 
و����س���ه���دت اجل����ول����ة الأخ��������رية فوز 
 ،1-3 العني  على  ال�سارقة  فتيات 
فيما فاز دبي على اأبوظبي بنتيجة 

.0-4

ا�ضدال ال�ضتار على مناف�ضات اجلولة الأخرية من 
دوري املراحل ال�ضنية لل�ضطرجن 2018

مراك�ش  بقاعة  كبري  بنجاح  الأول  اأم�����ش  اختتمت 
بفندق باب الق�سر بكورني�ش اأبو ظبي دورة التدريب 
ن��ظ��م��ه��ا احتاد  ال��ت��ي  ت���اي  امل�����واي  ل��ري��ا���س��ة  الأوىل 
باإ�سراف  بوك�سنج  وال��ك��ي��ك  ت��اي  ل��ل��م��واي  الإم�����ارات 
الحتاد الدويل )IFMA( والتي �سهدت م�ساركة 
العربية  ال���دول  وبع�ش  الإم����ارات  م��ن  دار���س��ا   51

ال�����س��ق��ي��ق��ة وال���ت���ي ح��ا���س��ر ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن احلكام 
املعتمدين من الحتاد الدويل لتلك الريا�سة التي 
وال�سرق  املنطقة  �سهدت طفرة كبرية على م�ستوى 
الأو����س���ط م��ع م��ي��اد احت���اد الإم�����ارات ل��ل��م��واي تاي 

والكيك بوك�سينج.
وق���د ن��ق��ل ط���ارق ب��ن ه���زمي امل��ه��ريي ع�سو جمل�ش 

اإدارة الحتاد املدير التنفيذي وفهد العبدويل ع�سو 
الدورة حتيات �سعادة عبداهلل  الإدارة مدير  جمل�ش 
تاي  للمواي  الإم���ارات  احت��اد  رئي�ش  النيادي  �سعيد 
التاياندي  ل��ل��خ��ب��ري  و���س��ك��ره  ب��وك�����س��ن��ج  وال��ك��ي��ك 
م��ا���س��ي�����س��وان م���ان���وب وم��واط��ن��ه امل��ح��ا���س��ر ال���دويل 
التي  الأوىل  ال��دورة  يف  وامل�ساركني  ايكوون  �ساواجن 

�سملت العديد من املحا�سرات النظرية والتطبيقات 
قبل  م��ن  امل��ك��ل��ف��ني  امل��ح��ا���س��ري��ن  ب��اإ���س��راف  العملية 

الحتاد الدويل للمواي تاي.
وث��م��ن ح��ر���ش ال��دار���س��ني م��ن امل���درب���ني املواطنني 
الدولة و�سيوف  الأندية على م�ستوى  من خمتلف 
الحتاد  وف��د  مقدمتهم  ،ويف  تفاعلهم  على  ال��ب��اد 

ال���ع���راق���ي ل��ل��م��واي ت����اي ال����ذي ����س���ارك ب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
خال  للعبة  حقيقية  اإ���س��اف��ة  ت�سكل  ال��ت��ي  ال����دورة 
املرحلة القادمة التي ا�ستعد لها الحتاد. كما حتدث 
اللجنة  ع�سو  ال�سوداين  ح�سن  امل�ساركني  عن  نيابة 
للمواي  العراقي  الحت��اد  رئي�ش  العراقية  الوملبية 
احتاد  به  يتميز  ال��ذي  التنظيم  بح�سن  م�سيدا  ت��اي 

برئا�سة  بوك�سنج  وال��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م��واي  الإم�����ارات 
عبداهلل النيادي، و�سكر الإمارات على ح�سن احلفاوة 
ال����دورة مب�ستوى م��ت��ق��دم ج���دا من  اأن ج���اءت  ب��ع��د 
النجاح لت�سكل دعما للعبة التي ازدهرت مع مياد 
احت���اد الإم������ارات ال���ذي ���س��اه��م يف ط��ف��رت��ه��ا وب�سكل 

مده�ش بالرغم من حداثة اإ�سهاره.

جنيياح كبييير ليييدورة املييواي تييياي الأوليييى للمدربييني يف اأبو ظبييييي  
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�ضباحو »تراث الإمارات« يح�ضدون 19 ذهبية يف »البطولة ال�ضتوية لل�ضباحة«
19 ميدالية ذهبية و7 ميداليات  ح�سد �سباحو نادي تراث الإم��ارات 
ف�سية وميدالية برونزية واحدة اإ�سافة اإىل كاأ�ش اأح�سن �سباح ملرحلة 
مناف�سات  يف  وذل��ك  �سنة   14 ملرحلة  �سباح  اأح�سن  وك��اأ���ش  �سنة   12
“ للفئات العمرية والعمومي التي  لل�سباحة  ال�ستوية  الدولة  “بطولة 
نظمها احتاد الإمارات العربية لل�سباحة يومي 30و31 مار�ش املا�سي 

مب�سبح حمدان بن را�سد يف دبي.
وتوج الفريق يف مناف�سات اليوم الأول بت�سع ميداليات ذهبية وواحدة 
800 مرت  برونزية نالها كل من حممد را�سد احلمادي ذهبية �سباق 
100 مرت  �سباق  ذهبية  املرزوقي  واأحمد حممد  �سنة   14 حرة حتت 
حرة 12 �سنة ويف �سباق 50 مرت حرة 12 �سنة ظفر بامليدالية الذهبية 
�سيف را�سد احلمادي واأحمد حممد املرزوقي بذهبية �سباق 100 مرت 

ظهر 12 �سنة و حممد را�سد احلمادي بذهبية �سباق 200 مرت �سدر 
14 �سنة .. بينما ح�سل على ذهبية �سباق 400 مرت تتابع 12 �سنة كل 
من �سيف را�سد احلمادي و�سيف حممد احلو�سني وعلي �سامل ال�سوق 
واأحمد حممد املرزوقي يف حني نال برونزية �سباق 100 مرت حرة 12 

