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برعاية حممد بن را�شد 
حمدان بن حممد يح�ضر افتتاح احلدث 

العلمي ملركز حممد بن را�ضد للف�ضاء
•• دبي -وام:

برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وح�شور �شمو �ل�شيخ 
مركز  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن 
حممد بن ر��شد للف�شاء و�مل�شرف �لعام على كافة م�شاريعه وخططه 
�لعلمي  �حل��دث  �أع��م��ال  �م�س  �نطلقت  و�لتطويرية،  �ال�شرت�تيجية 
ملركز حممد بن ر��شد للف�شاء حيث �ألقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لتعليم  جمل�س  رئي�س  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان،  �آل 
و�ملو�رد �لب�شرية، �لكلمة �لرئي�شة خالل �فتتاح �حلدث �لتي ��شتعر�س 
خاللها �أهم �ملر�حل �لتي مرت بها م�شرية �ملعرفة �الإن�شانية و�لتي كان 
�إىل نحو  �متد  �إ�شهاماً جلياًل فيها  �لعربية و�الإ�شالمية  للح�شارتني 

ع�شرة قرون من �لعطاء �لفكري و�لعلمي.         )�لتفا�شيل �س4(

الثاين من نوفمرب .. احتفاالت الوزارات 
واجلهات االحتادية بـ »يوم العلم« 

•• دبي-وام:

�أ�شدرت وز�رة �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل تعميما يق�شي بتقدمي 
�الحتفاالت ب� يوم �لعلم – للعام 2017 - �إىل يوم �خلمي�س �ملو�فق 
�لثاين من نوفمرب بدال من يوم �جلمعة �ملو�فق �لثالث من نوفمرب. 
ودعت �لوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية و�جلهات �لتابعة لها �إىل رفع علم 
�لدولة على �ل�شارية يف ذلك �ليوم يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شب

�حا.                                               )�لتفا�شيل �س2(

جرحى مينيون يعودون �ىل ديارهم بعد عالجهم يف �لهند على نفقة �الإمار�ت  )و�م(

رئي�س �لوزر�ء �الأ�شباين خالل موؤمتر �شحفي يف مدريد )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�إطار �جلولة �جلديدة �لتي يقوم بها �ملبعوث �الأممي �إىل  يف 
�إ�شماعيل ولد �ل�شيخ ملحاولة ��شتئناف جهود �ل�شالم،  �ليمن 
�ل�����وزر�ء وزير  �ل��ت��ق��ى ول���د �ل�شيخ يف �ل��ري��ا���س ن��ائ��ب رئ��ي�����س 
�شبل  لبحث  �ل�شبت،  �أم�����س  �مل��خ��اليف،  �مل��ل��ك  عبد  �خل��ارج��ي��ة 
حتريك عملية �ل�شالم. و�أكد �ملخاليف على ��شتمر�ر �حلكومة 
�لد�ئم  �ل�شالم  لتحقيق  �ل�شيخ  ول��د  جهود  دع��م  يف  �ليمنية 

و�لعادل وفقا للمرجعيات �لثالث �ملتفق عليها.
و�شدد �ملخاليف على �أهمية �الإجماع �لدويل ب�شاأن �ليمن ودعم 
�ل�شرعية د�عيا �إىل �حلفاظ على هذ� �لزخم وممار�شة �ملزيد 

من �ل�شغط على �مليلي�شيات للعودة �إىل طاولة �ملفاو�شات.
لدعمها  �ليمنية  �حلكومة  على  �ل�شيخ  ولد  �أثنى  جانبه  من 
بلورة  �لعمل على  ب�شدد  �أنه  و�أو�شح  �ل�شالم  مل�شاعي  �مل�شتمر 
روؤية الإعادة �إحياء مفاو�شات تطرح فيها �لق�شايا �جلوهرية 

كاملنافذ و�ملرتبات و�حل�شار و�ملعتقلني.
هذ� و�أكد �لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور هادي، �ل�شبت، �أن 
بد  ال  خيار�ً  باعتباره  لل�شالم  يدها  متد  �ل�شرعية  �حلكومة 

منه على �أن يكون �شالماً مبنياً على �ملرجعيات �الأ�شا�شية.
ولد  ��شماعيل  �الأمم��ي  �ملبعوث  �لريا�س  ��شتقباله يف  وخالل 
�ل�شيخ �أحمد، نّوه هادي �إىل �أن �النقالبيني ال يكرتثون ملعاناة 
�ل�شعب �ليمني �ملعي�شية و�الإن�شانية بل ي�شتغلون ذلك كذريعة 

ملو��شلة حربهم وجتنيد �الأطفال.
لبناء  �الأف��ك��ار  �إىل جملة من  �أحمد  �ل�شيخ  ول��د  �أ���ش��ار  ب��دوره 
�شر�ح  �إط��الق  �ىل  �إ�شافة  �الإن�شانية  باجلو�نب  تت�شل  �لثقة 
�الأ�شرى وفك �حل�شار عن تعز، منوها �إىل �جلهود �لتي تبذل 
الإعادة �فتتاح مكاتب �الأمم �ملتحدة يف �لعا�شمة �ملوؤقتة عدن 

خالل �الأيام �ملقبلة ال�شتئناف عملها ب�شورة مثلى.
هذ� و�أجرى �ملبعوث �الأممي �إىل �ليمن �إ�شماعيل ولد �ل�شيخ 
�أحمد، �ل�شبت، يف �لريا�س، مباحثات مع �لرئي�س �ليمني، عبد 

�إط��ار جولة جديدة الإحياء م�شاور�ت  ه��ادي، يف  رب��ه من�شور 
�إن  �ل�شالم �ملتعرثة منذ �أكرث من عام. وقالت م�شادر مينية 
�إن�شانية على  �لريا�س مبادرة  �شيعر�س يف  �أحمد  �ل�شيخ  ولد 
الإحياء  �لكربى  �خلم�س  �ل��دول  و�شفر�ء  �ل�شرعية  �حلكومة 
�مل�شاور�ت. و�أ�شافت �مل�شادر �أن ولد �ل�شيخ �لتقى م�شاء �أم�س 

وزير �خلارجية �ليمني عبد �مللك �ملخاليف.
�ملخاليف  �مللك  عبد  �ليمني  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال  من جانبه، 
�إطار زيارته  �إنه �لتقى ولد �ل�شيخ يف  يف تغريدة عرب تويرت، 
�لتي يلتقي فيها �أي�شا �ليوم بالرئي�س عبد ربه من�شور هادي 
لتحريك عملية �ل�شالم. وذكرت وكالة �شباأ �ليمنية �أن �ملبعوث 
�الأممي ب�شدد بلورة روؤية الإعادة �إحياء �ملفاو�شات �ل�شيا�شية 
�لق�شايا  جممل  فيها  تطرح  �لر�عية  �ل���دول  م��ع  بالت�شارك 
كميناء �حلديدة ودفع �ملرتبات ومطار �شنعاء ورفع �حل�شار 
ث��م تفعيل عمل جلنة  �ل�شجناء وم��ن  ع��ن تعز و�الإف����ر�ج ع��ن 

�لتهدئة و�لتن�شيق.

•• عدن- وام:

بعد  �م�س  �ملوؤقتة عدن  �ليمنية  �لعا�شمة  �إىل  عاد 
بالنجاح  تكللت  �لهند  رحلة عالجية يف جمهورية 
29 من �جلرحى �ليمنيني �لذين تلقو� �لعالج على 
نفقة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بتوجيهات من 
�لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
�لدولة حفظه �هلل ومتابعة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 

�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
كان يف ��شتقبال �جلرحى �ليمنيني - �لذين عادو� 
 - ب��ال�����ش��ف��اء  عليهم  �هلل  م��ن  �أن  ب��ع��د  دي���اره���م  �إىل 
و  �لعمر�ن  و  �لت�شييد  و  �لعطاء  ليو��شلو� م�شرية 
�إعادة بناء ما خربه �النقالبيون وما  لي�شاركو� يف 
دمروه - .. �ملهند�س جمعة �ملزروعي مدير �لهالل 
�الأح��م��ر �الإم���ار�ت���ي يف ع���دن وع���دد م��ن �لعاملني 

�شمن بعثة �لهالل.            )�لتفا�شيل �س2(
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اجلي�ص ال�شوري ي�شتعيد مدينة القريتني يف حم�ص

ترامب: نهاية داع�ش باتت و�ضيكة بعد �ضقوط الرقة 
•• عوا�صم-وكاالت:

�ن  �ل�شبت  بيان  تر�مب يف  دونالد  �المريكي  �لرئي�س  �أكد 
نهاية تنظيم د�ع�س �الرهابي باتت و�شيكة بعد �ل�شيطرة 

على مدينة �لرقة �ل�شورية.
قو�ت  �ل��ذي حققته  �النت�شار  ه��ذ�  �ن  ت��ر�م��ب  و����ش��اف 
�لكردية  �ل��ف�����ش��ائ��ل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، حت��ال��ف  ���ش��وري��ا 
و�لعربية �لذي تدعمه و��شنطن، ينبئ باالنتقال قريبا 

�إىل مرحلة جديدة يف �شوريا.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع��ل��ن وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �الأم���ريك���ي ريك�س 
تيلر�شون، �أن عمليات بالده يف �شوريا بعيدة عن �النتهاء، 
�أن ��شتعادة �لرقة �ل�شورية �إجناز  موؤكد� يف �لوقت ذ�ته 
مهم يف حماربة د�ع�س. وقدم �لوزير �الأمريكي يف بيان 
�لتهنئة لل�شوريني وقو�ت �شوريا �لدميقر�طية ال�شتعادة 
جهود  جميع  جن��اح  ي��وؤك��د  ذل��ك  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��رق��ة، 
بيانه  تيلر�شون يف  و�أك��د  �الإره���اب.  �إىل هزمية  �لر�مية 
�لق�شاء  حتى  ج��ه��وده  �شيو��شل  �ل���دويل  �لتحالف  �أن 
على �الرهاب يف �شوريا و�شمان �أن ال يتمكن د�ع�س من 

ت�شدير �لتطرف �إىل خمتلف �أنحاء �لعامل.
ك��م��ا ���ش��ي��و����ش��ل �ل��ت��ح��ال��ف ح��م��ل��ت��ه �ل����دوؤوب����ة حلرمان 

مكان،  �أي  يف  �آم���ن  م���الذ  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  م��ن  �لتنظيم 
�ملقاتلني وحتويل  ونقل  �لتجنيد  على  وتقوي�س قدرته 
�الأمو�ل ون�شر �لدعاية عرب �الإنرتنت ومو�قع �لتو��شل 

�الجتماعي. 
�أم�س  ����ش��ت��ع��اد �جل��ي�����س �ل�����ش��وري وح���ل���ف���اوؤه  �ىل ذل����ك، 
�لقريتني يف حمافظة حم�س يف  �ل�شيطرة على مدينة 
تنظيم  ��شتيالء  م��ن  �أ�شابيع  ثالثة  بعد  �ل��ب��الد،  و�شط 
�الأنباء  وك��ال��ة  نقلت  م��ا  وف���ق  عليها،  �الإره���اب���ي  د�ع�����س 
�لر�شمية )�شانا(. وذكرت �لوكالة �أن وحد�ت من �جلي�س 
�ل��ع��رب��ي �ل�����ش��وري ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل��ق��و�ت �حلليفة تعيد 
�الأمن و�ال�شتقر�ر �ىل مدينة �لقريتني بعد �لق�شاء على 

جمموعات �رهابيي د�ع�س �لتي ت�شللت �ىل �ملدينة.
باإز�لة  ق��ام��ت  �جلي�س  يف  �لهند�شة  وح���د�ت  �أن  و�أف����ادت 
تنظيم  �إرهابيو  زرعها  �لتي  و�الأل��غ��ام  �لنا�شفة  �لعبو�ت 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�����ش��اح��ات  و�ل�����ش��و�رع  �مل���ن���ازل  ف��ى  د�ع�����س 

�حلكومية يف �ملدينة.
�أورد �ملر�شد �ل�شوري  وب��د�أت �لقو�ت �حلكومية وفق ما 
حلقوق �الن�شان عملية ع�شكرية يف �ملنطقة يف �ل�شاعات 
�ل�شيطرة  تتمكن من  �أن  قبل  �ل�شبت  �شباح  �الأوىل من 

على �ملدينة.
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ولد ال�شيخ اأحمد يف جولة مينية جديدة

هادي: متم�ضكون بال�ضالم خيارًا وفقًا للمرجعيات االأ�ضا�ضية

جرحى يف عملية طعن 
ـــدة مبــيــونــيــخ ـــدي ج

•• برلني-اأ ف ب:

�علنت �ل�شرطة �الملانية �ن �ربعة 
��شخا�س ��شيبو� بجروح طفيفة 
ب�شكني  رج����ل  ه��اج��م��ه��م  ب��ع��دم��ا 
�أم�س يف ميونيخ )جنوب(  �شباح 
قبل �ن يلوذ بالفر�ر، م�شرية �ىل 

توقيف م�شتبه به.
�شرطة  ب���ا����ش���م  �ل���ن���اط���ق  وق�������ال 
غلوريا  د�  م���ارك���و����س  م��ي��ون��ي��خ 
مارتنز يف لقاء مع �شحافيني �ن 
�مل�شتبه به �لذي مت توقيفه ي�شبه 
�لهجوم  م��ن��ف��ذ  ك���ب���ري  ح����د  �ىل 

و�وقف.
�ن  تاأكيد  م��ن  يتمكن  مل  �ن��ه  �ال 
�لهجوم  منفذ  فعال  هو  �ملوقوف 
�لذي ��شيب فيه �ربعة ��شخا�س 

بجروح طفيفة بطعنات �شكني.

•• مدريد-اأ ف ب:

�ال�شباين  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ط��ل��ب 
�ملحافظ ماريانو ر�خوي �م�س من 
جمل�س �ل�شيوخ تعليق مهام حكومة 
�نتخابات  �ىل  ل��ل��دع��وة  ك��ات��ال��ون��ي��ا 

جديدة ملنع �نف�شال �ملنطقة.
للحكومة  ��شتثنائي  �جتماع  وبعد 
�ال�شبانية، قال ر�خ��وي �ن حكومة 
خيار�  مل��دري��د  ت��رتك  مل  كاتالونيا 
�آخ�������ر ب���ع���دم���ا �أ�������ش������درت ق���و�ن���ني 
خمالفة للد�شتور ونظمت ��شتفتاء 

��شتقالل حظره �لق�شاء.
يف   155 �مل��������ادة  �ىل  و������ش����ت����ن����اد� 
�لد�شتور �لتي مل ت�شتخدم من قبل، 
طلب رئي�س �حلكومة �ملحافظ من 
�شالحية  منحه  �ل�����ش��ي��وخ  جمل�س 
�ىل  للدعوة  كاتالونيا  ب��رمل��ان  ح��ل 

�نتخابات خالل مدة �شتة ��شهر.
�حلكومة  �ق��ال��ة  تتم  �ن  طلب  كما 
كارلي�س  ير�أ�شها  �لتي  �لكاتالونية 
بوت�شيمون باكملها، على �ن متار�س 

مقتل 15 جنديا بهجوم انتحاري يف كابول
•• كابول-اأ ف ب:

�الفغاين  �جلي�س  يف  متدربا   15 مقتل  �الفغانية  �لدفاع  وز�رة  �علنت 
�م�س يف كابول يف هجوم �نتحاري ��شتهدف حافلتهم.

وقال �لناطق با�شم �لوز�رة �جلرن�ل دولت وزيري بينما كانت �ل�شاحنة 
�نتحاري  ��شتهدفها  �لع�شكرية،  �الكادميية  تغادر  للمجندين  �ل�شغرية 

�قرتب �شري� على �القد�م وقتل 15 منهم وجرح �ربعة �آخرين.
و�العتد�ء �لذي مل تعلن �ي جهة م�شوؤوليتها عنه بعد هو �لثاين خالل 

24 �شاعة يف كابول بعد �لهجوم على م�شجد �شيعي م�شاء �جلمعة.

 احلركة ال�ضعبوية تفوز يف االنتخابات العامة بت�ضيكيا 
•• براغ,-اأ ف ب:

ت�شدرت حركة �يه �ن �و )�آنو( )نعم( �لت�شيكية برئا�شة �مللياردير �ل�شعبوي 
لالنتخابات  �جلزئية  �لنتائج  �لت�شيكي،  ب�رت�مب  �مللقب  بابي�س  �ندريه 
�لعامة مع فارق و��شع عن �ليمني �ملتطرف �ملناه�س للهجرة و�الحتاد 
مكافحة  �شعار�ت  حتت  حملته  �آن��و  وخا�س  ثانيا.  حل  �ل��ذي  �الوروب���ي 
و�أحرز  �ليورو،  منطقة  ومناه�شة  �ملهاجرين  ��شتقبال  ورف�س  �لف�شاد 
�القرت�ع  مكاتب  %63 من  نتائج  بح�شب  �ال�شو�ت  من   31،69%
يف �ال�شتحقاق �لذي جرى �جلمعة و�ل�شبت، متقدما على حزب �حلرية 
و�لدميوقر�طية �ملبا�شرة” �ليميني �ملتطرف برئا�شة �لت�شيكي �لياباين 
�الأهلي  ثالثا �حل��زب  %11،308. وحل  �ح��رز  �ل��ذي  �وكامور�  توميو 

�قليمي جديد عو�شا  وزر�ء  رئي�س 
على  و�ل��ت�����ش��وي��ت  بوت�شيمون  ع��ن 

قو�نني جديدة.
باأغلبية  ر�خ������وي  ح����زب  وي��ت��م��ت��ع 
لكنه  �ل�����ش��ي��وخ  جمل�س  يف  مطلقة 
�ال�شرت�كي،  �حل����زب  دع���م  ���ش��م��ن 
للمعار�شة،  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل��ت�����ش��ك��ي��ل 

ودعم و�شطيي كيود�د�نو�س.

�ل���وز�ر�ت  �مل��ب��د�أ  مهامها م��ن حيث 
)�لوطنية( طو�ل �ملدة �لتي �شيدوم 

فيها هذ� �لو�شع �ال�شتثنائي.
ويف حال مو�فقة جمل�س �ل�شيوخ يف 
�الأيام �لتالية على �الجر�ء�ت �لتي 
طلبها ر�خوي، ف�شيو��شل �لربملان 
حتى  مهامه  ممار�شة  �لكاتالوين 
�نتخاب  عليه  �شيتعذر  ل��ك��ن  ح��ل��ه 
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عودة 29 من اجلرحى اليمنيني لديارهم بعد 
رحلة عالج ناجحة يف الهند على نفقة االإمارات

16 �شهيدا و13 جريحا من ال�شرطة امل�شرية وم�شرع 15 اإرهابيا

االإمارات تدين احلادث االإرهابي يف �ضحراء الواحات
•• اأبوظبي-القاهرة-وام-وكاالت: 

�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  �أد�ن������ت 
�لعملية  �لعبار�ت  وباأ�شد  �ملتحدة 
�شحر�ء  يف  �مل��ج��رم��ة  �الإره���اب���ي���ة 
�ل����و�ح����ات مب��ح��اف��ظ��ة �جل���ي���زة يف 
و�لتي  �لعربية  م�شر  جمهورية 
و�إ�شابة  ����ش��ت�����ش��ه��اد  ع���ن  �أ���ش��ف��رت 
�ل�شرطة  ق�����و�ت  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
�لدكتور  معايل  و�شرح  �مل�شرية. 
�أن������ور ب���ن حم��م��د ق���رق���ا����س وزي���ر 
�ل���دول���ة ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة �أن 
وقالبا  قلبا  تقف  �الإم����ار�ت  دول���ة 
م��ع ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة �مل�����ش��ري��ة يف 
�لت�شدي لالإرهاب �لذي ي�شعى �إىل 
و�مل�شريني..  م�شر  �أمن  تقوي�س 
موؤكد� �أن هذه �جلرمية �الإرهابية 
�الأخرية لن تنال من عزمية م�شر 

على �جتثاث �الإرهاب.
تدعم  �الإم�������ار�ت  دول����ة  �إن  وق����ال 
جميع  يف  �مل�������ش���ري���ة  �حل����ك����وم����ة 
�لتي تتخذها ملو�جهة  �الإج��ر�ء�ت 

�الإرهاب.
باأن  ت��ام��ة  �أن��ن��ا على ثقة  و�أ���ش��اف 
ينجح  ل��ن  مل�شر  �ل�شر  ي��ن��وي  م��ن 
�أن  يف م�شاعيه �ل�شريرة .. موؤكد� 
و�الإ�شالمية  �لعربية  م�شوؤوليتنا 

رف�س  يف  و����ش��ح��ة  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 
�الإره��اب �أو �أي تربير له كما �أنها 

و��شحة يف دعمنا �لتام مل�شر.
و�أعرب معاليه عن خال�س تعازي 
دولة �الإم��ار�ت لل�شعب و�حلكومة 
�مل�شرية و�أ�شر �ل�شهد�ء ومتنياتها 

بال�شفاء �لعاجل للم�شابني.
�المن  ق���و�ت  م��ن   16 و��شت�شهد 
و��شيب 13 �آخرون بجروح م�شاء 
م�شلحني  م��ع  م��ع��ارك  يف  �جلمعة 
�لغربية  �ل�����ش��ح��ر�ء  يف  �ره��اب��ي��ني 
�مل�شرية، بح�شب ح�شيلة ن�شرتها 
�ل�شبت  �مل�شرية  �لد�خلية  وز�رة 

هي �الوىل.
��شماء  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ون�����ش��رت 
11 �شابطا  �ل�16 وهم  �ل�شهد�ء 
و�رب������ع������ة جم���ن���دي���ن ورق�����ي�����ب يف 
�لبحث  �ن  �ىل  م�شرية  �ل�شرطة 
�ح���د �شباط  ع���ن  ج���اري���ا  ز�ل  م���ا 

مديرية �من �جليزة.
و��شارت �ي�شا �ىل م�شرع و��شابة 

15 من �مل�شلحني �الرهابيني.
معلومات  �ن  ب��ي��ان  يف  و�و���ش��ح��ت 
�لوطني  �الأم�������ن  ل���ق���ط���اع  وردت 
ح��������ول �إت�������خ�������اذ جم����م����وع����ة من 
�ل��ع��ن��ا���ش��ر �الإره��اب��ي��ة م��ن �إحدى 
�ل�شحر�وى  ب��ال��ع��م��ق  �مل���ن���اط���ق 

 - )�أكتوبر  135 بطريق  بالكيلو 
�لو�حات( مبحافظة �جليزة مكاناً 
و�لتجهيز  و�ل��ت��دري��ب  ل��الإخ��ت��ب��اء 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ات �إره���اب���ي���ة.. ويف 
���ش��وء ت���و�ف���ر ه���ذه �مل��ع��ل��وم��ات مت 
�إعد�د �لقو�ت للقيام مباأموريتني 
و�لفيوم  �جل��ي��زة  حمافظتي  م��ن 

ملد�همة تلك �ملنطقة.
و�فاد م�شدر �مني �ن قو�ت �المن 
�ل�شبت  م�����ش��اء  ت��و����ش��ل  �مل�����ش��ري��ة 

مالحقة �ملهاجمني يف �ملنطقة.
ك������ان �ل����ن����ائ����ب �ل�����ع�����ام �مل�������ش���ري، 
�أحمد �شادق، كلف  �مل�شت�شار نبيل 
�أمن  نيابة  �ل�شبت،  �أم�����س  �شباح 
ب��ب��دء حتقيقات  �ل��ع��ل��ي��ا،  �ل���دول���ة 
فورية يف �حل��ادث �الإرهابي �لذي 
�ل����و�ح����ات، م�شاء  ب�����ش��ح��ر�ء  وق���ع 
مقتل  عن  �أ�شفر  و�ل��ذي  �جلمعة، 
عدد من �ل�شباط و�أفر�د �ل�شرطة 
عنا�شر  م��ع  م�شلحة  م��و�ج��ه��ة  يف 

�إرهابية.
وكان من �ملقرر �أن يد�شن �لرئي�س 
�مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي ظهر 
�جلديدة  �لعلمني  مدينة  �ل�شبت 
�ملر��شم  �أن  �إال  غ�����رب(  )���ش��م��ال 
با�شم  �مل��ت��ح��دث  ب��ح�����ش��ب  �أرج���ئ���ت 

�لرئا�شة عالء يو�شف.

احلكومة اال�ضبانية تعلق مهام حكومة كاتالونيا
اإ�ضرائيل تق�ضف املدفعية ال�ضورية يف اجلوالن

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

هاجم جي�س �الإحتالل �ال�شر�ئيلي �ملدفعية �ل�شورية بعد �إطالق قذ�ئف 
على مرتفعات �جل���والن ع��رب خ��ط �إط���الق �ل��ن��ار، م��ه��دد� ب��رد �أع��ن��ف يف 
جانبي  على  �ملناطق  بع�س  على  �ل�شورية  �حلكومة  وت�شيطر  �مل�شتقبل. 
خط �إطالق �لنار، بينما ت�شيطر جماعات �ملعار�شة �مل�شلحة على �ملناطق 

�لباقية، مبا يف ذلك جماعة مو�لية لتنظيم د�ع�س.
بغ�س  �ل�شوري،  �جلي�س  على  �شريد  �إن��ه  قال  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  ولكن 
�لنظر عمن كان م�شوؤوال عن �إطالق �لقذ�ئف �أو عما �إذ� كان متعمد� �أم 
ال.  وقالت وز�رة �لدفاع �ل�شورية �إن �ملعار�شة �مل�شلحة �أطلقت �لقذ�ئف 
على �ملناطق �لتي ت�شيطر عليها �إ�شر�ئيل ال�شتفز�زها للرد على �جلي�س 

�ل�شوري.
�لقذ�ئف  الإط���الق  م��ر�ت  الأرب���ع  تعر�س  �إن��ه  �ال�شر�ئيلي  �جلي�س  وق��ال 
�أو  �الإ�شر�ئيلي عن حدوث خ�شائر  �شمايل �جل��والن. ومل يعلن �جلي�س 
��شتهدفت  �لتي  �لقذ�ئف  على  رد�  �الح��ت��الل  جي�س  و�أ���ش��اف  �إ���ش��اب��ات. 
�ل�شوري  للنظام  مد�فع  ثالثة  �ال�شر�ئيلي  �جلي�س  ��شتهدف  �إ�شر�ئيل، 
م�شتقبال  مماثل  ح��ادث  �أي  و�أ���ش��اف  �ل�شورية.  �جل���والن  مرتفعات  يف 
�لنظام  يعد  �إن��ه  قائال  فعله،  رد  لتكثيف  �ال�شر�ئيلي  �جلي�س  �شي�شطر 

�ل�شوري م�شوؤوال عن �أي عملية من د�خل �ملنطقة.
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اأخبـار الإمـارات
منح 362 قطعة اأر�ش �ضكنية الأهايل ال�ضارقة

•• ال�صارقة-وام:

طلباً   362 �الر����ش��ي  لتخ�شي�س  �لد�ئمة  �للجنة  �أق��رت 
لالأر��شي �ل�شكنية باإمارة �ل�شارقة فيما �عتذرت عن 16 
ط��ل��ب��اً ل��ع��دم ����ش��ت��ي��ف��اء �ل�����ش��روط وذل���ك خ���الل �الجتماع 

�لذي عقد موؤخر� مبقر د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة.
وذك���ر ���ش��ع��ادة ول��ي��د ب��ن ف���الح �مل��ن�����ش��وري رئ��ي�����س �للجنة 
�أر�س  طلب   362 �الج��ت��م��اع  خ��الل  �عتمدت  �للجنة  �إن 
ملو�طنني يف مناطق خمتلفة يف �الإمارة “ مدينة �ل�شارقة 
كلباء   - �ل�شرقية  و�ملنطقة   – �لو�شطى  و�ملنطقة   –
وخورفكان - ودبا �حل�شن – ومدينة �حلمرية “ �مل�شتوفية 

و�عتذرت  �الإم��ارة  �الأر��شي يف  �خلا�شة مبنح  للمتطلبات 
عن 16 طلبا لعدم ��شتيفاء �شروط �لتخ�شي�س.

لتلبية  �ل�شبل  �أف�شل  ناق�شت  �للجنة  �أن  �شعادته  و�أو�شح 
ين�شجم  ومب��ا  �ل�شكنية  �الأر����ش��ي  من  �اله��ايل  �حتياجات 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  مع 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �الع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وتعليمات 
�لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة و�ملتابعة �حلثيثة 
�ملو�طنني  �حتياجات  بتلبية  �لتنفيذي  �ملجل�س  قبل  من 
من �الر��شي وتوفريها لهم وفق �إج��ر�ء�ت عمل متطورة 

و�شريعة ومب�شطة.

م�شري� �ىل �ن �للجنة ناق�شت �ي�شا ��شرت�طات تخ�شي�س 
�الأر��شي و�آلية توزيعها و�شحبها.

كما لفت �إىل �أن �للجنة ��شتعر�شت نتائج �الجتماع �الأخري 
مع د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة و�لدور �اليجابي و�ملحوري 
�لذي تقوم به �لد�ئرة يف دعم �عمال �للجنة ومبا ي�شاهم 

ب�شكل �يجابي يف حتقيق �أهد�ف �للجنة.
ح�شر �الجتماع عبد�هلل مطر ترمي- نائب رئي�س �للجنة 
عبد  و�الأع�����ش��اء  �للجنة  مقرر   - حلي�س  �شعيد  خليفة  و 
و�ملهند�س  �لنقبي  حميد  و�شالح  �حل�شان  عبيد  �لعزيز 
و��شماعيل  بوغامن  حممد  و�شلطان  �لنقبي  ر��شد  �أمي��ن 

�شامل عبيد و�ملهند�س �شامل مبارك بن دملوك.

الثاين من نوفمرب .. احتفاالت الوزارات واجلهات االحتادية بـ » يوم العلم «
•• دبي-وام:

�أ�شدرت وز�رة �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل تعميما يق�شي بتقدمي �الحتفاالت ب�يوم �لعلم – للعام 2017 - 
�إىل يوم �خلمي�س �ملو�فق �لثاين من نوفمرب بدال من يوم �جلمعة �ملو�فق �لثالث من نوفمرب.

ودعت �ل��وز�ر�ت و�جلهات �الحتادية و�جلهات �لتابعة لها �إىل رفع علم �لدولة على �ل�شارية يف ذلك �ليوم يف متام 
�ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا. وحتتفل �الإمار�ت �شنويا ب�يوم �لعلم .. تز�منا مع ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« رئا�شة دولة �الإمار�ت.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« قد �أطلق يف �لعام 2013 حملة وطنية �شنوية �شاملة �حتفاال ب�يوم �لعلم تز�منا مع ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو 

رئي�س �لدولة مقاليد �حلكم.
ويعد يوم �لعلم منا�شبة وطنية يتم خاللها رفع �لعلم على �ملباين و�ملر�فق و�ملوؤ�ش�شات تعبري� عن �النتماء و�لوالء 

للوطن وقيادته �لر�شيدة و�لتم�شك بقيم �الحتاد �لتي �أر�شاها �الآباء �ملوؤ�ش�شون.

عودة 29 من اجلرحى اليمنيني لديارهم بعد رحلة عالج ناجحة يف الهند على نفقة االإمارات
•• عدن- وام:

تكللت  �لهند  جمهورية  يف  عالجية  رحلة  بعد  �م�س  »ع��دن«  �ملوؤقتة  �ليمنية  �لعا�شمة  �إىل  عاد 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  نفقة  على  �لعالج  تلقو�  �لذين  �ليمنيني  �جلرحى  من   29 بالنجاح 
�ملتحدة بتوجيهات من �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة »حفظه �هلل« ومتابعة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل » و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة. كان يف ��شتقبال �جلرحى �ليمنيني 
- �لذين عادو� �إىل ديارهم بعد �أن من �هلل عليهم بال�شفاء - ليو��شلو� م�شرية �لعطاء و �لت�شييد 
و �لعمر�ن و لي�شاركو� يف �إعادة بناء ما خربه �النقالبيون وما دمروه- �ملهند�س جمعة �ملزروعي 
�أ�شاد  �ل��ه��الل. وق��د  مدير �لهالل �الأح��م��ر �الإم��ار�ت��ي يف ع��دن وع��دد من �لعاملني �شمن بعثة 
�جلرحى بالوقفة �الأخوية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل جانبهم و ما قدمته لهم حتى 
يعودو� ملمار�شة حياتهم جمدد� مفعمني باالأمل يف غد �أف�شل .. وحيو� جهود �لقيادة �لر�شيدة 
�لتي  وتوجيهاته  �لدولة »حفظه �هلل«  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
ع��دد من  �أن  بالذكر  . جدير  �ليمني  لل�شعب  و�شعبا  قيادة وحكومة  �الإم���ار�ت  تكنه  ع��ربت عما 
تكفلت �لدولة بعالجهم يف م�شت�شفياتها قد بلغ 300 جريح مع نفقات مر�فقيهم وذلك يف �إطار 
�لدعم �ملتو��شل �لذي تقدمه دولة �الإمار�ت لالأ�شقاء يف �ليمن. وكانت دولة �الإمار�ت قد تكفلت 
من قبل بعالج 1500 من �جلرحى �ليمنيني يف كل من �ململكة �الأردنية �لها�شمية وجمهورية 

�ل�شود�ن وجمهورية �لهند و�شريت �لقو�فل �لطبية و�الإغاثية دعما لالأ�شقاء يف �ليمن.