�سنة �سيف حممد احلو�سني.
اأما يف مناف�سات اليوم الثاين .. نال حممد را�سد احلمادي ذهبية �سباق 
�سنة و�سيف را�سد احلمادي ذهبية �سباق 100   14 �سدر  مرت   100
200 مرت  �سباق  املرزوقي ذهبية  واأحمد حممد  �سنة   12 مرت �سدر 
200 مرت حرة  �سباق  و�سيف حممد احلو�سني ف�سية  �سنة   12 حرة 
12 �سنة وحممد را�سد احلمادي ذهبية �سباق 200 مرت حرة 14 �سنة 
واأحمد حممد املرزوقي ذهبية �سباق 200 مرت حرة 12 �سنة و�سيف 

را�سد احلمادي ذهبية �سباق 200 مرت متنوع 12 �سنة .
اأحمد  م��ن  ك��ل  �سنة   12 متنوع  تتابع  م��رت   400 �سباق  ذهبية  وح��از 
حممد املرزوقي و�سيف را�سد احلمادي و�سيف حممد احلو�سني وعلي 
�سامل ال�سوق.. بينما فاز �سيف را�سد احلمادي بف�سية �سباق 50 مرت 
50 مرت ظهر  �سباق  امل��رزوق��ي بف�سية  واأح��م��د حممد  �سنة   12 ح��رة 
200 مرت تتابع 12 �سنة كل من  �سباق  ف�سية  على  �سنة وح�سل   12
اأحمد حممد املرزوقي وعلي �سامل ال�سوق و�سيف را�سد احلمادي و�سيف 

حممد احلو�سني.
وحاز �سيف را�سد احلمادي كاأ�ش اأح�سن �سباح مرحلة 12 �سنة وحممد 

را�سد احلمادي كاأ�ش اأح�سن �سباح مرحلة 14 �سنة.
وق��ال اإب��راه��ي��م جا�سم امل��ه��ريي امل���درب يف ن��ادي ت��راث الإم����ارات واأحد 

بف�سل  التي حتققت جاءت  النتيجة  اإن  ال�سباحة  امل�سرفني على فريق 
اهلل والرعاية التي جتدها منا�سط النادي من �سمو ال�سيخ �سلطان بن 
تراث  ن��ادي  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  ال�سمو  نهيان ممثل �ساحب  اآل  زاي��د 

الإمارات. 
ونوه املهريي بجهد ال�سباحني واملدربني و�سول للنتائج امل�سرفة التي 
حققوها يف البطولة الدولة .. م�سيدا باملدربني حممد اأ�سعد املدهون 
وعبد الكرمي اأ�سعد املدهون امل�سرفني على الفريق .. موؤكدا اأن ما حتقق 

من نتائج جاء تتويجا للعمل اجلماعي اجلاد واملثمر للفريق ككل. 
اإن نادي تراث الإم��ارات يرعى ال�سباب �سمن م�ساريعه الرتاثية  وقال 
والثقافية والريا�سية حتقيقا لأهدافه التي اأن�سئ من اأجلها.. متمنيا 

التوفيق لل�سباحني ال�سغار يف البطولت املقبلة.

كاأ�ش  املف�سلة يف  �سان جرمان ممار�سة هوايته  باري�ش  تابع 
الرابطة الفرن�سية لكرة القدم، فاأحرز لقبه اخلام�ش تواليا 
على ح�ساب موناكو -3�سفر يف ب��وردو، يف مباراة قدم فيها 

لعبه اليافع القادم من موناكو كيليان مبابي اأداء مبهرا.
وجنح �سان جرمان بتحقيق فوزه احلادي والربعني تواليا 
يف م�سابقات الكوؤو�ش املحلية، علما باأن خ�سارته الخرية يف 
امل�سابقة الثالثة من حيث الهمية يف الباد بعد الدوري 
والكاأ�ش، تعود اىل ت�سرين الثاين نوفمرب 2012 يف ربع 

النهائي امام �سانت اتيان بركات الرتجيح.
فردي  جم��ه��ود  ب��ع��د  الت�سجيل  العا�سمة  ف��ري��ق  واف��ت��ت��ح 

عاما(،   19( مبابي  ال���دويل  مهاجمه  م��ن  ج��دا  جميل 
املدافع  ثم عرقلة من  راهنا،  املعار من موناكو 

البولندي كميل غليك يف وقت كان ادريان 
الدويل  احلكم  فانتظر  مت�سلا،  رابيو 

كليمان توربان طويا قبل ا�ست�سارة 
ركلة  لح��ت�����س��اب  ال��ف��ي��دي��و  تقنية 

الوروغوياين  ترجمها  ج���زاء 
هدفا  ك����اف����اين  ادي���ن�������س���ون 

افتتاحيا.
ووا�����������س����������ل ك������اف������اين 

املباريات  يف  جناعته 
للكوؤو�ش  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
وذلك بعد ت�سجيله 

اأربع ثنائيات يف اآخر 
خم�ش مباريات نهائية، 

تاألقه  مبابي  ت��اب��ع  فيما 
الثاثاء  ا���س��ب��ح  ب��ع��دم��ا 

ا�سغر لعب ي�سجل ثنائية 
مع منتخب فرن�سا.

ل��ع��ب ب��ع��ده��ا م��ب��اب��ي الذي 
�سان  اىل  ان���ت���ق���ال���ه  ����س���ي���وؤك���د 

جرمان مقابل �سفقة تناهز 180 
متريرة  امل��ق��ب��ل،  ال�سيف  ي���ورو  م��ل��ي��ون 

امل��ل��ع��ب ترجمها  م��ن��ت�����س��ف  م���ن  رائ���ع���ة 
بت�سديدة  م��اري��ا  دي  ان��خ��ل  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 

اأر�سية.
وكان ال�سك يحوم حول م�ساركة دي ماريا بعد 

ا�سابته يف النافذة الدولية بع�سات فخذه.
ال�سباين  امل��درب  ت�سكيلة  وغ��اب مرة جديدة عن 

نيمار  الربازيلي  الول  جنمه  امي��ري  اون��اي 
ال��ذي يتعافى يف ال��ربازي��ل م��ن ج��راح��ة يف 

م�سط قدمه.
وم��ن جهة موناكو ال��ذي ك��ان يبحث 

عن لقبه املنطقي الوحيد هذا 
املو�سم، فغاب عنه مهاجمه 

بالدي  كيتا  ال�سنغايل 
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م��ب��اراة يف ال����دوري( 
لإ�سابة ع�سلية.

اه�������������������در ب������ع������ده������ا 
روين  ال�����ربت�����غ�����ايل 

ذهبية  فر�سة  لوبي�ش 
الفارق، عندما  لتقلي�ش 

واج�������ه احل�����ار������ش المل������اين 
بجانب  و����س���دد  ت�����راب  ك��ي��ف��ن 

كافاين  عليها  رد   . الي�سر  القائم 
الي�سر  القائم  بجانب  بت�سديدة 

بعد متريرة من املمتع مبابي.

ث��م ك��ان��ت ال��ن��ج��اع��ة ب��اإم�����س��اء م��ه��اج��م م��ون��اك��و الكولومبي 
راداميل فالكاو براأ�سه من م�سافة �سنتيمرتات عن احلار�ش، 
ا�ست�سارة  بعد  الت�سلل  ب��داع��ي  ال��ه��دف  الغى  احلكم  ان  بيد 
الول  ال�سوط  لينتهي   ، الفيديو  تقنية 
الفريق  ي��ت��ق��دم  ب��ال��ف��ر���ش  ال��غ��ن��ي 

اململوك قطريا -2�سفر.
وحاول الربتغايل ليوناردو 
ج�����������اردمي ت����ع����زي����ز ق���وت���ه 
ال���ه���ج���وم���ي���ة، ف����دف����ع بني 
باملونتينيغري  ال�����س��وط��ني 
ن  �ستيفا

يوفيتيت�ش بدل من البلجيكي يوري تيليمان�ش، بيد ان �سان 
جرمان فر�ش واقعيته واحتفظ بتقدمه حتى نهاية املباراة.

بتمريرة على طبق  املواجهة  املباراة، ح�سم مبابي  بداأ  وكما 
هدفه  م�سجا  ار�سية  ك��رة  �سدد  ال��ذي  لكافاين  ف�سة  م��ن 

الثاين والثالث ل�سان جرمان )86(.
وكان �سان جرمان، �ساحب الرقم القيا�سي يف امل�سابقة، احرز 
القابه الأخرية على ح�ساب رين -1�سفر، با�ستيا -4�سفر، 
الذي  م��ون��اك��و  ت��وج  امل��ق��اب��ل،  4-1. يف  وم��ون��اك��و   1-2 ليل 
يتيمة يف  مرة  -2�سفر،  مونبلييه  على ح�ساب  النهائي  بلغ 

.2003
اتانتيك”  “مامتوت  ملعب  على  الكاأ�ش  رفع  بان  �سك  ول 
ال��ت��اب��ع ل���ن���ادي ب�����وردو اأم�����ام م���درج���ات مم��ت��ل��ئ��ة، �سيخفف 
قليا من مرارة اق�ساء فريق اميري من ثمن نهائي دوري 
اأمام ريال مدريد ال�سباين مطلع ال�سهر  ابطال اوروبا 

احلايل.
 

�ضييان جرميان بطاًل لكيياأ�ش الرابطية الفرن�ضييية

هدفان لبراهيموفيت�ش يف مباراته 
الأمريكية الأوىل

جو�ضوا يتفوق على باركر يف 
الوزن الثقيل 

تفوق املاكم الربيطاين اأنطوين جو�سوا على مناف�سه 
الذي  املرتقب  ال��ن��زال  يف  باركر  جوزيف  النيوزيلندي 
العا�سمة  يف  ال�����س��ب��ت  الأول  ام�����ش  ل��ي��ل  بينهما  اأق��ي��م 
الثقيل  الوزن  األقاب  الويلزية كارديف، ليوحد ثاثية 
من  اأي  ي��ت��م��ك��ن  مل  ج���ول���ة   12 وب���ع���د  امل���اك���م���ة.  يف 
قرار  اأت��ى  القا�سية،  بال�سربة  ح�سمها  من  املاكمني 
الذي  ال��ربي��ط��اين،  ل�سالح  م��وح��دا  ال��ث��اث��ة  الق�ساة 
و119- و110-118،   ،110-118 بنتيجة  تفوق 
 2012 ل��ن��دن  اأومل��ب��ي��اد  109. وح��اف��ظ ح��ام��ل ذهبية 
على �سجله اخلايل من الهزائم يف 21 منازلة خا�سها 
يف�سل فيها  التي  الأوىل  امل��رة  انها  ال  خال م�سريته، 

بالفوز بال�سربة القا�سية.
ك��ان يحمل لقبي الحت��اد الدويل  ال��ذي  وب��ات جو�سوا 
واجلمعية العاملية، حاما اأي�سا للقب املنظمة العاملية 
ال����ذي ك���ان يف ح����وزة ب���ارك���ر، ع��ل��م��ا ب���ان الأخ����ري تلقى 

خ�سارته الأوىل يف 25 نزال.
78 األف  اأم��ام  اأقيم  وكان اللقاء بني املاكمني وال��ذي 
يف  ع��امل��ي  لقب  على  بينهما  الأول  ك��اردي��ف،  يف  متفرج 
من  النتيجة،  ه��ذه  تقرب  ان  ويتوقع  املتحدة.  اململكة 
ن��زال بني جو�سوا والأم��ريك��ي ديونتاي واي��ل��در، حامل 

لقب املجل�ش العاملي لبطولة العامل يف الوزن الثقيل.
وق���ال ج��و���س��وا ب��ع��د ف���وزه “اأريد واي���ل���در... اأري����ده يف 
م�سيفا  القا�سية”،  بال�سربة  عليه  و�ساأق�سي  احللبة 

بفخر “21 نزال و�ستة األقاب عاملية«.
انه ل  28 عاما، على  العمر  البالغ من  املاكم  و�سدد 
اإنهاء نزال ال�سبت  اأمل لعدم قدرته على  ي�سعر بخيبة 
بال�سربة القا�سية، قائا “اأعرف ان مكاتب املراهنات 
لكن  القا�سية،  بال�سربة  الفوز  على  ق��ادر  انني  قالت 

ان�سوا هذه ال�سجة، باركر كان بطا للعامل«.
وتابع “كان هذا نزال ماكمة، ولي�ش قتال. باركر قال 
ان هذا النزال �سيكون حربا، واأنا قلت انه �سيكون براعة 
 15 �سينال جو�سوا  التقديرات،  يف املاكمة«. وبح�سب 
اأعقاب  مليون جنيه ا�سرتليني )21 مليون دولر( يف 
تقريبا.  املبلغ  ه��ذا  ن�سف  ب��ارك��ر  ي��ن��ال  ان  على  ف���وزه، 
وقبيل ان��ط��اق ال��ن��زال، ادع���ى م���روج م��ب��اري��ات باركر 
من  ال�سغط  ح���اول  ج��و���س��وا  ف��ري��ق  ان  هيغيز،  داف��ي��د 
اأجل اإرغ��ام مناف�سه على تغيري الأربطة التي يلف بها 
النزال.  قبل  تركيزه  على  التاأثري  ملحاولة  �سعيا  يديه، 
واجلمعة خال عملية قيا�ش الوزن التقليدية، بلغ وزن 

جو�سوا 110،4 كغ، مقابل 102،3 كغ لباركر.