»اأبوظبي للمعا�ضات« يطلق خا�ضية جديدة للحفاظ على احلقوق التاأمينية
•• اأبوظبي-وام:

�أطلق �شندوق معا�شات ومكافاآت �لتقاعد الإمارة �أبوظبي خا�شية �ال�شتقطاع 
�ملبا�شر من �حل�شاب �مل�شريف للموؤمن عليهم ل�شم �خلدمات �ل�شابقة وذلك 
تنفيذ� ال�شرت�تيجية �ل�شندوق �لهادفة �إىل �إثر�ء جتربة �ملتعاملني وتقدمي 
خدمات وعمليات ذكية ودعما للتوجه �حلكومي يف ت�شهيل ح�شول �ملو�طنني 

على �خلدمات وجعلهم �أكرث �شعادة.
ويقوم �ل�شندوق - مبوجب هذه �خلا�شية - با�شتقطاع مبالغ �شم �خلدمات 
جهات  تدخل  دون  مبا�شرة  عليهم  للموؤمن  �مل�شريف  �حل�شاب  من  �ل�شابقة 
�لعمل مما �شيوفر على جهات �لعمل �جلهد �الإد�ري يف حتميل بيانات �شم 
�خلدمة و�إيد�ع �ملبالغ يف ح�شاب �ل�شندوق وربطها بالبيانات �ملحملة يف بو�بة 
ب�شد�د  عليهم  �ملوؤمن  �لتز�م  يف  �خلا�شية  وت�شاهم  �الإلكرتونية.  �ل�شندوق 
على  و�جلهد  �لوقت  توفر  وبالتايل  �ملحدد  �لوقت  يف  �خلدمة  �شم  مبالغ 

فريق عمل �ل�شندوق يف متابعة �جلهات �ملتاأخرة يف �شد�د �الأق�شاط.
�لتقاعد  �شاأن معا�شات ومكافاآت  2000 يف  ل�شنة   2 رقم  �لقانون  وبح�شب 

�ل�شابقة  للموؤمن عليه �شم فرت�ت �خلدمات  فاإنه يحق   .. �أبوظبي  الإم��ارة 
�ل�شم  ويكون  �لقانون  يف  عليها  �ملن�شو�س  �جلهات  �إح��دى  يف  ق�شاها  �لتي 
الحت�شاب فرت�ت �ل�شم من �شمن مدة �خلدمة �الإجمالية لغايات ��شتحقاق 
�ملعا�س �لتقاعدي �أو �ملكافاأة. كما يحق للموؤمن عليه تق�شيط تكلفة �ل�شم مبا 
ال يتجاوز مدة 60 �شهر� �أو قبل بلوغه �شن �الإحالة للتقاعد منذ ح�شوله 

على �ملو�فقة �لنهائية.
وكانت جهات �لعمل يف �ل�شابق تتوىل عملية حتويل �لبيانات و�ملبالغ �ملرتتبة 
�الإلكرتونية  �لبو�بة  خالل  من  �ل�شابقة  �خلدمات  ل�شم  عليه  �ملوؤمن  على 
لل�شندوق ويف بع�س �حلاالت تتاأخر بع�س �جلهات بت�شديد هذه �ملبالغ �أو ال 
تنتظم بت�شديدها �شهريا �إال �أنه من خالل هذه �خلا�شية �شيتم ب�شكل مبا�شر 
ب�شكل مبا�شر  �مل�شريف  �ملوؤمن عليه  �لدفعات من ح�شاب  ��شتقطاع  ومنتظم 

دون تدخل جهة �لعمل.
�مل�شروع  لهذ�  �لتجريبية  �ملرحلة  من  للمعا�شات  �أبوظبي  �شندوق  و�نتهى 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب��رتول  �شركات  وه��ي  جهات  �أرب���ع  ت�شمن  و�ل��ت��ي  بنجاح 
“بروج” �إ�شافة  �ملحدودة  �لبال�شتيكية  للد�ئن  و�أبوظبي  �لوطنية  و�حلفر 

لل�شندوق.
�ل�شهرية  �ال���ش��رت�ك��ات  ت�شديد  ع��ل��ى  �خل��ا���ش��ي��ة  �شتطبق  �أخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
�شهري  ب�شكل  �لعمل  جهات  قيام  عن  فعو�شا  للمعا�شات  �أبوظبي  ل�شندوق 
�لبو�بة  ع��رب  عليهم  ل��ل��م��وؤم��ن  �ل�����ش��ه��ري��ة  �ال���ش��رت�ك��ات  ك�����ش��وف��ات  بتحميل 
�ل�شهرية  �ال�شرت�كات  با�شتقطاع  �ل�شندوق  �شيقوم  لل�شندوق  �الإلكرتونية 

مبا�شرة من �حل�شاب �مل�شريف جلهات �لعمل.
ومت تطبيق �خلا�شية على جمموعة من �جلهات يف �لقطاع �خلا�س و من 
�ملمكن �أن تتقدم �أي جهة بطلب لل�شندوق لال�شرت�ك يف هذه �خلا�شية �لتي 
من �ملتوقع �أن ت�شاهم يف �رتقاع ن�شبة جمع �ال�شرت�كات �ل�شهرية يف �لوقت 
�ملحدد و�نخفا�س ن�شبة خمالفات تاأخر �شد�د �ال�شرت�كات �ل�شهرية من قبل 

جهات �لعمل.
و�أك���د ���ش��ع��ادة خلف ع��ب��د�هلل رح��م��ه �حل��م��ادي م��دي��ر ع��ام ���ش��ن��دوق �أبوظبي 
�ملبتكرة للحفاظ على  د�ئما الإيجاد �حللول  ي�شعى  �ل�شندوق  �أن  للمعا�شات 
�ال�شتد�مة �ملالية لل�شندوق وحت�شني �لعمليات و�الإجر�ء�ت وجعل خدماته 
�لعاملية وي�شب يف م�شلحة �ملو�طنني  �أكرث تطور� مبا يتما�شى مع �ملعايري 

وتاأمني م�شتقبلهم �لتقاعدي و�حلفاظ على حقوقهم �لتاأمينية.
�لعمل  �لعالقة مع جهات  �أو��شر  �ل�شندوق على توطيد  �إىل حر�س  و�أ�شار 
�ل�شندوق  ب��ني  �لو�شيط  �عتبارهم  على  �لرئي�شيني  �ل�شركاء  �أح��د  كونهم 
�ملوؤمن  وبيانات  �لتقاعدية  لال�شرت�كات  �الأ�شا�شي  و�مل��ورد  عليهم  و�مل��وؤم��ن 

عليهم.
�لعبء  تقليل  يف  �شي�شاهم  �ملبا�شر  �ال�شتقطاع  خا�شية  �إط��الق  �أن  و�أو���ش��ح 
نتيجة  عليهم  �الإ�شافية  �ملبالغ  ترتب  ويقلل من فر�شة  �لعمل  على جهات 
حقوق  على  حمافظته  بجانب  �لتقاعدية  �ال���ش��رت�ك��ات  �شد�د  يف  لتاأخرهم 

�ملوؤمن عليهم بطريقة �شهلة وم�شمونة.
يذكر �أن �شندوق �أبوظبي للمعا�شات ي�شتلم ��شرت�كات �شهرية عن 83 �ألفا 
يف  و27%  �حلكومي  �لقطاع  يف  منهم   66% يعمل  عليه  موؤمنا  و314 

�لقطاع �ل�شبه حكومي و%7 يف �لقطاع �خلا�س.
وبلغ جمموع معامالت �شم �خلدمات �ل�شابقة خالل �لن�شف �الأول من �لعام 
�ألفا و404 معامالت خالل عام  �جلاري 747 معاملة ..بينما بلغ عددها 

.2016

انطالق التمرين الع�ضكري اآيرون ماجيك 18 بني القوات االإماراتية ونظريتها االأمريكية

الهالل االأحمر االإماراتي يوزع حقائب مدر�ضية على الطالب يف ترمي بح�ضرموت

•• اأبوظبي-وام:

�مل�شرتك  �لع�شكري  �لتمرين  فعاليات  �ل��دول��ة  �أر����س  على  �أم�����س  �نطلقت 
�الأمريكية  و�لقو�ت  �الإمار�تية  �مل�شلحة  �لقو�ت  18( بني  )�آي��رون ماجيك 
�مل�شلحة  قو�تنا  جتريها  �لتي  �مل�شرتكة  �لع�شكرية  �لتمارين  �شمن  وذل��ك 
�لكفاءة  رف��ع  بغية  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل��دول  ق��و�ت  مع  �لعام  م��د�ر  على 

�لقتالية و�كت�شاب �ملزيد من �خلرب�ت �مليد�نية و�لعمل على توحيد �ملفاهيم 
ويهدف  �ل��ت��م��ري��ن.   يف  �مل�����ش��ارك��ة  �الأط����ر�ف  ب��ني  �لع�شكرية  و�مل�شطلحات 
�لتمرين - �لذي ياأتي �شمن �تفاقيات �لتعاون �لع�شكري �مل�شرتك بني دولة 
�الإمار�ت و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية - �إىل تعزيز �أو��شر �لتعاون و�لعمل 
�مل�شرتك وتبادل �خلرب�ت يف �ملجاالت �لع�شكرية مما ي�شاهم يف رفع �لقدرة 
�مل�شلحة  و�لقو�ت  �مل�شلحة  قو�تنا  بني  �لتن�شيق  وزي��ادة  �لقتالية  �لع�شكرية 

�الأم��ري��ك��ي��ة وذل���ك �ن��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
�لد�ئم على رفع م�شتوى �الأد�ء و�لكفاءة و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد وفق 
��شرت�تيجية و��شحة �ملعامل تهدف �إىل �الرتقاء بامل�شتوى �لعام و�جلاهزية 
�لقتالية لقو�تنا �مل�شلحة للتعامل مع �الأجهزة و�الأ�شلحة �حلديثة على كافة 

م�شارح �لعمليات.
وي�شهم �أيرون ماجيك 18 - �لذي ي�شتمر ملدة �أ�شبوعني - يف زيادة �لكفاءة 

�لدفاعية يف جماالت �لعمليات �لع�شكرية و�لتدريب على تخطيط وتنفيذ 
عمليات �لقتال وتخطيط وتنفيذ و��شناد عمليات �الإنز�ل �لبحري و�لهجوم 
�ملختلفة  لالأ�شلحة  �مل�����ش��رتك  �الأم��ث��ل  و�ال���ش��ت��خ��د�م  �ملبنية  �مل��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
�شبيل  يف  �لد�خلي  �الأمني  �لتدريب  وفعاليات  �حلية  بالذخرية  و�لتمرين 
�لقتالية  �لكفاءة  لرفع  �الأمثل  �لتدريب  و�أ�شلوب  �مل�شرتك  �لعمل  توحيد 

لقو�تنا �مل�شلحة مبا يو�كب �لع�شر.

•• ح�رضموت-وام:

وزعت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي حقائب مدر�شية متنوعة على طالب 
�ليمنية  وبعالل مبديرية ترمي يف ح�شرموت  �ل�شيخ  �آل  م�شيلة  مدر�شتي 
مع  وتفاعال  �ملجتمعي  �ل�شعيد  على  تبذلها  �لتي  �جلهود  �إط��ار  يف  وذل��ك 
�ملبادرة �الإن�شانية عام �خلري �لتي وجه بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.

ل��ه��ذه �للفتة  �مل���د�ر����س وذووه����م ع��ن �شكرهم وت��ق��دي��ره��م  و�أع����رب ط���الب 
فريق  قبل  من  �ملتو��شلة  للجهود  و�متنانهم  �الإم���ار�ت  لدولة  �الن�شانية 
�ل��ه��الل �الأح��م��ر �الم��ار�ت��ي يف ح�شرموت م��ن �أج��ل ت��وزي��ع ه��ذه �حلقائب 
�ملدر�شية ما يخفف �لعبء عن �الأ�شر �ليمنية يف ظل ما تعانيه �ليمن وما 

تعاي�شه من ظروف.
وقال عبد�لعزيز �جلابري رئي�س �لهالل �الأحمر �الإمار�تي بح�شرموت يف 
ت�شريحات له عقب �لتوزيع �إن هذه �مل�شاعد�ت تاأتي �شمن مبادر�ت �ن�شانية 

يف  م�شاريع  ع��دة  تبنيها  جانب  �إىل  ح�شرموت  مناطق  يف  للهيئة  م�شتمرة 
�لعديد  �إىل  �إ�شافة  تاأثيثها  و  وتاأهيلها  �مل��د�ر���س  كبناء  �لتعليمي  �جلانب 
من �مل�شاريع �الآخرى �ملوجهة للقطاع �لتعليمي ل�شمان �عد�د جيل متعلم 
يبني �ليمن �جلديد �خلايل من �حلروب و�الأزمات.. موؤكد� �أن �لهيئة تويل 
�هتماما كبري� لدعم �مل�شرية �لتعليمية باليمن و�لتخفيف عن كاهل �الأ�شرة 

�ليمنية .
و�شدد �جلابري على �أن �لهيئة �شت�شعى جاهدة لتخطيط وتقييم م�شاهماتها 

�شريحة  �أك��رب  �إىل  وو�شولها  تنوعها  ل�شمان  �شديدة  بعناية  �الجتماعية 
�لتغيري  �إح��د�ث  �الأك��رث حاجة بهدف  �ل�شر�ئح  �ملجتمع خا�شة  ممكنة من 

�اليجابي �ملن�شود .
�إدخال  يف  ودوره���ا  �لهيئة  م��ب��ادرة  باملديرية  �مل�شئولون  ثّمن  جانبهم  م��ن 
تعك�س  �مل�شاعد�ت  هذه  �أن  موؤكدين  �الأطفال  قلوب  �إىل  �لبهجة  و  �لفرحة 
�ليمني كافة  �ل�شعب  ف��ئ��ات  �الإم��ار�ت��ي��ة على دع��م  �ل��ق��ي��ادة  ج��ه��ود وح��ر���س 

وتوفري �حتياجات �الأطفال من حقائب وقرطا�شية و�ألعاب.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�ص اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

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

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

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

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
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طحنون بن حممد يوؤدي �ضالة 
اجلنازة على جثمان حميد ال�ضام�ضي

•• العني-وام:

�أدى �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني ظهر �م�س 
�شالة �جلنازة على جثمان �ملغفور له حميد بن ر��شد علي �ل�شغري �ل�شام�شي وذلك يف 
جامع �ملعرت�س �لكبري يف مدينة �لعني. كما �أدى �ل�شالة �إىل جانب �شموه �ل�شيخ ذياب 
بن طحنون �آل نهيان و�ل�شيخ ز�يد بن طحنون �آل نهيان وعدد من �مل�شوؤولني وجمع 

من �ملو�طنني و�ملقيمني يف مدينة �لعني.
�أن  تعاىل  ..د�عيا �هلل  �لفقيد  و�أ�شرة  الأبناء  تعازيه ومو��شاته  �شموه عن �شادق  وعرب 

يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �أهله �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

اأحمد خليفة ال�ضويدي وحممد بن مكتوم بن 
را�ضد يعزيان اأجنال حممد املال بوفاة والدتهم

•• دبى-وام:

قدم معايل �أحمد خليفة �ل�شويدي ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و �ل�شيخ حممد بن 
مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم و�جب �لعز�ء الأجنال معايل حممد �شعيد �ملال بوفاة و�لدتهم 
�ملغفور لها �شارة بنت حمد ثاين. و�أعرب معايل �أحمد خليفة �ل�شويدي و �ل�شيخ حممد 
بن مكتوم بن ر��شد خالل زيارتهما كل على حد� جمل�س �لعز�ء يف ند� �ل�شبا عن خال�س 
�لعز�ء ل�شعيد وحمد و يو�شف بن حممد �ملال و�آل �لفقيدة وذويها �شائلني �ملوىل عز وجل 

�أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم �أهلها �ل�شرب و�ل�شلو�ن .
كما قدم �لعز�ء عدد من �لوزر�ء وكبار �مل�شئولني وكبار �ل�شخ�شيات و�أعيان �لبالد.

دعت اجلمهور اإىل التقيد بالقوانني وعدم تركيبها ب�شكل ع�شوائي

بلدية مدينة اأبوظبي توجه 63 اإنذارًا لالأطباق الالقطة و26 لالأعالم وتزيل 10 م�ضوهات يف م�ضفح ال�ضناعية

اأ�شدرت 123 بطاقة �شرف

بلدية مدينة العني ت�ضرف 5.7 مليون كي�ش اعالف يف 15 مركزا

•• اأبوظبي –الفجر: 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وج��ه��ت 
منطقة  يف  نفذتها  حملة  خ��الل 
�إن�����ذ�ر�ً   63 �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  م�شفح 
�مل�شوهة  �ل���الق���ط���ة  ل���الأط���ب���اق 
�إن������ذ�ر�  و26  �ل����ع����ام،  ل��ل��م��ظ��ه��ر 
ب�����ش��اأن �الأع����الم �ل��ت��ال��ف��ة، و�أز�ل���ت 
ب�شكل  ل���الأع���الم  10م�شوهات 
ب���ه���دف �حلفاظ  وذل�����ك  ف������وري، 
و�حل�شاري  �ل���ع���ام  �مل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى 
مقومات  وت����وف����ري  ل���ل���م���دي���ن���ة، 
يف  للجميع  و�ل�����ش��ح��ة  �ل�����ش��الم��ة 
غري  مظاهر  �أي  م��ن  تخلو  بيئة 
متطابقة مع ما ت�شبو �إليه بلدية 
ب��ت��وف��ري �شبل  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 

�لر�حة، وجعل �ملدينة �أجمل.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ودع�����ت 
معها  �ل���ت���ع���اون  �إىل  �جل���م���ه���ور 
�ملدينة،  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  يف 
و�أن  ف��ي��ه��ا،  �حل�����ش��ارة  روح  وب���ث 
�حلفاظ  يف  معها  �شركاء  يكونو� 
تركيب  وع��دم  �لعام،  �ملظهر  على 
�الأطباق �لالقطة �مل�شوهة ب�شكل 

•• العني - الفجر 

�لعلفية   �مل��و�د  بيع  مر�كز  �شرفت 
ببلدية مدينة �لعني ما يزيد عن 
�العالف  من  كي�س  مليون   5.7
، م���ن خالل  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل���ف���رتة  يف 
مناطق  جميع  يف  �ملنت�شرة  مر�كز 
مدينة �لعني و �لبالغ عددها 15 
مركز تتوزع يف �لهري و �شويحان و 
�ل�شويب و �لفقع و�ليحر و �خلزنة 
و رماح و �لزعلة و �لقوع و �لوجن 
، و توفر هذه �ملر�كز 6 �أن��و�ع من 
للمو��شي  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �الع����الف 
و�جل�����م�����ال و�ل�����دج�����اج و�ل���ط���ي���ور 

و�لغزالن و �الأر�نب .
و ك��ان �الإق��ب��ال �الأك���رب على علف 
�ملو��شي بن�شبة %91 من طلبات 
�لبيع يف مر�كز بيع �الأعالف حيث 
ي��ت��م ت���وف���ري �أن�������و�ع خم��ت��ل��ف��ة من 
�ل�شبو�س  و  �ل�����ش��ب��و���س  و  �ل�����ش��ع��ري 
ل�����ش��م��ان �خ��ت��ي��ار �لنوع  �مل��خ��ل��وط 

�ملنا�شب .

ع�شو�ئي خمالف للقانون.
�ل��ب��ل��دي��ة ج��م��ي��ع فئات  وذّك�������رت 
�ملجتمع ب�شرورة �اللتز�م باأحكام 
 2012 ل�شنة   2 رق���م  �ل��ق��ان��ون 
�لعام  �ملظهر  على  �حلفاظ  ب�شاأن 
و�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��ك��ي��ن��ة �ل��ع��ام��ة يف 
�لالئحة  و�أحكام  �بوظبي،  �إم��ارة 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ب���������ش����اأن �الأط�����ب�����اق 

كابالت  ت����ديل  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
�لتو�شيل على و�جهة �ملبنى.

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  و�أك�����دت 
�أن���ه���ا ت���ب���ذل ج���ه���ود�ً و����ش��ع��ة مع 
���ش��رك��ائ��ه��ا �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني يف 
ط���رح ت�����ش��ور�ت ت��ط��وي��ري��ة لرفع 
�مل���ب���اين و�حل���ف���اظ عليها  ك���ف���اءة 
للمو��شفات  م��ط��اب��ق��ة  وج��ع��ل��ه��ا 

و�جلهود  للعا�شمة،  �حل�����ش��اري 
ل��رف��ع م�����ش��ت��وى كفاءة  �مل��ب��ذول��ة 
�أي�شاً  م��ط��اب��ق��ة  وج��ع��ل��ه��ا  �مل��ب��اين 
و�لبيئية  �ل�شحية  للمو��شفات 
�لتي تعترب �شمام �الأمان جلميع 
�ل��ق��اط��ن��ني يف �مل���دي���ن���ة و�ل������زو�ر 

و�ل�شياح.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وب��ي��ن��ت 

يقوم  م��ن  يعترب  حيث  �لالقطة 
�لتالية خمالفاً  �الأفعال  باأي من 
وذل��ك من خالل و�شع �أك��رث من 
�أ�شطح  على  الق��ط��ة  �شحون   4
يف  �ل�شرفات  يف  وو�شعها  �ملباين، 
�أن��و�ع �ملباين كافة، وكذلك و�شع 
�أ�شو�ر  على  �ل��الق��ط��ة  �ل�شحون 
�أ�شطح �ملباين �أو �أ�شو�ر �حلد�ئق، 

�ل��ب��ي��ئ��ة وم���و�ق���ع م�����ش��ت��د�م��ة، �إذ 
من  �مل�شوهات  خمتلف  و���ش��ع  �أن 
�ملنزلية  و�مل���خ���ل���ف���ات  �الأط�����ب�����اق 
من  �ملخالفات  ه��ذه  من  وغريها 
�أن تعيق �أي عملية �شيانة  �شاأنها 
�أو حتديث للبناء �لقائم، وكذلك 
�لعام  �ملنظر  ت�شويه  على  تعمل 
للوجه  ت�شيء  ع�شو�ئية  بطريقة 

و�لتز�مهم  �ل�����ش��ك��ان  ت���ع���اون  �أن 
يهدف  و�ال�شرت�طات  بالقو�نني 
على  �حل�����ف�����اظ  �الأول  ب����امل����ق����ام 
���ش��الم��ت��ه��م، وث��ان��ي��اً ي���رتك �آث���ر� 
�ملدينة  ي��ق�����ش��د  م���ن  ع��ن��د  ط��ي��ب��ا 
بهدف �ال�شتجمام و�ال�شتمتاع مبا 
و�أمان  �أم��ن  م��ن  �ملدينة  ب��ه  تنعم 

وخدمات ع�شرية وح�شارية.

ر��شد  �أح���م���د  �ل�����ش��ي��د   �أو�����ش����ح  و 
توزيع  مر�كز  م�شوؤول   – �لنايلي 
�مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و �ل��ع��ل��ف��ي��ة  ، �أن 
�لتابعة  �الع�������الف  ب���ي���ع  م����ر�ك����ز 
لبلدية مدينة �لعني ت�شعى خلدمة 
�ملتعاملني ب�شتى �الأ�شكال و لذلك 

ع��ل��ى �أك��ي��ا���س �إ���ش��اف��ي��ة م��ن نف�س 
، و  �ملو�د �مل�شرت�ه بكميات حمددة 
قد لقي هذ� �لعر�س �لقبول عند 

�ملتعاملني.
كما تقوم �ملر�كز بدر��شة متو�شط 
لتقدمي  د�ئ��م  ب�شكل  �ل�شوق  �شعر 

�خلدمة  ه�����ذه  ت����ق����دم  �الع��������الف 
�شرف  ب��ط��اق��ات  على  للحا�شلني 
�العالف ، و �لتي ميكن �حل�شول 
توزيع  مل���رك���ز  ب���ال���ت���وج���ه  ع��ل��ي��ه��ا  
�لرئي�شي/ �مل��رك��ز  �لغذ�ئية  �مل���و�د 

�الور�ق  م�����ش��ط��ح��ب��اً  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

مع  م�شتمرة  بعرو�س  تقوم  فهي 
�لعلفية  للمو�د  �مل���وردة  �ل�شركات 
للرتويج  �أو  خم���ت���ارة  م��و����ش��م  يف 
عن منتجاتها ، حيث قامت مر�كز 
ترويجي  بعر�س  �الع��الف  توزيع 
�ملتعامل باحل�شول  يقوم مبوجبة 

 ، عالية  ج���ودة  و  تناف�شية  �أ���ش��ع��ار 
مل�شتخدمي  �ل��وف��ر  ن�شبة  يبلغ  و 
4 دره����م عن  2 �ىل  �مل���ر�ك���ز م���ن 
�الأ�شو�ق  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  كي�س  ك��ل 

�خلارجية لبيع �العالف.
بيع  م���ر�ك���ز  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 

�لالزمة و �لتي تتمثل ب�شهادة ملن 
�أبوظبي  م��رك��ز  م��ن  �الم���ر  يهمه 
للرقابة �لغذ�ئية و�شورة �شخ�شية 
، و قد بلغ عدد �لبطاقات �مل�شروفة 
عن  ي���زي���د  م���ا   2016 �ل���ع���ام  يف 

�شرف �عالف . بطاقة   123

اليوم .. بدء تدري�ص اللغة ال�شينية

الرتبية توؤكد ال تعديل يف توقيت اليوم الدرا�ضي باملدار�ش احلكومية
•• دبي – حم�صن را�صد 

�ل�شينية  �للغة  تعليم  م�شروع  تطبيق  ب��دء  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تعتزم 
د�خل عدد من �ملد�ر�س �حلكومية �ملختارة يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية �عتبار� 

من �ليوم �الحد.
ووفقاً لتعميم �شادر من وز�رة �لرتبية و�لتعليم ح�شلت »�لفجر« على ن�شخة 
�جلوجيت�شو  ريا�شة  م�شروع  تطبيق  �ليوم  �لرتبية  وز�رة  �أي�شاً  تبد�أ  منه 

و�لن�شاط �حلر �ملوجه.
�إىل توفري بيئة مدر�شية  �أنها ت�شعى  �ل��وز�رة يف تعميما لها موؤخر�  و�أك��دت 
متو�زنة لكافة �لطلبة، ير�عى فيها حت�شيلهم �لعلمي و�الأكادميي، �إ�شافة 

�إىل تنفيذ �أن�شطة وفعاليات ت�شقل مو�هبهم و�إبد�عاتهم.
�أنه ال تعديل يف توقيت �ليوم �لدر��شي يف كافة  و�أو�شحت يف ذ�ت �لتعميم  
�ملد�ر�س �حلكومية، موؤكدة �أنه �شينتهي يف �لتوقيت �ملحدد له على مد�ر �أيام 
نافية   ، �إن��اث  �أو  ذكور  �شو�ء  �لطلبة  وفئة  �لدر��شية  للحلقة  وفقاً  �الأ�شبوع، 
ما رددته �إد�ر�ت بع�س �ملد�ر�س و�أبلغت به �لهيئة �لتدري�شية و�لطالبات �أن 
�أن تعميم  �أيام �الأ�شبوع ، الفتة �ىل  دو�م �خلمي�س �شيت�شاوى مع دو�م بقية 

�ل��وز�رة مل يرد فيه �أي �إ�شارة �ىل تغيري �ل��دو�م بل �أنها �أك��دت �أن �ل��دو�م ال 
تعديل فيه .

عن  �ملا�شي  �أغ�شط�س  نهاية  �أعلنت  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أن  �إىل  ي�شار 
�لثانوية من  �ملرحلة  �ختيارية لطلبة  كلغة  �ل�شينية  �للغة  تدري�س  عزمها 
كمرحلة  حكومية  مد�ر�س  ع�شرة  د�خل  ع�شر  �لثاين  وحتى  �لعا�شر  �ل�شف 

�أوىل.
�إىل   �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة،  ل��ل��غ��ة  22 م��ع��ل��م��اً  �ل������وز�رة ع��ن تعيينها  وك�����ش��ف��ت 
�لطلبة  لرفد  وذل��ك  �ل�شينية،  �للغة  مبادرة  تطبيق  بهدف  �خت�شا�شيان، 
يف  ل��ل��دخ��ول  �أم��ام��ه��م  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �ل�شينية  للجامعات  �الإم��ار�ت��ي��ني 

جماالت �قت�شادية متنوعة.
ويف �شياق مت�شل �عتمدت وز�رة �لرتبية و�لتعليم تدري�س ريا�شة �جلوجيت�شو 
د�خل 22 مدر�شة حكومية يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية لطلبة �حللقة �لثانية 

و�ملرحلة �لثانوية، حمددة زمن ح�شة �جلوجيت�شو ب� 45 دقيقة.
وتعد ريا�شة �جلوجيت�شو �إحدى �لريا�شات �شريعة �لتطور وذلك الأ�شلوبها 
�لفعال يف �لدفاع عن �لنف�س و هو ما يعزز مفهوم مقدرة �ل�شخ�س �ل�شعيف 

�شغري �حلجم �لدفاع عن نف�شه بنجاح �شد �شخ�س �أكرب حجماً وقوة.

»االأعلى لالأمومة والطفولة« يدعم اأ�ضحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �الأم��ني  �لفال�شي  عبد�هلل  �ل��رمي  �شعادة  �أك��دت 
للمجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة حر�س و�هتمام 
�أطلقت  �أن  بعد  خا�شة  �لهمم  �أ�شحاب  بفئة  �ملجل�س 
�الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
و�لطفولة  لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ�شرية 
�خلطة  �ملا�شي  م��ار���س  �شهر  �الإمار�ت” خ��الل  �أم   “
�أ�شحاب  م��ن  �لطفل  ح��ق��وق  لتعزيز  �ال�شرت�تيجية 

�لهمم. 
�إط���ار ه��ذ� �اله��ت��م��ام قدم  �إن���ه يف  و�أ���ش��اف��ت �شعادتها 
�لهمم  �أ�شحاب  �إىل  �ملجل�س م�شاعد�ت قيمة  موظفو 
عبارة عن �شماعات وكر��شي متحركة لي�شتفيدو� منها 

يف تنقالتهم �ل�شخ�شية وت�شهيل عملهم.
�ملبادر�ت  �شمن  ت��اأت��ي  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  �أن  و�أو���ش��ح��ت 

بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بها  توجه  �لتي  �الإن�شانية 
�أ�شحاب �لهمم باعتبارهم فئة هامة  مبارك مل�شاعدة 

يف �ملجتمع ينبغي تقدمي �لعون لها يف كل وقت.
و�أ�شارت �إىل �أن مبادرة موظفي �ملجل�س تاأتي �ن�شجاما 
مع “عام �خلري” �لذي �أعلنته �لقيادة �لر�شيدة للدولة 
�إن�شانية  �لعون ملن يحتاجه وتنفيذ مبادر�ت  لتقدمي 

ت�شتهدف �لفئات و�الأ�شر �ملتعففة يف �ملجتمع. 
عدة  نظم  �ملجل�س  �إن  �لفال�شي  �ل��رمي  �شعادة  وقالت 
حلقات �شبابية بالتعاون مع وز�رة �لدولة لل�شباب مت 
خاللها �ال�شتماع �إىل مطالب و�آمال عدد من �أ�شحاب 
�لهمم و�مل�شاكل �لتي تعرت�س طريق حياتهم و�ل�شبل 

�لكفيلة بدجمهم يف �ملجتمع.
�ل��ت��ي تربع  �مل�����ش��اع��د�ت -  �أن���ه �شيتم ت��ق��دمي  وذك����رت 
�الأحمر  �ل��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  �إىل   - �مل��ج��ل�����س  ب��ه��ا م��وظ��ف��و 
�الإمار�تي لتقوم بدورها بت�شليمها �إىل �أ�شحاب �لهمم 

�مل�شتحقني.

اأبوظبي ت�ضت�ضيف املوؤمتر الدويل لل�ضالمة املرورية اأول نوفمرب
•• اأبوظبي -وام:

مع  ب��ال��ت��ع��اون   « �مل��روري��ة  لل�شالمة  �الإم�����ار�ت  جمعية   « تنظم 
�ملنظمة �لدولية للوقاية من حو�دث �لطرق و�ملنظمة �لعربية 
�لدويل  �مل��وؤمت��ر  �لعاملية  �ل�شحة  ومنظمة  �مل��روري��ة  لل�شالمة 
يف  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  »�أث����ر  ع��ن��و�ن  حت��ت  �مل���روري���ة  لل�شالمة 
�ل�شلوك �ملروري« وذلك يومي �الأول و�لثاين من نوفمرب �ملقبل 

بفندق �نرتكونتيننتال باأبوظبي.
�لعلمية  �للجنة  رئي�س  �ملن�شوري  �شيف  نا�شر  �لدكتور  وق��ال 

�لتعليم  و�ل��ب��ح��ث  ب��ال��د�ر���ش��ة  ���ش��ي��ت��ن��اول  �مل���وؤمت���ر  �إن  ل��ل��م��وؤمت��ر 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة و�لتدريب  �ل�����ش��ن��ي��ة  �مل���ر�ح���ل  �مل���روري���ة يف  و�ل��رتب��ي��ة 
و�لتاأهيل �ملروري كمحورين �أ�شا�شيني من خالل م�شاركات عدد 
د�خل  م��ن  �ل�شاأن  يف  �ملخت�شني  و�لباحثني  �خل���رب�ء  م��ن  كبري 

�لدولة ومن دول �لعامل.
�الأف���ر�د  �شلوك  �أهمية  تاأكيد  �إىل  ي��ه��دف  �مل��وؤمت��ر  �أن  �أو���ش��ح  و 
»���ش��ائ��ق وم��ا���س ور�ك����ب« م��ن خالل  �ل��ط��ري��ق  م��ن م�شتخدمي 
�إب��ر�ز دور  �مل��رور ف�شال عن  �ح��رت�م قو�نني و�أنظمة وتعليمات 
�لرتبية  تر�شيخ  يف  �ملختلفة  مل��ر�ح��ل��ه��ا  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�ملرورية لدى �لطلبة وتنمية مهار�تهم ب�شاأن �ل�شلوك �ملروري 
�ل�شحيح بطرق حديثة وجاذبة �إ�شافة �إىل ت�شليط �ل�شوء على 
�لنماذج و�ملبادر�ت �لعاملية �لناجحة يف تعليم �ل�شالمة �ملرورية 
�لنظرية  و�ل��ت��ج��ارب  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �لتعليمية  باملوؤ�ش�شات 
و�لتطبيقية يف تعليم �لرتبية �ملرورية، و�الطالع على �لتجارب 
�مل��ح��ل��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة ح���ول م���دى �لتز�م 
�أهمية  و�إب��ر�ز  �ملرورية  �ل�شالمة  بتعليم  �لقيادة  تعليم  مد�ر�س 
�أمن  �ملرورية من رجال  �ل�شالمة  �لعاملني يف منظومة  تاأهيل 
ومهند�شني وعاملني يف �ملجال �لق�شائي و�ل�شحي و�الجتماعي 

و�لتاأمني وغريها من �ملجاالت ذ�ت �لعالقة.
�أمني  �حلو�شني  �أحمد  ح�شن  متقاعد  �لعميد  ق��ال  جانبه  من 
للحدث  �لتنظيمية  �لرتتيبات  جميع  �إن  للجمعية  �لعام  �ل�شر 

�كتملت .
. م�شري� �إىل �أن �أكرث من 26 دولة م�شاركة من �أوروبا و�أ�شرت�ليا 
�أنه  و�أو���ش��ح   .. �لعربية  �ل��دول  وع��دد من  �آ�شيا  و�شرق  و�أمريكا 
�مل��وؤمت��ر بح�شور  تتناول حم��اور  ورق��ة علمية   26 �شيتم ط��رح 
ومر�كز  و�أكادمييات  جامعات  ميثلون  �شخ�س   300 من  �أك��رث 

خمت�شة ومنظمات دولية جهات معنية د�خل �لدولة.
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ندوة يف االحتاد الن�ضائي تو�ضي بعقد جل�ضة ملناق�ضة اإدمان االأطفال لالأجهزة الذكية
•• اأبوظبي-وام:

رحبت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �الحتاد �لن�شائي �لعام بعقد جل�شة حو�رية 
�ملفرط  �الأطفال  ��شتخد�م  ملناق�شة خمتلف جو�نب م�شكلة  يف مقر �الحت��اد 
للهو�تف و�الأجهزة �لذكية للو�شول �إىل دليل �إر�شادي �أو ميثاق وطني يلتزم 
به �جلميع لتطويق هذه �لظاهرة ومنعها من �لتمكن من �أطفالنا . وقالت 
- يف ت�شريح لها عقب �ختتام ندوة عن �إدمان �الأطفال لالأجهزة �لذكية - �إن 
�لندوة �شلطت �ل�شوء على �أخطر م�شكلة يو�جهها �أطفالنا وتقع يف �شميم 
�لعام  �لن�شائي  �الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  تفكري 
لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة 
و�لندو�ت  �لعمل  ور���س  من  �لعديد  باإقامة  �شموها  وتوجيهات  و�لطفولة 

�أطفالهن لالأجهزة �لذكية وما حتدثه  لتوعية �الأمهات مبخاطر ��شتخد�م 
من �أثر على تفكريهم و�شيطرتها على م�شرية حياتهم . و�أو�شت �لندوة �لتي 
عقدت حتت عنو�ن “ �إدمان �الأطفال لالأجهزة �لذكية: �لت�شخي�س و�لعالج 
“ بعقد �جلل�شة �حلو�رية مبقر �الحتاد �لن�شائي يف 20 نوفمرب �ملقبل �لذي 
لت�شليط  وطنية  حملة  وتنظيم  للطفل  �لعاملي  ب�اليوم  �الحتفال  ي�شادف 
�ل�شوء على �ملخاطر �لتي حتيط باالأطفال جر�ء �ال�شتخد�م �ملفرط للهو�تف 
و�الأجهزة �لذكية . ودعت �لندوة - �لتي عقدت يف مقر مركز تطوير لالبد�ع 
و �البتكار باالحتاد �لن�شائي - �إىل م�شاركة �الأطر�ف �ملعنية من �ملجتمع من 
بينهم �أولياء �الأمور و�لطالب و�أطباء متخ�ش�شون وحما�شرون من برنامج 
خليفة لتمكني �لطالب �أقدر ملناق�شة جو�نب �مل�شكلة كافة و�شوال �إىل دليل 

��شرت�شادي �أو ميثاق وطني يلزم �جلميع لتطويق هذه �لظاهرة.

وت��ن��اول �مل�����ش��ارك��ون يف �ل��ن��دوة �أرب��ع��ة حم���اور ه��ي .. ح��ج��م �مل�شكلة و�أرق����ام 
و�ملخاطر  �الإدم�����ان  و�أع���ر�����س  �ال���ش��ت��خ��د�م  وت�شخي�س  عنها  و�إح�����ش��ائ��ي��ات 
�لنف�شية و�ل�شحية �ملرتتبة على �ال�شتخد�م �ملفرط لالأجهزة �لذكية وكيف 
نحمي �أطفالنا من هذه �ملخاطر .. م�شتعر�شني �أهم �لتحديات �لتي حتيط 

مب�شكلة ��شتخد�م �الأطفال لالأجهزة �لذكية.
وقالو� �إن �لدر��شات ت�شري �إىل �أن �أكرث من ثلث �الأطفال ي�شتخدمون �الأجهزة 
�لذكية قبل �مل�شي و�لكالم و�أن و�حد من كل خم�شة �أطفال ي�شتخدمون هذه 
�الأمور  �أول��ي��اء  .. مطالبني  يوميا  �شاعات  ث��الث  �أك��رث من  �الأج��ه��زة لفرتة 
تد�رك هذ� �ملو�شوع و�النتباه له ومعرفة �ملخاطر �ملرتتبة على �ال�شتخد�م 
خماطرها.  لتجنب  �أطفالهم  مع  �لت�شرف  وكيفية  �الأج��ه��زة  لهذه  �ملفرط 
و�شيعقد �جتماع متهيدي لعدد من �ملتخ�ش�شني قبل عقد �جلل�شة �حلو�رية 

جناحا  �أك��رث  لتكون  لها  و�لتح�شري  �جلل�شة  برنامج  ال�شتعر��س  �ملو�شعة 
تقنية  �إد�رة  مديرة  �ملناعي  غالية  �ملهند�شة   .. �ل��ن��دوة  يف  �شارك   . وت��اأث��ري� 
�ملعلومات يف �الحتاد �لن�شائي و�لدكتور �شعيد �لظاهري ع�شو جمل�س �إد�رة 
�لكاف  و�ملهند�س عادل  �شمارت وورلد  �إد�رة  رئي�س جمل�س   eSafe جمعية 
�ملرزوقي  علي  و�ل��دك��ت��ور   eSafe جمعية  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لها�شمي 
�لعامة و�لبحوث يف �ملركز �لوطني للتاأهيل و�لدكتورة  �إد�رة �ل�شحة  مدير 
و�لتعلم  �البتكار  eSafe مدير  �إد�رة جمعية  �لنقبي ع�شو جمل�س  جنالء 
�الإلكرتوين يف د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة و�ملهند�س علي �لعمادي ع�شو جمل�س 
�إبد�ع و�ملهند�س حممد م�شطفى ع�شو  eSafe مدير �شركة  �إد�رة جمعية 
�الأعلى  �ملجل�س  ع��ن  مم��ث��ل  �لت�شغيلية  �لعمليات  م��دي��ر   eSafe جمعية 

لالأمومة و�لطفولة وممثل عن برنامج خليفة لتمكني �لطالب �أقدر.