ابراهيموفيت�ش بداية مثالية  ال�سويدي زلتان  حقق 
مع ناديه اجلديد لو�ش اجنلي�ش غالك�سي الأمريكي 
لكرة القدم، بت�سجيله هدفني يف 20 دقيقة، اأحدهما 
من م�سافة بعيدة واآخر يف الوقت القاتل، ليقود فريقه 

للفوز 4-3 على غرميه لو�ش اجنلي�ش اف �سي.
ودخل ابراهيموفيت�ش كبديل يف الدقيقة 70 وفريقه 
زميله كري�ش  وبعد هدف من   .3-1 بنتيجة  متاأخر 
بونتيو�ش يف الدقيقة 73، متكن ال�سويدي املخ�سرم 
والثالث  الأول  هدفه  ت�سجيل  م��ن   77 الدقيقة  يف 

لفريقه، عرب كرة �ساقطة قوية من م�سافة 35 
م، باغتت حار�ش املرمى الذي كان متقدما 

من مرماه.
اأما الهدف الثاين فاأتى يف الدقيقة 

بعد  راأ�����س����ي����ة  ب����ك����رة   ،1+90
الاعب  من  عر�سية  متريرة 
واأر�سنال  لت�سل�سي  ال�����س��اب��ق 

النكليزيني اآ�سلي كول.
ال�سويدي  ال����اع����ب  وق������ال 
الأول  ه���دف���ه  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ا 
و�سائل  اع���ت���ربت���ه  ال�������ذي 
“اأجمل  اأم��ريك��ي��ة  اإع����ام 
هذا  ال��������دوري  يف  ه�����دف 

ان  “راأيت  املو�سم”، 
متقدما.  ك��ان  احلار�ش 
واأط����ل����ق����ت  اأف������ك������ر  مل 
ال�����ك�����رة ع����ل����ى ال����ف����ور. 
�سعور  اأف���������س����ل  ك�������ان 
م�سيفا  العامل”،  يف 
اىل  ان�����س��م��م��ت  “كلما 
اأ�سجل  ج���دي���د،  ف���ري���ق 

من املباراة الأوىل«.
امكاين  ي��ك��ن يف  “مل  ت��اب��ع 

اأي  هنا”،  باأمر خمتلف  القيام 
عدم احلفاظ على تقليد الت�سجيل يف 

مباراته الأوىل مع فريق جديد.
ي���رددون  امل�سجعني  اأ���س��م��ع  “كنت  اأ����س���اف 

نريد زلتان. لقد منحتهم زلتان«.
ابراهيموفيت�ش قد قدم اجلمعة ر�سميا  وكان 
كاعب للو�ش اجنلي�ش غالك�سي، بعدما وافق 
النكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  ال�سابق  ن��ادي��ه 
ه���ذا ال���س��ب��وع ع��ل��ى ف�����س��خ ت��ع��اق��ده م��ع��ه. ومل 
الثاين مع  بذلك مو�سمه  ابراهيموفيت�ش  ينه 
النادي النكليزي، علما ان عقده كان من املقرر 

ان ينتهي يف ختام املو�سم احلايل.
ال�سويدي  ويف مو�سمه الأول مع يونايتد، �سجل 

املو�سم  يف  مماثا  جناحا  مل  ان��ه  اإل  ه��دف��ا،   28
تعر�سه  منذ  لأ�سهر  غيابه  بعد  ل�سيما  ال��ث��اين، 
لإ�سابة بالغة يف الركبة يف ني�سان اأبريل 2017، 

اأجرى عملية جراحية ملعاجلتها.
مباراته  بعد  ابراهيموفيت�ش  قال  ركبته،  وب�ساأن 

يوم  بعد  ي���رام،  م��ا  على  “ركبتي  الأوىل  الأم��ريك��ي��ة 
كهذه، من ال�سعب ان اأ�سكو«.



طوارئ اإثر �ضجار �ضخم بال�ضواطري 
حالة  اأمل��ان��ي��ا،  غ��رب  دو���س��ربغ  مدينة  يف  املحلية  ال�سلطات  اأعلنت 
يف  الاجئني  من  جمموعة  بني  �سجار  ن�سوب  بعد  عامة  ط��وارئ 
مت  والرتكية،  اللبنانية  والتبعية  الأك���راد  من  اإنهم  قيل  ال��ب��اد، 

اإثرها اعتقال ما يقارب 50 �سخ�ساً.
وبح�سب ما تناقلته و�سائل اإعام اأملانية فاإن م�سرتكني يف ال�سجار 
اإىل  اإ�سافة  البي�ساء،  الأ�سلحة  حملوا  ع�سابات  يف  اأف��راد  اأغلبهم 
ال�سوارع. ويف حني  ال�سواطري مطلقني هتافات "اهلل اأكرب" و�سط 
و�سف الإعام احلادثة ب�املرعبة، انت�سر عنا�سر الأمن يف ال�سوارع 
مطلقني الغاز امل�سيل للدموع، فيما اأعلنت البلدية حالة الطوارئ 
اأ�سباب احل��ادث. واأكد  لإع��ادة ال�ستقرار يف دو�سربغ والتحقيق يف 
التحدث  احل��ادث رف�سوا  اإث��ر  املقبو�ش عليهم  اأن جميع  التقرير 
اإطاق  اأنه مت  ال�سرطة  واأف��ادت  ال�سخم،  ال�سجار  �سبب  وتو�سيح 
�سراح 30 �سخ�ساً منهم خال ال�ساعات الاحقة. وك�سف م�سدر 
"دير وي�سنت" اأن هناك ثاث جمموعات  من ال�سرطة ل�سحيفة 
�ساركت يف ال�سجار واأمكن تق�سيمهم اإىل اأتراك ولبنانيني واأكراد، 
مو�سحاً اأنه يف الأيام والأ�سابيع التي �سبقت احلادثة وقع اأكرث من 
ال�سرطة  واأن  وخمتلفة،  �سغرية  باأحجام  لكن  املنطقة  يف  �سجار 

تعمد الآن اإىل درا�سة اإمكانية وجود رابط بني تلك الأحداث.

اإوزة تلقن جنديا در�ضا قتاليا
اأظهر فيديو طريف، تعر�ش جندي اأمريكي لهجوم من اإوزة، وذلك 

خال مروره من مدخل مبنى قاعدة "فورت �سيل" باأوكاهوما.
ياأخذ  جعله  ال���ذي  الأم���ر  الإوزة،  م��ن  لهجوم  اجل��ن��دي  وت��ع��ر���ش 
ملواجهتها، وذلك بعد وقوف الإوزة على  ا�ستعداداً  و�سعية قتالية 
"ديلي ميل"، فقد �سّرع اجلنود  لل�"ع�ش". وبح�سب  نحو متاأهب 
من حركتهم وهم يراقبون الإوزة التي ظلت يف و�سعية ال�ستعداد 
للهجوم جمدداً. واأ�سارت ال�سحيفة الربيطانية اإىل اأن جمموعة 
من الإوز تتواجد يف القاعدة الع�سكرية، حيث يحر�ش اجلنود على 

العتناء بها، وتقدمي الطعام لها.

تظاهرا بالحرتام لل�ضطو على حمل للمجوهرات
ر�سدت كامريا مراقبة يف اأحد حمات املجوهرات �سرقي لندن، 
مباغتة  بهدف  حم��رتم��ان  زب��ون��ان  باأنهما  ل�سني  تظاهر  حلظة 

موظفي املحل وال�سطو عليه حتت تهديد ال�ساح. 
الإلكرتوين،  يوتيوب  موقع  على  ن�سر  ال��ذي  املقطع  اأظهر  وق��د 
املجوهرات  حمل  يدخان  وهما  اأنيقة  ماب�ش  يرتديان  �سابني 
وي�سافحان �ساحب املحل قبل اأن يجل�سا اإىل مكتبه وي�ستعر�سان 
جنيه   50000 م��ن��ه��م��ا  ك����ل  ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ  ف���اخ���رت���ني  ���س��اع��ت��ني 

ا�سرتليني. 
يخفيه  ك��ان  م�سد�ساً  واأ�سهر  الرجلني  اأح��د  وق��ف  حلظات،  وبعد 
وبداأ  مطرقة  اإىل  وعمد  احلا�سرين،  ذه��ول  و�سط  �سرتته  حتت 
الثمينة،  ال�ساعات  اإىل  للو�سول  اخل��زن  اإح���دى  زج��اج  بتحطيم 
بينما قام زميله بالنق�سا�ش على �ساحب املحل وهدده ب�ساحه 
90 ثانية، متكن الل�سان من الفرار ب�سيارة كانت  الناري.  وبعد 
بانتظارهما خارج املتجر. اإل اأن اأحد املوظفني متكن من تدوين 
اأقل من  الل�سني على بعد  ال�سيارة، ومت القب�ش على  رقم لوحة 
ميل من موقع احلادث.  وبح�سب تقارير ال�سرطة، فاإن الل�سني 
اللذين خططا لعملية ال�سرقة، يواجهان الآن حكماً بال�سجن ملدة 
16 عاماً بتهمة ال�سطو امل�سلح، بح�سب ما ورد يف موقع "ميرتو" 

الإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جوارب ذكية ملر�ضى ال�ضكري 
طور علماء اأمريكيون جوراب ذكية، متكن مر�سى ال�سكري من التنبوؤ بحدوث قرح يف اأقدامهم، ومن ثم جتنيبهم 

التعر�ش مل�ساعفات قد توؤدي اإىل فقدانها.
املري�ش الإح�سا�ش يف  ال�سكري"، حيث يفقد  "القدم  با�سم  ال�سكري، ما يعرف  اأخطر م�ساعفات مر�ش  ومن بني 

قدميه ب�سكل تدريجي، مما يعر�سه للجروح اأو القرح التي ميكن اأن تتطور اإىل اإ�سابات عميقة وخطرية.
وي�سمل القدم ال�سكري تراجع الإح�سا�ش واللتهابات ثم التقرحات، التي قد توؤدي يف النهاية اإىل موت اأن�سجة القدم 

)الغنغرينا(، ومن ثم ال�سطرار اإىل ا�ستئ�سال القدم اأو جزء منها.
اإل اأن فريقا من الباحثني يف الهند�سة الطبية يف �سان فران�سي�سكو، تو�سل حديثا اإىل جورب ذكي، يتنباأ باإ�سابات 

القدم قبل وقوعها.
واجلورب اجلديد م�سنوع من ن�سيج ح�سا�ش وناعم وقابل للغ�سيل، مع م�ست�سعرات تراقب العامات التي ت�سبق 

حدوث القرح يف القدم، بناء على عدة عوامل مثل حركة الدورة الدموية يف القدم ودرجة حرارتها.
ويرتبط اجلورب، الذي يبلغ �سعر الزوج منه 20 دولرا، بتطبيق ذكي على الهواتف، يبلغ املري�ش باإمكانية حدوث 

القرح ومبوعد تقريبي لذلك.
ي�سار اإىل اأن نحو 100 األف مري�ش �سكري يفقدون اأقدامهم �سنويا، ب�سبب القرح التي ت�سيبها وعادة ما تتلوث، 

مما يوؤدي اإىل موت الأن�سجة.
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دبابة �ضغرية جتر عربات تزن 50 طنًا
حتى  �ساقة  مهمة  �سيق  م��راآب  يف  كبرية  مقطورة  عربة  اإي��ق��اف  يكون  قد 
�سكل  على  ال�سغرية  العربة  ه��ذه  بف�سل  ولكن  خ��ربة،  الأك���رث  لل�سائقني 