برعاية حممد بن را�شد 

حمدان بن حممد يح�ضر افتتاح احلدث العلمي ملركز حممد بن را�ضد للف�ضاء
•• دبي -وام:

برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ حمد�ن  �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل« وح�شور �شمو  رئي�س جمل�س 
»م��رك��ز حممد بن  رئي�س  دب��ي  م��ك��ت��وم، ويل عهد  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
�لعام على كافة م�شاريعه وخططه �ال�شرت�تيجية  ر��شد للف�شاء« و�مل�شرف 
ر��شد  �لعلمي ملركز حممد بن  �أعمال »�حل��دث  �م�س  �نطلقت  و�لتطويرية، 
للف�شاء« حيث �ألقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان، وزير �خلارجية 
�لرئي�شة  �لكلمة  �لب�شرية،  و�مل��و�رد  �لتعليم  �لدويل رئي�س جمل�س  و�لتعاون 
بها  م��رت  �لتي  �مل��ر�ح��ل  �أه��م  ��شتعر�س خاللها  �لتي  �فتتاح �حل��دث  خ��الل 
م�شرية �ملعرفة �الإن�شانية و�لتي كان للح�شارتني �لعربية و�الإ�شالمية �إ�شهاماً 

جلياًل فيها �متد �إىل نحو ع�شرة قرون من �لعطاء �لفكري و�لعلمي.   
متحف  يف  �أُق��ي��م  �ل���ذي  �لعلمي  للحدث  �لر�شمي  �الف��ت��ت��اح  جل�شة  وخ���الل 
�الحتاد يف دبي، تناول �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان حمطات مهمة 
يف م�شرية �لتطور �لعلمي و�ملعريف منذ مرحلة مبكرة من تاريخ �الإن�شانية، 
موؤكد�ً �أن �لعرب و�مل�شلمني قدمو� للعامل فل�شفات و�أفكار� و�خرت�عات على 
�لنتاج  ليكون  و�لعلوم  �ملعرفة  قيمة  معها  �رتفعت  تقريباً،  ع��ام  �أل��ف  م��دى 
�لتطوير  حركة  عليها  �رتكزت  �لتي  �لقاعدة  مبثابة  �ملرحلة  لتلك  �لفكري 
�لهائلة  �لعلمية  �لنه�شة  �إىل  و�شوال  �لغرب  وعلماء  فال�شفة  با�شرها  �لتي 
�لتي �شهدها �لعامل يف �لقرن �لتا�شع ع�شر ومتثلت يف �كت�شافات و�خرت�عات 

حيوية، كاالآلة �لبخارية و�لهاتف وكالكهرباء وغريها.
وتطّرق �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان يف كلمته �إىل �لتحّول �لعلمي 
�الأخرية،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خالل  �لعامل  �شهده  �ل��ذي  �لكبري  و�لتكنولوجي 

ظهور  ت�شمنت  و�لتي  �الت�شال  وحلول  �ملعلومات  تقنية  جم��ال  يف  ال�شيما 
�ملجتمعات  على  عميق  �ث��ر  من  �أحدثته  مبا  �الجتماعي  �لتو��شل  من�شات 
بظهور  �لب�شرية  حققتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ط��ف��رة  على  ع���الوة  �الإن�����ش��ان��ي��ة، 
�لو�قع  تقنيات  و��شتحد�ث  �ل�شريع،  �لتطور  يف  �الآخ��ذ  �ال�شطناعي  �لذكاء 
تخدم  �لتي  �الأب��ع��اد،  �لطباعة ثالثية  وتقنية  ز  �ملُ��َع��زَّ و�ل��و�ق��ع  �الف��رت����ش��ي 
�لتطوير  �أوج��ه  من  وغريها  و�لتطويرية  �لبحثية  �لقطاعات  من  �لعديد 

�لتكنولوجي �لتي طالت �لعديد من جماالت �حلياة. 
�لفال�شفة  م��ن  �لعديد  ناق�شها  �ل��ت��ي  �لع�شر«  »روح  ف��ك��رة  �إن  �شموه  وق���ال 
و�جتماعي  وف��ن��ي  ف��ك��ري  ط��اَب��ع  ع�شر  لكل  �أن  باخت�شار  تعني  و�مل��ف��ك��ري��ن 
و�شيا�شي و�قت�شادي، و�لناجحون و�لعظماء و�ملوؤثرون هم من يفهمون روح 
ع�شرهم، ويتفاعلون معه تبعا ملحدد�ته �حل�شارية، �أما من يعي�س يف �ملا�شي 

فقط، ويحاول �إ�شقاطه على �لو�قع فاإنه يف�شل د�ئماً.
و�أكد �شمو وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل رئي�س جمل�س �لتعليم و�ملو�رد 
�لرفيعة، مع  و�لقيم  ن�شتلهم منه �حلكمة  �ملا�شي كم�شدر  �أهمية  �لب�شرية 
م�شري�ً  �لعلوم،  يف  تتج�شد  و�ل��ت��ي  �حل��ايل  ع�شرنا  ب��روح  �الهتمام  ���ش��رورة 
�شموه �إىل �أن �لب�شرية قد تكون �مام نقلة نوعية ح�شارية ال�شيما مع تنامي 
�آفاقا كبرية  �لب�شرية  �أمام  �لذي يفتح  �لف�شاء  �الهتمام بعلوم وتكنولوجيا 

للتطوير لتحقيق حياة �أف�شل للجميع.  
ي��ر�ف��ق��ه �شمو  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  وك���ان �شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان، قد قاما بجولة تفقد� خاللها �لفعاليات 
�لنقا�شية، حيث ح�شر  �جلل�شات  كبري� من  عدد�  ت�شمنت  و�لتي  �مل�شاحبة 
�شموهما جانبا من جل�شة ُخ�ش�شت ملعايل �شارة بنت يو�شف �الأمريي وزيرة 
مركز  يف  �لعلمي  �لفريق  قائد  �ملتقدمة،  �لعلوم  ملف  ع��ن  �مل�شوؤولة  دول��ة 

حممد بن ر��شد للف�شاء للحديث حول �الأهد�ف �لعلمية ل�م�شروع �الإمار�ت 
ال�شتك�شاف �ملريخ، وكيف يدر�س م�شبار �الأمل �لغالف �جلوي لكوكب يبعد 
وتركيبته  �جلوي  �لغالف  مكونات  معرفة  وكيفية  �لكيلومرت�ت  �آالف  عنه 

على �لرغم من عدم �لقدرة على روؤيته بالعني �ملجردة. 
و�أو�شحت معايل �الأمريي خالل �جلل�شة �أن مهمة م�شبار �الأمل تتمحور حول 
در��شة ��شباب ت�شرب غازي �لهيدروجني و�الأوك�شجني نحو �لف�شاء ومعرفة 
لكوكب  �جل��وي  للغالف  و�ل�شفلى  �لعليا  �لطبقات  بني  و�لتفاعل  �لعالقة 
�ملريخ .. كما حتدثت عن كيف مت حتديد �الأدو�ت �لعلمية �لثالث يف �مل�شبار 
وخ�شائ�شها وملاذ� مت �ختيارها وما هي �لبيانات �لتي �شتجمعها وتر�شلها �ىل 
كوكب �الأر�س. كما ��شتعر�شت معاليها بع�س �ملعلومات �ملهمة حول م�شبار 
�الأمل و�أ�شارت �إىل �أن مد�ره حول كوكب �ملريخ، �لبي�شاوي �ل�شكل، ويرت�وح 
�رتفاعه عن �شطح �لكوكب بني 22000 و44000 كلم، ما �شيمكننا من 
توفري �أول �شورة �شاملة عن كيفية تغرّي �لغالف �جلوي للمريخ وتغري�ت 
�لطق�س على مد�ر �ليوم وعرب كافة ف�شول �ل�شنة ب�شكل م�شتمر. ويت�شمن 
بالعلوم  �ملرتبطة  و�ل��ق��ط��اع��ات  �لتعليم  ق��ط��اع  �ىل  �مل��وّج��ه  �لعلمي  �حل���دث 
و�لتكنولوجيا يف دولة �الإم��ار�ت، جمموعة كبرية من �لفعاليات منها نحو 
�ملو�شوعات  من  �لعديد  حول  عمل  وور�شة  حو�رية  وجل�شة  حما�شرة   30
�لهادفة  �لتوعوية  و�الإر����ش���اد�ت  �لف�شائية،  و�لتقنيات  بالبحوث  �ملتعلقة 
و�ال�شتك�شاف، مب�شاركة عدد كبري من  و�لتطوير  �لبحث  ثقافة  تعزيز  �إىل 
 31 وعر�س  �لتعليمية.  �مل��ر�ح��ل  خمتلف  من  و�مل��د�ر���س  �جلامعات  ط��الب 
و�ملجتمع  �الأكادميي  و�لقطاع  للف�شاء  ر��شد  بن  من مركز حممد  متحدثاً 
�أور�ق��ا بحثية وعلمية تتناول جو�نب عديدة حول علوم  �لعلمي يف �لدولة، 
وتكنولوجيا �لف�شاء، باالإ�شافة �ىل م�شاركة خرب�تهم �لعلمية و�لهند�شية يف 

خمتلف �ملهمات و�لرب�مج �لف�شائية �الإمار�تية �ملتمثلة يف م�شروع �الإمار�ت 
 ،2117 �ملريخ  وبرنامج  �شات  خليفة  �الم��ل،  م�شبار   - �ملريخ  ال�شتك�شاف 

وبرنامج �الأقمار �ل�شناعية �لنانومرتية لطلبة �جلامعات- �أن�شوب.
�ل�شنوية  �لعلمية  �لور�شة    و�شمل �حلدث ثالث فعاليات فرعية متثلت يف 
عمل  ور���س  و  �الأم���ل،  م�شبار   - �ملريخ  ال�شتك�شاف  �الإم���ار�ت  مل�شروع  �لثالثة 
�لدورة  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �لتعليم،  ���ش��ف��ر�ء  ب��رن��ام��ج  �إط���ار  يف  �مل��د�ر���س  ملعلمي 
�لثانية من �مل�شابقة �لعلمية �كت�شف �ملريخ، �إذ عر�شت 7 م�شاريع مقرتحة 
�أو هند�شيا يف جمال  علميا  �ملريخ حتمل حتديا  �ىل  ملهمات  الأفكار مبتكرة 
�كت�شاف �لكو�كب قدمها طالب من جامعات �لدولة، وناق�شتها جلنة علمية 

متخ�ش�شة. 
وعر�س �ملركز كذلك خالل �حلدث �لعلمي �الأول من نوعه جتربة �ختبار 
ومر�قبة  �ملريخ،  تربة  ت�شبه  مبكونات  م�شّنعة  تربة  يف  خ�شار  ب��ذور  زر�ع��ة 
منوها ومنتجها مقارنة بزر�عتها يف تربة �الأر�س، حيث ح�شل �لطالب على 
بع�س �لعينات الإجر�ء هذه �لتجربة يف منازلهم وم�شاركة نتائجهم يف مدة 
�إطار جهود ��شتكمال �ملرحلة �الأوىل من  �إذ تاأتي �لتجربة يف  زمنية معينة، 

برنامج حماكاة �ملريخ.  
ح�شر �فتتاح �حلدث �لعلمي ملركز حممد بن ر��شد للف�شاء معايل حممد بن 
عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل ومعايل ح�شني بن 
�إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم ومعايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل 
حميد بالهول �لفال�شي وزير دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة 
رئي�س جمل�س �إد�رة وكالة �الإم��ار�ت للف�شاء �إ�شافة �إىل لفيف من �خلرب�ء 
و�ملخت�شني و�لباحثني من د�خل �لدولة وخارجها و�أكرث من 1600 �شخ�س 

من �ملعنيني مبجال �لف�شاء و�لتكنولوجيا و�لعلوم.

•• دبي -وام:

�لعلمي  �الأول من �حلدث  �ليوم  �أعمال  �ملتحدثون يف  تناول 
ملركز حممد بن ر��شد للف�شاء �ملُقام برعاية �شاحب �ل�شمو 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لدولة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل طيفا و��شعا من  رئي�س جمل�س 
�لف�شاء  و�كت�شاف  علوم  مبجال  �ملتعلقة  �ملهمة  �ملو�شوعات 
مب�شاركة �أكرث من 36 متحدثاً من �خلرب�ء و�ملخت�شني من 
د�خل �لدولة وخارجها. وحتدث معايل �لدكتور �أحمد بالهول 
�لفال�شي وزير دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة 
جل�شة  يف  للف�شاء  �الإم�����ار�ت  وك��ال��ة  �إد�رة  جمل�س  ورئ��ي�����س 
بعنو�ن: »منو قطاع �لف�شاء: �لتعليم �أوال« حول �لعالقة بني 
قطاعي �لتعليم و�لف�شاء وقال: جنتمع �ليوم يف هذ� �ملحفل 
دعم  جت��اه  �مل��ت��ز�ي��دة  �الأه��م��ي��ة  على  �ل�شوء  لن�شلط  �لعلمي 
�مل�شرية �لتعليمية و�لعلمية يف جمتمعاتنا عرب بناء وتعزيز 
وتبقى  ط��م��وح.  وط��ن��ٍي  ف�شاٍء  قطاع  لبناء  �ل��ر�م��ي��ة  مهمتنا 
وتبنيها  ي�شرتك �جلميع يف حتقيقها  �لتي  �الأ�شا�شية  �ملهمة 
��شرت�تيجية  �أولوية  باعتبارهما  و�لتعليم  �لعلم  حتفيز  هي 
ن�شمن من خاللها بناء ر�أ�س �ملال �لب�شري لننجح يف تطوير 
قطاع ف�شائي م�شتد�م. و�أ�شاف �ننا نقف على �أعتاب مرحلة 
�لقطاع  يف  �لعاملني  جميع  ت��ع��اون  تتطلب  وه��ام��ة  ج��دي��دة 
لتعزيز �ملقدر�ت �حلالية و�مل�شتقبلية �شو�ء من حيث �الرتقاء 
مب�شتوى مر�كز �الأبحاث و�لتطوير �لف�شائي �أو تلك �ملت�شلة 
بالعامل �لب�شري لتاأهيل �لكو�در �لعلمية و�لتقنية �ملطلوبة 
لتطوير �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لف�شائية ما يفر�س علينا مهمة 
�لعمل �جلاد و�ملخل�س و�لدوؤوب وم�شاعفة �جلهود و�لتفاين 

يف �أد�ء �الأمانة للمزيد من �الإجناز�ت.
ومن جانبه �أكد �شعادة يو�شف حمد �ل�شيباين مدير عام مركز 
حممد بن ر��شد للف�شاء �ن تنظيم �حلدث �لعلمي للمركز يف 
�ملكان �لذي �شهد  متحف �الحت��اد يحمل رمزية كبرية كونه 
�النطالقة �الأوىل مل�شرية �لنه�شة و�لتطوير لدولة �الإمار�ت 
م�شدد�ً على �أن �لروؤية �ال�شت�شر�فية للقيادة �لر�شيدة مكنت 

�لدولة من �إر�شاء توجها �شامال للتنمية �مل�شتد�مة. 
و�عترب �ل�شيباين �أن دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �شتكون 
و�خرت�عات  علمية  الكت�شافات  مهد�ً  �لقادمة  �لعقود  خالل 
يف  جلهودها  بفخر  �شيذكرها  �لتاريخ  و�أن  �ملجاالت  �شتى  يف 

�إحد�ث �لنه�شة �لعلمية و�ملعرفية �لعربية �حلديثة.
�ن  ميكننا  �لف�شاء  بتكنولوجيا  �ن��ه  �ىل  �ل�شيباين  و�أ���ش��ار   
نلغي �أي حدود �أمام زيادة �ملعرفة �لعلمية و�الرتقاء بالعلوم 
�مل�شتقبلية  �ل��ك��و�در  »�إع���د�د  �أن  على  م�شدد�ً  و�لتكنولوجيا« 
و�لقفز�ت  ل��ل��ت��ط��ور�ت  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  م��و�ك��ب��ة  يتطلب 
�ملت�شارعة يف �لعلوم حول �لعامل، مع �شرورة تعاون وتكاتف 
كل من �لقطاعات �ملتخ�ش�شة و�لتعليمية، مبا يخدم �أهد�ف 
�ملرحلة �لقادمة، منوهاً باأن متكني وتاأهيل �لن�سء و�ال�شتثمار 

بقدر�ته، �شيمكننا من �متالك مفاتيح �مل�شتقبل.
من جانب �آخر �أو�شح �ملهند�س عامر �ل�شايغ مدير م�شروع 
جل�شة  يف  �لف�شاء  ر��شد  بن  حممد  مركز  يف  �شات«  »خليفة 

بعنو�ن: »�الأقمار �ل�شناعية لر�شد �الأر�س: �لرحلة وما بعد« 
�أن جمموعة من  �ملهند�شني �ل�شباب �الإمار�تيني ميثلون نو�ة 
�لنه�شة �لتكنولوجية �لتي �شهدها قطاع �لف�شاء �الإمار�تي 
�ال�شرت�تيجي  �ل�شريك  مع  معرفة  نقل  برنامج  خ��الل  من 
�شاهم  م��ا  �إني�شيتف  �شاتريك  �جلنوبية  ك��وري��ا  يف  للمركز 
�ل��ف�����ش��اء يف  تكنولوجيا  ن��وع��ي��ة يف جم���ال  ط��ف��رة  يف حتقيق 
�لدولة و�أدى �ىل �شياغة جديدة لتوجهات �ملرحلة �لر�هنة 
�الأقمار  �شناعة  �ن  �ىل  م�شري�ً  �لقطاع  ه��ذ�  يف  و�مل�شتقبلية 
تقنيات  تتنج  �إذ  نف�شها  على  تتفوق  �ل��دول��ة  يف  �ل�شناعية 

جديدة و�بتكار�ت م�شهود لها دولياً.
وحتدث �ل�شايغ عن �لتحديات يف قطاع تكنولوجيا �لف�شاء 
الفتاً �ىل �ن �لرتكيز �الآن يكمن يف توظيف �لقدر�ت �ملو�طنة 
ب�شورة تلبي �حتياجات هذه �ل�شناعة وحتويل �هتمام �جليل 
�جلديد �ىل هذ� �ملجال بدال من �لركون �إىل �ختيار �لوظائف 
بني  �لتبادلية  �لعالقة  �ن  على  م�شدد�ً  و�ل�شهلة  �لتقليدية 
�ل��رتك��ي��ز و�ل��ت��ف��اين و�ل��ط��م��وح م��ن ناحية و�ل��ت��ط��ور �لتقني 
�بتكار�ت  �ىل  وو�شولنا  �شتدعم  �خ��رى،  ناحية  من  و�لعلمي 

و�إنتاج معرفة جديدة يف تكنولوجيا �لف�شاء.
وقّدم عمر�ن �شرف مدير م�شروع �الإمار�ت ال�شتك�شاف �ملريخ 
ر��شد للف�شاء جل�شة  بن  حممد  مركز  يف  �الأمل  – م�شبار 
بعنو�ن »�أهمية �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات 
��شتعاد  ح��ي��ث  �مل��ت��ح��دة«  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول����ة  مل�شتقبل 
جتربة �لدول �ملتقدمة يف �لعلوم و�لتكنولوجيا وكيف حتول 
�قت�شادها من �العتماد على �ملو�رد �لطبيعية �و �لزر�عية �و 
غريها �ىل �قت�شاد قائم على �ملعرفة م�شري�ً �ىل �ن لقطاعات 
�الأبرز  �ل��دور  و�لريا�شات  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
رف��ع م�شتوى جودة  و�مل�شاهمة يف  �ل��ت��ح��ول،  ه��ذ�  �إح���د�ث  يف 
�ملحوري  �لدور  �نه �نطالقاً من  �ىل  و�ملعي�شة والفتاً  �حلياة 
�الإم���ار�ت تعتمد عليها  دول��ة  ف��اإن  �لتنمية  �ملجاالت يف  لهذه 

�ملعريف  �القت�شاد  �ىل  �لتحول  م�شرية  يف  روؤيتها  حتقيق  يف 
وتنفيذ خططتها �ملعتمدة ملاأويتها.

و�أ�شاف �أن و�قع حياة �لب�شرية منذ قرون م�شت وحتى �ليوم 
��شلوب  �مل��ث��ال  �شبيل  وعلى  ذل��ك  يف  مب��ا  نوعية  نقالت  �شهد 
�لعامة  و�ل�شحة  �لنقل  وو�شائل  �ملعي�شية  و�لظروف  �حلياة 
و�لتو��شل وغريها حيث كانت هذه �ملجاالت �ملحرك �الأ�شا�س 

يف خلق عامل �أف�شل لالإن�شان.
ولفت �شرف �إىل �ننا نعي�س يف عامل متغري و�شرعة �لتغيري 
باأ�شاليب  ومو�كبتها  بالعلوم  �ملتعلقة  بالقطاعات  مت�شلة 
�ملد�ر�س  يف  �ملعلمني  �إم���د�د  ���ش��رورة  �ىل  م�شري�ً   .. ج��دي��دة 
ب��و���ش��ائ��ل ج���دي���دة وح��دي��ث��ة ت��ع��ني ع��ل��ى ت��رغ��ي��ب �ل��ط��ل��ب��ة يف 
ويف  و�لريا�شات.  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��االت 
متكاملة  بيئة  خلق  يف  �لبحثية  �مل��ر�ك��ز  »دور  بعنو�ن  جل�شة 
ماكغر�ث  مايكل  �لربوف�شور  �أو�شح  و�لتكنولوجيا«  للعلوم 
خبري وباحث يف �ملهمات �لف�شائية يف خمترب �لغالف �جلوي 
�لبحوث  معاهد  �ن  ك��ول��ور�دو  جامعة  يف  �لف�شاء  وف��ي��زي��اء 
�مل��ب��ت��ك��رة ت����و�زن ب��ني �مل��خ��اط��ر وم��و�ك��ب��ة �ل��ت��غ��ري�ت و�ملرونة 
�لالزمة  �الأ�شا�شية  �لتنظيمية  �ل�شلوكيات  على  للمحافظة 
�ملر�كز  وج��ود  �ن  �ىل  م�شري�ً  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  لتطور 
م��ث��ايل الحت�شان  �أم���ر  ه��و  �لبحثية يف �جل��ام��ع��ات  و�مل��ع��اه��د 
ب���ني �جل���ه���ات �الأك���ادمي���ي���ة و�حل��ك��وم��ي��ة و�ملر�كز  �ل���ت���ع���اون 

�ملتخ�ش�شة لتطوير نظام متكامل.
 و�شارك �ملهند�س �شهيل �لظفري نائب مدير م�شروع »م�شبار 
�الأمل« - �ملركبة �لف�شائية و�ملهند�شة خلود �لهرمودي نائب 
�للوج�شتية،  ���ش��م��ان �جل����ودة و�خل���دم���ات   - �مل�����ش��روع  م��دي��ر 
و�ملهند�س حممد عبد�لرحيم نائب مدير �مل�شروع - �الطالق 
فريق  منظور  م��ن  �الأم���ل  م�شبار  »تطوير  بعنو�ن  جل�شة  يف 

�لعمل«.
وتطّرق �شهيل �لظفري ملر�حل تطور »م�شبار �الأمل« هند�شياً 

يجعلنا  م��ا  معقدة  غ��ري  ب�شيغة  م�شمم  �مل�شروع  �ن  م��وؤك��د� 
�نه  و�ع��ت��رب  ف��ق��ط..  �شنو�ت  �إجن���ازه يف �شت  نتخطى حت��دي 
��شتك�شاف  �ل��دول��ة يف مهمات  ق���در�ت  يف  ك��ب��ري�ً  ت��ط��ور�ً  ثمة 
متو�فرة  تكن  مل  م��ع��ارف  منلك  فبتنا  �خل��ارج��ي،  �لف�شاء 
�شابقاً لت�شميم وت�شنيع �مل�شبار.. و�أكد �ن �ملهمة بحد ذ�تها 
�أبعاد  يغطي  �مل�����ش��ب��ار  م���د�ر  �ن  �إذ  وع��ل��م��ي��اُ مم��ي��زة  ه��ن��د���ش��ي��اً 
وطبقات خمتلفة يف �لغالف �جلوي للكوكب و�لبيانات �لتي 
�شيجمعها جديدة. وتناول �لظفري �ملرحلة �لتي و�شل �ليها 
�جلدول  وف��ق  ي�شري  �مل�����ش��روع  و�ن  �الأم���ل  م�شبار  يف  �لفريق 
�لوثيق  و�لتن�شيق  �لتعاون  �ن  �إىل  م�شري�  للمهمة..  �لزمني 
بني مركز حممد بن ر��شد للف�شاء ووكالة �الإمار�ت للف�شاء 
و�ل�شركاء �الأكادمييني يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �أوجد 
من  و�لباحثني  �ملهند�شني  ب��ني  فيما  من�شجم  عمل  ��شلوب 

خمتلف �الأطر�ف.
يتم  �ل��ت��ي  �لكيفية  �ل��ه��رم��ودي  خ��ل��ود  �أو���ش��ح��ت  م��ن جهتها 
ال�شتك�شاف  ف�شائي  م�شروع  يف  �ملختلفة  �ملخاطر  �إد�رة  بها 
كوكب �آخر وما تتطلبه جميع مر�حل �مل�شروع بدء�ً مبرحلة 
�الإط��الق من دقة متناهية  �ملهمة وحتى  حت�شري خ�شائ�س 
وعناية �شديدة بالتفا�شيل منوهة �ن �شمان �جلودة يدخل يف 
�شلب ت�شميم �ملهمة خ�شو�شاً مع �نعد�م �لقدرة على �إجر�ء 
و�شولها  بعد  �لف�شائية  �ملركبة  د�خ��ل  تبديل  �و  تعديل  �أي 
���ش��دد حم��م��د عبد�لرحيم  �آخ����ر  ج��ان��ب  م���ن  �ل��ف�����ش��اء.  �ىل 
على �ن �ختيار ���ش��اروخ �الإط���الق م��ن �أه��م �خل��ط��و�ت يف �أي 
�ملرحلة ي�شكل حتديا  م�شروع ف�شائي، الأن �ي خطاأ يف هذه 
�ليها  ُي�شتند  �لتي  �ملعايري  للمهمة وعدد عبد�لرحيم  كبري� 
ت�شاميم  تتو�فق  �ن  يجب  كيف  و�أي�شاً  �ل�شاروخ  �ختيار  يف 

�ملركبة �لف�شائية مع مو��شفات �ل�شاروخ.
�الأمل  �أه��د�ف م�شروع م�شبار  �أب��رز  �أح��د  �أن  و�أك��دت �جلل�شة 
�لعلوم  �الإم���ار�ت���ي���ني يف جم���االت  �ل��ع��ل��م��اء  م��ن  ج��ي��ل  تهيئة 

�لطالب  تعريف  �ىل  تهدف  م��ب��ادر�ت  يت�شمن  �مل�شروع  و�أن 
�لقيام  �ىل  باالإ�شافة  �لعلمية  �الأب��ح��اث  يف  �لعمل  بيئة  على 
و�ل��ك��و�ك��ب يف حني  �لف�شاء  علوم  ع��ن  ب��ور���س عمل متفرقة 
برنامج  يعملون يف  �لباحثني  عدد� من  �مل�شروع حالياً  ي�شم 
�لبيانات  حتليل  طرق  عن  �ملكت�شبة  �ملعرفة  لنقل  علماء  مع 

�لعلمية.
�أما �لربوفي�شور ن�شال ق�شوم �لربوف�شور يف �لفيزياء وعلم 
جل�شة  يف  حت��دث  �ل�شارقة  يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  �لفلك 
ب��ع��ن��و�ن: »م����اذ� مي��ك��ن �ن ي��خ��ربن��ا �مل��ري��خ و�ل��ك��و�ك��ب خارج 
�ملجموعة �ل�شم�شية عن بع�شهما �لبع�س؟« عار�شاً خ�شائ�س 
من  �ل�شم�شية  �ملجموعة  خ��ارج  �كت�شافها  مت  �لتي  �لكو�كب 
حيث �حلجم و�ملد�ر ودرجة �حلر�رة و�لتي ت�شبه �ملريخ.. كما 
�شرح �أهد�ف �شعي �لب�شرية �ىل در��شة كوكب �ملريخ و�لكو�كب 
�لدر��شات  هذه  �شت�شاعدنا  وكيف  �ل�شم�شية  �ملجموعة  خارج 
عر�س  �حل���دث  وتخلل  �أف�����ش��ل.  ب�شورة  و�قعهما  فهم  على 
�ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  �لعلمية  �ملريخ  ل�مدينة  جم�شم 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل و�أخ��وه �شاحب �ل�شمو  جمل�س 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة كاأول م�شروع يف ��شرت�تيجية 
�ملريخ 2117 �إذ تتميز �ملدينة باأنها �أكرب مدينة من نوعها 
للتطبيق  �شاحلاً  عملياً  ومن��وذج��اً  �الأر����س  على  بناوؤها  يتم 
برنامج  مدير  �ل��ق��رق��اوي  �شعيد  ور�أى  �مل��ري��خ.   كوكب  على 
�مل���ري���خ  2117 يف »م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل��ل��ف�����ش��اء« �ن 
�ىل  �ال�شتك�شاف م�شري�ً  روح  �شتعزز  للمريخ  �لعلمية  �ملدينة 
�أق�شام حيث �شي�شهد ق�شم �ملخترب�ت  �نها تنق�شم �ىل ثالثة 
در��شات علمية ت�شهم يف مو�جهة حتديات �أمن �لغذ�ء و�ملياه 
�لذ�تي من خالل  �الكتفاء  لتحقيق  ودولياً  و�لطاقة حملياً 
�ال�شتفادة من حماكاة  ظروف �لعي�س �ل�شعبة و�لقا�شية على 

�لكوكب �الأحمر. 
وت�شّمن »�حلدث �لعلمي ملركز حممد بن ر��شد للف�شاء« 29 
حما�شرة وجل�شة �حلو�رية وور�شة عمل طرحت مو�شوعات 
�ىل  باالإ�شافة  �لف�شائية  و�لتقنيات  �لبحوث  عن  خمتلفة 
مو�شوعات توعوية عن �شبل تعزيز ثقافة �لبحث و�لتطوير 
و�ال�شتك�شاف. ح�شر �حلدث عدد كبري من طالب �جلامعات 
�أع�شاء  �إىل  �إ�شافة  �لتعليمية  �ملر�حل  خمتلف  يف  و�مل��د�ر���س 
هيئات �لتدري�س و�ملعلمني، و�لباحثني وغريهم من �ملهتمني 
بالعلوم و�لف�شاء. وحازت مبادر�ت وبر�مج مركز حممد بن 
�ل�شباب  �هتمام  على  و�لتعليمية  �لتدريبية  للف�شاء  ر��شد 
و�أبرزها برنامج »�نطلق« للمنح �لدر��شية �جلامعية �إذ كانت 
�ملهار�ت  ��شتقطاب  فريق  مبا�شرة من  لهم لالطالع  فر�شة 
منحة  على  �حل�شول  و���ش��روط  �لتقدم  و�آل��ي��ة  �ه��د�ف��ه  على 
�الإمارتية.  �لف�شاء  م�شاريع  ي��خ��دم  �خت�شا�س  يف  در����ش��ي��ة 
كما ��شتقطب �جلناح �ملخ�ش�س لتالميذ �ملد�ر�س و�الأطفال 
يف  و�شاركو�  و�لف�شاء  �لعلوم  يف  �ل�شغوفني  من  كبري�ً  ع��دد 
زودتهم  �لتي  و�الختبار�ت  �لتعليمية  �لرتفيهية  �لن�شاطات 

مبعلومات ومعارف جديدة.

احلدث العلمي ملركز حممد بن را�ضد للف�ضاء يتناول مقومات جناح مهمات اال�ضتك�ضاف الف�ضائي
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اأخبـار الإمـارات

م�ضروع »قو�ش الن�ضر« بالطباعة ثالثية االأبعاد ينال جائزة مرموقة
•• دبي -وام:

حاز منوذج “قو�س �لن�شر” �لبو�بة �لتاريخية ملدينة تدمر 
�إحياءه  باإعادة  �لذي قامت موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل  �الأثرية 
ع��ل��ى جائزة  �الب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  �ل��ط��ب��اع��ة  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�مل�شاركة �لعامة �لبحثية �لتي ترعاها “نائب رئي�س جامعة 
�لعامل  �ملرموقة يف  �أرق��ى �جل��و�ئ��ز  �إح��دى  �أك�شفورد” وه��ي 
�الن�شانية.  �ملجتمعات  خلدمة  �ملبتكرة  �مل�شاريع  ُتكرم  �لتي 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  طوق  بن  عبد�هلل  �شعادة  ذكر  و 
�ملرموقة  �لعاملية  �جلائزة  ه��ذه  �ن  باالإنابة  للم�شتقبل  دب��ي 

�ع����رت�ف ع��امل��ي ب���اأن روؤي����ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف ��شت�شر�ف 
و�شناعة �مل�شتقبل و�أجندة دبي للم�شتقبل �لتي ت�شكل م�شار 
م�شتوى  على  �الأف�����ش��ل  ه��ي  للم�شتقبل  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  عمل 
�الن�شاين  �إرثها  على  و�حلفاظ  �ملجتمعات  خدمة  يف  �لعامل 
�أف�شل  مل�شتقبل  �أ�ش�س  و�شع  يف  فاعلية  �الأك��رث  و�حل�شاري 
�أهمية  يعك�س  �أنها تعترب تكرمياً  �لقادمة، كما  �إىل �الأجيال 
�الإن�شانية  �ملجتمعات  خدمة  يف  ودوره���ا  �ملوؤ�ش�شة  م��ب��ادر�ت 
�مل�شتقبل. وبدوره قال روجر مي�شيل  با�شتخد�م تكنولوجيا 
موؤ�ش�س معهد �الآثار �لرقمية �لربيطاين يف جامعة �أك�شفورد 
نحن فخورون باختيار م�شروع �إعادة �إحياء “قو�س �لن�شر” 

�لبو�بة �لتاريخية ملدينة تدمر �الأثرية من بني �لعديد من 
�مل�شاركات �لكثرية يف جائزة “نائب رئي�س جامعة �أك�شفورد” 
ت�شييد  ومت   . �الأك���ادمي���ي  للتميز  ع��امل��ي��اً  رم����ز�ً  تعترب  �ل��ت��ي 
�لن�شخة �لتي حتاكي قو�س �لن�شر �لتْدُمري يف مدينة لندن 
�شاحة تر�فلغار ومن ثم مت ن�شبه يف عدد من �ملدن �لعاملية 
�لكربى مبا فيها مدينة نيويورك �شيتي هول بالز� و�إمارة 
�أثناء  فلورن�شا  ومدينة  للحكومات  �لعاملية  قمة  خالل  دبي 
قمة جمموعة �ل�شبع ومدينة �أرونا باإيطاليا يف متحف خالد 
ليتم  ن��ي��وي��ورك  ملدينة  �لقو�س  و�شريجع  �الأث����ري.  �الأ���ش��ع��د 

عر�شه يف مقر �الأمم �ملتحدة خالل �الأ�شهر �لقادمة.

كتاب واأدباء لـ»وام«: قطر مطالبة بالتوقف عن دعم واإيواء االإرهابيني وعدم التدخل يف �ضوؤون غريها
•• اأبوظبي-وام:

�أكد عدد من �لكتاب و�الأدباء �أن دعم قطر و�إيو�ءها ومتويلها لالإرهاب �لذي 
��شتهدف �أمن و�شالمة و��شتقر�ر �ل�شعوب ومقدر�تها يعد �شدمة ح�شارية 
�أبناء هذه  �إن�شان خليجي وعربي ما ي�شع على عاتق  وثقافية وفكرية لكل 
�الأمة م�شوؤولية �لت�شدي ملثل هذه �ملمار�شات و �الأفكار �لهد�مة و�لظالمية 

من خالل مو�جهة �لفكرة بالفكرة.
و قال هوؤالء �لكتاب و�الأدباء يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �الإمار�ت -و�م على 
يف  �الأول  �أم�س  �نطلق  �ل��ذي  ع�شر  �لثاين  �ل�شنوي  �الحت��اد  منتدى  هام�س 
�ملقاطعة لقطر و�شيا�شاتها لديها حق م�شروع يف  �الأرب��ع  �إن �لدول  �أبوظبي 
�أن حتمي �شعوبها و�أمنها و ��شتقر�رها ما يوؤكد مو��شلة �ملقاطعة حتي تعود 
قطر �إىل ر�شدها و �لكف عن ممار�شاتها �لد�عمة لالإرهاب.. م�شريين �إىل 
�أنه ال تلوح يف �الأفق �أية بو�در للحل يف ظل مت�شك قطر ب�شيا�شتها �لد�عمة 
�إ�شافة �إىل  لالإرهاب و �لتمرت�س خلف مفهوم �ل�شيادة و �ملمانعة و�ملقاومة 

�لدور �لتحرري �لذي تزعمه.
رئي�س  و�لن�شر  للتحرير  �لتنفيذي  �ملدير  �أكد حممد �حلمادي  فمن جانبه 
حترير �الحتاد �أن �الإره��اب مل يكن يوما حم�شور� يف منطقة �أو �شد دولة 
معينة لكنه منت�شر يف جميع �أنحاء �لعامل وتكمن خطورته يف هذه �ملرحلة 
�لتعاون �خلليجي  �أن من يرعاه دولة ع�شو مبجل�س  �ملنطقة يف  تاريخ  من 
�ملقاطعة لقطر بح�شم وحزم  �الأرب���ع  �ل��دول  وق��وف  �إىل  �أدي  وه��ي قطر ما 
�الإره��اب حتي تعود  �لتي تنتهجها �لدوحة يف دعم ومتويل  �ملمار�شات  �أم��ام 
و�شالمة  �أم��ن  ت�شتهدف  �لتي  ممار�شاتها  عن  و�لكف  ور�شدها  �شو�بها  �إىل 

�ل�شعوب ومقدر�تها .
و�أ�شاف �إن قطر مطالبة �ليوم بالتوقف عن دعم و�إيو�ء ومتويل �الإرهابيني 
عام  ب�شكل  �لعربية  و  �خلليجية  �ل��دول  �شوؤون  يف  �لتدخل  ع��دم  �إىل  �إ�شافة 

وذلك يف ظل تورطها يف زعزع �أمن و��شتقر�ر بع�س �لدول.
وقال �حلمادي:  كنا نتمنى �أن ينعقد هذ� �ملنتدي وقد طوينا �شفحة قطر 

و�أ�شبحت من �ملا�شي لكن تعنت �لقيادة �لقطرية ونكر�نها للو�شع �حلايل 
حتي هذ� �ليوم يجعلنا نو��شل �لبحث و �أن نقر�أ �الأزمة �لقطرية من جديد 
ون�شع �لت�شور�ت و�حللول و�الأفكار .. م�شري� �إىل �أن �لدول �الأربع �ملقاطعة 

لقطر لديها حق و��شح وم�شروع يف �أن حتمي �شعوبها و �أمنها و��شتقر�رها.
و�أكد �أن هذ� �أمر ال خالف عليه وبالتايل �ملقاطعة م�شتمرة حتي تعود قطر 

�إىل �شو�بها ومن ثم تعود �إىل �حل�شن �خلليجي و�لعربي .
و قال حبيب �ل�شايغ �الأمني �لعام لالحتاد �لعام لالأدباء و�لكتاب �لعرب �إن 
�نك�شفت  و  �الأقنعة  ت�شاقطت  بعدما  لالإرهاب  و��شحا  ف��رز�  ت�شهد  �ملنطقة 

�لوجوه على حقيقتها .
وعالقاتها  �لقطرية  �الأزم����ة  على  �الحت���اد  منتدي  تركيز  �أن  �إىل  م�شري� 
ب��االإره��اب وك�شفها يعد ج���زء� م��ن م�شروع وط��ن��ي وذل���ك م��ن خ��الل ف�شح 
وتبادل  و�ملناق�شة  �لبحث  خ��الل  من  و�أي�شا  ب��االإره��اب  وعالقاتها  تورطها 
�الأفكار . و�أو�شح �أن �ملرحلة �ملقبلة بحاجة �إىل �ملزيد من �لعمل عرب �لتوثيق 
و�لبحث و�ال�شتنتاج و�عترب �أن �حلل يجب �أن يكون جذريا من خالل �لعمل 
�لد�ئم و�إطالق �ملبادر�ت �لتي تناه�س �لفكر �الإرهابي مثال مبادرة » حتدي 

�لقر�ءة �لعربي »و�لثقافة و�لتنوير �لذي يناق�س �لفكرة �لقطرية .
وقال علي �أبو�لري�س كاتب �شحفي و رو�ئي �إمار�تي �إن منتدي �الحتاد ي�شعى 
�لتي متر  �إىل �لظروف �ل�شعبة  �أدت  �لتي  �لرئي�شية  �الأ�شباب  للوقوف على 

بها �ملنطقة خا�شة �الأزمة �لقطرية .
�لتجمع  ه��ذ�  مبثل  يحلم  ك��ان  و�لعربي  �خلليجي  �الإن�����ش��ان  �أن  �إىل  م�شري� 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�لذي ميثل قوة للعالقة بني �الأ�شقاء 
على كلمة �شو�ء و �التفاق على �لق�شايا �ملهمة و �جلوهرية �لتي توؤثر على 
م�شري �الإن�شان يف هذه �ملنطقة لكن وجدنا دولة من دول �لتعاون وهي قطر 
�جل�شد  يف  �شائكة  �شوكة  �أ�شبحت  حتي  �ل�شرب  خ��ارج  وتغرد  �لعالقة  ت�شق 
�خلليجي وذلك من خالل ��شتجماعها لكل �لقوي �لظالمية و و�شعها على 
يف  د�ئ��م  �شالم  �إىل  �لو�شول  �شبيل  يف  عقبة  لتكون  �ل�شغرية  �جلزيرة  هذه 

�ملنطقة .

بالن�شبة  وفكرية  وثقافية  يعد �شدمة ح�شارية  فعلته قطر  ما  �إن  و�أ�شاف 
�الأفكار  يف  �ختالف  هناك  يكون  �أن  ميكن  الأن��ه  وعربي  خليجي  �إن�شان  لكل 
�أن ت�شبح �لعدو �الأول الأ�شقائك هذه  �إىل  �أن ت�شل �الأمور  و�لتوجهات لكن 

مع�شلة كبرية .
�إىل �خلليج ون�شع  �أبناء هذه �الأم��ة من �ملحيط  وق��ال : » نعول كثري� على 
خالل  من  و�لظالمية  �لهد�مة  لالأفكار  �لت�شدي  م�شوؤولية  عاتقهم  على 
�الآن  هناك  الأن  لالإن�شان  �ملقنعة  �الأف��ك��ار  و�شع  و  بالفكرة  �لفكرة  مو�جهة 
ح�شد� وحماولة لالإغر�ء و�إثر�ء �لفكر باأفكار قائمة على �لهدم و�لتدمري .

من ناحيته قال �لدكتور عمار على ح�شن �لباحث �مل�شري �إن �ملنتدي �ل�شنوي 
ل�شحيفة �الحتاد ناق�س ق�شية هامة تفر�س نف�شها على �أجندة �لبحث وهي 
مكافحة �الإره����اب وذل��ك م��ن خ��الل تالقح �الأف��ك��ار ب��ني نخبة م��ن �لكتاب 
�أن �الأزم��ة �لقطرية فر�شت نف�شها على  �إىل  و�الأدب��اء و �ملفكرين .. م�شري� 

طاولة �لنقا�س.
�إىل  �شيناريو  �الأول  �لقطرية  لالأزمة  �شيناريوها  ثالثة  هناك  �إن  و�أ���ش��اف 
و  �لعربية  �ل��دول  يف  باأ�شقائها  �مل�شرة  ب�شيا�شتها  قطر  تقر  �أن  وه��و  �الأم��ام 
باإمكانها  و  عنها  ت��رت�ج��ع  و�أن  �ل��زم��ان  م��ن  عقدين  م���د�ر  على  �خلليجية 
�لذي  �مل�شبوه  �ل��دور  �لتخارج من  ت�شاعدها يف  ب��دول �خلليج كي  �ال�شتعانة 
ر�شم لها ويعد هذ� هو �الأف�شل بالن�شبة مل�شتقبل قطر .. و�ل�شيناريو �لثاين 
هو �لرجوع �إىل �خللف و��شتمر�ر �الأزم��ة ما يعني مزيد� من حتالف قطر 
مع �لتنظيمات �الإرهابية و�لتكفريية و��شتخد�مها لزعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة 
�أو لتحقيق �أهد�ف �حلكومة �لقطرية �لتي تت�شور �أنها �نتقلت من مرحلة 
�لوقوف يف  �لثالث هو  .. و�ل�شيناريو  �مللك  �إىل مرحلة تو�شيع  �مللك  تثبيت 
�أي  تقدمي  ع��دم  عليها وحماولة  نحن  �لتي  �لنقطة  عند  �مل��ر�وح��ة  و  �ملكان 
تنازالت من قبل قطر �أو ��شتحقاقات و��شتمر�رها يف �أن تتحدث يف �لظاهر 
عن �أنها قلعة �مل�شيوم و�أن ال عالقة لها باالإرهاب بينما متد يدها يف �خلفاء 
هو  �ل�شيناريو  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�  �الإرهابية  �لتنظيمات  تلك  مع  للتعاون 

�لقائم حتي �ليوم.

�أن  ت��درك  و�أن  �إىل ر�شدها  ب��اأن تعود  وطالب عمار على ح�شن حكومة قطر 
�أمان قطر لي�س باأن حتتمي يف �إير�ن �أو تركيا الأن �لتجربة �لتاريخية تقول 

�أن �إير�ن �إن دخلت دولة �شيطرت على جمتمعها .
�إن منتدي �شحيفة  من جانبه قال عبد �هلل �لعتيبي كاتب وباحث �شعودي 
�إىل �لتحدي �لذي تو�جهه دول جمل�س  �لعام  �الحتاد تطرق يف دورته هذ� 
خا�شا  طابعا  ي��اأخ��ذ  و�ل���ذي  �الإره����اب  مبكافحة  �ملتعلق  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
ب�شبب مقاطعة �لدول �لعربية �الأربع لدولة قطر من �أجل دعمها ومتويلها 

لالإرهاب و�نتهاجها �شيا�شات عد�ئية �جتاه �أ�شقائها .
�إن �ل���دور �ل��ق��ط��ري يف دع��م �الإره����اب و�ل��ت��ح��ال��ف م��ع �لتنظيمات  و�أ���ش��اف 
قرر  عندما  �لع�شرين  �لقرن  ت�شعينيات  منت�شف  بد�أ  �الإرهابية  و�جلماعات 
زعزعة  �أج��ل  من  �الإرهابية  �لقوي  مع  يتحالف  �أن  خليفة  بن  حمد  �ل�شيخ 
��شتقر�ر �لدول �لعربية ودول �خلليج و�لتحكم كما كانت هي �أحالم قدمية 
جلماعة �الإخو�ن �مل�شلمني يف �إ�شقاط �لدول وقيامها وما كان ي�شميه ح�شن 
�لبنا ب��شيادة �لدنيا و يوم �لدم �لذي ر�أيناه يف ما ي�شمي ب�الربيع �لعربي �لذي 

قامت فيه قطر باأدو�ر تخريبية يف عدد من �لدول �لعربية و�خلليجية .
�لدول  جميع  ��شتقر�ر  زعزعة  �إىل  �شعت  �لقطرية  �حلكومة  �أن  �إىل  لفت  و 
مت  �لتي  �مل��وؤ�م��ر�ت  من  �لعديد  فهناك  �لطرق  ب�شتي  و�خلليجية  �لعربية 
ك�شفها من خالل �لوثائق و�ل�شهاد�ت �حلية وذلك بعد قر�ر مقاطعة �لدول 
حقيقية  حماربة  نحو  �ليوم  يتجه  �لعامل  �أن  �إىل  م�شري�   .. لقطر  �الأرب���ع 

لالإرهاب .
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن فعاليات منتدى �الحتاد �ل�شنوي �لثاين ع�شر �نطلقت 
ومكافحة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  “دول  ع��ن��و�ن  حت��ت  �الأول  قبل  �أم�����س 
�أرب��ع جل�شات  11 ورقة عمل على مد�ر  �مل�شاركون  �الإرهاب” وقدم خاللها 
�شهد م�شاهمات ر�شينة ت�شاعد يف تو�شيح �لكثري من �أدو�ت مكافحة �الإرهاب 
�لتي  �حلقائق  ع��ن  �لك�شف  �إىل  �إ�شافة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف 
�خلليجية  �ملجتمعات  بعيد� عن  و�الإره��اب  �لتطرف  درء خطر  على  ت�شاعد 

وذلك من خالل تبادل �الأفكار بني نخبة من �ملثقفني و�ملتخ�ش�شني.

»املوؤ�ض�ضات العقابية« تبحث اإطالق املرحلة الثانية من »االإيداع الذكي«

بلحيف النعيمي: »زايد لالإ�ضكان« يو�ضع �ضرائح م�ضتحقي الدعم الإ�ضعاد املواطنني

•• دبي -وام:

�ل�شمايل  ع���ل���ي  �ل���ع���م���ي���د  ن���اق�������س 
للموؤ�ش�شات  �لعامة  �الإد�رة  مدير 
من  ووف��د  و�ال�شالحية  �لعقابية 
ب��ن��ك �الإم�����ار�ت دب���ي �ل��وط��ن��ي �شم 
�شميح �أبو طالب نائب رئي�س �إد�رة 
برهام  وحم��م��د  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
�لعو�شي نائب رئي�س �إد�رة وتطوير 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات وب���اري���د ن��ي��ي��وج��ي .. 
�ملرحلة  الإط�������الق  �ل���ت���ح�������ش���ري�ت 
�لذكي  �الإي���د�ع  خدمة  من  �لثانية 
لالأمانات �لنقدية �خلا�شة بالنزالء 

�لعامة  �الإد�رة  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
على  تعمل  �لعقابية  للموؤ�ش�شات 
م��ب��ادر�ت خالقة ذ�ت طابع  �إي��ج��اد 
�خلدمة  بنوعية  ترتقي  �ب��ت��ك��اري 
�ملقدمة للمتعامل �شو�ء من �لنزالء 
�لدولة.  وخ����ارج  د�خ����ل  ذوي��ه��م  �أو 
وقدم �لعميد علي �ل�شمايل �ل�شكر 
و�ل��ت��ق��دي��ر ل��ب��ن��ك �الإم��������ار�ت دبي 
ت��ع��اون��ه��م يف تنفيذ  �ل��وط��ن��ي ع��ل��ى 
تعزيز  يف  �مل��ح��وري  ودوره  �خلدمة 
�لطرفني  ب���ني  �ل���ق���ائ���م  �ل���ت���ع���اون 
جمتمعية  ���ش��ر�ك��ة  ع��ن  يثمر  مم��ا 

ناجحة.

لتوجيهات  تنفيذ�  �خل��ط��وة  ه���ذه 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�هلل” بالتحول  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
تقدمي �خلدمات  �لذكي يف جم��ال 
للمتعاملني وتقليل عدد �ملر�جعني 
 80 بن�شبة  �خلدمة  تقدمي  ملر�كز 
و�أكد   .  2018 ع��ام  بحلول   %
�للقاء  خ��الل   - �ل�شمايل  �لعميد 
�لعقيد مرو�ن  نائبه  �لذي ح�شره 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س   - ج��ل��ف��ار 
ل�شرطة دبي على �إ�شعاد �ملتعاملني 

و�لتي �شتكون على �مل�شتوى �لعاملي 
و�شي�شبح  �مل��ق��ب��ل��ة.  �ل��ف��رتة  خ���الل 
�لقاطنني  �ل���ن���زالء  �أ����ش���ر  ب��اإم��ك��ان 
�أقرب  �إىل  �ل��ت��وج��ه  �ل���دول���ة  خ���ارج 
ف��رع لبنك �الإم���ار�ت دب��ي �لوطني 
�ملايل  �ملبلغ  و�إي���د�ع  �الأم  بلدهم  يف 
لكل  ميكن  كما  �ل��ن��زي��ل  ح�شاب  يف 
ذوي �لنزالء �ملقيمني د�خل �لدولة 
�ملالية  �ملبالغ  �إي��د�ع  بعملية  �لقيام 
�لبنوك  ك���ل  ع���ن ط���ري���ق  ل��ل��ن��زالء 
�إم���ار�ت  بجميع  �لعاملة  �لوطنية 
���ش��ب��ي��ل �ملثال  �ل���دول���ة م��ن��ه��ا ع��ل��ى 
م�شرف �الإمار�ت �الإ�شالمي. تاأتي 

م���ن خ���الل ت��ق��دمي خ���دم���ات تلبي 
وحتقق  ر�شاهم  وت��ن��ال  تطلعاتهم 
�لهدف  �أن  و�أو���ش��ح  لهم.  �ل�شعادة 
م���ن �خل���دم���ة ه���و �خ���ت���ز�ل �لوقت 
�الإد�رة  م��ت��ع��ام��ل��ي  ع��ل��ى  و�جل���ه���د 
�لعقابية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���ع���ام���ة 
�لدولة  وخارج  د�خل  و�الإ�شالحية 
وتكبد عناء �حل�شور ملركز تقدمي 
�خلدمة الإيد�ع �ملبلغ �ملايل للنزيل 
وقد روعي يف �خلدمة �أعلى معايري 
ت�شمن  �ل���ت���ي  و�ل�������ش���ري���ة  �الأم�������ان 
للمتعامل  �ل��ك��ام��ل��ة  �خل�����ش��و���ش��ي��ة 

و�لنزيل على حد �شو�ء.

•• دبي-وام:

�أك���د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة رئي�س  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
�ل�شيخ  ب���رن���ام���ج  �إد�رة  جم��ل�����س 
�عتماد جمل�س  �أن  لالإ�شكان  ز�ي��د 
تعديل  �مل��ا���ش��ي  �الأح�����د  �ل�������وزر�ء 
�لتنفيذية  �لالئحة  �أحكام  بع�س 
ل��ل��ربن��ام��ج ي��اأت��ي يف �إط����ار حر�س 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” على و�شع 
على  �ملو�طنني  و��شتقر�ر  �شعادة 
�أولويات �خلطط �حلكومية  ر�أ�س 
�حلياة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك����ل  وت����وف����ري 
�ملالئم  �ل�شكن  وت��اأم��ني  �لكرمية 
لهم والأ�شرهم مبا ينعك�س �إيجابا 
�الجتماعي  �����ش���ت���ق���ر�ره���م  ع���ل���ى 
و�القت�شادي ويعزز م�شاهمتهم يف 

�لبناء و�لتنمية.
وق����ال م��ع��ايل �ل��ن��ع��ي��م��ي - خالل 
نظمها  �لتي  �الإعالمية  �الإحاطة 
�لربنامج مبقره يف دبي لتو�شيح 
ع���ل���ى بع�س  �ل���ت���ع���دي���الت  ب��ع�����س 
�أح��ك��ام ق��ر�ر جمل�س �ل���وزر�ء رقم 
9 ل�شنة 2011 يف �شاأن �لالئحة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون �الحت�����ادي 
ب�شاأن   2009 ل�����ش��ن��ة   10 رق����م 
�ل��ت��ع��دي��الت على  �إن   - �ل��ربن��ام��ج 
�إط��ار جهود  هذه �الأحكام ياأتي يف 
حكومة �الإمار�ت الإ�شعاد �ملو�طنني 
من  �مل�شتفيدين  د�ئ����رة  وت��و���ش��ي��ع 
فئاتهم  مبختلف  �ل�شكني  �لدعم 
وحاالتهم �الجتماعية ومبا ي�شرع 
من خطو�ت �لربنامج نحو حتقيق 

وفاقدة  الأبناء  �حلا�شنة  �الأرم��ل��ة 
�الأبوين �ملنقطعة دون عائل ملزم 
�شرعا باإعالتها وفاقدة �الأبوين - 
من  و�ملتزوجة   - و�لديها  �ملتوفى 

غري مو�طن.
عبد�هلل  �لدكتور  معايل  و�أ���ش��اف 
بلحيف �لنعيمي �أن مادة “�أغر��س 
�مل�شاعدة �ملالية” ت�شمنت تعديال 
�لوفاء  �شرط  �شو�بط  �أح��د  على 
�شبق ح�شول مقدم  بقيمة قر�س 
�ل��ط��ل��ب ع��ل��ي��ه م���ن ج��ه��ة �أخ����رى 
مدة  �نق�شى  ق��د  ي��ك��ون  ال  بحيث 
ثالث �شنو�ت على بد�ية �شد�د �أول 
تقدمي  ع��ن��د  �ل��ق��ر���س  م��ن  ق�شط 
للربنامج  �ل�شكني  �ل��دع��م  ط��ل��ب 
�لدعم  طلب  در��شة  تاريخ  ولي�س 

�ل�شكني.
كما �كد معاليه حر�س �لربنامج 
�ملو�طنني  متطلبات  ت��وف��ري  على 
م���ن ���ش��ك��ن م��ن��ا���ش��ب ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
�لروؤية �ل�شاملة للدولة �لع�شرية 
خمتلف  يف  �شكنية  �أح���ي���اء  وب��ن��اء 
مناطق و�إمار�ت �لدولة وفق �أرقى 
�مل��و����ش��ف��ات و�مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة يف 
ظل بيئة م�شتد�مة حتقق �ل�شعادة 
�الجتماعي  و�ل��ت��و����ش��ل  و�الأم����ان 

لقاطنيها.
�ل�شدد  ه����ذ�  يف  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����ار 
�ل�شكنية  �الأح���ي���اء  م�����ش��اري��ع  �إىل 
تنفيذها  و�جل��������اري  ل���ل���ربن���ام���ج 
ح��ال��ي��ا و ت�����ش��م��ل �إن�������ش���اء و�إجن�����از 
�ل�شكني  عجمان  جممع  و�شيانة 
يف منطقة �ملنتزي باإمارة عجمان 
�الإجمالية  تكلفته  تبلغ  و�ل����ذي 
ح�����و�يل م��ل��ي��ار دره�����م وي�����ش��م 6 
 729 منها  كل  جممعات حتتوي 
و�شيانة  و�إجن����از  و�إن�����ش��اء  م�شكنا 
جممع عجمان �ل�شكني يف منطقة 
�لذي  عجمان  باإمارة   2 �لرقايب 
ت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ت��ه �الج���م���ال���ي���ة نحو 

من  ل��ه  ت�شرف  مالية  م�شاعد�ت 
و�إذ�  �ل���دول���ة  يف  خمت�شة  ج��ه��ات 
���ش��ن��ة وك����ان   65 جت������اوز ع���م���ره 
�أ�شرة  يف  �ل���و�ح���د  �ل��ف��رد  ن�شيب 
�ل�شهري  دخله  من  �لطلب  مقدم 

ثالثة �آالف درهم فاأقل.
�إن تعديالت مادة  و�أو�شح معاليه 
�مل�شاعدة  تقدمي طلب  “�إجر�ء�ت 
على  تعديال  ت�شمنت  �ل�شكنية” 
�ملطلوبة  و�ل���وث���ائ���ق  �مل�����ش��ت��ن��د�ت 
ل��ت��ق��دمي �ل��دع��م �ل�����ش��ك��ن��ي.. فيما 
�حل�شول  “�شروط  مادة  ت�شمنت 
تعديال  �ل�شكنية”  �مل�شاعدة  على 
�أن ال  وه��ي  �ل�����ش��روط  بع�س  على 
�ل��ط��ل��ب ح�شل على  ي��ك��ون م��ق��دم 
�أي جهة حكومية  دعم �شكني من 
بالدولة �إال �إذ� �نق�شت مدة ال تقل 
عن 15 �شنة من تاريخ �ال�شتفادة 
غري  و�أ���ش��ب��ح  للم�شكن  �ل��ف��ع��ل��ي��ة 

مالئم لل�شكن.
�أنه ي�شتثنى من �شرط  �إىل  و�أ�شار 
ميثل  �أ���ش��ب��ح  �ل���ذي  �مل�شكن  �مل���دة 
�شاكنيه  ع���ل���ى  ح��ق��ي��ق��ي��ا  خ���ط���ر� 

للمو�طنني  �ل�شكني  �ال���ش��ت��ق��ر�ر 
�الأجندة  خطة  م��وؤ���ش��ر�ت  وي��دع��م 
تقلي�س  يف   2021 �ل���وط���ن���ي���ة 
للح�شول  �الن����ت����ظ����ار  �����ش����ن����و�ت 
عن  ف�شال  �ل�شكني  �ل��دع��م  ع��ل��ى 
در��شة  �إج���ر�ء�ت  وت�شريع  ت�شهيل 
طلبات �لدعم �ل�شكني �ملقدمة يف 

�لربنامج.
وذكر �أن تعديالت �أحكام �لالئحة 
�شتة  �شملت  للربنامج  �لتنفيذية 
ت�شمنت  �لالئحة حيث  مو�د من 
�ل�شكني  “ �ل��دع��م  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ال 
ن�شبة  ت���زي���د  ال  “ ب��ح��ي��ث  �مل�����ايل 
يف   20 ع��ن  �ل�شهري  �ال�شتقطاع 
�ملائة من �إجمايل �لدخل �ل�شهري 

للم�شتفيد.
ولفت �إىل �أنه يف مادة “�ال�شتثناء 
�ل�شهري”  �ل����دخ����ل  ���ش��ق��ف  م����ن 
��شتثناء  �ل��الئ��ح��ة ح���االت  ح���ددت 
من  �ل�شكني  �ل��دع��م  طلب  م��ق��دم 
للح�شول  �ل�شهري  �لدخل  �شقف 
ع��ل��ى م��ن��ح��ة م��ال��ي��ة يف ح����ال كان 
دخ����ل م���ق���دم �ل��ط��ل��ب ع���ب���ارة عن 

الأ����ش���ب���اب وع����و�م����ل خ����ارج����ة عن 
�إر�دة مقدم �لطلب وفقا للتقارير 
�جلهات  م��ن  �ل�����ش��ادرة  �لهند�شية 
يكون  ال  و�أن  ب��ال��دول��ة  �ملخت�شة 
�لت�شرف  �لطلب  ملقدم  �شبق  ق��د 
ت�شرفا  ميلكه  م��الئ��م  م�شكن  يف 
ناقال للملكية �إال �إذ� �نق�شت مدة 
تاريخ  م��ن  �شنة   15 ع��ن  تقل  ال 
�مل�شكن  ي���ك���ن  مل  م����ا  �ل���ت�������ش���رف 
ع��ن��د �ل��ت�����ش��رف ف��ي��ه غ���ري �شالح 
لل�شكن �أو غري مالئم الحتياجات 
�الأ�������ش������رة. وك�������ش���ف م���ع���ال���ي���ه عن 
قر�ر  و21  �آالف  خم�شة  �إ���ش��د�ر 
دعم �شكني للمر�أة بجميع حاالتها 
بقيمة  �إن�شائه  منذ  �الجتماعية 
م��ل��ي��ون دره���م..  م��ل��ي��اري و200 
“��شتحقاق  م���ادة  �أن  �إىل  م�شري� 
�ملر�أة للم�شاعدة �ل�شكنية” �شملت 
�لتعديالت  من  و��شعة  جمموعة 
على �شروط ��شتحقاق �ملر�أة وفقا 
حلالتها �الجتماعية �لتي �شنفتها 
�ل���الئ���ح���ة و�ل����ت����ي ت��ت�����ش��م �مل������ر�أة 
و�مل���ر�أة  الأب��ن��اء  �حلا�شنة  �ملطلقة 

خ��ل��ي��ف��ة �ل�����ش��ك��ن��ي يف م��ن��ط��ق��ة دبا 
�لذي  �ل��ف��ج��رية  ب���اإم���ارة  �لنه�شة 
 360 �الج��م��ال��ي��ة  تكلفته  ب��ل��غ��ت 
مناذج  �أربعة  وي�شم  دره��م  مليون 
حت����ت����وي ك����ل م���ن���ه���ا ع���ل���ى 384 
م�شكنا وجممع �الحتاد �ل�شكني يف 
منطقة �ل�شيوح 2 باإمارة �ل�شارقة 
�الجمالية  تكلفته  بلغت  و�ل���ذي 
 4 وي�����ش��م  دره����م  م��ل��ي��ون   300
مناذج حتتوي كل منها على 406 

م�شاكن.
عبد�هلل  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ون�����وه 
م�شاريع  �إىل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
و�ملناق�شة  �لطرح  قيد  �لربنامج 
�إن�شاء  م�������ش���روع  ت�����ش��م��ل  و�ل����ت����ي 
و�إجن�������از و���ش��ي��ان��ة جم��م��ع ر�أ�����س 
بطني  مبنطقة  �ل�شكني  �خليمة 
و�لذي  �خليمة  ر�أ���س  يف  �ل�شمر2 
كل  ت�شم  من���اذج   6 على  يحتوى 
تكلفته  وتبلغ  م�شكنا  منها 534 
وم�شروع  دره�����م  م��ل��ي��ون   700
�إن�����ش��اء و�إجن������از و���ش��ي��ان��ة جممع 
دبي �ل�شكني مبنطقة �خلو�نيج 2 
يف �م��ارة دبي و�ل��ذي تبلغ تكلفته 
ويحتوى  دره�����م  م��ل��ي��ون   450
ك����ل منها  ت�����ش��م  6 من������اذج  ع���ل���ى 
معاليه  لفت  كما   . م�شكنا   341

ويحتوى  دره�����م  م��ل��ي��ون   350
على 4 جممعات ي�شم كل جممع 
ن�شبة  وتبلغ  م�شاكن   306 منها 
باملائة   93 فيه  �حلالية  �الجن���از 
و�ن�����ش��اء و�إجن����از و���ش��ي��ان��ة جممع 
�لقوز  م��ن��ط��ق��ة  �ل�����ش��ك��ن��ي يف  دب����ي 
�ل��ث��ان��ي��ة ب���دب���ي و�ل������ذي ي�����ش��م 4 
من�������اذج ت�������ش���م ك����ل م���ن���ه���ا 159 
�الجمالية  تكلفته  وتبلغ  م�شكنا 
ون�شبة  دره���م  مليون   195 نحو 
�جنازه �حلالية 60 باملائة و�إن�شاء 
و�إجناز و�شيانة جممع �أم �لقيوين 
�ل�شكني مبدينة �ل�شهد�ء يف �مارة 
مناذج   4 ي�شم  �ل��ذي  �لقيوين  �أم 
م�شكنا   232 م��ن��ه��ا  ك����ل  ت�����ش��م 
وت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ت��ه �الج��م��ال��ي��ة نحو 
330 مليون درهم ون�شبة �جنازه 
وم�شروع  ب���امل���ائ���ة   51 �حل���ال���ي���ة 
�إن�شاء و�إجناز و�شيانة جممع ر�أ�س 
بطني  مبنطقة  �ل�شكني  �خليمة 
 5 ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  �ل���ذي   1 �ل�شمر 
لكل  م�شكنا   354 ت�����ش��م  من����اذج 
جممع وتبلغ تكلفته 330 مليون 
12 باملائة .  درهم ون�شبة �جنازه 
ولفت معاليه �إىل م�شاريع �الأحياء 
�لربنامج  �ن��ت��ه��ى  �ل��ت��ي  �ل�شكنية 
�ل�شيخ  جممع  وه��ي  تنفيذها  من 

خالل �الإحاطة �الإعالمية - �لتي 
�مل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  ح�����ش��ره��ا 
�ل�����ش��ي��خ ز�يد  �مل��ع��ن��ي��ني ب��ربن��ام��ج 
�الإعالميني  لالإ�شكان وح�شد من 
و�إجن�����از  �إن�������ش���اء  م�������ش���روع  �إىل   -
�ل�شكني  �ل�شارقة  جممع  و�شيانة 
يف  يقع  �لت�شميم” و�لذي  “قيد 
منطقة �ل�شيوح 1 باإمارة �ل�شارقة 
950 مليون درهم  وتبلغ تكلفته 
6 من��اذج حتتوي كل منها  وي�شم 
و�أو�����ش����ح   . م�����ش��ك��ن��ا   812 ع���ل���ى 
�ملجمعات  م�����ش��اري��ع  �إن  م��ع��ال��ي��ه 
�ل�������ش���ك���ن���ي���ة �مل����ن����ف����ذة و�جل���������اري 
تنفيذها حاليا يف خمتلف مناطق 
و�إم��ار�ت �لدولة متت وفق �أف�شل 

�ملو��شفات و�ملعايري �لعاملية .
بتوفر  ت��ت��م��ت��ع  �أن���ه���ا  �إىل  م�����ش��ري� 
�ل�شكان  ت��خ��دم  م��ت��ع��ددة  م���ر�ف���ق 
د�خلية وو�شالت طرق  من طرق 
و�شرف �شحي وموؤ�ش�شات خدمية 
حم���ل���ي���ة و�حت�������ادي�������ة وم�����د�ر������س 
للم�شي  ومم�����ر�ت  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�شعادة  �شمان  ب��ه��دف  و�ل��ري��ا���ش��ة 
وتوفري  وتطوير  �ملو�طنة  �الأ�شرة 
ذ�ت  �أ�شا�شية  حتتية  بنية  خدمات 
�آمنة  ب��ي��ئ��ة  ج����ودة ع��ال��ي��ة يف ظ���ل 

وم�شتد�مة و�شحية.
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اأخبـار الإمـارات
قائد اجلي�ش اللبناين ي�ضيد بدعم االإمارات لبالده

•• بريوت-وام:

�أ�شاد �لعماد جوزيف عون قائد �جلي�س �للبناين بالدور �الإمار�تي �ملهم و�لبناء يف لبنان خا�شة دعمها م�شروع نزع 
�الألغام يف �جلنوب �للبناين ومدها �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية باالحتياجات �لالزمة.  

�لدولة لدى �جلمهورية  �ل�شام�شي �شفري  ��شتقباله يف مكتبه �شعادة حمد �شعيد �شلطان  �لعماد عون خالل  و�كد 
�للبنانية �شو�بية روؤية �المار�ت يف مكافحة �الرهاب و�لتطرف وحماربة �جلماعات �لتكفريية م�شدد�ً على �ن دورها 

يف لبنان و�ملنطقة حمط تقدير و�هتمام.
بدوره هناأ �ل�شفري �ل�شام�شي قائد �جلي�س مبنا�شبة توليه مهام عمله �جلديد متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح مبا ي�شب 

يف �شالح لبنان قيادة و�شعبا وموؤ�ش�شات.
م�شيد�ً  �الرهابية  �لتنظيمات  �شد  �للبناين يف حربه  �جلي�س  �لتي حققها  �لوطنية  باالنت�شار�ت  �شعادته  نوه  كما 
�حلارة  تعازيه  وقدم  و�ال�شتقر�ر..  �الأم��ن  حفظ  يف  ودوره��ا  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  بذلتها  �لتي  �جل�شام  بالت�شحيات 

بال�شهد�ء �لذين �شقطو� يف معركة �لدفاع و�لذود عن لبنان.

�ضفري الدولة ورئي�ش برملان 
ت�ضاد يبحثان التعاون

•• اأجنمينا-وام:

بحث �شعادة حممد علي م�شبح علي �ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى جمهورية 
ت�شاد ومعايل هارون كابادية رئي�س �لربملان �لت�شادي �شبل تطوير وتعزيز 

�لعالقات �لثنائية مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين. 
و�أعرب �شعادة �ل�شفري �ل�شام�شي ملعايل رئي�س �لربملان - خالل �للقاء �لذي 
�أمله يف تطوير  وعن  وتقديره  �شكره  - عن خال�س  �لربملان  عقد يف مقر 

�لعمل �مل�شرتك بني �لبلدين مبا يحقق تطلعات قيادتيهما.

االإمارات توا�ضل �ضق طريقها نحو امل�ضتقبل بكل عزم .. واملريخ هدفها املقبل
•• اأبوظبي-وام:

تو��شل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شق طريقها نحو �مل�شتقبل بكل عزم 
�لناجحة  �لوحدوية  جتربتها  معززة  �مل��ج��االت  جميع  يف  �ل��ري��ادة  يف  لتكون 

بخطو�ت جديدة تبهر �لعامل كل يوم.
و�شتتحول دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة خالل �ل��شنو�ت �لثالث �ملقبلة �إىل 
ور�شة عمل عاملية ال تهد�أ يف جمال �لف�شاء لتكون يف م�شاف �لدول �لر�ئدة 

عاملية يف هذ� �ملجال.
�إىل   -  2021 �الإم���ار�ت  لروؤية  �لوطنية  �الأجندة  - ح�شب  �لدولة  وتطمح 
جعل عام 2020 عالمة فارقة من خالل �جناز�تها �لف�شائية وذلك عرب 
�إطالقها م�شبار »�الأمل« و�ملخطط و�شوله �إىل �ملريخ يف �لعام 2021 تز�منا 
مع ذك��رى م��رور خم�شني عاما على قيام �حت��اد دول��ة �الإم���ار�ت ف�شال عن 
��شت�شافة �لدورة �ل� 71 للموؤمتر �لدويل للف�شاء عام 2020 وهو �الأكرب 

من نوعه على م�شتوى �لعامل.
و�لربنامج �لف�شائي �الإمار�تي لي�س نوعا من �لرفاه و ال عمال روتينيا و�إمنا 
�لر�شيدة  �لقيادة  من  بدعم  ثماره  يوؤتي  �أن  ينتظر  طموحا  برناجما  ميثل 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 
و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

حلم ال�شيخ زايد الف�شائي اأ�شبح حقيقة.
 2016 �شبتمرب   4 �عتمد خ��الل جل�شته �شباح  قد  �ل���وزر�ء  وك��ان جمل�س 
برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
باأبوظبي  �لرئا�شة  ق�شر  يف  �هلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
م�شروع �ل�شيا�شة �لوطنية للف�شاء لدولة �الإمار�ت.. وهي �ملنا�شبة �لتي �أكد 
�شباقة  �الإم���ار�ت ومنذ قيام �الحت��اد خطت خطو�ت  �أن دول��ة  ب�شاأنها  �شموه 
بف�شل روؤية موؤ�ش�شيها لالن�شمام �إىل جمتمع �لف�شاء �لدويل وت�شعى �ليوم 
�ليوبيل  حلول  قبل  لها  �ل��ري��ادة  وتكون  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لعامل  دول  لت�شابق 

�لذهبي لقيام �لدولة.
وك�شف �شموه حينها عن معلومات مهمة رمبا غابت عن كثري من �لباحثني 
له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  للقائد  كان  �أنه  وهي  �المار�تي  �ل�شاأن  يف  و�ملتخ�ش�شني 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« نظرة ثاقبة خالل ��شتقباله 
وفد وكالة �لف�شاء �الأمريكية نا�شا يف عام 1976 ليو�شل ر�شالة �إىل �شعبه 
تعرف  ال  و�لعربية  �الإمار�تية  طموحاتنا  باأن  و�لعامل  �ملنطقة  �شعوب  و�إىل 
�أجد�دنا يف معارف  �أجماد  �الإم��ار�ت طريقا ملو��شلة  حدود� ولري�شم لدولة 
�لقائد  طموحات  ق��در  تعك�س  �ملعلومات  وه��ذه  و�لف�شاء.  و�مل��الح��ة  �لفلك 
و�ل�شعي  �حللم  ه��ذ�  للتعرف  ونيف  عقود  �أربعة  منذ  �شعى  و�ل��ذي  �ملوؤ�ش�س 
لتنفيذه. وغزو �لف�شاء �خلارجي لي�شت مهمة م�شتحيلة على �الإمار�ت �لتي 
قام على بنائها رجال �آمنو� باأهمية �لعلم وقد��شة �لفرد ونهلو� من مدر�شة 
ثر�ه«  نهيان »طيب �هلل  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �لر�حل  �ملوؤ�ش�س  �لقائد 
�أهمية  �لذي ما �نفك خالل كل �شني عمره يب�شر بالعلم ويدعو له ويوؤكد 
بناء �الن�شان .. رجل �متلك رجاحة �لعقل و �لذكاء و�الخال�س ليكون على 

�لدو�م قدوة ملن بعده لتو��شل �الإمار�ت طريقها نحو م�شتقبل ز�هر.
ومن هذ� �ملنطلق �المار�ت لي�شت غريبة و ال بعيدة عن ��شتك�شاف �لف�شاء 
.. ومل تنطلق من فر�غ يف �لتطلع ال�شتكمال طموحات بد�أتها بالفعل منذ 
�شنو�ت م�شت عرب �شل�شلة متو��شلة من �خلطو�ت �لتي كان يخطط لها �أن 

تبلغ منتهاها يف يوم من �الأيام.