دبابة، �ستكون املناورة اأكرث �سهولة. 
وتبدو مركبة "روبوت فاليت اآر يف اآر" كواحدة من األعاب الأطفال، لكنها يف 
الواقع مركبة قوية ب�سكل ل ي�سدق، وقادرة على جر مقطورات ثقيلة ي�سل 

وزنها اإىل نحو 50 طناً، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
تو�سيلها  فعله هو  ما عليك  فكل  اأو عربة كبرية،  اأردت جر مقطورة  واإذا 
بعد  ع��ن  ال��ت��ح��ك��م  ج��ه��از  وا���س��ت��خ��دام  اآر"،  يف  اآر  ف��ال��ي��ت  "روبوت  مب��رك��ب��ة 

لتحريكها، وركنها حتى يف اأ�سيق امل�ساحات.
ق��وي��ة، وتتميز  ت��رو���ش  اأرب��ع��ة حم��رك��ات  اإىل  املركبة مب��ا ي�سل  ت��زوي��د  ومت 
اأن��واع متعددة من  بالعمل على  لها  ت�سمح  التي  الثقيلة،  كاتربيلر  ب��دارات 

ال�سطوح، كالإ�سفلت والع�سب وحتى احل�سى.

»بوليك�ضيني« يفوز باجلائزة الكربى ملهرجان تطوان 
فاز الفيلم اليوناين بوليك�سيني باجلائزة الكربى متودا للدورة 24 ملهرجان 
قبل  الليلة  فعاليته  اختتم  ال��ذي  املتو�سط  الأبي�ش  البحر  ل�سينما  تطوان 

املا�سية.
وت�سلمت املخرجة دورا ما�سكافانو جائزة املهرجان من جلنة التحكيم التي 
اأ�سادت بالفيلم وقالت اإنه "ميثل تراجيديا قدمية حديثة يتقا�سمها بلدان 

حو�ش البحر الأبي�ش املتو�سط".
وتدور اأحداث الفيلم امل�ستوحاة من ق�سة واقعية حول فتاة يتيمة بوليك�سيني 
تبناها زوجان يونانيان من اأ�سرة عريقة اأوا�سط اخلم�سينات ومنحاها ا�سما 
يف  واحلب  الغرية  م�ساعر  وتتفاعل  وعنايتهما.   بحبهما  واأحاطاها  عائليا 

الفيلم ب�سكل تراجيدي.
وتناف�ش 20 فيلما يف هذه الدورة من خمتلف دول البحر املتو�سط وح�سل 
عن  ممثل  اأح�سن  ج��ائ��زة  على  ب��ك��ري  حممد  الفل�سطيني  وامل��خ��رج  املمثل 
لويزا  اليطالية  املمثلة  توجت  بينما  )واج��ب(  فيلم  يف  �سادي(  )اأب��و  دوره 
"دييجو  اأح�سن ممثلة عن دورها يف فيلم فيلينو ملخرجه  رانيريي بجائزة 

اوليفاري�ش.
لل�سيدة  جنائزية  )���س��اة  امل�سرتك  -الفرن�سي  ال�سربي  الفيلم  وح�سل 
وجائزة  اخلا�سة  التحكيم  جلنة  جائزة  على  فولوتيك  بوجان  ملخرجه  ج( 

النقد.
ال��راح��ل ع��ز الدين  امل��خ��رج  ا���س��م  ال��ت��ي حتمل  وذه��ب��ت ج��ائ��زة العمل الأول 
مدور لفيلم اأم خميفة اإخراج اآنا اأورو�سادز وهو اإنتاج م�سرتك بني جورجيا 
وا�ستونيا. ويف م�سابقة الفيلم الوثائقي فاز باجلائزة الكربى فيلم منزل يف 
احلقول للمخرجة تال حديد وهو اإنتاج مغربي-قطري/فرن�سي م�سرتك.

ترامب يالحق 
املتحر�ضني يف اأبريل

دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  اأ�سدر 
ترامب الذي تتهمه ن�ساء ب�سلوك 
باعتبار  ق����راًرا  جت��اه��ه��ن،  جن�سي 
ال�سهر   ،2018 اأب�����ري�����ل  ����س���ه���ر 
ال���ق���وم���ي ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���الع���ت���داء 

اجلن�سي.
اإن  بيان  يف  الأبي�ش  البيت  وذك��ر 
اجلن�سية  الع���ت���داءات  "جرائم 
ماأ�سوي  ب�سكل  منت�سرة  ت���زال  ل 
م���ا يفلت  يف جم��ت��م��ع��ن��ا، وغ��ال��ب��ا 

مرتكبوها من املحا�سبة".
ونقلت وكالة ال�سحافة الفرن�سية 
اجلرائم  "هذه  ت��رام��ب  بيان  ع��ن 
يف  متييز:  دون  ُترتكب  ال�سنيعة 
اأماكن  يف  حميمة،  ع��اق��ات  ظ��ل 

عامة ويف اأماكن العمل".
وتابع "لكن كثريا ما يلزم �سحايا 
ال�سمت. رمب��ا يخ�سون  الع��ت��داء 
يثقون  ل  اأو  اجل�������اين،  ان���ت���ق���ام 
يجدون  اأو  ال��ق�����س��ائ��ي،  ب��ال��ن��ظ��ام 
�سعوبة يف مواجهة الأمل املرتبط 

بالتجربة املريرة".
"اإن  الأم��ريك��ي  الرئي�ش  واأ���س��اف 
زي����ادة م�ستوى  م��ل��ت��زم��ة  اإدارت������ي 
ال���ت���وع���ي���ة ب���������س����اأن الع������ت������داءات 
من  ال�سحايا  ومتكني  اجلن�سية، 

التعرف اإىل اجلناة ملحا�سبتهم".
وك��ان��ت 20 ام���راأة على الأق���ل قد 
يف  بالتورط  علنا  ت��رام��ب  اتهمن 
جن�سية  م�سايقات  اأو  اع��ت��داءات، 

قبل توليه الرئا�سة.