عام 2020 املريخ وجهتنا.
وطموح �المار�ت ال�شتك�شاف �لف�شاء لي�س حلما على ورق وال �شعار� تدغدغ 

�أن تكون يف م�شاف �لنخبة  �مل�شاعر لكنه حلم م�شروع لدولة جنحت يف  به 
�لعاملية  و�ق��ع يف �شوء �جناز�تها وموؤ�شر�تها  �إىل  ق��ادرة على ترجمة �حللم 

�حلالية.
لذ� حلقت �المار�ت بركب �لف�شاء بناء على معطيات و�قعية وعرب �عتماد 
ال�شيما  تنفيذية  عمل  وبر�مج  خطط  �إىل  �لطموح  ترتجم  وطنية  �شيا�شة 
على �شعيد ماأ�ش�شة هذ� �لعمل منذ بد�ياته كركيزة �أ�شا�شية يتكئ عليها هذ� 

�مل�شروع �مل�شتقبلي �لو�عد.
�لطموحة  �ال�شرت�تيجية  خططها  ع��ن  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أع��ل��ن��ت  �أن  منذ  و 
�هتمام  حمور  �لف�شاء  ��شتك�شاف  �أ�شبح  �ملريخ  ��شتك�شاف  م�شروع  الإط��الق 
�الآن  �ل�شامي  �لهدف  ه��ذ�  حتقيق  م�شوؤولية  وتقع  للجميع  �إل��ه��ام  وم�شدر 
على وكالة �الم��ار�ت للف�شاء ومركز حممد بن ر��شد للف�شاء �لذي يتوىل 
عملية ت�شميم وت�شنيع و�إطالق »م�شبار �الأمل« حتت �إ�شر�ف وكالة �الإمار�ت 

للف�شاء وبتمويل مبا�شر منها.
60 مليون كيلو  2020 على �أن يقطع  ومن �ملقرر �نطالق �مل�شبار يف عام 
2021 تز�منا  �أ�شهر للو�شول �إىل �ملريخ عام  مرت يف رحلة ت�شتغرق ت�شعة 

مع �لذكرى �خلم�شني لقيام دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وبذلك تو��شل �الإمار�ت �شعيها الأن تكون بو�بة �لعامل �لعربي و�الإ�شالمي 
يف عامل ��شتك�شاف �لف�شاء من خالل �إطالق �أول م�شبار عربي �إ�شالمي �إىل 
�ملريخ خالل ثالث �شنو�ت وطموحها قد يجعلها �لدولة �لر�بعة يف �لعامل 

و�شوال �إىل �ملريخ و�الأوىل عربيا.

.خليفة �شات.
ويعمل مركز حممد بن ر��شد للف�شاء حاليا على تطوير قمر ��شطناعي هو 
خليفة �شات متهيد� الإطالقه يف �لعام 2018 ليكون �أول قمر �شناعي يتم 

ت�شنيعه وتطويره باأيد �إمار�تية بن�شبة 100 باملائة د�خل خمترب�ته.
و من �ملقرر �أن ي�شبح »خليفة �شات« �لقمر �ل�شناعي �الأكرث تطور� يف �لعامل 
بف�شل �لتقنيات و�البتكار�ت �ملعقدة و�ملتطورة �لتي توفر خدمات �لت�شوير 

�لف�شائي عايل �جلودة لقطاع كبري من �لعمالء حول �لعامل.
و�شت�شمل مهامه �كت�شاف �لتغري�ت �ملناخية و�إد�رة �الإغاثة يف حاالت �لكو�رث 
لالماكن  وت�شاري�س  خر�ئط  ر�شم  �إىل  �إ�شافة  جغر�فية  معلومات  وتقدمي 

�ملطلوبة.
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي قد �أطلق يف 29 دي�شمرب عام 2013 من 
مقر موؤ�ش�شة �الإمار�ت للعلوم و�لتقنيات �ملتقدمة يف دبي �ملر�حل �لتنفيذية 
لبناء �لقمر �ال�شطناعي “خليفة �شات” ليكون بذلك �أول قمر ��شطناعي 
ع�شر  �لعربية  �ملنطقة  لدخول  جديدة  مرحلة  يطلق  خال�س  عربي  باإنتاج 

�لت�شنيع �لف�شائي و�ملناف�شة يف جمال علوم �لف�شاء و�رتيادها.
و�أكد �شموه بهذه �ملنا�شبة حينئذ �أن �مل�شروع �جلديد “خليفة �شات” ر�شالة 
لكل �لعرب باأن حلاقنا بع�شر �لف�شاء لي�س بعيد� وال م�شتحيال و�أن دولتنا 
مناف�شة  يف  للدخول  و�ل�شجاعة  �لثقة  ولدينا  �ملجال  هذ�  يف  ر�ئ��دة  �شتكون 
�ل���دول �ل��ك��ربى يف ه��ذ� �مل��ي��د�ن.. و�أه����دى �شموه ه��ذ� �الإجن����از �ل��ع��امل��ي �إىل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
�أول  �أبناء وبنات �الإم��ار�ت ي�شكلون  وقال : يغمرنا جميعا �لفخر حني نرى 
100 باملائة و�إطالقه  فريق عربي يتمكن من بناء قمر ��شطناعي بن�شبة 

للف�شاء يف �لعام 2018 باإذن �هلل.
ومل تكتف �الإمار�ت بتنويع �أحالمها �لف�شائية بل و�شعت �أهد�فا ��شرت�تيجية 
وخططا دقيقة لتحقيق هذ� �الإجناز بف�شل تاأ�شي�س وكالة �الإمار�ت للف�شاء 
و�الخت�شا�شيني  �لعلماء  �أب��رز  مع  �شر�كات  و�إب���ر�م  �ملوؤ�ش�شات  من  و�لعديد 
�لعامليني و�لبحث عن تعاون مع دول �لعامل لتكون يف �ل�شف �الأول مع �لدول 
حممد  �ل��دك��ت��ور  �أك��د  ح�شبما   2021 ع��ام  بحلول  �لف�شاء  بعلوم  �لعاملة 

�الأحبابي مدير عام �لوكالة.

�المار�ت.. �إعمار و ��شتيطان �لكوكب �الأحمر.
وتدخل �الإم��ار�ت جمال �لف�شاء بروؤية عاملية وتتبنى خططا طموحة يف 
�أول  لبناء  �شعيها  و�أعلنت   .. �ملريخ  نحو  طريقها  يف  ومت�شي  �ملجال  هذ� 
��شتغالل  يف  تفكر  عربية  دول��ة  �أول  بذلك  لتكون  عليه  متكاملة  مدينة 

�لكوكب �الأحمر.
وي�شتهدف م�شروع �ملريخ 2117 يف مر�حله �لنهائية “بناء �أول م�شتوطنة 
ب�شرية على �ملريخ خالل مائة عام من خالل قيادة حتالفات علمية بحثية 
لكو�كب  �لو�شول  يف  �لقدمي  �لب�شري  �حللم  على  �لعمل  لت�شريع  دولية 

�أخرى.
وعمل على هذ� �مل�شروع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
“حفظه �هلل” مع  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أخيه �شاحب 

ونائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة “رعاه �هلل”.
و�شدد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف هذ� �ل�شدد �أن 
�إمار�تية  بناء قدر�ت علمية ومعرفية  �الأوىل  بالدرجة  ي�شتهدف  �مل�شروع 

وحتويل �جلامعات �الإمار�تية �إىل مر�كز بحثية.
�لفرتة  خالل  يتو�شع  �إمار�تي  علمي  بفريق  �مل�شروع  يبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن 
�لقادمة ل�شم علماء وباحثني دوليني لت�شريع �خلطو�ت �لبحثية الإي�شال 

�لب�شر للكوكب �الأحمر خالل �لعقود �لقادمة.
كما ي�شتهدف �مل�شروع ��شتك�شاف و�شائل �لتنقل و�ل�شكن و�لطاقة و�لغذ�ء 
على كوكب �ملريخ و�ل�شعي لتطوير و�شائل نقل �أ�شرع للو�شول و�لعودة من 

�لكوكب خالل مدة �أق�شر من �ملدة �مل�شتغرقة يف �لوقت �حلايل.
و من �ملنتظر �أن يجعل هذ� �مل�شروع من دولة �الإمار�ت و�حدة من �أهم 9 
دول يف �لعامل ت�شتثمر يف علوم �لف�شاء.. وهو ما �أكد عليه �شاحب �ل�شمو 
�مل�شروع  ن�شعى من خ��الل   : �ل�شاأن وق��ال  ه��ذ�  ر��شد يف  �ل�شيخ حممد بن 
�الإمار�ت  ودول��ة   .. �لب�شرية  للمعرفة  علمية  �إ�شهامات  لتقدمي  �جلديد 
“ال  و�أ���ش��اف:  �لف�شاء”..  ال�شتك�شاف  ب�شري  ح��ر�ك  من  ج��زء�  �أ�شبحت 
حدود لطموحات �لب�شر �إال خيال �لب�شر.. و�لذي ينظر للقفز�ت �لعلمية 
�أه��م حلم  �أن حتقق  �لب�شرية ميكن  ب��اأن قدر�تنا  يوؤمن  �لقرن �حل��ايل  يف 

ب�شري.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يطلقان “برنامج الإمارات الوطني 
للف�شاء”.

ويف هذ� �مل�شمار تو��شلت �خلطو�ت �لعملية و�لعلمية لتحقيق هذ� �حللم 
�آل مكتوم و�شاحب  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  بعدما �عتمد �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف �شهر �أبريل �ملا�شي ��شرت�تيجية 
متكاملة يف  علمية  خطة  �أكرب  تعد  �لتي  للف�شاء”  �لوطني  “�لربنامج 
�ملنطقة تت�شمن �إن�شاء �أول مدينة علمية ملحاكاة �حلياة على �ملريخ وت�شم 
متحفا وخمترب�ت متخ�ش�شة �إ�شافة �إىل خمترب جتارب �نعد�م �جلاذبية 
و�لربنامج �لعربي ال�شتك�شاف �لف�شاء و�إطالق �أكرب منتدى لعلماء �ملريخ 

يف �لعامل.
بن  حممد  م��رك��ز  �شمن  �ل�شناعية  �الأق��م��ار  ت�شنيع  جممع  �أط��ل��ق��ا  كما 
بت�شنيع  ت��ق��وم  عربية  دول���ة  �أول  ب��ذل��ك  �الإم����ار�ت  لتكون  للف�شاء  ر����ش��د 
�الأقمار �ل�شناعية ب�شكل كامل وت�شل كوكب �ملريخ يف عام 2021 وتن�شئ 

م�شتوطنة د�ئمة على �لكوكب �الأحمر بحلول �لعام 2117.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد يف ت�شريحات له بهذه �ملنا�شبة 
كو�در  لبناء  �شلبة  �أر�شية  ي�شكل  للف�شاء  �لوطني  “برناجمنا  �إن  حينئذ 
�إمار�تية تخ�ش�شية يف علوم �لف�شاء ويهدف �إىل تاأهيل �أجيال قادرة على 

عمل �إ�شافات نوعية للمعرفة �الإن�شانية.
و�أ�شاف “ نهدف الإر�شال �أول ر�ئد ف�شاء �إمار�تي للف�شاء خالل �ل�شنو�ت 
�ملقبلة الأن �الإم��ار�ت هي �الأ�شرع و�الأق��در على هذ� �لتحدي و�شنعمل من 

�ليوم على تدريب و�إعد�د �أول ر�ئد ف�شاء �إمار�تي وعربي ين�شم �إىل فريق 
�لعلماء يف حمطة �لف�شاء �لدولية”.

فيما �عترب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �أن �ال�شتثمار يف �لف�شاء 
�إمار�تية وك��و�در عربية وعلوم تخ�ش�شية ت�شل بدولة  ��شتثمار يف عقول 

�الإمار�ت لنجاحات جديدة.
وقال : نخطط للعقود �لقادمة من �الآن.. الأن �أجيال �مل�شتقبل �الإمار�تية 
ت�شتحق �الأف�شل.. و�أن �شبابنا قادرون على تقدمي �إ�شافة علمية نوعية يف 

�لتخ�ش�شات كافة.

اأول و اأكرب مدينة ف�شائية يف قلب المارات.
�إن�شاء  بينها  من  �مل�شاريع  من  2117” �لعديد  “�ملريخ  م�شروع  وي�شمل 
علمية يف �الإم��ار�ت ملحاكاة  مدينة  و�أك��رب  �أول  �لعلمية”  �ملريخ  “مدينة 

و�ختبار �أمناط �حلياة على كوكب �ملريخ.
�الأحمر  �لكوكب  ت�شاري�س  حتاكي  متطورة  خمترب�ت  �مل�شروع  ويت�شمن 
للطباعة  م��ت��ط��ورة  تقنيات  با�شتخد�م  تنفيذه  و�شيتم  �لقا�شية  وبيئته 
�أف�شل  ��شتقطاب  على  و�شيعمل  و�حل���ر�رة  �الأ�شعة  وع��زل  �الأب��ع��اد  ثالثية 

�لعلماء و�لتجارب �لعلمية من حول �لعامل.
ياأتي هذ� �مل�شروع �شمن خطة �أكرب �أعدتها �الإمار�ت بعنو�ن “��شرت�تيجية 
�ملريخ عام 2117” و�لتي تت�شمن تاأ�شي�س قاعدة كاملة قابلة ال�شت�شافة 
�إن�شان  �أل��ف   600 نحو  �إي���و�ء  وميكنها  �ملريخ  كوكب  على  للحياة  �لب�شر 
و�إمد�دهم باالأك�شجني �لكايف وو�شائل �ملو��شالت و�شبل �حلياة �لطبيعية.

�ملتعلقة  �الإمار�تية  �مل�شاريع  �آخ��ر  �لعلمية  �ملريخ  مدينة  م�شروع  ويعترب 
�الأوىل  �لف�شائية  �ملدينة  لتكون  موؤخر�  عنها  �الإع��الن  �لتي مت  بالف�شاء 
من نوعها �لتي �شتتخذ من د�خل حديقة م�شرف بدبي مقر� لها بتكلفة 
500 مليون درهم على م�شاحة �أر�س تبلغ مليونا و900 �ألف قدم مربعة 
لت�شكل بذلك �أكرب مدينة ف�شائية يتم بناوؤها على �الأر�س ومنوذجا عمليا 

�شاحلا للتطبيق على كوكب �ملريخ.
وها هي �جن��از�ت �الم��ار�ت يف جمال �لف�شاء وعلومه تتو�ىل وي�شهد لها 
با�شت�شافة  �الإم����ار�ت  ف��وز  ع��ن  ب��االإع��الن  �لعاملي  �لتكرمي  وي��اأت��ي  �ل��ع��امل 
�لدورة �ل� 71 للموؤمتر �لدويل للف�شاء عام 2020 �الأكرب من نوعه على 

م�شتوى �لعامل منذ �نطالقه يف �لعام 1950 .
وقد �أعلن عن هذ� �حلدث خالل حفل �أقيم �شمن فعاليات �لدورة �الأخرية 
هذ�  ��شت�شافة  حق  مينح  �ل��ذي  �الأوىل  �مل��رة  وه��ي  �أ�شرت�ليا  يف  للموؤمتر 

�حلدث �لعاملي لدولة عربية و�إ�شالمية.
�ملنا�شبة:  بهذه  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
فخور بفوز �الإمار�ت با�شت�شافة موؤمتر �لف�شاء �لدويل 2020 بح�شور 
لدولة  م�شتحق  �إجن���از  و�ملتخ�ش�شني..  و�ل����رو�د  �لعلماء  م��ن   5000
�لذي  وتوقيته  �الإجن���از  ه��ذ�  بقيمة  ون��وه  �لف�شاء..  جم��ال  يف  �الإم����ار�ت 

يو�كب �شل�شلة من �الإجناز�ت �الإمار�تية �ملتميزة يف �ملجال ذ�ته.
�لتحقق  �أو�شكا على  �الإم���ار�ت لديها هدفان  دول��ة  ف��اإن  �ملنطلق  ومن هذ� 
�أولهما قمر خليفة �شات و�لذي �شيتم �إطالقه خالل �أقل من عام و�شي�شبح 
�أول قمر �شناعي �إمار�تي خال�س.. وثانيهما م�شبار �الأمل �لذي يعد �شبقا 
وهما  فقط  �شنو�ت  ث��الث  خ��الل  �إطالقه  و�ملزمع  ر�ئ��د�  وعربيا  �إمار�تيا 
هدفان يك�شفان حقيقة �أن ثمة م�شتقبال هائال ينتظر دولة �الإم��ار�ت يف 
ظل ��شتخد�مها للتقنيات �حلديثة وعلوم �لف�شاء �ملتاحة من �أجل توفري 
�لدعم ل�شناعة �لقر�ر وتقدمي �إ�شهامات علمية �إىل �لب�شرية وهو ما �شوف 

ي�شعها يف مرتبة متميزة عامليا و�إقليميا يف هذ� �ملجال.
�ملريخ  �إىل  و�لو�شول  �هلل”  “باإذن  �ملقبل  �لعام  �شات  خليفة  �إن��ط��الق  �إن 
�ملريخ  مدينة  ت��ل��وح  �لقريب  �الأف���ق  ويف  �ملقبلة  �ل��ث��الث  �ل��شنو�ت  خ��الل 
�لعلمية و�ملوؤمتر �لدويل للف�شاء على �الأبو�ب كلها �أهد�ف �شهل حتقيقها 

من قبل قيادة ال تر�شى �إال باملركز �الأول.

اآثار راأ�ش اخليمة تتوا�ضل مع متاحف الدولة�ضرطة راأ�ش اخليمة تدعم مبادرات ال�ضعادة

ب�شرطة  �لب�شري  �لعن�شر  و�رت��ق��اء 
�لتميز  ي���دع���م  �خل��ي��م��ة، مب���ا  ر�أ�������س 

و�شع  �ُشُبِل  وبحث  2018م،  �ملقبل 
�ملوظفني  ���ش��ع��ادة  حت��ق��ق  م����ب����ادر�ت 

�آلية  م��ن��اق�����ش��ة  مت  ك��م��ا  �مل��وؤ���ش�����ش��ي، 
�ال�شتعد�د و�لتجهيز النطالق �مللتقى 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�أ�شاد �لعميد عادل عبد �هلل �لنعيمي 
ب�شرطة  �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  مدير 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة، ع��ل��ى �جل���ه���ود �لتي 
�ل�شعادة  ف���ري���ق  �أع�������ش���اء  ي��ب��ذل��ه��ا 
م�شتهدفات  حتقيق  يف  و�الإي��ج��اب��ي��ة، 
�ل�����ف�����ري�����ق، م������ن خ��������الل �حل����ر�����س 
للموظفني  �ل�����ش��ع��ادة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
و�ملتعاملني، الأن بيئة �لعمل �ل�شعيدة 
�أ�شا�شياً  م���وؤ����ش���ر�ً  ت��ع��د  و�الإي��ج��اب��ي��ة 

ومهماً يف �لعمل �ل�شرطي.
ت���ر�أ����ش���ه الجتماع  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
�أع�����������ش�����اء ف�����ري�����ق ع����م����ل �ل�������ش���ع���ادة 
�خليمة،  ر�أ����س  ب�شرطة  و�الإي��ج��اب��ي��ة 
ح��ي��ث مت���ت م��ن��اق�����ش��ة خ��ط��ة فريق 
�ل�شعادة و�الإيجابية �لت�شغيلية للعام 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ر�أ�س  مقنيات  على  �جلمهور  �طلع 
يف  عر�شها  عند  �الآث��اري��ة  �خليمة 
�لتعاون  م��ن  ع��ام��ا   40  « معر�س 
�الآث���اري بني �الم���ار�ت وفرن�شا يف 

متحف �ل�شارقة لالآثار.
مدير  �لطنيجي  عبيد  �أحمد  ق��ال 
بالن�شبة   : و�ملتاحف  �الث���ار  د�ئ���رة 
ل��ن��ا ك����ان �مل���ع���ر����س م��ن�����ش��ة مهمة 
�ملقتنيات  من  من��اذج  فيها  عر�شنا 
�ل��ذي��ن جاءو�  �مل��ع��ر���س  رو�د  �أم���ام 
باأعد�د كبرية من كل فج  و�شاهدو� 
باإعجاب �الرث �لتاريخي �المار�تي 

�لعريق.
وذك����ر �ل��ط��ن��ي��ج��ي �أن �م�����ارة ر�أ����س 
�خل��ي��م��ة ك���ان ل��ه��ا ح�����ش��ور ق���وي يف 

�ملعر�س � تعزز بعر�س �لعديد من 
�أ�شفرت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة  �ملقتنيات 
ع��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ن��ق��ي��ب �الأث����ري 
�لفرن�شية  �حلملة  بها  قامت  �لتي 
خ������الل م�������ش���ارك���ت���ه���ا �ل������د�ئ������رة يف 
وكانت  �مل��ا���ش��ي  �ل��ق��رن  �شبعينات 
�لفخارية  و�الأو�ين  �حللي  ت�شمل 

و�ملباخر و�الأ�شلحة و�لعمالت �لتي 
كانت �شائدة يف ذلك �لوقت  .

و�شدد مدير د�ئرة �الثار و�ملتاحف 
�لتخ�ش�شية   �ملعار�س  �أهمية  على 
وتعزيز  للتو��شل  رح��ب��ة   ك�شاحة 
�لدولة  م��ت��اح��ف  ب���ني  �ل���ع���الق���ات 
د�ئ����رت����ه  �ىل   م�������ش���ري�  وغ����ريه����ا 
�ل����ذه����اب �ىل كل  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
�لرت�ث  ر�ئحة  منه  ي�شتم  فعالية 
الأكرب  �لو�شول   بد�فع  و�مل�شاركة 
�شريحة من �ملهتمني و�لباحثني يف 

جمال �لتاريخ وعامة �لنا�س .
�لطنيجي : مما ال�شك فيه  وق��ال 
�لتعاون  40 عاما من  �أن معر�س 
وفرن�شا  �الم�������ار�ت  ب���ني  �الث������اري 
�لتاريخي  �الإرت���ب���اط  م��دى  عك�س 

يف �ملنطقة. 

عام  قائد  �شعادة  مع  لل�شعادة  �الأول 
حتفيز  �إىل  يهدف  و�ل��ذي  �ل�شرطة، 
طاقاتهم  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  �مل���وظ���ف���ني 
ما  و��شتثمار  و�ل��ن��ج��اح  �لتميز  نحو 
لديهم من قدر�ت ومهار�ت لتحقيق 
وجمتمعهم.  وطنهم  وخدمة  ذ�تهم 
�لب�شرية  �مل����و�رد  �إد�رة  م��دي��ر  و�أك����د 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، �أن بيئة �لعمل 
د�فعاً  ت��ع��د  و�الإي���ج���اب���ي���ة  �ل�����ش��ع��ي��دة 
�إيجابياً للموظف ليتحدى �لظروف 
�الإتيان  ب���ه، وي��ت��م��ك��ن م��ن  �مل��ح��ي��ط��ة 
تدفعه  وم���ب���ت���ك���رة  خ���الق���ة  ب���اأف���ك���ار 
للتفوق و�لتميز، د�عياً فريق �ل�شعادة 
و�الإيجابية، �إىل تعزيز ن�شر �ل�شعادة 
ب��ني �مل��وظ��ف��ني، م��ن خ���الل ت�شخري 
كافة �جلهود البتكار مبادر�ت تدعم 

موؤ�شر �شعادة �ملوظفني.

اجتماع القائد العام ي�ضتعر�ش املوؤ�ضرات الوطنية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

تر�أ�س �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، 
2017م، وفقاً خلطة �الت�شال  �جتماع �لقائد �لعام �لدوري �لعا�شر للعام 
�شمن منهجية �الت�شال و�لتو��شل بني �لقياديني، بح�شور �ملدر�ء �لعاّمون 
وذلك  �خليمة،  ر�أ����س  ب�شرطة  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز  وروؤ���ش��اء  �الإد�ر�ت،  وم���در�ء 
�لد�خلية  وز�رة  ��شرت�تيجية  وم���ب���ادر�ت  قيم  وتنفيذ  تطبيقات  ملناق�شة 

2017م.
موؤكد�ً  باحل�شور،  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  رّح��ب  �الجتماع،  ب��دء  يف 
�لد�خلية،  وز�رة  قيم  �إح��دى  �الإيجابية  �ملو�طنة  قيمة  تطبيق  �أهمية  على 
�لر�مية �إىل �حلث على �لتفاين يف �لعمل و�الإخال�س يف �أد�ء �ملهام �لوظيفية 
و�حلفاظ على ممتلكات �لدولة وطرح �ملبادر�ت �لبناءة �لتي  حتقق �ملو�طنة 

�لو�جب  �أد�ء  ل��و�ء  حتت  ين�شوي  ما  وك��ل  �خلدمات  تقدمي  مع  �الإيجابية، 
�لوطني بنز�هة و�مانة و�خال�س.

بتطبيق  �الل��ت��ز�م  �الجتماع، على �شرورة  خ��الل  �ل�شرطة،  ع��ام  قائد  وح��ث 
منظومة �جليل �لر�بع ومناق�شة �آلية �لتعامل مع �لبالغات �ملالية، كما مت 
��شتعر��س نتائج حمور �ملمكنات، ونتائج �ملوؤ�شر�ت �لوطنية و�الإ�شرت�تيجية 
نتائج  مناق�شة  عن  ف�شاًل  2017م،  �لثالث  �لربع  عن  �ملركزية  للعمليات 

مر�كز تقدمي �خلدمة عن عام 2017م نظام خدمات �ل�شبع جنوم .
يف ختام �الجتماع، �أكد �للو�ء علي بن علو�ن، على �أهمية �لتاأهيل و�ال�شتعد�د 
�ملطلق للعمل بكل كفاءة و�تقان، و�أد�ء �لو�جب بنز�هة و�خال�س، كما ثّمن 
�شعادته على �همية تطبيق خطة �الت�شال بني �لقياديني، ب�شورة م�شتمرة، 
بهدف خلق بيئة عمل جاذبة وحمققة لكافة �أهد�ف �لوز�رة �ال�شرت�تيجية 

و�لتطويرية على �أكمل وجه.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

فعاليات  �أكتوبر   27 باأبوظبي  روتانا  بارك  فندق  �ملقبل يف  يوم �جلمعة  تنطلق 
�خلليجي«  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لعام  �لتعليم  »م��وؤمت��ر  من  �لثانية  �ل���دورة 
�شعار  حت��ت  وذل��ك  �أب��وظ��ب��ي  بجامعة  �جلامعية  �ملتطلبات  كلية  تنظمه  و�ل���ذي 
ويهدف  و�لع�شرين«،  �حل���ادي  �ل��ق��رن  يف  �لعمل  م��ه��ار�ت  �لتعليم جت��اه  »حت��وي��ل 
�ملوؤمتر �لذي ي�شتقطب ما يزيد عن 100 من �خلرب�ء و�الأ�شاتذة و�ملتخ�ش�شني 
و�شناع �لقر�ر من 20 دولة ملناق�شة رقمنة �لتعلم، و�لنظم و�ملمار�شات �جلديدة 
�ملمار�شات  �أف�شل  �ل�شوء على  �لتدري�س و�لتعلم، ف�شاًل عن ت�شليط  �أ�شاليب  يف 

�جلامعات  يف  �لعام  �لتعليم  بر�مج  خمرجات  و�إع���د�د  توجيه  جم��ال  يف  �لعاملية 
�ملتطلبات  كلية  عميدة  نري  �شريثي  �لدكتورة  و�أك��دت  �لع�شر.  حتديات  ملو�جهة 
للمتخ�ش�شني  �شيتيح  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  �أهمية  على  �أب��وظ��ب��ي  بجامعة  �جلامعية 
�لتطور�ت  وحتليل  در��شة  فر�شة  �الأكادميية  �الأو���ش��اط  خمتلف  من  �مل�شاركني 
�حلالية و�مل�شتقبلية �لتي تو�جه قطاع �لتعليم �لعام، و�الإ�شالحات �ملبتكرة �لتي 
ملو�كبة  �لعام  �لتعليم  بر�مج  �لعايل تطبيقها على  �لتعليم  يجب على موؤ�ش�شات 
�لتي  �جلذرية  �لتغري�ت  مع  خا�شة  �لعاملية،  �لعمل  ل�شوق  �ملتغرية  �الحتياجات 
ت�شهدها بر�مج �لتعليم �لعام على �ل�شاحة �لعاملية يف �أ�شاليب �لتدري�س، و�لتعلم 
فقد  هنا  وم��ن  �لت�شميمي،  و�لتفكري  و�الب���د�ع  �البتكار  على  و�لرتكيز  �ل��ذ�ت��ي، 

كثفت �جلامعات �لعاملية جهودها يف �لبحث عن �أ�شاليب جديدة ومتطورة الإعد�د 
طالبها وتزويدهم مبهار�ت �لتعلم �لتي تتو�فق مع متطلبات �لع�شر وحتديات 
�لعاملي من   �القت�شاد  ي�شهده  ما  �أن مع  �إىل  و�لع�شرين، م�شرية  �حل��ادي  �لقرن 
قفزة نوعية يف قطاعات �لتكنولوجيا و�ل�شناعة، فاإن �أ�شو�ق �لعمل �لعاملية باتت 
تبحث  عن خريجني موؤهلني ب�شكل كامل وال يحتاجون �إىل �ملزيد من �لتدريب 
و�الإعد�د للتميز و�البد�ع يف بيئة �لعمل. و�أ�شافت �لدكتورة نري �أن تنظيم جامعة 
�أنه يتز�من مع  �أهمية خا�شة هذ� �لعام حيث  �أبوظبي لهذ� �ملوؤمتر �حليوي له 
تطبيق دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة للعديد من �لتغري�ت �ل�شباقة و�لتطور�ت 
ممار�شاتها  يف  بعمق  للنظر  �لعايل  و�لتعليم  �لعام  �لتعليم  �أنظمة  يف  �جلذرية 

�مل�شتمرة يف متطلبات  �لتغري�ت  �لتي ت�شببها  وكيفية �الرتقاء بها و�شد �لفجوة 
�لدكتورة  �أ�شارت  جانبها  ومن  �لعمل.  ومكان  �الأكادميية  �الأو�شاط  بني  �لع�شر 
�أن  �إىل  باجلامعة  �لنف�س  علم  يف  م�شاعد  و�أ���ش��ت��اذ  �مل��وؤمت��ر  رئي�شة  دي��ف  �شميثا 
�لدور �حليوي �لذي تلعبه بر�مج �لتعليم �لعام يف �إنتاج خريجني مهيئني ب�شكل 
متميز ل�شوق �لعمل دفع مبوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل حول �لعامل لتغيري �أ�شاليبها 
ونظمها، ولفتت �إىل �أن �ملوؤمتر يت�شمن 14 جل�شة عمل مو�زية تنق�شم على مد�ر 
�لفكرية  �لتوجهات  ت�شتك�شف  علمي  وبحث  عمل  ورقة   58 ال�شتعر��س  يومني 
و�ملهنية ملعلمني وباحثني و�شناع �لقر�ر على �مل�شتويني �ملحلي و�الإقليمي و�لعاملي 

يناق�شون �الأمناط لتغيري تقنيات �لتعليم و�أ�شاليب �لتعلم. 

ي�شلط ال�شوء على مهارات القرن احلادي والع�شرين

جامعة اأبوظبي تطلق الدورة الثانية من »موؤمتر التعليم العام يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي« اجلمعة

•• دبي -وام: 

�أكدت معايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة 
رئا�شة  مكتب  ع���ام  م��دي��ر  �حل��ي��اة  وج����ودة  لل�شعادة 
�لفاعلة  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
وتطبيق  لن�شر  �الأع��م��ال  ورو�د  �خلا�س  �لقطاع  مع 

مفاهيم �ل�شعادة �ملوؤ�ش�شية يف �لقطاع �خلا�س.
“جو�ئز  م�شاركة معاليها يف حفل  ذلك خالل  جاء 
2017” �لذي �شهد الأول مرة  لينكد �إن للمو�هب 
�إ�شافة جائزة “ثقافة �ل�شعادة” كفئة �أ�شا�شية �شمن 
�ملر�عي  �شركة  بها  وف���ازت  �ل�شنوية  �جل��ائ��زة  ف��ئ��ات 
�ل�����ش��ع��ودي��ة وذل���ك يف �إط����ار �ل��ت��ع��اون ب��ني �لربنامج 
�إن”  “لينكد  و�شركة  و�الإيجابية  لل�شعادة  �لوطني 

من  �أك���رث  وممثلو  �لتنفيذيون  �ل��روؤ���ش��اء  وح�����ش��ره 
و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �شركة   300

�أفريقيا.
�إن”  “لينكد  م���ب���ادرة  �إن  �ل���روم���ي  م��ع��ايل  وق���ال���ت 
��شتقطاب  يف  جن��اح��ا  �الأك���رث  بالتجارب  لالحتفاء 
بيئة  وتطوير  �ملتميزة  �لكفاء�ت  وتوظيف  �ملو�هب 
مع  �حلكومة  لتعاون  ثمرة  ت�شكل  �ل�شعيدة  �لعمل 
�ل�شركات  ت�شجع  �أن��ه��ا  ك��م��ا  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  رو�د 
ورو�د �الأعمال على �لبحث عن �لكفاء�ت و��شتك�شاف 
�لقدر�ت يف �ملنطقة �لعربية و�ال�شتفادة منها و�إيجاد 

بيئة عمل جاذبة.
�لوطني  �لربنامج  مع  �إن  لينكد  تعاون  على  و�أثنت 
ل��ل�����ش��ع��ادة و�الإي��ج��اب��ي��ة وم��ب��ادرت��ه ب��ا���ش��ت��ح��د�ث فئة 

وهناأت  �ل�شعادة”  “ثقافة  بعنو�ن  للجائزة  جديدة 
باجلائزة  فوزها  على  �ل�شعودية  “�ملر�عي”  �شركة 
�أن عدة موؤ�ش�شات يف �لقطاع �خلا�س  .. منوهة �إىل 
و�الإيجابية  �ل�شعادة  لتعزيز  د�عمة  �أطلقت مبادر�ت 
و�أن  �ملا�شية  �لفرتة  و�ملجتمع خالل  �لعمل  بيئة  يف 
�ل��ربن��ام��ج الإطالق  م��ع  تو��شل  �أخ���رى على  ج��ه��ات 

مبادر�ت جديدة خالل �لفرتة �ملقبلة .
موؤكدة ��شتعد�د �لربنامج للتعاون ودعم �أي مبادرة 
بيئة  يف  و�الإي��ج��اب��ي��ة  �ل�����ش��ع��ادة  ث��ق��اف��ة  بن�شر  ت�شهم 

�لعمل و�ملجتمع.
�لعمل  بيئة  �أهمية  لل�شعادة  �ل��دول��ة  وزي���رة  و�أك���دت 
و�لنف�شية  �ل��ذه��ن��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  يف  �ل�����ش��ع��ي��دة 
�ل�شعيدة  �ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  و�أن  ل��ل��م��وظ��ف  و�جل�����ش��دي��ة 

و�الإيجابية عن�شر �أ�شا�شي لنجاح �ملوؤ�ش�شات.
وقالت �لرومي �إن تاأثري �ملوظفني �ل�شعد�ء يتجاوز 
بيئة  فتوفري  �ملجتمع  �إىل  �أو �جلهة  �ملوؤ�ش�شة  حدود 
عمل �شعيدة للموظف ينعك�س على �شلوكه و�أ�شلوب 
ح��ي��ات��ه م��ع �الأ����ش���رة و�الأ���ش��دق��اء م��ا ي�شهم يف ن�شر 

وتو�شيع تاأثري �ل�شعادة.
وقال علي مطر رئي�س حلول �ملو�هب يف لينكد �إن يف 
�الأ�شو�ق �لنا�شئة يف �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا 
يف  �لتوظيف  ت��وج��ه��ات  ع��ن  �إن  لينكد  تقرير  �إن   ..
 2017 �أفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
ذكر �أن %81 من جهات �لتوظيف �أكدت �أن �ملو�هب 
�إىل  حاجتها  على  و���ش��ددو�  �أولوياتهم  �أه��م  �شت�شكل 
�أر�دو�  �إن  عليها  و�حل��ف��اظ  �مل��و�ه��ب  �أف�شل  توظيف 

ل�شركاتهم �أن تتميز.
�مل��و�ه��ب م��ن لينكد  ب��اأن حلول  و�أع���رب ع��ن �شعادته 
الإيجاد  �ل���الزم���ة  ب��������االأدو�ت  �ل�����ش��رك��ات  زودت  �إن 
�لفر�شة  ومنحه  �ملنا�شب  �لوقت  يف  �ملنا�شب  �ملر�شح 

�ملالئمة.
باجلهود  �حتفاء  تاأتي  �ملو�هب  جو�ئز  �أن  �إىل  الفتا 
�أطلقتها  �لتي  �ملبتكرة  و�مل��ب��ادر�ت  و�ال�شرت�تيجيات 
�ل�شركات �لفائزة بهدف ��شتقطاب �ملو�هب و�حلفاظ 
عليها. جدير بالذكر �أن فئة ثقافة �ل�شعادة �لتي مت 
��شتحد�ثها �شمن فئات جو�ئز لينكد عن للمو�هب 
بالتعاون مع �لربنامج �لوطني لل�شعادة و�الإيجابية 
موجهة الأف�شل �شركة يف جمال بيئة �لعمل �ل�شعيدة 
و�الإيجابية يتم منحها بناء على ثالثة عنا�شر هي 

�لوالء �لتناغم و�الإيجابية �إ�شافة �إىل بيانات من�شة 
لينكد �إن. و�حتفلت لينكد �إن - �أكرب �شبكة مهنيني 
يف �لعامل و�ملن�شة �لتي ت�شم �أكرث من 500 مليون 
�ل�شرق  منطقة  يف  ر�ئ����دة  ���ش��رك��ات  ب��ن��ج��اح   - ع�شو 
و�شمعة  �ملو�هب  جمال  يف  �أفريقيا  و�شمال  �الأو�شط 
للمو�هب  �إن  لينكد  �أن جو�ئز  �إىل  ي�شار  �لعمل.  رب 
لعام  �أفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف 
ثقافة  ج��ان��ب  �إىل  ع���دة  ف��ئ��ات  يف  ق��دم��ت   2017
�ل�شعادة منها �أف�شل جهة توظيف �جتماعية و�أف�شل 
رب  و�أف�شل عالمة  �ملو�هب  على  فريق لال�شتحو�ذ 
عمل جتارية على لينكد �إن وجنم لينكد �إن �ل�شاعد 
تعلم  ثقافة  و�أف�شل  �جتماعية  �الأك��رث  و�لتنفيذي 

�إ�شافة �ىل جائزة “ثقافة �ل�شعادة” �جلديدة.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �شيخي  �ل��ق��ادر  عبد  �شعادة  ثمن 
�ل�شومال  ج��م��ه��وري��ة  �شفري  �حل��امت��ي 
لدى �لدولة عاليا وقوف دولة �الإمار�ت 
�ل�����ش��وم��ال يف  ج��ان��ب  �إىل  و�شعبا  ق��ي��ادة 
�الأ�شبوع  �ل��ذي وق��ع  �الإره��اب��ي  �لتفجري 
و�أ�شفر  مقدي�شو  �لعا�شمة  يف  �مل��ا���ش��ي 
عن مئات �لقتلى و �جلرحى ....موؤكد� 
�ل�����ش��ري��ع لنقل  �الإم����ار�ت����ي  �ل��ت��دخ��ل  �ن 
100 م�شاب من جر�ء �حلادث للعالج 
بالتخفيف من حدة  �شاهم  نفقتها  على 
�العتد�ء  ه��ذ�  ج��ر�ء  �لب�شرية  �خل�شائر 

�الآثم..
�أنباء  و�أك���د �شعادته يف ح��و�ر م��ع وك��ال��ة 
بقيادة  �الإم����������ار�ت  �أن  و�م  �الإم����������ار�ت 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  �آل م��ك��ت��وم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  و�شاحب 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة وط���ن يعلي 
�أن  �لتاريخ  ي�شهد  حيث  �الإن�شانية  قيم 
تتاأثر  مل  �ل�شومال  لدولة  م�شاعد�تها 
على مدى ع�شر�ت �ل�شنني من تاريخها 
باأي تطور�ت ت�شهدها �ل�شاحة �لد�خلية 
�ل�شعيد  ع���ل���ى  خ���ا����ش���ة  �ل���ب���ل���د  ل����ه����ذ� 
كان  �ل��ه��دف  الأن  و�لع�شكري  �ل�شيا�شي 
ي��ز�ل هو جن��دة �ل�شعب �ل�شومايل  وم��ا 
�ملحن  جت��اوز  على  وم�شاعدته  �ل�شقيق 
مقابل  �أي  دون  �أ�شابته  �لتي  �مللمات  و 

�أو غاية.