�ضماء برتقالية
 يف ال�ضني

اأظهرت �سور لقطات مذهلة من عا�سفة 
�سمايل  م��ن��غ��ول��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ت���راب���ي���ة 
ال�سني، اإذ انخف�ست الروؤية ب�سكل كبري، 

مما اأدى اإىل اإرباك حركة املرور.
العا�سفة  اإن  ال�سينية  ال�سلطات  وقالت 
ال���رتاب���ي���ة غ��ط��ت م��ن��اط��ق وا����س���ع���ة من 
الباد و�سلت م�ساحتها اإىل 1.5 مليون 

كيلومرت، مبا يف ذلك العا�سمة بكني.
لل�سكان،  حت��ذي��را  ال�سلطات  واأ����س���درت 
ب�سكل  النوافذ  اإغ��اق  اإىل  اإياهم  داعية 
حم��ك��م وو����س���ع ق��ن��اع��ات ل��ل��ح��م��اي��ة من 
الغبار، كما حثت ال�سائقني على احليطة 

واحلذر.
املدينة يف لون  بروز  اإىل  العا�سفة  واأدت 
برتقايل، بينما بدت ال�سوارع خالية من 

املارة جراء رداءة الطق�ش.

ال�ضرطة ت�ضاعده على اإنهاء عالقة غرامية
�ساب اأملاين، عمره 34 عاماً ويعي�ش مبدينة لودفيجزهافن، 
مل يعرف كيف ميكنه اإنهاء عاقته الغرامية ب�سديقته 
مركز  اأق��رب  اإىل  التوجه  �سوى  ملع�سلته  ح��ًا  يجد  ومل 

لل�سرطة.
ال�ساب  ل�سكوى  �سماعهم  عند  امل��رك��ز  �سرطيو  وتعجب 
الذي اأراد معرفة كيفية اإنهاء عاقته ب�سديقته بطريقة 

فعالة ومنا�سبة يف اآن واحد.
التي  الطرق  ال�سرطيات بعر�ش عدد من  اإحدى  وقامت 

ميكن انتهاجها لإنهاء العاقة.
وقالت ال�سرطية لقناة دويت�ش فيله: نحن ن�ساعد اجلميع 

ولدينا دائما اآذان من�ستة لهموم املواطنني.
و�سددت ال�سرطية على اأنه بالرغم من اإ�سداء الن�سيحة، 
املعني  ال�سخ�ش  به  يقوم  اأن  يجب  العاقة  اإنهاء  اأن  اإل 
كيلو   80 بعد  على  لودفيجزهافن  مدينة  وتقع  بنف�سه. 

مرتاً جنوب مدينة فرانكفورت.

ثنائي يتناول جرعة قاتلة من املخدرات!
بعد زواج دام لأكرث من 60 عاماً، اأقدم زوجان �سوياً على 
ي�ستطيعان  لأنهما ل  امل��خ��درات  زائ��دة من  تناول جرعة 

النف�سال عن بع�سهما.
ثورن،  روب���رت  م��ن  ك��ل  اأق���دم  فقد  الق�سة،  تفا�سيل  ويف 
عاماً،   83 باميا،  وزوجته  عاماً،   85 العمر  من  البالغ 
جرعات  تناول  على  خطري،  مر�ش  من  يعانيان  ال��ل��ذان 
بع�سهما  بجانب  نائمني  كانا  بينما  امل��ورف��ني  من  زائ��دة 
الزوج  املنزل. ونتيجة لذلك، فقد تويف  الفرا�ش يف  على 
روب����ري، ال����ذي ك���ان م�����س��اب��اً ب��ال�����س��رط��ان اخل��ط��ري. لكن 
الزوجة باميا، التي تعاين من اخلرف ، جنت من املوت. 

وها هي الآن تعي�ش يف دار للرعاية.

زاوية ا�ضتثنائية ملقتل �ضائق بتبادل النار
النار  الأمريكية  تك�سا�ش  ولي��ة  يف  �سرطة  �سابط  اأطلق 
اأن �سوب ال�سائق م�سد�سه  على �سائق ف��اأرداه قتيا، بعد 

باجتاه ال�سابط، يف حادث مروع التقطته الكامريا.
وكان ال�سابط مارك اآدمز )40 عاما( يعتقد اأن ماحقته 
اأن  بعد  اعتيادية  م��رور  حركة  اإط���ار  يف  �ستكون  لل�سائق 
تخطى الأخري عامة توقف يف مدينة با�سادينا، اخلمي�ش 

املا�سي، لكن ما حدث لحقا مل يخطر على باله.
�سائق  غ���ادر  عندما  ق��ات��ا  منعطفا  الأم����ور  اأخ���ذت  فقد 
عامة  تخطت  التي  اللون،  بي�ساء  ني�سان  ال�سيارة  من 

التوقف، مب�سد�ش يف يديه.
"ديلي ميل"  واأظهر الفيديو التي ن�سره موقع �سحيفة 
ال��ذي خ��رج من  ال�سائق  اآدم��ز  اأوق��ف فيها  التي  اللحظة 
اأرين  ال�سرطي:  له  فقال  خمباأة،  يديه  واإح��دى  ال�سيارة 
يديك! بينما وا�سل الرجل املجهول اخلروج من ال�سيارة 

مت�سائا عما فعله.
اآدمز الذي بداأ بدوره  ال�سائق م�سد�سه باجتاه  ثم �سوب 

اإطاق النار على الفور.
اآدم��ز النار عدة م��رات، ابتعد ال�سائق عن  اأطلق  اأن  وبعد 

ال�سيارة قليا، لكنه مل يتخل عن �ساحه. عار�سة تقدم زيــًّا من جمموعة »جيكوين « للم�سمم �سي جيا ت�سي خلل اأ�سبوع املو�سة ال�سيني يف بكني. )ا ف ب(

اإليزابيث حت�ضر قدا�ش عيد 
القيامة يف قلعة وند�ضور 

اإل���ي���زاب���ي���ث ملكة  امل��ل��ك��ة  ح�����س��رت 
القيامة  ع��ي��د  ق���دا����ش  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ام�����ش الأح����د م��ع ع���دد م��ن اأف����راد 
�سان جورج  بكني�سة  املالكة  العائلة 
بها  ���س��ت��ق��ام  ال��ت��ي  ون��د���س��ور  بقلعة 
مرا�سم زواج حفيدها الأمري هاري 
ال�سهر  م��ارك��ل  ميجان  وخطيبته 