�أن �الإم��ار�ت تعد �لدولة �لوحيدة  وقال 
�ل����ت����ي ن���ق���ل���ت ����ش���ح���اي���ا �ل���ت���ف���ج���ري�ت 
و�الع���ت���د�ء�ت �الإره��اب��ي��ة �ل��ت��ي يتعر�س 
�ل�شنو�ت  م��دى  على  �ل�شوماليون  لها 
�مل�شت�شفيات  يف  �ل���ع���الج  �إىل  �مل��ا���ش��ي��ة 
�الإم��ار�ت��ي��ة مم��ا ي��وؤك��د ق��ي��م �خل���ري من 
وطن �خلري �ملتجزرة يف نفو�س �ملجتمع 
�الإمار�تي حتى بات قبلة �الإن�شانية على 

م�شتوى �لعامل.
رجال  �أن  �ل�شومايل  �ل�شفري  و�أ���ش��اف 
�الإمار�ت يوؤكدون د�ئما عرب كل �ملو�قف 
و�ملحن �لتي مير بها �ل�شعب �ل�شومايل 
�لثابتة  وم���و�ق���ف���ه���م  وط��ن��ه��م  ق��ي��م  �أن 
�لتي  �حل��م��ي��دة  �خل�����ش��ال  م��ن  منطلقة 
زرعها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
نفو�س  يف  ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل 

�شعب �الإمار�ت �الأ�شيل.
�ل�شعب  �أن  �إىل  �حلامتي  �ل�شفري  و�أ�شار 
�الإم���ار�ت  ل��دول��ة  ين�شى  ل��ن  �ل�شومايل 
�الأوقات  يف  لنجدته  �ل��د�ئ��م��ة  مو�قفها 
يد  مد  �إىل  فيها  يحتاج  �لتي  �لع�شيبة 
�الإمار�ت  تكفلت  حيث  و�مل�شاعدة  �لعون 
من  ج���ري���ح   100 ع�����الج  ج���ان���ب  �إىل 
�النتحاري  مقدي�شو  تفجري  م�شابي 
وب���اإر����ش���ال ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن �الأدوي�����ة 
ب�����ش��ورة عاجلة  �ل��ط��ب��ي��ة  و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات 
لتعزيز  �ل�����ش��وم��ال��ي��ة  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�ل�شحية  �لرعاية  تقدمي  على  قدرتها 
للم�شابني مما يوؤكد للعامل �أن �الإمار�ت 
ومو�قفها  وباإن�شانيتها  ب��ق��وة  ح��ا���ش��رة 
ب���ات���ت م���ث���ااًل ي��ح��ت��ذى يف جندة  �ل���ت���ي 

�مل�شت�شعفني.
�الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل  هيئة  وكانت 
�لعاجلة  �لرتتيبات  �تخاذ  �إىل  �شارعت 

�ملجاورة  كينيا  دولة  �إىل  �جلرحى  لنقل 
تتطلبها  �ل���ت���ي  �ل�������ش���رع���ة  وج�����ه  ع���ل���ى 
�الإمكانات  وت�شخري  �ل�شحية  �أو�شاعهم 
للجرحى  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���رع���اي���ة  ل��ت��وف��ري 
�إ�شافة  �ل�شحية...  �أو�شاعهم  وحت�شني 
�أن يحد  ���ش��اأن��ه  ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن  �إىل 
وي�شاهم يف عملية  من معاناة �جلرحى 
لذويهم  �ل��ر�ح��ة  �شبل  وي��وف��ر  �شفائهم 

ومر�فقيهم.
ك���م���ا �أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �الأح���م���ر 
�لرعاية  بتوفري  �شتقوم  �أنها  �الإم��ار�ت��ي 
يتيم ممن فقدو�   300 لنحو  �ل�شاملة 
�أ�شرهم يف �لتفجري �النتحاري ملدة �شتة 
�شمن  كفالتهم  �شتتم  ث��م  وم���ن  �أ���ش��ه��ر 
برنامج كفالة �الأيتام �لذي تنفذه �لهيئة 

يف �أكرث من 25 دولة ِحول �لعامل.
�الإمار�ت  رج��ال  �أن  �إىل  �حلامتي  و�أ�شار 
بو�جباتهم  �لقيام  يف  و�شعا  يدخرو�  مل 
دون  �ل�شومال  �ل�شعب  جتاه  �الإن�شانية 
�أع�شاء  ت��ربع  حيث  �ملخاطر  يخ�شو�  �أن 
بالدم  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لدبلوما�شية  �لبعثة 
�ل�شوماليني  �مل��و�ط��ن��ني  ح��ي��اة  الإن���ق���اذ 
�ل��ت��ف��ج��ري �ل���دم���وي �لذي  �مل�����ش��اب��ني يف 
وق���ع مب��ق��دي�����ش��و �ل�����ش��ب��ت �مل��ا���ش��ي وهذ� 
ب��اأح��رف من  �ل��ت��اري��خ  �شي�شجله  �مل��وق��ف 
نور �إىل �الإمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا 
يف  الأ�شقائهم  �لد�ئمة  م�شاندتهم  على 
لتجاوزهم حمنتهم فهدفهم  �ل�شومال 
و�ملحفز  �ل��د�ف��ع  ه��و  �لنبيل  �الإن�����ش��اين 

�الأكرب.
وقال �شعادة �شفري �ل�شومال �أن �الإمار�ت 
مل تتوقف يوما خالل م�شريتها �خلرية 
�مل�شاعد�ت  ت��ق��دمي  م���ن  �ل�����ش��وم��ال  يف 
�الإغ��اث��ي��ة دون م��ق��اب��ل.. وك��ان��ت خالل 

�لدموع  تكفكف  تلك  �ملباركة  م�شريتها 
دعم  على  وتعمل  �الب��ت�����ش��ام��ات  وت��ر���ش��م 
يف  �مل�شتهدفة  للمناطق  �لكرمية  �حلياة 
و�أقامت  �مل�شاعد�ت  فقدمت  �ل�شومال 
�مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ن��م��وي��ة و�خل��دم��ي��ة لدعم 
�أن  �إىل  باأزمات .. م�شري�  �لذين ميرون 
�ل�شاعة  م��د�ر  �الإم����ار�ت جتهد على  ي��د 
�أ�شقهائهم  ودع��م  �ملعاناة  من  للتخفيف 
�لتي  �ل�شوماليني على جتاوز حمنتهم 

ميرون بها.
�الإمار�تية  �الإغاثية  �جلهود  �إىل  وي�شار 
يف �ل�شومال بد�أت منذ عقود من �لزمن 
�ملجاالت  ك��ل  يف  م�شتمرة  الت����ز�ل  وه���ي 
و�مليادين، ويكفي يف هذ� �ل�شدد �الإ�شارة 
�الأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  م��ك��ات��ب  �أن  �إىل 
�الإم���ار�ت���ي م��وج��ودة يف �ل�����ش��وم��ال منذ 
بناء على توجيهات  20 عاما  �أكرث من 
توفري  يف  بامل�شاهمة  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�ل�شرورية  �الإن�شانية  �الحتياجات  كافة 

لالأ�شقاء يف �ل�شومال.
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  �إح�������ش���ائ���ي���ات  وب��ح�����ش��ب 
�مل�شاعد�ت  قيمة  فاإن  �الإمار�تي  �الأحمر 
جلمهورية  �ل���ه���ي���ئ���ة  ق���دم���ت���ه���ا  �ل����ت����ي 
�ل�شومال منذ عام 1993 وحتى نهاية 
2016 �أي خالل 23 عاما بلغت 277 
�شملت  وق��د  دره��م  �أل��ف  و553  مليونا 
�مل�شاريع  �ل��ع��دي��د م��ن  �مل�����ش��اع��د�ت  ه���ذه 
وم�شاريع  �الإغ���اث���ة  وب���ر�م���ج  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
رم�شان و�الأ�شاحي و�الأيتام و�مل�شاعد�ت 

�الإن�شانية للمحتاجني.
و�أ�شار �ل�شفري �ل�شومايل يف �لدولة �إىل 
�أن �الإمار�ت مل تكل يوما من �ال�شتمر�ر 
لل�شعب  و�مل�����ش��اع��دة  �ل���ع���ون  ت��ق��دمي  يف 
�مل�شاعد�ت  ت�����ش��ت��م��ر  ح��ي��ث  �ل�����ش��وم��ايل 

�مل�شاريع  �إق���ام���ة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  ب�����ش��خ��اء 
�أن  �إىل  م�شري�   .. توقف  دون  �لتنموية 
�أر�شى  �ل�شومالية  �الإمار�تية  �لعالقات 
دع��ائ��م��ه��ا �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه حيث مو�قفه �لتي 
�مل�شاعد�ت  ي��ق��دم  ك���ان  وح��ي��ث  تن�شى  ال 
�ملحدودة  غ���ري  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
لبناء �مل�شانع و�ملد�ر�س و�لبنية �لتحتية 
خمتلف  يف  �خل�����دم�����ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  �ل���ت���ي  �ل���ق���ط���اع���ات 

�ل�شعب �ل�شومايل.
بقوة  ح��ا���ش��رة  �الإم�����ار�ت  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
وت�شاعد  وت���غ���ث  ت���دع���م  �ل�������ش���وم���ال  يف 
على  للم�شاعدة  دع��م ممكن  ك��ل  وت��ق��دم 
بها  �لتي متر  �ل�شعبة  �ل��ظ��روف  جت��اوز 
�ل�شومال ليو�شح ذلك �إميانها بنهجها 
�مل�شرفة  وم��و�ق��ف��ه��ا  �خل��ال��د  �الإن�����ش��اين 
و�ملنكوبني  �مل�شت�شعفني  ت�شتهدف  �لتي 

و�ملحتاجني.
و�أو�شح �شفري �ل�شومال �أن بالده قطعت 
�شوطا كبري� يف �لت�شدي لالإرهاب �لذي 
متثله حركة “�ل�شباب” و�لق�شاء عليها 
 .. �ل��ب��الد  م��ن معظم مناطق  وط��رده��ا 
�لذي  �ل�شجاع  �لقر�ر  �أنه بف�شل  موؤكد� 
�تخذه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة بالوقوف 
وتقدمي  �ل�شومايل  �ل�شعب  جانب  �إىل 
�مل�������ش���اع���د�ت �الإغ����اث����ي����ة و�مل�������ش���روع���ات 
حترير  �ل�شومال  ��شتطاعت  �لتنموية 
�ل�شيطرة  و��شتعادة  �ملناطق  �لعديد من 

على �لبالد.
ولفت �إىل �أن �لهدف �لرئي�شي لالإمار�ت 
�ل�شومال  يف  و�لبناء  �الإعمار  �إع��ادة  هو 

وذلك من خالل تنفيذ عدد من �مل�شاريع 
يف  م�شت�شفى  �أك��رب  بناء  منها  �لتنموية 
ز�يد  �ل�شيخ  م�شت�شفى  وه��ي  مقد�شيو 
�ملرحلة  تنفيذ  م��ن  �الن��ت��ه��اء  مت  ح��ي��ث 
�ملرحلة  يف  �لبدء  حاليا  ويجري  �الأوىل 
�ل�شرح  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�   .. �لثانية 
لل�شعب  جليلة  خ��دم��ات  �شيقدم  �لطبي 
باالإ�شافة  منه  �الإن��ه��اء  ف��ور  �ل�شومايل 
�لتي  �الأخ��رى  �مل�شاريع  �لعديد من  �إىل 
�الأب���ار وحل  �مل��د�ر���س وحفر  بناء  ت�شمل 
م�شكلة �ملياه عرب �إعادة تاأهيل �الأحو��س 
�ل���ت���ي ك���ان���ت ت�����ش��ت��خ��دم ل��ت��ج��م��ي��ع مياه 
�ل�شومال  �شمال  يف  �شد  وبناء  �الأم��ط��ار 
�الأم�����ر �ل����ذي ���ش��ي��ك��ون ل���ه �أث����ر ك��ب��ري يف 

مو�جهة �الأزمات.
�مل�شاعد�ت  �أن  �حل��امت��ي  �ل�شفري  و�أك���د 
طالت  �ل�����ش��وم��ايل  لل�شعب  �الإم��ار�ت��ي��ة 
بغريب  لي�س  وذل��ك  �لقطاعات  خمتلف 
ف��ه��ي معروفة  ع��ل��ى دول����ة �الإم��������ار�ت.. 
بكرمها وحر�شها على تقدمي �مل�شاعد�ت 
وتقدمي يد �لعون لكل �ملحتاجني يف كل 
مكان بالعامل حيث تويل دولة �الإمار�ت 
�أولولية  و�الإغ����اث����ي  �الإن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل 
باأهمية  م��ن��ه��م  �إمي���ان���ا  وذل����ك  ق�����ش��وى 
تقدمي يد �لعون و�لتخفيف من �ملعاناة 

وحفظ كر�مة �الإن�شان.
و�أ����ش���اد ب���دور دول���ة �الإم�����ار�ت يف �لعمل 
�ل�شومال  يف  و�خل��������ريي  �الإن���������ش����اين 
تقت�شر  مل  ح��ي��ث  �مل��ح��ت��اج��ني  و�إغ����اث����ة 
�الإم���ار�ت على جم��ال حمدد  م�شاعد�ت 
�القت�شادية  �مل��ج��االت  ك��اف��ة  �شملت  ب��ل 
�إىل  م�����ش��ري�   .. و�لتعليمية  و�ل�شحية 
تخفيف  يف  ي�شاهم  �الإمار�تي  �لدعم  �أن 
تاأتي  حيث  �ل�شومايل  �ل�شعب  م��ع��ان��اة 

دول��ة �الإم��ار�ت يف مقدمة �لذين وقفو� 
وقامت  �ل�شومايل  �ل�شعب  ج��ان��ب  �إىل 
فنحن  و�مل�شت�شفيات..  �ملد�ر�س  بافتتاح 
قامت  �ل��ذي  للدور  كبري  بتقدير  ننظر 
�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  ب��ه  تقوم  ز�ل��ت  وم��ا 

و�الإن�شانية �الإمار�تية.
�الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل  هيئة  وكانت 
�أطلقت يف �إبريل �ملا�شي حملة “الأجلك 
تنفيذ�  ج�������اءت  �ل����ت����ي  �شومال”  ي����ا 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  خليفة بن ز�يد 
�ل�شومال  �ملجاعة يف  لدحر  �هلل  حفظه 
ح��ي��ث ل��ب��ى جم��ت��م��ع �الإم���������ار�ت خالل 
�ل�شعب  الإغاثة  �الإن�شانية  ن��د�ء  �حلملة 
�ملجاعة  ب�شبب  حمنته  يف  �ل�����ش��وم��ايل 
�لتربعات  �إج��م��ايل  بلغ  وق��د  و�جل��ف��اف 
للحملة يف �ليوم �الأول فقط نحو 165 

مليون درهم.
�الإمار�ت”  “�شقيا  موؤ�ش�شة  �أعلنت  كما 
حممد  م���ب���ادر�ت  موؤ�ش�شة  مظلة  حت��ت 
عام  خ��الل  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
ل��ت��وف��ري مياه  م�����ش��روع��ني  ع��ن   2017
�أل���ف ن�شمة يف   90 �ل�����ش��رب الأك���رث م��ن 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد  �ل�شومال 
�خلريية  لالأعمال  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 

و�الإن�شانية.
حممد  �شيخي  �لقادر  عبد  �شعادة  و�أك��د 
�ل�شومال  ج��م��ه��وري��ة  �شفري  �حل��امت��ي 
ل����دى �ل����دول����ة يف خ���ت���ام ت�����ش��ري��ح��ه �أن 
�ل�شومالية  �الإم����ار�ت����ي����ة  �ل���ع���الق���ات 
تاريخية ومتاأ�شله منذ �لقدم حيث كان 
يرتددون  �الإمار�تيون  و�لتجار  �لبحارة 
�ل�شفن  وكذلك  �ل�شومالية  �ملو�نئ  �إىل 

من �ل�شومال �إىل دول �خلليج.

•• العني-وام:

���ش��ه��د م���ع���ايل �ل�������ش���ي���خ ���ش��ع��ي��د بن 
�ل�شيخ  ي��ر�ف��ق��ه  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون 
ن��ه��ي��ان ب���ن ���ش��ع��ي��د ب���ن ط��ح��ن��ون �آل 
نهيان �أم�س �الول يف قلعة �جلاهلي 
�أم�شيات  �أوىل  �ل����ع����ني  مب���دي���ن���ة 
يف  �الإمار�تية”  �الأغ��ن��ي��ة  “ذ�كرة 
�م�شيات  ت��ق��ام   . �ل��ث��ان��ي��ة  ن�شختها 
ذ�ك�����رة �الغ��ن��ي��ة �الم���ار�ت���ي���ة �شمن 
�لثقافية  �الأن�شطة  برنامج  فعاليات 
ملو�شم  �ل��ع��ني  م��ن��ط��ق��ة  و�ل��ف��ن��ي��ة يف 
تنظمه  �ل�����ذي   2018-2017
�أبوظبي   - و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئرة 
�ل�شعبية  �الأغنية  ب��رت�ث  لالحتفاء 
نخبة  وقدمها  �لرت�ثية  و�الأه��ازي��ج 
�ل�شباب  �الإم��ار�ت��ي��ني  �لعازفني  م��ن 
ب��ي��ن��ه��م ف���اط���م���ة زه������رة �لعني  م����ن 
�إىل  تعود  �شعبية  �أحل��ان  �إحياء  عرب 

و�ل�شتينيات  �خل��م�����ش��ي��ن��ي��ات  ف����رتة 
�ملا�شي  �ل��ق��رن  م��ن  و�ل�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات 
�الإمار�تية  �الأ���ش��ع��ار  غ��ن��اء  ير�فقها 

�الأ�شيلة.
“ذ�كرة  �أم�����ش��ي��ات  �شل�شلة  وق��دم��ت 

�الأغ������اين  �الإمار�تية”  �الأغ����ن����ي����ة 
يعود  �ل���ت���ي  �ل���ق���دمي���ة  و�الأحل����������ان 
من  �الأربعينيات  عقد  �إىل  تاريخها 
ت�شميمها  مت  و�لتي  �ملا�شي  �لقرن 
�الأن�شطة  م����ن  جم���م���وع���ة  ب���وح���ي 

�لتجارية و�ملجتمعية �لتقليدية مثل 
ب�شيد  �ملرتبطة  �لنهمة  �أو  �خلطفة 
�أهازيج  وك��ذل��ك  و�ل���ل���وؤل���وؤ  �ل�����ش��م��ك 
مثل  �ل�����ش��ح��ر�وي  باملجتمع  خا�شة 
�لوّنة و�لتغرودة وكذلك فن �لعيالة 

�الأعر��س  ي��ق��ام يف  م��ا  غ��ال��ب��اً  �ل���ذي 
و�ملنا�شبات �لعامة.

وك����ان ع��ق��د �الأرب��ع��ي��ن��ي��ات ق��د �شهد 
����ش���ع���ود �ل����ع����دي����د م�����ن �الأ������ش�����و�ت 
�شاهمت  �ل��ت��ي  �مل��م��ي��زة  �الإم���ار�ت���ي���ة 
�لفنية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��ك��ت��ب��ة  �إث�����ر�ء  يف 
�الإم���ار�ت���ي���ة مب��ج��م��وع��ة ك��ب��رية من 
�الأغاين �لتي ال تز�ل حتظى مبكانة 
خ���ا����ش���ة وت����اأث����ري مم���ت���د ح���ت���ى هذ� 
�ل�شعبية  �الأغنية  ز�ل��ت  وم��ا  �ل��ي��وم. 
�لقدمية  و�الأ�����ش����ع����ار  �ل��ف��ل��ك��ل��وري��ة 
�ملجتمع  لدى  خا�شة  بقيمة  حتظى 
�الإمار�تي حيث تلعب دور�ً �جتماعياً 
وثقافياً يف تكوين �لذ�كرة �جلمعية 
ينظم  ما  وغالباً  متعاقبة.  الأجيال 
و�الأنا�شيد  �الأغ������اين  ت��ل��ك  �أ����ش���ع���ار 
����ش���ع���ر�ء م����ن �أب��������رز ق�������ادة �ل����دول����ة 
وزنهم  ل���ه���م  ���ش��ع��ب��ي��ني  ����ش���ع���ر�ء  �أو 
على  �ل�شعر�ء  جمتمع  يف  ومكانتهم 

و�لذين  �خل��ل��ي��ج  منطقة  م�����ش��ت��وى 
لعبت �أبياتهم �ل�شعرية دور�ً تنويرياً 
به من  يتحلون  ما  يعك�س  وتثقيفياً 
حكمة وخ���ربة و����ش��ع��ة يف ك��ث��ري من 
�الأمور �ملرتبطة بالنه�شة �لتعليمية 

�القت�شادي  و�ل����رخ����اء  �مل���ع���ا����ش���رة 
�الأم�شية  ح�����ش��ر  و�الج����ت����م����اع����ي. 
ركا�س  بن  حممد  بن  �شامل  �ل�شيخ 
مدير  �ملري  �شالح  وجابر  �لعامري 
باالإنابة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة 

وحدة  رئ��ي�����س  �لكعبي  ���ش��امل  وع��م��ر 
�لعامري  ودمي��ة  �لتاريخية  �مل��ب��اين 
بقلعة  �ملجتمعية  �مل�شاركة  م��ربم��ج 
�جلاهلي .. وعدد من ع�شاق �لرت�ث 

�الإمار�تي �الأ�شيل.

عهود الرومي: ال�ضراكة مع القطاع اخلا�ش اأولوية لتعزيز ثقافة ال�ضعادة املوؤ�ض�ضية

»ندوة اجليل الرابع« يف �ضرطة ال�ضارقة توؤكد اأهمية االبتكار وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل
•• ال�صارقة -وام:

�أكدت �لندوة �لعلمية �لتي نظمتها �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة حول 
منظومة �لتميز �حلكومي “ �جليل �لر�بع “ �أهمية �لرتكيز على نتائج 
�لعمل �لرئي�شي ومدى حتقيق �الأجندة �لوطنية و�البتكار و��شت�شر�ف 
�أنظمة  �مل�شتقبل وتطوير �خلدمات و�حلكومة �لذكية وكفاءة وحوكمة 
�إ�شافة ملر�عاة �الختالف و�خل�شو�شية يف طبيعة عمل �جلهات  �لعمل 
�حلكومية بجانب تطوير فل�شفة �إد�رة �الأد�ء وربطها بتحقيق �لرفاهية 
�أم�س قبل �الأول على  و�ل�شعادة للمجتمع. ح�شر �لندوة - �لتي عقدت 
م�شرح �أكادميية �لعلوم �ل�شرطية - �لعميد �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد 
وعدد  �الإد�ر�ت  ومديري  �لعامني  �مل��در�ء  بجانب  �ل�شارقة  �شرطة  ع��ام 
كبري من �ل�شباط روؤ�شاء �الأق�شام ومديري �لفروع يف �شرطة �ل�شارقة. 
وقال �لدكتور ح�شن خ�شري حما�شر �لندوة �إن �لندوة هدفت للمقارنة 

�لر�بع  �جليل  �حلكومي  �لتميز  ومنظومة  �ل�شابق  �لتميز  من��وذج  بني 
و�لتعريف باآلية �لتقييم و�ملعايري �لرئي�شية يف �ملنظومة. و�أ�شار �إىل �أن 
تطبيق مناذج �لتميز يف �لقطاع �حلكومي يحقق �لعديد من �الأهد�ف 
من بينها دعم حتقيق روؤية �حلكومة و�الأهد�ف �ال�شرت�تيجية �لوطنية 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي و�شمان  و�ل��ت��ح��دي��ث يف  �ل��ت��ط��وي��ر  وحت��ف��ي��ز عملية 
تقدمي خدمات متميزة للمتعاملني و�شوال باأد�ء �لقطاع �حلكومي �إىل 
وحتقيق  للمو�رد  �الأمثل  �الإ�شتثمار  و�شمان  �لعاملية  �لريادة  م�شتويات 
من  ت�شميمها  مت  قد  �حلكومي  �لتميز  منظومة  �أن  و�أو���ش��ح  �لكفاءة. 
قبل �لقطاع �حلكومي وخلدمته وعلى ذلك فاإنها تاأخذ بعني �العتبار 
طبيعة وخ�شو�شية �لقطاع �حلكومي وتخدم �لتوجهات �ال�شرت�تيجية 
�إطار �لتعاون �مل�شرتك وتبادل �خلرب�ت  �آخر ويف  للحكومة. من جانب 
بني �شرطة �ل�شارقة ود�ر �لق�شاء يف �ل�شارقة .. ��شتقبل �ملخترب �جلنائي 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لق�شائية  �ل�شلطة  �أع�����ش��اء  م��ن  وف���د� 

�ل�شقيقة �لذي يزور �لدولة حاليا للتعرف على �آخر �لتطور�ت يف نظام 
�لك�شف عن  �مل�شتخدمة يف جمال  و�لتقنيات �حلديثة  �لعمل و�الأجهزة 
�لعقيد مهند�س  �لز�ئر من  �لوفد  �جلر�ئم و�الأدل��ة �جلنائية. و��شتمع 
�ملادية ل�شرح تعريفي حول دور  �الآث��ار  �ملازمي مدير فرع فح�س  عادل 
�ملخترب �جلنائي يف مكافحة �جلرمية و�حلد منها باعتباره �أحد �أجهزة 
وز�رة �لد�خلية �لفاعلة و�آليته وطبيعة �لعالقات و�جلهود �مل�شرتكة بني 
�ل�شرطة و�جلهات �لق�شائية يف تطبيق �لعد�لة وحتقيق �أمن و��شتقر�ر 
�لفنية  �ل���وح���د�ت  ملختلف  م��ي��د�ن��ي��ة  ب��ج��ول��ة  �ل��وف��د  ق���ام  وق���د  �ملجتمع 
�لتحاليل  يف  �مل�شتخدمة  �ملتطورة  �لتقنيات  على  للتعرف  �لتخ�ش�شية 

�جلنائية �ملختلفة .
من جانبه �أ�شاد �لوفد �ل�شيف بامل�شتوى �ملهني �لعايل للعاملني ومو�كبة 
�ملخترب للتقنيات �لتكنولوجية �لتي توظفها �لقيادة يف �شرطة �ل�شارقة 

ملكافحة �جلرمية وحتقيق �الأمن .

�ضفري ال�ضومال لـ وام: االإغاثة االإماراتية العاجلة خففت من اخل�ضائر الب�ضرية لتفجري مقدي�ضو االرهابي

�ضعيد بن طحنون يح�ضر احلفل الرتاثي لـ » ذاكرة االأغنية االإماراتية«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت جامعة نيويورك �أبوظبي عن عزمها تخزين جمموعة من �أهم �لبيانات 
�لعلمية �لتي يجري جمعها عرب �ملر��شد �لف�شائية، وذلك لدى �ملركز �لوطني 
للبيانات باجلامعة، و�لذي يعد �أول موقع يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يعمل 
على تخزين و�أر�شفة ومعاجلة جمموعة منتقاة من �أهم �لبيانات �لعلمية �ملُر�شلة 

من خمتلف �ملهمات �لف�شائية. 
�ل�شم�س  ديناميكا  ب�مر�شد  �خلا�شة  �لر�شد  نتائج  تخزين  على  �ملركز  و�شيعمل 
باإجر�ء  يتعلق  فيما  كبرية  �أهمية  على  تنطوي  و�لتي  �لف�شائية،  كيبلر  ومهمة 
�لف�شاء  وك��ال��ة  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  وجت��در  و�لفلكية.  �ل�شم�شية  �لفيزياء  �أب��ح��اث 
�الأمريكية “نا�شا” قد قامت باإتاحة هذه �لبيانات �لعلمية لال�شتخد�م و�الطالع 
�لعام كجزء من �شيا�شتها، ولكن تبقى �حلاجة قائمة لال�شتعانة بالبنية �لتحتية 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بغر�س حتليل هذه �لبيانات حملياً. 
قدرة  �إي��ج��اد  على  للبيانات”  �ل��وط��ن��ي  “�ملركز  �شيعمل  ذل���ك،  �إىل  وب��االإ���ش��اف��ة 
��شتيعابية مالئمة لتوفري �لدر��شات �ل�شابقة ملهمات �لف�شاء �ملرتبطة مب�شروع 
�الإمار�ت ال�شتك�شاف �ملريخ �ملقرر �إطالقه عام 2020، و�مل�شبار �شوالر �أوربيرت 

و�لقمر �ل�شناعي TESS �ملقرر �إطالقهما عام 2019. 
كما يتمثل �أحد �أهم �أهد�ف �ملركز طويلة �الأمد يف �لتح�شري و�ال�شتعد�د ملهمة 
�الأوروبية يف يونيو 2017،  �لف�شاء  �أقرتها وكالة  �لتي   ،»PLATO “بالتو 

ومن �ملقرر �أن تنطلق يف �لعام 2026. 
بحث  �إج���ر�ء  بهدف  تلي�شكوباً   26 متنه  على   »PLATO “بالتو  و�شيحمل 
خارج  ل��الأر���س  وم�شابهة  للحياة  �شاحلة  ك��و�ك��ب  ع��ن  �ل��ن��ط��اق  و����ش��ع  ف�شائي 
تدور  لالأر�س  م�شابهة  كو�كب  ��شتك�شاف  بغر�س  وذل��ك  �ل�شم�شية،  جمموعتنا 
حول جنوم م�شابهة ل�شم�شنا وتبعد عنها م�شافة مالئمة لت�شمح وجود �ملاء على 

�شطحها، �الأمر �لذي يعطي �إ�شارة مهمة لكون هذه �لكو�كب �شاحلة للحياة. 
و�شتزود وكالة �لف�شاء �الأوروبية جمموعة من مر�كز �لبيانات يف �لعامل بنتائج 
�لر�شد �خلا�شة مبهمة “بالتو PLATO«، مبا فيها مركز �لبيانات �لوطني 
يف دولة �الإمار�ت، وذلك بهدف تقدمي �مل�شاعدة للعلماء �ملتخ�ش�شني يف �لبحث 

حول �إمكانية وجود كو�كب �أخرى يف �لف�شاء م�شابهة لكوكبنا. 
مركز  ل��دى  �ل�شريك  �لرئي�شي  �لباحث  هانا�شوج،  �شر�فان  ق��ال  �ل�شدد،  وبهذ� 
تتقدم  �أن  �لف�شاء  لعلوم  ميكن  ال  �أبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف  �لف�شاء  علوم 
�لف�شائية  �ملر��شد  وت�شاعد  �جل���ودة.  عالية  �ملقايي�س  بتقنيات  �ال�شتعانة  دون 
�لتي تقدر قيمتها مبليار�ت �لدوالر�ت يف تقدمي بيانات قيمة ميكن ��شتخد�مها 
�شهولة  ت�شاعد  �أن  ناأمل  �لهامة. ونحن  �لعلمية  �الإجن��از�ت  �لعديد من  الإح��ر�ز 
�لو�شول �إىل هذه �لبيانات يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف دعم �أبحاث علوم 
�لف�شاء يف �ملنطقة.  وغالباً ما تتوفر �لبيانات �لف�شائية لال�شتخد�م و�الطالع 

وتقنيات حا�شوبية  بنية حتتية  تتطلب وجود  لكنها  �الإنرتنت،  �شبكة  �لعام عرب 
عالية �مل�شتوى ليجري �لو�شول �إليها وحتليلها عن بعد. و�شيتيح خمّزن �لبيانات 
�ملحلي �شمن جامعة نيويورك �أبوظبي ت�شهيل �لو�شول �إىل جمموعات �لبيانات، 

و�لتي قد تبلغ �أحجاماً كبرية للغاية ت�شل �إىل عدة تري�بايت من �لبيانات. 
للم�شتخدمني  دوري���ة  عمل  ور���س  ال�شت�شافة  �لف�شاء  علوم  مركز  ي�شعى  كما 
ذلك،  ج��ان��ب  و�إىل  �ل��ق��و�ع��د.  ه��ذه  و����ش��ت��خ��د�م  �ل��و���ش��ول  كيفية  بتعلم  �ملهتمني 
�شي�شاعد وجود �خلرب�ء �ملحليني يف �لتعامل مع متطلبات �لتحميل �خلا�شة مثل 

�لرت�كيب غري �ملاألوفة و�لن�شخ ذ�ت �لبيانات �لتف�شيلية. 
ومن �ملقرر �أن يبد�أ �لعمل �شمن “�ملركز �لوطني للبيانات” عام 2018، ويتطلع 
و�ملعاهد  �ملوؤ�ش�شات  مع  للتعاون  قدماً  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  �لباحثون 
�الأخرى يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بهدف تعزيز و�شول �مل�شتخدمني �إىل 

قو�عد �لبيانات تلك. 

املركز الوطني للبيانات بجامعة نيويورك اأبوظبي يوفر جمموعة من اأهم البيانات العلمية من املرا�ضد الف�ضائية 

�ضامل القا�ضمي يزور معر�ش اإ�ضدارات حاكم ال�ضارقة بجامعة كاليكوت الهندية

كرم مبارك ال�شام�شي واأ�شاد بتفانيه واإخال�شه 

�ضامل النقبي يزور بلدية احلمرية وي�ضيد بجهودها يف خدمة املنطقة

وفد جامعة ال�ضارقة يلتقي حاكم مقاطعة مورافيان 
�ضيلي�ضيان بجمهورية الت�ضيك

مذكرة تفاهم بني هيئة الطرق و�ضرطة دبي لتاأمني 
�ضالمة قطاع النقل واملوا�ضالت

•• كرياال -وام:

نظمت جامعة كاليكوت بوالية كري�ال يف جمهورية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  الإ���ش��د�ر�ت  معر�شا  �لهند 
�ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ي���وم �خلمي�س 
عبد�لرحمن  ب��ن  ���ش��امل  �ل�شيخ  بح�شور  �مل��ا���ش��ي 
من  وع��دد  �حل��اك��م  �شمو  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي 

ممثلي حكومة كري�ال وكبار م�شوؤويل �جلامعة.
يهدف �ملعر�س - �لذي ��شتمر على مد�ر 3 �أيام - 
�إىل تعريف �أبناء كري�ال باإ�شد�ر�ت �شاحب �ل�شمو 
�لعاملية  �للغات  مبختلف  �ملتنوعة  �ل�شارقة  حاكم 
�أكرث  بها  ينطق  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��االم��ي��ة  �للغة  ومنها 

�لعامل  38 مليون �شخ�س من خمتلف دول  من 
يرتكز �أغلبهم يف والية كري�ال.

وبهذه �ملنا�شبة �ألقى �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن 
�لقا�شمي �لكلمة �الفتتاحية للمعر�س �أعرب فيها 
عن فخره بالتو�جد يف جامعة كاليكوت �لتي تعد 

من �أهم �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف والية كري�ال.
���ش��م��و �حل���اك���م بالعالقة  رئ��ي�����س م��ك��ت��ب  �أ����ش���اد  و 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  جتمع  �ل��ت��ي  �لتاريخية 
�ملتحدة و جمهورية �لهند عامة و �إمارة �ل�شارقة 
ووالي����ة ك����ري�ال خ��ا���ش��ة و�ل��ت��ي جتمعهم رو�ب���ط 
�أث��م��ر جليا يف زيارة  ���ش��د�ق��ة وت���ع���اون وث��ي��ق م��ا 
وقت  يف  للوالية  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 

�شابق من هذ� �لعام.

و �أ�شار �إىل وجود قو��شم م�شرتكة جتمع �لبلدين 
و�ل�شعبني �ل�شديقني ممثلة يف �العتز�ز بالثقافة 
و�ل��ت��م�����ش��ك ب��ال��ع��الق��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني �أف����ر�د 

�الأ�شرة، و�أهمية �لتعليم لالأبناء.
�لقا�شمي  عبد�لرحمن  ب��ن  ���ش��امل  �ل�شيخ  �أك���د  و 
ن�شر  على  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  حر�س 
جيل  الإن�شاء  �ملجتمع  �أف���ر�د  بني  و�لثقافة  �لعلم 

و�ع ومتنور قادر على مو�جهة �الأفكار �لدخيلة.
كلمته  خ��الل  �حلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  وتناول 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ودور  ج��ه��ود 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي يف خ��دم��ة �لعلم 
و�لثقافة حيث �شخر �شموه كل �الإمكانيات لن�شر 
�لثقافة و�لقر�ءة بني �أفر�د �ملجتمع ما جعل �إمارة 

�ل�شارقة جديرة باأن يتم �ختيارها عا�شمة عاملية 
�الأمم  منظمة  ق��ب��ل  م��ن   ،2019 ل��ع��ام  ل��ل��ك��ت��اب 

�ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة �ليوني�شكو .
و�أ����ش���اف �إن �ل�����ش��ارق��ة ح��ق��ق��ت ق��ف��ز�ت ك��ب��رية يف 
و�ل�شحة  �ل�����ش��ي��اح��ة  دع���م  �مل���ج���االت يف  خم��ت��ل��ف 
ب���ه م���ن �هتمام  و�ل��ط��ف��ول��ة يف ظ���ل م���ا حت��ظ��ى 
ومتابعة حثيثة من �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
�الألقاب  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى  للح�شول  �أه��ل��ه��ا  م��ا 
�لعربية و�أول  �ل�شياحة  و�الأو�شمة ومنها عا�شمة 
جانب  من  �الأو�شط  �ل�شرق  �شحية” يف  “مدينة 
�ملنطقة  يف  مدينة  و�أول  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
لالأطفال  �شديقة  “مدينة  لقب  لنيل  ترت�شح 

و�ليافعني” من قبل �ليوني�شكو.

�شري  ك��ري�ال  حلكومة  �لر�شمي  �ملتحدث  �أ�شاد  و 
ر�ماكري�شنان بالعالقات �لتاريخية و�ملتميزة �لتي 
زيارة  مثمنا  �ل�شارقة  باإمارة  كري�ال  والية  تربط 
�ل�شهر  ل��ل��والي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
�الإي��ج��اب��ي يف  �الأث���ر  بالغ  لها  ك��ان  �لتي  و  �ملا�شي 
نفو�س �أبناء كري�ال و قدم �شكره لل�شيخ �شامل بن 
وم�شاركته  ح�شوره  على  �لقا�شمي  عبد�لرحمن 

للفعالية �لتي تنظمها جامعة كاليكوت.
وبهذه �ملنا�شبة تبادل �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن 
حكومة  ممثلي  مع  �لتذكارية  �لهد�يا  �لقا�شمي 

كري�ال و�مل�شوؤولني بجامعة كاليكوت.
�لقا�شمي  عبد�لرحمن  ب��ن  �شامل  �ل�شيخ  و�شهد 
بعدها �فتتاح معر�س �أعمال �شاحب �ل�شمو حاكم 

�أرجائه  يف  وجت��ول  و�لتاريخية  �الأدب��ي��ة  �ل�شارقة 
�للغات  م��ن  ب��ع��دد  �شموه  �إ����ش���د�ر�ت  على  و�ط��ل��ع 

�لعاملية.
�لقا�شمي  عبد�لرحمن  بن  �شامل  �ل�شيخ  وجت��ول 
كذلك يف عدد من مر�فق جامعة كاليكوت وتعرف 
تعليمية  م��ر�ف��ق  م��ن  �جل��ام��ع��ة  ت�شمه  م��ا  ع��ل��ى 
وترفيهية تخدم �أبناء كري�ال و�لطلبة �لد�ر�شني.

تخللت �جلولة تقدمي فقر�ت فلكورية عن تاريخ 
�أبناء كري�ال و كفاحهم �شد �مل�شتعمر.

“ �شلطان  كتاب  تد�شني  هام�س �حلفل مت  وعلى 
�لثقافة “ بالن�شخة �ملاالياالمية للدكتور �إ�س دي 
كارنيك نائب رئي�س جامعة مومباي �شابقا و�لذي 

يتناول �شرية �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة.

•• ال�صارقة _الفجر:

ع�شو  �لنقبي  حممد  ب��ن  �شامل  ز�ر 
�ل�شارقة  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لبلديات  ������ش�����وؤون  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س 
�شباح  �ل�شارقة  بحكومة  و�ل��زر�ع��ة 
و�طلع  �حلمرية  بلدية  �الأول  �أم�س 
وبر�جمها  م�شاريعها  خمتلف  على 
وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن م���ب���ادر�ت يف �إطار 

�أهد�فها �ال�شرت�تيجية .
و�لتقى �لنقبي خالل زيارته للبلدية 
مبدير بلدية �حلمرية مبارك ر��شد 
�لبلدية يف  ك��و�در  وبكافة  �ل�شام�شي 

وتابع  و�الأق�����ش��ام  �الإد�ر�ت  خمتلف 
بلدية  �إجن���������از�ت  مل��خ��ت��ل��ف  ����ش���رح���ا 
�ل��ع��دي��د م��ن �ملجاالت  �حل��م��ري��ة يف 
�لبلدية و�ملجتمعية و�آليات تو��شلها 

مع �جلمهور و�ملجتمع .
�ل�شام�شي  ر�����ش���د  م���ب���ارك  ورح�����ب 
�لنقبي  ب���ن حم��م��د  ����ش���امل  ب����زي����ارة 
بلدية  �أن  و�أك����د  �حل��م��ري��ة  ل��ب��ل��دي��ة 
�إمارة  بلديات  م��ن  ك��ج��زء  �حلمرية 
ع���ل���ى تقدمي  ح��ري�����ش��ة  �ل�������ش���ارق���ة 
�حلمرية  ملنطقة  خدماتها  خمتلف 
و�أعمالها  م�شاريعها  �شمن  لتكون 
خدمة  �شل�شلة  يف  ح��ل��ق��ة  �ل��ي��وم��ي��ة 

عمال  و�ملقيمني  و�ملو�طنني  �لوطن 
�ل�شمو  �شاحب  ح�شرة  بتوجيهات 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
حفظه   _ �ل�شارقة  حاكم  لالحتاد 
تقدمي  �أه��م��ي��ة  يف    _ ورع�����اه  �هلل 
�أرقى بر�مج �الأد�ء و�لتطور يف جودة 

�خلدمات .
و�أ�شار �ل�شام�شي �إىل �أن خطة بلدية 
�حلمرية ترتكز على �شيا�شات د�ئرة 
�شوؤون �لبلديات و�لزر�عة يف مبا�شرة 
�أعمالها خلدمة منطقة �حلمرية يف 

كافة �لنو�حي .

�شامل  �ل�شام�شي  ��شطحب  بعدها 
�شملت  جولة  يف  �لنقبي  حممد  ب��ن 
كافة �إد�ر�ت و�أق�شام بلدية �حلمرية 
�أليات  ع��ن  و�يف  ���ش��رح  �إىل  و����ش��ت��م��ع 
عملها وما تقدمه من خدمات ر�قية 
�مل�شاريع  ملختلف  د�ئ��م��ة  وم��ت��اب��ع��ات 
توعوية  ب����ر�م����ج  م����ن  ت���ن���ف���ده  وم�����ا 
وتن�شيق مع �جلهات �ملعنية لنظافة 
وجمال منطقة �حلمرية ف�شال عن 
يف  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  تطوير  بر�مج 
و�لتخ�ش�شية  �لفنية  �ملجاالت  كافة 

و�لذ�تية  .
عن  �شرح  �إىل  �لنقبي  و��شتمع  كما 

ل�شهاد�ت  �حل���م���ري���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ي���ل 
�جلودة �شملت �شهادة �الآيزو للنظام 
و�لبيئة  �جل����ودة  �إد�رة  يف  �مل��ت��ك��ام��ل 
كاأول  �ملهنية  و�ل�����ش��الم��ة  و�ل�شحة 
ينال  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  بلدي  جهاز 

تلك �ل�شهاد�ت �لثالث جمتمعة.
وق����ام ���ش��امل ب���ن حم��م��د �ل��ن��ق��ب��ي يف 
ر��شد  مبارك  بتكرمي  �لزيارة  نهاية 
�حلمرية  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر  �ل�شام�شي 
و�ال����ش���ادة ب��ج��ه��وده و�ع��ت��ربه مثاال 
�ملحب  عمله  يف  �ملخل�س  للمو�طن 
�إد�رة  يف  �ل���ن���اج���ح  �ل���ق���ائ���د  ل��وط��ن��ه 
فريق عمله ومنحه درع د�ئرة �شوؤون 

�أن بلدية  �لبلديات و�لزر�عة موؤكد� 
ك����و�رده����ا وعلى  �حل���م���ري���ة وك���اف���ة 

من  �ل�شام�شي  ر��شد  مبارك  ر�أ�شهم 
�لبلديات �ملتميزة �لتي تقدم �أعماال 

�إ�شادة  ن��ال��ت  وم����ب����ادر�ت  وخ���دم���ات 
�ملجتمع . 

•• اأو�صرتافا -الفجر:

�لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  برئا�شة  �ل�شارقة  جامعة  وف��د  �لتقى 
�لربوفي�شور  �ل�شارقة  جامعة  مدير  �لنعيمي  جم��ول  حميد 
�شيلي�شيان يف مدينة  �يفو فوندر�ك حاكم مقاطعة مور�فيان 
�أو�شرت�فا �لت�شيكية. �شم وفد جامعة �ل�شارقة كال من �لدكتور 
���ش��الح ط��اه��ر �حل���اج ن��ائ��ب م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ل�����ش��وؤون �ملجتمع 
و�الأ�شتاذ �لدكتور ر��شي �لزبيدي مدير مركز �لتعليم �مل�شتمر. 
�جلامعات  بني  �لتعاون  �أوج��ه  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  ج��رى 

�لت�شيكية وجامعة �ل�شارقة. 

وق��د ت��ط��رق �حل��اك��م �إىل جم���االت �ل��ت��ع��اون يف جم��ال �الإب���د�ع 
وتوجهاتها  �لت�شيكية  �حلكومة  مبادر�ت  و��شتعر�س  و�البتكار 
�ملتخ�ش�شة  �ملر�كز  و�إن�شاء  و�البتكار  �الإب��د�ع  مفهوم  لرت�شيخ 

لذلك. 
�لت�شيكية  �جلامعات  مع  �لتعاون  تعزيز  �شبل  مناق�شة  مت  كما 
و�أع�شاء  �لطلبة  وتبادل  �لعلمي  �لبحث  جم��االت  يف  وخا�شة 
هيئة �لتدري�س، وتطرق �حلديث �إىل �لنظم �الإد�رية �ملتبعة يف 

�جلامعات �لت�شيكية و�لتطوير �الإد�ري بها. 
مدير  �لنعيمي  جم��ول  حميد  �لدكتور  �الأ���ش��ت��اذ  �شعادة  وق��دم 
جامعة �ل�شارقة �شرحا خمت�شر� عن �لنظام �الإد�ري و�لهيكل 

�لتنظيمي للجامعة كما ��شتعر�س �أهم �الإجناز�ت و�لنجاحات 
�لتي حققتها جامعة �ل�شارقة �شو�ء على �مل�شتوى �الإقليمي �أو 

�لدويل. 
التا  جان  �لربوفي�شور  �لت�شيكي  �لطرف  من  �الجتماع  ح�شر 
مدير جامعة �أو�شرت�فا و�ل�شيد توما�س فيدلر مدير �لعالقات 

�لدولية يف مكتب �حلاكم. 
جمول  حميد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  ق��دم  �للقاء  نهاية  ويف 
�لنعيمي مدير �جلامعة �لدعوة حلاكم �ملقاطعة لزيارة جامعة 
�ل�شارقة لالإطالع على �أحدث �مل�شتجد�ت كما مت تبادل �لدروع 

�لتذكارية.

•• دبي-وام:

�شهد معايل �لفريق �شاحي خلفان 
متيم نائب رئي�س �ل�شرطة و�الأمن 
�لطاير  مطر  و�شعادة  بدبي  �ل��ع��ام 
�ملدير �لعام رئي�س جمل�س �ملديرين 
حفل  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  يف 
لتاأمني  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ت���وق���ي���ع 
�لنقل  لقطاع  و�ل�شالمة  �حلماية 
وم�شتخدميها  و�مل������و��������ش������الت 

ومن�شاآتها يف دبي .
�ل�شيد  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع���ن  �مل���ذك���رة  وق����ع 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ب��و���ش��ه��اب  ن��ا���ش��ر 
و�حلوكمة  �ال�شرت�تيجية  لقطاع 
�ملوؤ�ش�شية وعن �شرطة دبي �لعقيد 

�إد�رة  م��دي��ر  �حلثبور  �شعيد  عبيد 
�أمن �ملو��شالت.

من  �نطالقا  �مل��ذك��رة  توقيع  ي��اأت��ي 
توحيد  ع���ل���ى  �جل���ان���ب���ني  ح���ر����س 
�جلهود لتاأمني �حلماية و�ل�شالمة 
�لنقل  و���ش��ائ��ل  ق��ط��اع  مل�شتخدمي 
�خلا�شة  و�مل��ن�����ش��اآت  و�مل���و�����ش���الت 
وفقاً  وذل������ك  دب�����ي  �إم��������ارة  يف  ب���ه���ا 
لل�شالحيات و�ملهام و�الخت�شا�شات 
و�مل�����ش��وؤول��ي��ات �مل��ن��وط��ة ب��ك��ل طرف 
و�لنظم  �ل���ت�������ش���ري���ع���ات  مب����وج����ب 

�ملعمول بها .
�إط��������ار  �مل�������ذك�������رة يف  ت������اأت������ي  ك����م����ا 
لتاأمني  �جل����ه����ود  وت���وح���ي���د  دع�����م 
�لنقل  لقطاع  و�ل�شالمة  �حلماية 

وم�شتخدميها  و�مل������و��������ش������الت 
�ملعلومات  وت�����ب�����ادل  وم���ن�������ش���اآت���ه���ا 
يتعر�س  ق��د  �ل��ت��ي  �الأخ��ط��ار  ب�شاأن 
ل���ه���ا ق���ط���اع �ل���ن���ق���ل و�مل����و������ش����الت 
وتعزيز  ومن�شاآتها  وم�شتخدموها 
لتح�شني  �مل�شرتك  �لعمل  وت��ب��ادل 
�الإجر�ء�ت  وتب�شيط  �لعمليات  �أد�ء 
�لتدريبات  و�إج��������ر�ء  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ل�����الزم�����ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع ح����االت 
�ل���ط���و�رئ و�الأزم�����ات وك��ذل��ك دعم 
ق��ن��و�ت �الت�����ش��ال و�ل��ت��و����ش��ل بني 
�لعام  �ل�شالح  لتحقيق  �لطرفني 
�لتن�شي�ق و�شرعة  �مل�شرتك وتفعيل 
تبادل �ملعلومات بني غرفة عمليات 
�لرقابة  وع��م��ل��ي��ات  دب����ي  ���ش��رط��ة 

�لطرق  ه��ي��ئ��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�الأم������ن 
مذكرة  ومب���وج���ب  و�مل����و������ش����الت. 
�لتفاهم تقوم �إد�رة �أمن �ملو��شالت 
ب���ت���وف���ري �أق�������ش���ى درج�������ات �الأم�����ن 
و�ل�شالمة لقطاع �لنقل و�ملو��شالت 
وتطبيق  ومن�شاآته  وم�شتخدميه 
�أف�شل �ملمار�شات و�أحدث �لتقنيات 
و�ملو��شالت  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع  الأم����ن 
وحت��دي��د وحت��ل��ي��ل �الأخ���ط���ار �لتي 
وتقدمي  �ل��ق��ط��اع  لها  يتعر�س  ق��د 
�ل�������الزم يف حال  �الأم����ن����ي  �ل����دع����م 
وتوفري  �الأخ�����ط�����ار  ه�����ذه  ح������دوث 
�حل���م���اي���ة و�ل�������ش���الم���ة ل��ل��ق��ط��اع و 
و�شع �خلطط وتوفري �الحتياجات 
�ل�������الزم�������ة مل�����و�ج�����ه�����ة �حل����������و�دث 

 . �ملحتملة  و�لتهديد�ت  و�ل��ك��و�رث 
و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  وت��ق��وم 
مبوجب �ملذكرة بتزويد �شرطة دبي 
بكافة �ملتطلبات و�الحتياجات �لتي 
�شاأنها م�شاعدة �شرطة دبي يف  من 
�طالعها  �ىل جانب  مهامها  تاأدية 
�ملتعلقة  �مل�شتقبلية  �خل��ط��ط  على 
و�ملن�شاآت  و�مل��ر�ف��ق  �لنقل  بو�شائل 
و�لهيئات �لتابعة لها �ملر�د �إن�شاوؤها 
م�����ش��ت��ق��ب��ال ب���ه���دف ت���وف���ري خطط 

تاأمني وحماية منا�شبه.
�ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  وتقدم 
يف  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س  �لعام 
بال�شكر  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة 
ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  و�لتقدير 

دب���ي وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا م��ع��ايل �لفريق 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي 
�ل�شرطة و�الأمن �لعام بدبي و�شعادة 
�للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد 

لقيته  م��ا  على  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت من دعم 
تاأمني  جم��ال  يف  كبريين  وت��ع��اون 
�جلماعي  �لنقل  و���ش��ائ��ل  و���ش��الم��ة 

ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى �ملو�طنني  ي��ع��ود  مب��ا 
م�شيد�ً  دب���ي  �إم�����ارة  يف  و�مل��ق��ي��م��ني 
�ل�شر�كة  يف  �مل�����ش��ت��م��ر  ب���ال���ت���ط���ور 

�ال�شرت�تيجية بني �جلانبني
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•• �صان بطر�صربج -وام:

�ل����ت����ق����ت م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�����ل 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل 
�ل��وط��ن��ي �الحت����ادي مب��ع��ايل نورالن 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  تولني  نيغما 
على  وذل��ك  كاز�خ�شتان  بجمهورية 
هام�س م�شاركة وفد �ملجل�س �لوطني 
�الحتادي برئا�شة معاليها يف �جتماع 
137 لالحتاد �لربملان  �ل�  �جلمعية 

�لدويل يف �شان بطر�شربج.
ج��رى خ��الل �للقاء - �ل��ذي ح�شره 
����ش���ع���ادة ك����ل م����ن �ل���دك���ت���ور حممد 
�مل���ح���رزي وع��ل��ي��اء �جل��ا���ش��م ع�شوي 
و�شعادة  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�أح���م���د ���ش��ب��ي��ب �ل���ظ���اه���ري �الأم����ني 
تعزيز  �شبل  بحث   - للمجل�س  �لعام 
دولة  بني  �لقائمة  �لتعاون  عالقات 
يف  كاز�خ�شتان  وجمهورية  �الإم��ار�ت 
�ل�شبل  جانب  �ىل  �لقطاعات  جميع 
�ال�شلحة  �ن��ت�����ش��ار  مب��ن��ع  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 
�ل���ن���ووي���ة و�جل����ه����ود �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
�ملنطقة  يف  و�الأم���ن  �ل�شالم  حتقيق 
و�ل��ع��امل م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �شرورة 
و�الإرهاب  �الإ�شالم  بني  �لربط  عدم 
�لد�خلية  �ل�شوؤون  يف  �لتدخل  وعدم 
ل����ل����دول و�ح���������رت�م ح�������ش���ن �جل�����و�ر 

و�ل�شرعية �لدولية.
وجهات  تبادل  �للقاء  خ��الل  مت  كما 
�الإقليمية  �مل�شتجد�ت  ح��ول  �لنظر 
ت�شهدها  �لتي  و�لتطور�ت  و�لدولية 
�ملبذولة  �لدولية  و�جل��ه��ود  �ملنطقة 
ع����دد من  �إ����ش���اف���ة �ىل  الح���ت���و�ئ���ه���ا 

�ملو��شيع ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
�أهمية  �ىل  ك��ذل��ك  �ل��ل��ق��اء  وت���ط���رق 
�ل��ت��ي ق��ام بها وف��د �ملجل�س  �ل��زي��ارة 
�ل��وط��ن��ي �الحت����ادي ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
�إىل  �ل���ق���ب���ي�������ش���ي  �أم��������ل  �ل�����دك�����ت�����ورة 

حفلت  و�لتي  كاز�خ�شتان  جمهورية 
بالعديد من �للقاء�ت و�ملباحثات مع 
و�حلكوميني  �لربملانيني  �مل�شوؤولني 
وحققت نتائج �إيجابية على خمتلف 

�ل�شعد.
و�أك����������دت م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�����ل 
ترتبط  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �لقبي�شي 
بعالقات قوية ومتينة مع جمهورية 
ك����از�خ���������ش����ت����ان وه�������ي ت����ت����ط����ور من 
و�لتعاون  �لتجارية  �مل��ب��ادر�ت  خ��الل 
..م�شرية  و�ال�شتثماري  �القت�شادي 
�لعالقات  بهذه  �الرتقاء  �أهمية  �ىل 
م�����ن خ�������الل �����ش���ت���ث���م���ار �مل�����ج�����االت 
�لو��شعة �ملتاحة يف �شوء �المكانيات 
�ملتوفرة لدى  و�ل�شناعية  �لطبيعية 
بيئة  م��ن  ب��ه  يتميز�ن  وم��ا  �لبلدين 
جغر�فية  ومو�قع  جاذبة  ��شتثمارية 
قار�ت  خمتلف  �إىل  �النتقال  ت�شهل 
دولة  �إن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت  �ل���ع���امل. 
�شاحب  م��ن  وبتوجيهات  �الإم�����ار�ت 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�شاأنه  ما من  كل  ب��ذل  حري�شة على 
�أ�شكال  خم��ت��ل��ف  وت���ط���وي���ر  ت��ن��م��ي��ة 
�ل�شقيقة  �ل��دول  جميع  مع  �لتعاون 
�لتعاون  ج�����ش��ور  وم����د  و�ل�����ش��دي��ق��ة 
�لتجاري و�القت�شادي و�ال�شتثماري 
�ل���ت���ي ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع و�خل������ري على 
�جلميع. وو�شفت معاليها �لعالقات 
وجمهورية  �الم���������ار�ت  دول������ة  ب����ني 
�شو�ء  ��شتثنائية  بانها  كاز�خ�شتان 
�لربملان  �و  �ل��ق��ي��ادة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ل�شعوب  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  و�أي���������ش����ا 
حققته  مب����ا  �ع���ج���اب���ه���ا  ..م����ب����دي����ة 
ك��از�خ�����ش��ت��ان م��ن ت��ق��دم خ��الل فرتة 
�القت�شادي  �مل�شتوى  على  قيا�شية 
�مل���ع���م���اري���ة  �ل���ن���ه�������ش���ة  �مل���ت���م���ث���ل يف 
 . �ل�شياحة  قطاع  يف  و�ال�شتثمار�ت 
وهناأت معاليها بنجاح كاز�خ�شتان يف 

��شت�شافة �ك�شبو 2017 .

موؤكدة �أن �إقامة هذ� �ملعر�س �شاعد 
يف ت�����ش��ل��ي��ط �ل�������ش���وء ع���ل���ى �أح�����دث 
�لطاقة  جم�������االت  يف  �ل����ت����ط����ور�ت 
و�لت�شميم �لتجريبي و�لتكنولوجيا 
و�لبناء  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �لبيئية 

و�ل�شياحة.
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  م���ع���ايل  وت��ط��رق��ت 
�لق�شايا  �ىل  �الحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
على  م��وؤك��دة  �ملنطقة  يف  �القليمية 
وعدم  �جل��و�ر  �ح��رت�م ح�شن  �أهمية 
�لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول 
وعدم �ثارة �لفتنة �لطائفية و�حرت�م 
�ل�شالم  �ح���الل  �ج��ل  م��ن  �ل�شرعية 
�ملبد�أ  .. وقالت من هذ�  و�ال�شتقر�ر 
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  تد�شني  مت 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية ومب�شاركة 
�ل�شرعية يف  ل��دع��م  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
�أم����ن �ملنطقة  �ل��ي��م��ن ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى 

و�ل�شرق �الأو�شط.
توؤجج  جم������اورة  دول  �ىل  م�����ش��رية 

ميلي�شيا  وت��دع��م  �لطائفية  �لفتنة 
�حلوثي و�ملخلوع �شالح يف �ليمن.

�جلزر  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
�ل��ث��الث ط��ن��ب �لكربى  �الإم���ار�ت���ي���ة 
وطنب �ل�شغرى و�أبو مو�شى �ملحتلة 
��شتجابة  و�أه��م��ي��ة  �إي�����ر�ن  ق��ب��ل  م��ن 
�الإمار�ت  دول��ة  مطالب  �إىل  طهر�ن 

بحل هذه �لق�شية �شلميا.
�الإمار�ت  دول��ة  �شيا�شة  “ �ن  وقالت 
�اللتز�م  ع��ل��ى  ت��ق��وم  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ 
�ل�شلمي  و�حل��ل  �لدولية  بالقر�ر�ت 
و�ل���ع���م���ل على  �ل���ن���ز�ع���ات  يف ح���ال���ة 

�جتثاث �الإرهاب.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه �أك������د م���ع���ايل ن�����ورالن 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  تولني  نيغما 
�لعالقات  ع��م��ق  ع��ل��ى  ب��ك��از�خ�����ش��ت��ان 
حتظى  و�لتي  �لبلدين  بني  �لقائمة 
ق��ب��ل فخامة  م���ن  وت���وج���ي���ه  ب���دع���م 
�ل��رئ��ي�����س ن���ور ���ش��ل��ط��ان ن����ز�ر باييف 

رئي�س جمهورية كاز�خ�شتان .

�لعالقات  ه��ذه  ت�شهده  مب��ا  م�شيد� 
من تطور خا�شة على �شعيد �لتعاون 
�القت�شادي و�لتجاري و�لذي ي�شهد 

منو� ملحوظا ب�شكل �شنوي.
وقال �ن دولة �المار�ت من �ل�شركاء 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني ..م�����ش��ري� �ىل �ن 
 25 �ل�  �لذكرى  ياأتي يف  �للقاء  هذ� 
دبلوما�شية  ع���الق���ات  �إق���ام���ة  ع��ل��ى 
م��ع �الم�����ار�ت وخ����الل ت��ل��ك �لفرتة 
تنامي  يف  �لبلدين  ب��ني  و�ل��ع��الق��ات 
وت���ط���ور م�����ش��ت��م��ر ف��ي��م��ا ���ش��ه��د �لعام 
�لعالقات  يف  ك��ب��رية  ق��ف��زة  �حل����ايل 
�لثنائية خا�شة بعد �لزيارة �لتي قام 
�لكاز�خ�شتاين  �لرئي�س  فخامة  بها 

�ىل �المار�ت يف مار�س �ملا�شي.
ونثمن  “ ن���ق���در  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����اف 
�ك���ت�������ش���اب���ه���ا من  �ل����ت����ي مت  �خل�������ربة 
�لتعامل مع دولة �المار�ت خا�شة يف 
�ملناخ �ال�شتثماري كما نثمن خططكم 
وم�������ش���اري���ع���ك���م �ل���ط���م���وح���ة و�أن����ت����م 

�القت�شاد  تنويع  بنجاح  ت��و����ش��ل��ون 
و�الرتقاء به �ىل �ملجال �البتكاري«. 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  معايل  و�ك��د 
بجمهورية كاز�خ�شتان على م�شاركة 
بالده يف معر�س �ك�شبو دبي 2020 
�لعقل نطور  “ �حت���اد  ع��ن��و�ن  حت��ت 

�لعامل ».
�ملعر�س  ه���ذ�  ب���ان  ثقته  ع��ن  م��ع��رب��ا 
ملا  �ملقايي�س  بكل  ��شتثنائيا  �شيكون 
مت��ت��ل��ك��ه دول����ة �الم������ار�ت م���ن خربة 

كبرية يف هذ� �ملجال .
�لزيار�ت  تكثيف  �أهمية  �ىل  و�أ���ش��ار 
وتفعيل  �لربملانيني  ب��ني  و�خل���رب�ت 
�ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية بني �لبلدين 
�ل�شد�قة  جم���م���وع���ة  خ������الل  م����ن 
�ل��ربمل��ان��ي��ة م��ع دول���ة �الم����ار�ت �لتي 
ت�شم 52 نائبا من �أ�شل 107 نو�ب 
..موؤكد� �ن هذه �ملجموعة تعترب من 

�كرب �ملجموعات �ملوجودة بالربملان.
ب�شدد  ك���از�خ�������ش���ت���ان  �ن  و�أو������ش�����ح 

�شهر  نهاية  كبري  موؤمتر  ��شت�شافة 
�أمله  �مل��ق��ب��ل . م��ع��رب��ا ع���ن  ن��وف��م��رب 
ب��وف��د برملاين  مب�����ش��ارك��ة �الم������ار�ت 
ب���رئ���ا����ش���ة م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل 

�لوطني �الحتادي .
وتقديره  �شكره  عن  معاليه  و�أع��رب 
مل��و�ق��ف �الإم������ار�ت �ل��د�ع��م��ة لبالده 
�لتنمية  م���������ش����اري����ع  يف  خ����ا�����ش����ة 
�أن  ..م��وؤك��د�  �الإن�شانية  و�مل�شاعد�ت 
تعاون  بعالقات  يرتبطان  �لبلدين 
الأي  حقيقيا  من��وذج��ا  ت��ع��د  ث��ن��ائ��ي��ة 
�شديقني  بلدين  بني  قائمة  عالقة 
�ملتو��شلة  �ل����زي����ار�ت  �ىل  ..الف����ت����ا 
�لبلدين  ب����ني  �ل��ر���ش��م��ي��ة  ل���ل���وف���ود 
ع��ل��ى تطوير  �مل�������ش���رتك  و�حل����ر�����س 
�لت�شهيالت  وت���ق���دمي  �الج���������ر�ء�ت 

�ملتعلقة باال�شتثمار.
و�أكد حر�س كاز�خ�شتان على �النفتاح 
�القت�شادي و�لتجاري و�ال�شتثماري 
خا�شة  �الإم���ار�ت  دول��ة  مع  و�لثقايف 

ودول �ملنطقة عموما .
م�����ش��ت��ع��ر���ش��ا ف���ر����س �ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
بالده و�مل�شاريع ذ�ت �لنفع �مل�شرتك 
و�لرثو�ت  �المكانات  �إىل  باالإ�شافة 
كاز�خ�شتان  متتلكها  �لتي  �لطبيعية 
قاعدة  ت��ك��ون  �ن  �ىل  ي��وؤه��ل��ه��ا  مم���ا 
مثلى للتعاون �القت�شادي و�لتجاري 

و�ل�شياحي �لناجح .
ويف خ��ت��ام �ل��ل��ق��اء �أك���د �جل��ان��ب��ان �ن 
�الإم�����ار�ت  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  م�شتقبل 
وك����از�خ���������ش����ت����ان ي���ع���د مب����زي����د من 
�لرخاء  حتقيق  �شبيل  يف  �ل�شر�كات 
ن��ظ��ر� للدور  و�ل��رف��اه��ي��ة  و�الأم������ان 
�لر�ئد للبلدين على م�شتوى �لعامل 
خلططهما  �الإي����ج����اب����ي  و�ل����ت����اأث����ري 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ع��ي��دة �مل����دى على 

رفاهية �ملجتمع.

اأمل القبي�ضي تبحث تعزيز العالقات الثنائية مع رئي�ش جمل�ش النواب بكازاخ�ضتان

بتويجهات �شيخة بنت �شيف اآل نهيان

�ضراكة خريية بني »روتانا« وموؤ�ض�ضة »حتقيق اأمنية« تن�ضر اخلري يف عام اخلري

•• دبي-وام: 

ت�شارك هيئة �ل�شحة بدبي بحزمة من فعالياتها و�أن�شطتها �مل�شتمرة 
�شمن مبادرة “ حتدي دبي للياقة “ �لتي �أطلقها �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جمل�س دبي 

�لريا�شي و�لتي ت�شتمر حتى 18 نوفمرب �ملقبل.
�ملوؤ�ش�شي  و�الت�شال  �لت�شويق  �د�رة  مدير  لوتاه  عبد�هلل  غ��امن  و�أك��د 
بهيئة �ل�شحة يف دبي حر�س �لهيئة على �مل�شاركة بهذه �ملبادرة �ملبتكرة 
وجهودها  بدبي  �ل�شحة  هيئة  ال�شرت�تيجية  قويا  دعما  ت�شكل  �لتي 

�مل�شتمرة للت�شجيع على ممار�شة �لن�شاط �لبدين كنمط حياة للوقاية 
من �الأمر��س وحت�شني �ل�شحة �لعامة لالأفر�د على �ختالف فئاتهم 
�شمن  بقوة  حا�شرة  �شتكون  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �ن  وق��ال  �لعمرية. 
فعاليات �الأن�شطة �لرئي�شية لهذه �ملبادرة يف كافة �ملو�قع وطيلة فرتة 
�ملبادرة من خالل جناح خا�س تعر�س من خالله �لعديد من �الأن�شطة 
للجمهور  �ملجانية  �لطبية  �لفحو�شات  ب��اإج��ر�ء  �ملتعلقة  و�لفعاليات 
وت��ق��دمي �ل��ن�����ش��ائ��ح و�الر�����ش����اد�ت �ل��ط��ب��ي��ة ح���ول خم��ت��ل��ف �الأمر��س 
و�لق�شايا �ل�شحية ��شافة �ىل تخ�شي�س ركن خا�س لتقدمي �لن�شائح 
�لغذ�ئية �لتي تركز على �أهمية �لغذ�ء �ل�شحي يف �لوقاية من �لعديد 

من �الأمر��س كال�شمنة وغريها.
كافية  م�شاحة  جناحها  �شمن  خ�ش�شت  �لهيئة  �ن  ل��وت��اه  و�أ���ش��اف 
ملمار�شة بع�س �الأن�شطة �لريا�شية حلرق �ل�شعر�ت �حلر�رية وحتفيز 
�مل�شابقات  �خلفيفة من خالل  �الن�شطة  هذه  على ممار�شة  �جلمهور 

�لودية بني زو�ر جناح �لهيئة.
�أمام  �لفر�شة  و�ت��اح��ة  لتمكني  جهودها  و�شمن  �لهيئة  �ن  و�أو���ش��ح 
�لريا�شة  ملمار�شة  خا�س  ب�شكل  وموظفيها  عام  ب�شكل  �ملجتمع  �أف��ر�د 
و�لن�شاط �لبدين فقد �أعدت حزمة من �الأن�شطة و�لفعاليات �مل�شتمرة 
ب�شكل يومي يف مالعبها �لريا�شية خالل فرتة �ملبادرة �ملمتدة من 20 

ممار�شة  �لفعاليات  تت�شمن  حيث  �ملقبل  نوفمرب   18 وحتى  �كتوبر 
ريا�شات كرة �لقدم و�ل�شلة و�لطائرة و�لتن�س وغريها من �لريا�شات 
��شافة �ىل �لتدريبات �لريا�شية و�ملباريات �لريا�شية �لودية �مل�شتمرة 
بني موظفي �لهيئة. ودعا لوتاه موظفي �لهيئة ب�شكل خا�س و�فر�د 
�ملجتمع �ملحلي ب�شكل عام �ىل �لتفاعل مع مبادرة “حتدي دبي للياقة” 

وتبني منط �حلياة �ل�شحي للوقاية من �الأمر��س �ملختلفة .
�ملبادرة  لدعم هذه  �لهيئة  توليه  �لذي  و�الهتمام  �لدعم  موؤكد� على 
�لتي �شت�شاهم ب�شكل فاعل يف حتفيز وت�شجيع �أفر�د �ملجتمع ملمار�شة 

�لن�شاط �لبدين.