املقبل.
وكانت امللكة اإليزابيث ترتدي قبعة 
وردي  ومعطفا  ال��ل��ون  اأق��ح��وان��ي��ة 
اللون على ثوب مزين بالزور وكان 
كبري  ك��ون��ر  دي��ف��ي��د  ا�ستقبالها  يف 
�سيقيم  ال��ذي  وند�سور  قلعة  كهنة 
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مايو اأيار.
ورافق امللكة حفيدها الأمري وليام 
�سريزقان  ال���ل���ذان  ك��ي��ت  وزوج���ت���ه 
مبولودهما الثالث ال�سهر اجلاري 
اآخ����ري����ن من  اأف�������راد  اإىل  اإ����س���اف���ة 

العائلة املالكة.
وغاب عن القدا�ش هاري وخطيبته 
امللكة الأمري فيليب  كما غاب زوج 

)96 عاما(.
اإن فيليب  وكان م�سدر ملكي قال 
امللكي  م��ون��دي  ق��دا���ش  ع��ن  تغيب 
يوم اخلمي�ش يف كاتدرائية لي�سرت 
بو�سط اإجنلرتا جراء معاناته من 

اآلم يف الفخذ.
ال���زه���ور  ب���اق���ة م����ن  ت���ق���دمي  ومت 
بعيد  ���س��ت��ح��ت��ف��ل  ال����ت����ي  ل��ل��م��ل��ك��ة 
م���ي���اده���ا ال���ث���اين وال��ت�����س��ع��ني يف 
مغادرتها  اأث��ن��اء  ني�سان  اأب��ري��ل   21
بالبلدة  مقرها  يف  اليوم  القدا�ش 

الواقعة اإىل الغرب من لندن.

�ضركات �ضخمة تلغي ح�ضاباتها على في�ضبوك!
�سرحت عدة �سركات باأنها قد تتخلى عن في�سبوك 
اأن  غري  ا�ستخدامه.  عن  موؤقت  ب�سكل  تتوقف  اأو 
كبرياً  ا�ستعداداً  تاحظ  مل  اإن��ه��ا  قالت  في�سبوك 
من امل�سرتكني للتخلي عن ح�ساباتهم وتلبية نداء 
احلملة التي دعت حلذف الفي�سبوك بعد ف�سيحة 

�سرقة البيانات.
ح�ساباتها  باإيقاف  الكبرية  ال�سركات  بع�ش  قامت 
"في�سبوك"  موقع  على  الإعانات  عن  التوقف  اأو 
كرد فعل على ف�سيحة )كامربيدج اأناليتيكا(، التي 
تتعلق بحماية بيانات امل�ستخدمني. وفيما يلي ملحة 

خاطفة عن بع�ش هذه ال�سركات:
اإنها  ب��وي  ب��اي  �سركة  ق��ال��ت  ب���وي:  ب��اي  �سركة 
تفاقم  اإثر  في�سبوك  موقع  على  �سفحاتها  �ستغلق 
الف�سيحة التي حلقت مبوقع التوا�سل الجتماعي. 
الق�سة  ك��ان��ت  اخل�سو�سية  ف�سيحة  اأن  واأ���س��اف��ت 
الأخرية بعد فرتة طويلة من ال�سعوبة يف ن�سرها 
على املوقع ب�سبب قواعد في�سبوك ال�سارمة باإبقاء 
اأن  العري بعيداً عن املن�سة. ومن اجلدير بالذكر 
�سفحات  على  م�سرتك  مليون   25 ح��وايل  هناك 

باي بوي يف في�سبوك.
اإي����ل����ون ما�سك،  ك��ت��ب   : وت��ي�����س��ا  اإك�������ش  ���س��ب��ي�����ش 
تي�سا  �سركة  �ساحب  وامل��ل��ي��اردي��ر  الأع��م��ال  رج��ل 
�سبي�ش  و���س��رك��ة  الكهربائية،  ال�����س��ي��ارات  لت�سنيع 
�سيحذف  اأنه  تويرت  على  للف�ساء،  التجارية  اإك�ش 
ح�سابات في�سبوك اخلا�سة بال�سركتني. القرار بدا 
عفوياً، خا�سة  بعد اأن كتب ما�سك اأنه "مل يدرك" 
يذكر  اإك�ش.  ل��سبي�ش  في�سبوك  حتى وجود ح�ساب 
اأنه كان لدى كل من ال�سركتني حوايل 2.6 مليون 

متابع قبل حذف احل�سابات.
مت�سفح  وراء  تقف  التي  ال�سركة،  قالت   : موزيا 
الويب ال�سهري )فايرفوك�ش( يف بيان اإنها "ت�سيق 
اأنها  غري  في�سبوك.  على  اإعاناتها  على  موؤقتاً" 
ح��ذف ح�سابها على  رغبتها  ع��دم  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  ق��د 
ال�سركة  �ستتوقف  ذلك،  عن  وعو�ساً  "في�سبوك"، 
وقال:  ن�سر حتديثات منتظمة على احل�ساب.  عن 
اأق����وى حول  م��وق��ف��اً  ال��ف��ي�����س��ب��وك  ي��ت��خ��ذ  "عندما 
النظر  �سنعيد   ... العماء  بيانات  م�ساركة  كيفية 

يف العودة".

هكذا احتفلت �ضيلني 
ديون بعيد ميالدها لي50

احتفلت الفنانة العاملية  �سيلني ديون  بعيد مياد ها ال�50، حيث ن�سر ح�سابها 
من  العديد  يظهر  فيديو  مقطع  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  اخلا�ش 
ال�سور لها يف مرحلة الطفولة كما اأي�سا خال م�سريتها الفنية، وذلك على 
 It's All Coming Back to Me و Drove All Night" انغام اأغاين

."Where Does My Heart Beat Now و
وظهر يف ال�سور عائلتها املكونة من زوجها رينيه اجنيليل وابنائها ووالدتها.

واأفادت عدة و�سائل اإعامية اجنبية ان ديون احتفلت هذا العام بعيد ميادها 
يف املنزل و�سط اجواء عائلية.