�ضحــة دبـــي ت�ضـــارك بفعاليــــة يف مـبــــادرة »حتــــدي الليـــاقــــــة«

•• اأبوظبي-الفجر:

 �ح�����ت�����ف�����اًء ب����ع����ام �خل��������ري، وت���ن���ف���ي���ذ�ً 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
»حفظه �هلل« باإعالن عام 2017 عاماً 
�أمنية  للخري، تو��شل موؤ�ش�شة حتقيق 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول����ة  يف 
بنت  �شيخة  �ل�شيخة  ترت�أ�شها  و�ل��ت��ي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ح���رم  ن��ه��ي��ان،  �آل  ���ش��ي��ف 
�لدكتور �شلطان بن خليفة بن ز�يد �آل 
رئي�س  �ل�شمو  م�شت�شار �شاحب  نهيان، 
�أن�����ش��ط��ت��ه��ا �خلريية  ب��ت��ع��زي��ز  �ل���دول���ة، 
و�ملجتمعية من خالل �إن�شاء �ملزيد من 
�ل�شر�كة  �تفاقيات  وتوقيع  �ملُ���ب���ادر�ت 
تطمح  �لتي  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  مع 

ُم��ت��م��ّي��زة يف جمال  ب�����ش��م��اٍت  ت���رك  �إىل 
�الأع��م��ال �خل��ريي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ود باخلري 
�الإمار�ت  دول��ة  جمتمع  على  و�ل�شعادة 
حتقيق  موؤ�ش�شة  ق��ام��ت  وق��د  ب��اأك��م��ل��ه. 
�أمنية يف �لدولة موؤخر�ً بتوقيع �تفاقية 
يا�س،  تعاون مع فندقي روتانا جزيرة 
وروتانا �شنرتو متتد �إىل ثالثة �أ�شهر، 
�لفندقني  ل�شيوف  ميكن من خاللها 
�أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  ل�شالح  �لترّبع 
�إىل �لفاتورة  5 در�ه��م ُت�شاف  مبقد�ر 
�لفندق.  م��غ��ادرت��ه��م  ل����دى  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�مل�شاهمة يف عمل  حيث ميكن لزو�رها 
�مل��ب��ل��غ �لب�شيط  ب��ه��ذ�  �خل���ري و�ل���ت���رّبع 
�لذي ُي�شهم يف �لنهاية بتحقيق �أمنيات 
خطرية،  باأمر��س  �ملُ�شابني  �الأط��ف��ال 
ومنحهم مع عائالتهم �الأمل و�ل�شعادة 

معظم  يف  حا�شماً  ع��ام��اًل  ت�شكل  �ل��ت��ي 
�الأحيان ال�شتكمال �مل�شرية �لعالجية.

�لرئي�س  �ل��زب��ي��دي،  �أ����ش���اد ه���اين  وق���د 
بهذه  �أمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�متد�د�ً  مُتّثل  �لتي  �ملُتمّيزة،  �ل�شر�كة 
مل�شرية جمموعة فنادق روتانا �حلافلة 
و�لعطاء  �الإن�������ش���ان���ي���ة  ب������االإجن������از�ت 
كافة  يف  �خل���ري  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  �ملُ�شتمر 
�أرج��اء جمتمع دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
�ل��ت��رّبع بهذ�  �أن  �مل��ت��ح��دة، م��وؤك��د�ً على 
�مل��ب��ل��غ �ل��ب�����ش��ي��ط، �ل����ذي ���ش��ي��ذه��ب �إىل 
موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية، �شي�شكل عالمة 
بتحقيق  �الأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  ف��ارق��ة 
ومنحهم  �إ�شعادهم  �الأط��ف��ال،  �أمنيات 

�الأمل �لكايف ملو��شلة م�شرية �لعالج.
�شعد�ء  ن���ح���ن  �ل����زب����ي����دي:  و�أ������ش�����اف 

بالتعاون مع فندقي روتانا جزيرة يا�س 
وروتانا �شنرتو يف هذه �ملبادرة �لنبيلة، 
حيث تاأتي هذه �ملبادرة تتويجاً مل�شرية 
�خلري يف عام �خلري، و�لذي ن�شعى �إىل 
�ل�شر�كات  م��ن  �مل��زي��د  بعقد  �خ��ت��ت��ام��ه 
من  وتنبثق  تتمّثل  �ل��ت��ي  �ملُجتمعية، 
خ���الل روؤي����ة �مل��ج��ت��م��ع الأع���م���ال �خلري 
يف ع��ام �خل��ري و�م���ت���د�د�ً ل��ل��روؤي��ة �لتي 
و���ش��ع��ه��ا �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
و�عتمدها  ث�����ر�ه«،  �هلل  »ط��ّي��ب  ن��ه��ي��ان 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�آل نهيان و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو حكام 

�الإمار�ت مبد�أ ونهجاً.
بالقول:  ح��دي��ث��ه  �ل���زب���ي���دي  و�خ��ت��ت��م 
يا�س  روت��ان��ا  ف��ن��دق��ي  ب��اخ��ت��ي��ار  نفتخر 
�أمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �شنرتو  وروتانا 

لتوقيع هذه �ل�شر�كة، وناأمل باأن تكون 
ع��ل��ى مدى  ُم��ث��م��رة  ���ش��ر�ك��ة جمتمعية 

�الأ�شهر �لثالثة �ملُقبلة.
ومن جانبه �أعرب كريغ برو�س، �ملدير 
�ل��ع��ام لفندق روت��ان��ا ج��زي��رة يا�س عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ت��وق��ي��ع ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ة مع 
على  م��وؤك��د�ً  �أم��ن��ي��ة،  حتقيق  موؤ�ش�شة 
�ل���دو�م  ع��ل��ى  ت�شعى  روت��ان��ا  ف��ن��ادق  �أن 
�أعمال  يف  �ملُ�شاهمة  على  �لرتكيز  �إىل 
�خل��ري، وت��اأدي��ة دوره���ا يف خدمة دولة 
خالل  م��ن  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�الجتماعية،  مب�شوؤولياتها  �لتز�مها 
وتفعيل �ملُبادر�ت �الإيجابية �لتي ُت�شهم 
ث��ق��اف��ة �خل���ري و�ل�����ش��ع��ادة بني  يف ن�شر 
ك��اف��ة �أب��ن��اء �الإم�����ار�ت و�مل��ق��ي��م��ني على 

�أر�شها.

موؤ�ش�شة  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر  وم����ن 
حتقيق �أمنية يف �لدولة متّكنت خالل 
عام 2016 من حتقيق �أمنيات 392 
طفاًل د�خ��ل دول��ة �الإم��ار�ت وخارجها، 

خمتلف  من  جن�شية   31 �إىل  ينتمون 
على  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  وت���اأم���ل  �ل���ع���امل.  دول 
ن�شر  يف  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  �إىل  �ل����دو�م 
ر���ش��ال��ت��ه��ا �الإن�������ش���ان���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 

ك��اف��ة �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية 
�لنبيلة  �أهد�فها  تدعم  �لتي  و�خلا�شة 
�أم��ن��ي��ات �الأط��ف��ال م��ن ذوي  يف حتقيق 

�الأمر��س �ملُ�شتع�شية.  

•• دبي-وام:

ع��ب��د�هلل خليفة  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ت��ر�أ���س 
�مل�����ري �ل���ق���ائ���د �ل���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي 
وز�رة  جم��ل�����س  ل�”  �الأول  �الج��ت��م��اع 
�لد�خلية لالبتكار “ يف نادي �شباط 

�شرطة دبي.
بناء  ي��اأت��ي  �ل���ذي   - �الج��ت��م��اع  ح�شر 
على �لقر�ر �لوز�ري رقم 417 ل�شنة 
�ل��ف��ري��ق �شمو  م��ن  �ل�����ش��ادر   2017
نائب  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ �شيف بن 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�لد�خلية  وز�رة  جم��ل�����س  ب��ت�����ش��ك��ي��ل 

يف  �ملجل�س  �أع�شاء  جميع  لالبتكار- 
وز�رة �لد�خلية وقياد�ت �ل�شرطة.

البد  �ملجل�س  عمل  �أن  �شعادته  و�أك���د 
�حلكومي  �ل��ت��وج��ه  م���ع  ي��ت��ز�م��ن  �أن 
�لعمل  �الب��ت��ك��ار يف  ث��ق��اف��ة  ب��رت���ش��ي��خ 
�ملوؤ�ش�شي ويتو�فق مع توجهات قيادتنا 
�ل��ر���ش��ي��دة وي��رتج��م م��ا ق��ال��ه �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
�هلل” �إن “�البتكار يف �حلكومات لي�س 
ترفا فكريا �أو حت�شينا �إد�ري��ا �أو �شيئا 
دعائيا .. موؤكد� �شموه �أن �البتكار يف 

�حلكومات هو �شر بقائها وجتددها.
و�أ�شار �شعادته �إىل �أهمية �ن�شاء قاعدة 
على  �ملبدعني  تربط  ومن�شة  بيانات 
م�شتوى �لدولة و�آلية تو��شل تر�شيخ 
ث��ق��اف��ة �الب��ت��ك��ار وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة عمل 
�ل�شرطة  خ���دم���ات  وت��ع��زي��ز  حم��ف��زة 
وتوفري �ملعلومات و�ملعارف من خالل 
رعاية  يدعم  مب��ا  �حلديثة  �لتقنيات 
�ملبتكرين ويطور قدر�تهم ومهار�تهم 
على  �إيجابا  تنعك�س  �لتي  �البتكارية 

يف  و�الأم��ن��ي  �ل�شرطي  �لعمل  خ��دم��ة 
خمتلف جماالته.

من جانبه قدم �ملقدم حممد �إ�شماعيل 
�لهرمودي مدير مركز وز�رة �لد�خلية 
ل��الب��ت��ك��ار �أم����ني �مل��ج��ل�����س ع��ر���ش��ا عن 
�خت�شا�شات �ملجل�س تت�شمن �مل�شاركة 
يف حتديث ومر�جعة و�عتماد �شيا�شة 
و��شرت�تيجية �البتكار مبا يتو�فق مع 
�لوز�رة  و��شرت�تيجية  ور�شالة  روؤي��ة 
�لوطنية لالبتكار  �ال�شرت�تيجية  مع 

تطبيق  نتائج  على  �الط���الع  بجانب 
و�عتماد  و�ل�شيا�شة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�البتكار  ج��و�ئ��ز  ملفات  تقييم  نتائج 
�ملعتمدة يف �لوز�رة و�إ�شافة خمرجات 
خمترب�ت �البتكار و�عتمادها لتنفيذ 
وتقارير  �البتكارية  و�مل�شاريع  �الأفكار 
و�إد�رة  وب����ن����اء  �الب���ت���ك���ار  م����وؤ�����ش����ر�ت 
�ل�����ش��ر�ك��ات وت���ق���دمي �ل���دع���م �ل����الزم 
�البتكار  جم��ال  يف  �ل�����ش��ر�ك��ات  الإد�رة 

لتنفيذ �الأفكار و�مل�شاريع.

على  ي��ط��ل��ع  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ملبتكرين  رع��اي��ة  منت�شبي  م�����ش��اري��ع 
جلميع  �مل�����ش��اري��ع  وي��ح��دد  ويعتمدها 
ق��ط��اع��ات �ل����وز�رة و�ل��ق��ي��اد�ت �لعامة 
�لقطاعات  على  تعميمها  �شيتم  �لتي 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �لعامة  و�ل��ق��ي��اد�ت 

�ملنا�شبة حيالها.
وع��ر���س �مل��ق��دم �ل��ه��رم��ودي منظومة 
�ل����د�خ����ل����ي����ة  وز�رة  يف  �الب������ت������ك������ار 
حتى  و�البتكار  �الإبد�ع  و��شرت�تيجية 

�لعام 2021 و�ملحاور �ال�شرت�تيجية 
ل��الب��ت��ك��ار �ل��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى توفري 
وتبني  ل�����الإب�����د�ع  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�ملوهوبني  و�إد�رة  �ك��ت�����ش��اف  ���ش��ي��ا���ش��ة 
خالل  م��ن  �لب�شرية  �مل����و�رد  وتنمية 
ون�شر  و�لتعليم  و�ل��ت��دري��ب  �لتاأهيل 
�إد�رة  و�شمان  بفعالية  �ملعرفة  و�إد�رة 
و�مل�شاريع  وفعالية  بكفاءة  �ل�شر�كات 
�البتكارية �لتي ت�شعى وز�رة �لد�خلية 

لتعميمها.
وز�رة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  ون�����اق�����������س 
�ملبادر�ت  خطط  لالبتكار  �لد�خلية 
حا�شنات  �ن�شاء  منها  �ال�شرت�تيجية 

وخمترب�ت لالبتكار لتطبيق �مل�شاريع 
�حلديثة  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات  �الب���ت���ك���اري���ة 
وت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
مفهوم  ل��ت��ع��زي��ز  �حل��دي��ث��ة  �الأدو�ت 
�ل�����وز�رة وت��ع��زي��ز قدر�ت  �الب��ت��ك��ار يف 
جمال  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م��وظ��ف��ي 
�لبيئة  وتطوير  �لتخ�ش�شي  �البتكار 

�لتكنولوجية �ملحفزة لالبتكار.
�للو�ء  �شعادة  جتول  �الجتماع  وعقب 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري  خليفة  ع��ب��د�هلل 
ل�شرطة و�حل�شور يف �أجنحة �ملعر�س 
وز�رة  �مل�����ش��اح��ب الج���ت���م���اع جم��ل�����س 

�لد�خلية لالبتكار.

»جمل�ش الداخلية لالبتكار« يعقد اجتماعه االأول
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فرن�ضا تطالب اأمريكا بدعم مكافحة االإرهاب غرب اإفريقيا  
•• باري-وا�صنطن-رويرتز:

قالت وزيرة �لدفاع �لفرن�شية فلورن�س باريل �إن على �لواليات 
ت�شكيلها  �مل��زم��ع  م��ن  �أفريقية  لقوة  دعمها  تكثف  �أن  �ملتحدة 
تف�شل مما  فاإنها قد  و�إال  �أفريقيا  �ملت�شددين يف غرب  ملحاربة 

�شيوؤدي �إىل حتمل �لقو�ت �لفرن�شية �لعبء وحدها.
مت�شددون  �شنها  حلملة  للت�شدي  م��ايل  يف  فرن�شا  وتدخلت 
�آالف جندي يف �ملنطقة  �أربعة  2012 وما ز�ل لها  ب��د�أت عام 
�إىل جانب  ��شم برخان ويعملون  �إط��ار �لعملية �لتي حتمل  يف 
قوة حفظ �ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة وقو�مها ع�شرة �آالف 

جندي يف مايل.

�إقليمية  ق��وة  �إن�شاء  �إىل  �أفريقيا  غ��رب  ودول  فرن�شا  وت�شعى 
جديدة.

�أمنية باملنطقة لكنها  وتقدم و��شنطن دعما وتدريبا لعمليات 
تتعامل بفتور مع �لقوة �الأفريقية وقاومت دعم �الأمم �ملتحدة 

لها.
لتدقيق  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �إد�رة  وتتعر�س 
كمني  بعد  �أفريقيا  غ��رب  يف  �حلالية  عملياتها  ب�شاأن  مكثف 
�الأول  ت�شرين  �أكتوبر  �أو�ئ���ل  يف  �لنيجر  يف  مت�شددون  ن�شبه 
مما �أدى �إىل مقتل �أربعة جنود �أمريكيني �الأمر �لذي قال عنه 

خرب�ء �إنه ف�شل خمابر�تي فيما يبدو.
“يف  و��شنطن  يف  بحثية  موؤ�ش�شة  �أم��ام  كلمة  يف  ب��اريل  وقالت 

منطقة �ل�شاحل تنت�شر فرن�شا يف �أجو�ء �شديدة �لتوتر بدعم 
هائل من �لواليات �ملتحدة. نحن ممتنون ب�شدة لهذ� �لدعم«.

و�أ�شافت خالل زيارة للواليات �ملتحدة لالجتماع مع نظريها 
للبيت  �لقومي  �الأم���ن  وم�شت�شار  ماتي�س  جيم�س  �الأم��ري��ك��ي 
�الأبي�س �إت�س.�آر مكما�شر “لكن ال بد من فعل ما هو �أكرث من 
ذلك بكثري. ال ميكن �أن نكون وال نريد �أن نكون حر��شا لدول 
�الإرهاب  هزمية  من  متكينها  من  بد  ال  �شيادة.  ذ�ت  �أفريقية 

مبفردها«.
لكن �لنقا�س يف و��شنطن ال يز�ل يرتكز على ما حدث يف عملية 
�لنيجر. وحتول �حلادث �إىل مبار�ة �شيا�شية يف و��شنطن و�شط 
�نتقاد�ت لتعامل تر�مب مع ر�شائل �لعز�ء الأ�شر �جلنود �لقتلى. 

ويحقق �جلي�س �الأمريكي يف �لو�قعة وقال مكتب �لتحقيقات 
�الحتادي �إنه يقيم �لو�شع “كما حدث يف �ل�شابق عندما قتل 

مو�طنون �أمريكيون يف �خلارج«.
�الأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  ملقر  ب��اريل  زي���ارة  م��ن  �شاعات  وبعد 
�لبنتاجون ز�ر ماتي�س مقر �لكوجنر�س لالجتماع مع �ل�شناتور 
��شتدعاء للح�شول على  �أم��ر  باإ�شد�ر  ه��دد  �ل��ذي  ج��ون مكني 
على  �لتعتيم  من  �شكوى  بعد  �لنيجر  كمني  ب�شاأن  معلومات 

�الأمر.
حت�شني  د�ئ��م��ا  ب��االإم��ك��ان  �أن  ماتي�س  �أق��ر  حمادثاتهما  وعقب 
�لذي يتوىل رئا�شة  �لت�شريحات مكني  �الت�شاالت وردد نف�س 

جلنة �خلدمات �مل�شلحة يف جمل�س �ل�شيوخ.

••وا�صنطن-اأ ف ب:

مع �شقوط �لرقة، حققت و��شنطن 
�شد  حا�شمة  معركة  يف  �ن��ت�����ش��ار� 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س �الإره������اب������ي هذ� 
�ال����ش���ب���وع، ل��ك��ن �اله���ت���م���ام �ل���ذي 
يكون  ق�����د  ل���ل���ت���ط���رف���ني  ت����ول����ي����ه 
�خرى  ��شا�شية  ملفات  عن  �شغلها 
وحرمها من روؤية �و�شع يف �ل�شرق 

�الأو�شط.
ملعقله  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  خ�����ش��ارة  وت��ع��ن��ي 
ما  �نتهاء  فعليا  �شوريا  �شمال  يف 
�ع��ل��ن��ه��ا يف  �ل��ت��ي  ي�شمى �خل��الف��ة 
منطقة متتد بني �شوريا و�لعر�ق.

و�ملفاجئ  �الخ������ري  �ل���ت���وت���ر  ل���ك���ن 
�لواليات  م���ن ح��ل��ف��اء  �ث��ن��ني  ب���ني 
�لعر�قية  �حل���ك���وم���ة  �مل���ت���ح���دة- 
�لعر�ق- يربز خطوط  وكرد�شتان 

�النق�شام يف �ملنطقة.
ميل  و��شنطن  يف  خ���رب�ء  وينتقد 
�لرتكيز  �ىل  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات 
على معركتها �شد تنظيم د�ع�س. 
�ل��ن��ف��وذ �المريكي  �ن  ي���رون  وه��م 

ب�����ش��ك��ل و��شع  �الإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة 
ولي�س تنظيم د�ع�س فقط.

ه���ن���اك  ق��������ال  ج����ي����ف����ري  �ن  �ال 
�الي���ر�ن���ي���ون و�ال����ش���د و�ل���رو����س.. 
قليال  مرتبكة  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات 
وم�����ش��ك��ل��ت��ه��ا ه����ي م��ع��رك��ت��ه��ا �شد 
د�ع�س. وعرب عن ��شفه الأن �ير�ن 
و��شدقاءها لديهم خطة وهذ� ال 

ينطبق على �لواليات �ملتحدة.

م�شري �حبائهم.
بر�س  لفر�ن�س  عيان  �شاهد  وق��ال 
�شحنته  ف���ج���ر  �الن����ت����ح����اري  �ن 
�ل��ن��ا���ش��ف��ة و���ش��ط �مل�����ش��ل��ني قبيل 
�ل��ع�����ش��اء. و��شاف  ���ش��الة  �ن��ت��ه��اء 
�ل�����ش��اه��د ك����ان �ن��ت��ح��اري��ا و�ح����د� 
ومتلحفا  ب��امل��ت��ف��ج��ر�ت  م��دج��ج��ا 

بقنابل يدوية.
�ىل  و�جل��رح��ى  �لقتلى  ن��ق��ل  ومت 
��شتكى  فيما  �ملدينة،  م�شت�شفيات 
�جهزة  ��شتغرق  �نه  ��شخا�س من 
�ل����ط����و�رئ ���ش��اع��ة ل��ل��و���ش��ول �ىل 

�ملكان.
وت���ن���اث���رت م���ئ���ات �الح���ذي���ة �لتي 
مدخل  عند  �مل�شلون  خلعها  ك��ان 
�مل�شجد �لذي �شهد �عتد�ء يندرج 
تبناها  �ع���ت���د�ء�ت  �شل�شلة  �شمن 

تنظيم د�ع�س.
بالبكاء  حمجبة  �م��ر�أة  و�أجه�شت 
تبحث  �الر����س  على  جاثية  وه��ي 
و�حفادها  �شقيقها  �ح���ذي���ة  ع���ن 

�لذي قتلو� يف �لتفجري.
لفر�ن�س  ق���ال  �ل��ت��ف��ج��ري،  وب��ع��ي��د 
ب�����ر������س ح���������ش����ني ع����ل����ي ك����ن����ت يف 
�لو�ش�����وء عندم�����ا ح�شل  منطقة 
د�خ����ل  �ىل  ه����رع����ت  �ل���ت���ف���ج���ري. 
�مل�شجد ور�أيت �مل�شلني م�شرجني 

بالدماء.
�جلرحى  بع�س  �ل�شاهد  و����ش��اف 
�إيقاف  ح���اول���ت  ي����ف����رون.  ك���ان���و� 
�الهتمام  على  مل�شاعدتي  �حدهم 
كانو�  جميعهم  �ن  �إال  باجلرحى 
و�شول  �����ش���ت���غ���رق  م����ذع����وري����ن. 
�ىل  و�ل�شرطة  �الإ�شعاف  �شيار�ت 

�ملنطقة قر�بة �ل�شاعة.

تاأثر  �ل�شرق �الو�شط قد يكون  يف 
بذلك.

�لدبلوما�شي  مثل  بع�شهم  وي��رى 
�ل�����ش��اب��ق ج��ي��م ج��ي��ف��ري �ن �ي���ر�ن 
وبع�س �طر�ف �ملوؤثرة �الخرى يف 
�ملنطقة، وخالفا للواليات �ملتحدة، 

��شتبقت �ل�شربات �لتالية.
�ل��ع�����ش��و يف معهد  وق����ال ج��ي��ف��ري 
�الدنى  �ل�شرق  لدر��شات  و��شنطن 
هذ� �ال�شبوع �ن “حكومة �لواليات 
�ملعركة”  بهذه  مهوو�شة  �ملتحدة 

�شد تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
�ىل  �ملوجهة  خطبنا  “يف  و����ش��اف 
+لدينا  نقول  بغد�د  و�ىل  �الك���ر�د 
�شد  �ملعركة  ه��ي  م�شرتكة  نقطة 
�ن  �ىل  م�شري�  �الإره���اب���ي،  د�ع�����س 
ه����ذ� �خل���ط���اب ك����ان و�ق��ع��ي��ا جد� 
ومهما جد� يف 2014 و2015. 
وت��اب��ع �ل��ي��وم ال �ح��د يهتم بذلك، 
وذك�������ر م���������ش����ادر ق���ل���ق �خ�������رى يف 

�ملنطقة.
تنظر  تركيا  �ن  جيفري  و�و���ش��ح 
من  بالقلق  وت�شعر  �جل��ن��وب  �ىل 

�علن  �خ�������رى.  م���ل���ف���ات  ل��ت�����ش��م��ل 
�لرئي�س �المريكي دونالد تر�مب 
لتطويق  ج��دي��دة  �شيا�شة  م��وؤخ��ر� 
�ملنطقة،  يف  �الير�نية  �لطموحات 
�لنووي  �الت��ف��اق  يف  جزئيا  ت�شكك 
�لكربى  و�ل����ق����وى  ط����ه����ر�ن  ب����ني 

وت�شعفه.
وب���ع���د �ي�������ام، �����ش���ت���ع���ادت �ل���ق���و�ت 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة م��دي��ن��ة ك���رك���وك �لتي 
كان �الكر�د ي�شيطرون عليها منذ 
ور�أى بع�س �خل��رب�ء يف   .2014
ت��اأث��ري طهر�ن  م��وؤ���ش��ر� �ىل  ذل���ك 
على حكومة بغد�د، خ�شو�شا عرب 

�ملجموعات �مل�شلحة �لعر�قية .
مربكا  موقفا  و��شنطن  وو�ج��ه��ت 
عندما طلب منها حتديد موقفها 
من �ال�شتفتاء على ��شتقالل �كر�د 

�لعر�ق.
رئي�س  دع�����ت  و�����ش���ن���ط���ن  وك����ان����ت 
بارز�ين  م�شعود  �لعر�ق  كرد�شتان 
�لذي  �الق������رت�ع  ه����ذ�  �رج�����اء  �ىل 
فيه  وف���از  �شبتمرب   25 يف  ج���رى 

موؤيدو ��شتقالل �القليم.

�ال�شد  ب�������ش���ار  �ل�������ش���وري  �ل���ن���ظ���ام 
ورو����ش���ي���ا و���ش��ع��ود ح����زب �الحت����اد 
�ل�����ك�����ردي، �كرب  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي 
ح���زب ك����ردي يف ���ش��وري��ا ���ش��اه��م يف 
تركيا  وت��ع��ت��رب  �ل����رق����ة.  ���ش��ق��وط 
�مل�شلح فرعا  هذ� �حل��زب وجناحه 
�لذي  �لكرد�شتاين  �لعمال  حل��زب 
ت�شنفه �نقرة وحلفاوؤها �لغربيون 

على �نه منظمة �إرهابية.
ويف �لوقت نف�شه، تر�قب �إ�شر�ئيل 
�لذي  �ل��ل��ب��ن��اين  �هلل  ح����زب  ب��ق��ل��ق 
ت���دع���م���ه �ي���������ر�ن. وه�������ذ� �حل����زب 
دعم  ب��ت��ق��دمي  �الآن  ح��ت��ى  �ملن�شغل 
ي�شكل  قد  �ال���ش��د،  ب�شار  نظام  �ىل 
�لدولة  ع��ل��ى  م���ن ج���دي���د خ���ط���ر� 

�لعربية.
وقال لقمان فايلي يف حو�ر نظمه 
�لرتكي  �الرث  ج��م��ع��ي��ة  م���رك���ز 
��شو�شيي�شن  ه��ريي��ت��ي��ج  ت��رك��ي�����س 
�الأربعاء �ن تنظيم د�ع�س �الإرهابي 
خ�شارته  م��ن��ذ  �ل���و�ق���ع  يف  ���ش��ع��ف 
مدينة �لفلوجة يف يوليو 2016، 
�الولويات  تو�شيع  �شرورة  موؤكد� 

ف������ق������د ��������ش�������دد م�������دي�������ر وك������ال������ة 
�آي �يه  �ال�شتخبار�ت �ملركزية �شي 
على  �ال�شبوع  ه��ذ�  بومبيو  مايك 
من  تو��شل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �ن 
مر�قبة  ��شتخبارية،  نظر  وجهة 
ك���ل �مل��ن��ط��ق��ة. وق����ال مل ت��غ��ب عنا 
�ل��ت��ي تو�جهها  �مل��خ��اط��ر �الخ���رى 

�لواليات �ملتحدة.
و��شاف نركز بالكامل على مهمتنا 

منطقة كركوك من �الكر�د، �ختار 
�المريكيون �حلياد بني حليفيها، 
وه���و م��وق��ف ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 

�حلكومة �لعر�قية.
تر�مب  م�شت�شاري  �ق���رب  وينفي 
�ن ت��ك��ون �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة تركز 
�ملتطرفني فقط  �شد  على حربها 
خطابه  �ىل  خ�شو�شا  م�����ش��ريي��ن 

�الخري حول �ير�ن.

ل��ع��ب��ت �لقو�ت  م���ن ج��ه��ة �خ�����رى، 
بد�ية  يف  ح��ا���ش��م��ا  دور�  �ل��ك��ردي��ة 
�حل������رب ����ش���د ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س يف 
�لعر�ق. لكن �لقو�ت �لعر�قية �لتي 
بتدريبها  �ملتحدة  �ل��والي��ات  تقوم 
وت���ق���دمي �ل��ن�����ش��ح ل��ه��ا، ت���ع���ززت يف 

�ل�شنو�ت �الخرية.
بغد�د  ح���ك���وم���ة  ب�������د�أت  وع���ن���دم���ا 
��شتعادة  ع��م��ل��ي��ة  �ال���ش��ت��ف��ت��اء  ب��ع��د 

اجلامعة العربية تدين االعتداءات 
االإرهابية على االأمن امل�ضري يف الواحات

•• القاهرة-وام:

�ل��ع��ام جلامعة  �ل��غ��ي��ط �الأم����ني  �أب���و  �أح��م��د  �أد�ن 
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ب��اأ���ش��د �ل���ع���ب���ار�ت �الع���ت���د�ء�ت 
�الإره��اب��ي��ة �ل��غ��ا���ش��م��ة �ل��ت��ي ت��ع��ر���ش��ت ل��ه��ا قو�ت 
�الأمن �مل�شرية يف �شحر�ء �لو�حات يف حمافظة 
من  ع��دد  و�إ�شابة  ��شت�شهاد  �إىل  �أدى  ما  �جليزة 

عنا�شر �الأمن. 
و�أك�����د �أب����و �ل��غ��ي��ط - يف ب��ي��ان ل���ه �م�������س- دعمه 
�ل�شر�شة  �لكامل للحكومة �مل�شرية يف معركتها 
م��ع �الإره������اب �ل����ذي ي��رم��ي �إىل زع��زع��ة �الأم���ن 

 .. �شعبها  �أب���ن���اء  وت���روي���ع  م�����ش��ر  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر يف 
خا�شة  �ملعركة  ه��ذه  تخو�س  �لتي  و�ل�شرطة  �جلي�س  لعنا�شر  �لتحية  مقدما 
خال�س  ع��ن  معربا  لوطنها..  ف��د�ء  تقدمها  �لتي  �لكبرية  �لت�شحيات  ظ��ل  يف 
�لعاجل  �ل�شفاء  و�شعب م�شر ومتمنيا  ولقيادة وحكومة  �ل�شهد�ء  الأ�شر  تعازيه 

للم�شابني.
 من جهته قال �لوزير مفو�س حممود عفيفي �ملتحدث با�شم �أمني عام �جلامعة 
�لتي  �لكبرية  م��دى �خل��ط��ورة  م��ن جديد  ت��وؤك��د  �الع��ت��د�ء�ت  ه��ذه  �إن  �لعربية 
متثلها ظاهرة �الإرهاب على �ملجتمعات �لعربية خالل �ملرحلة �حلالية �آخذ� يف 
�العتبار �لتطور �لنوعي يف عمل �جلماعات و�لتنظيمات �الإرهابية مبا يف ذلك 
عملها عرب حدود �لدول و�متالكها الإمكانيات ت�شليحية وتنظيمية عالية. وقال 
وم�شتمر  عاجل  جماعي  عربي  وتن�شيق  بتحرك  �لقيام  ي�شتلزم  �الأم��ر  ه��ذ�  �إن 
على �مل�شتوى �ل�شيا�شي و�الأمني و�ملجتمعي للت�شدي بقوة وعزم لهذه �لظاهرة 

�الإجر�مية و�جتثاث جذورها ومو�جهة فكرها �ملتطرف ووقف متويلها.

البحرين تدين الهجوم »االإرهابي« 
يف �ضحراء الواحات امل�ضرية

•• املنامة -وام:

�شحر�ء  يف  وق��ع  �ل��ذي  �الإره��اب��ي  �لهجوم  �م�س  ب�شدة  �لبحرين  مملكة  �أد�ن���ت 
�خلارجية  وز�رة  و�أك���دت  �مل�شرية.  �لعا�شمة  ق��رب  �جليزة  مبحافظة  �ل��و�ح��ات 
جمهورية  مع  �لتام  وت�شامنها  �لبحرين  مملكة  وق��وف  لها  بيان  يف  �لبحرينية 
و�لتطرف  �لعنف  �أ�شكال  �الره��اب ومو�جهتها كل  �لعربية يف حربها �شد  م�شر 

وتاأييدها جميع �الإجر�ء�ت و�لتد�بري �ملتخذة لتحقيق �الأمن و�ال�شتقر�ر. 
���ش��رورة تعزيز  �إىل  �ل���وز�رة دعوتها  “ عن  “ بنا  �لبحرين  �أن��ب��اء  نقلت وكالة  و 
�جل��ه��ود �ل��دول��ي��ة مل��و�ج��ه��ة ه���ذه �ل��ظ��اه��رة �خل��ط��رية و�ج��ت��ث��اث��ه��ا م��ن جذورها 
و�عر�بها عن بالغ تعازيها ومو��شاتها الأهايل وذوي �ل�شهد�ء ومتنياتها بال�شفاء 

�لعاجل جلميع �مل�شابني.

االأردن ي�ضتنكر ب�ضدة الهجمات االإرهابية 
الغادرة على قوات االأمن امل�ضرية

•• عمان -وام: 

ب�������ش���دة �م�س  ����ش��ت��ن��ك��رت �حل���ك���وم���ة �الأردن�����ي�����ة 
�لهجمات �الإرهابية �لغادرة �لتي ��شتهدفت قو�ت 
�أم�س  �لو�حات م�شاء  �مل�شرية يف منطقة  �الأم��ن 

و�أ�شفرت عن �شقوط ع�شر�ت �ل�شحايا .
 و�أك����د وزي���ر �ل���دول���ة ل�����ش��وؤون �الع����الم �لناطق 
�لر�شمي با�شم �حلكومة �لدكتور حممد �ملومني 
يف  �ل�شقيقة  م�����ش��ر  ج��ان��ب  �إىل  �الأردن  وق����وف 
�لتي  �الجر�مية  وع�شاباته  ل��الإره��اب  ت�شديها 
�ملومني  و���ش��دد  ����ش��ت��ق��ر�ره��ا.  و  �أمنها  ت�شتهدف 

و�لدولية  �الإقليمية  �جلهود  ت�شافر  �شرورة  على 
ملكافحة �الإرهاب و�الأفكار �لظالمية و�لعقليات �الإجر�مية لالإرهابيني ال �شيما 
و�لع�شابات  �الإرهابية  د�ع�س  ع�شابة  مكافحة  يف  حتققت  �لتي  �لنجاحات  بعد 
�الإرهابية �لتي حتذو حذوها.  وقدم �ملومني �لتعازي للحكومة �مل�شرية و�ل�شعب 

�مل�شري �ل�شقيق و�أ�شر �ل�شحايا متمنيا �ل�شفاء �لعاجل للم�شابني.

�ل�شديد �لتح�شني يف كابول.
�شقوط  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ت���رد  ومل 
بعد  ج��اء  �لهجوم  �ن  علما  قتلى 
�ربعة  ط���ال���ب���ان  م��ق��ات��ل��ي  ت��ن��ف��ي��ذ 
وقو�عد  �ل�شرطة  �شد  �ع��ت��د�ء�ت 

ع�شكرية يف �اليام �الخرية.
�شحايا  ح�������ش���ي���ل���ة  وب����اإ�����ش����اف����ة 
ح�شيلة  ترتفع  �جلمعة  �عتد�ءي 
هذ� �ال�شبوع �ىل �كرث من 180 

قتيال.
و�ل�شبت وقف �لع�شر�ت من �قرباء 
�ل�شباح  ���ش��اع��ات  م��ن��ذ  �ل�����ش��ح��اي��ا 
بع�شهم  وت���رق���ب  ب��ق��ل��ق  �الوىل، 
حيث  �مل�شجد  مدخل  �م��ام  يبكي، 
�منيا،  ط��وق��ا  �ل�����ش��رط��ة  ت�����ش��رب 
ت���ل���ق���ي �خ����ب����ار حول  ي���ن���ت���ظ���رون 

ومت تدريب �كرث من 400 مدين 
وت�شليحهم  �الأخ��رية  �الأ�شابيع  يف 
لتعزيز �المن يف �مل�شاجد �ل�شيعية 
يف كابول �لتي ي�شتهدفها مقاتلو 
تنظيم د�ع�س �إال �ن �بر�هيم قال 
�مل�شجد  �لذين يدخلن  �لن�شاء  �ن 

ال يخ�شعن للتفتي�س.
وق���ال �ب��ر�ه��ي��م وه���و �ح���د �عيان 
�ملنطقة نعتقد �ن �النتحاري تنكر 
ب��زي �م���ر�أة م��ا �شمح ل��ه �لدخول 
�مل�����ش��ج��د ح��ي��ث فجر  خ��ل�����ش��ة �ىل 

نف�شه و�شط �مل�شلني.
مقاتلو  �ط��ل��ق  �ل��ت��ف��ج��ري  وب��ع��ي��د 
ط���ال���ب���ان ����ش���اروخ���ني ع��ل��ى مقر 
مهمة �لدعم �حلازم حللف �شمال 
�لدبلوما�شي  �حل��ي  يف  �الطل�شي 

•• كابول-اأ ف ب:

تفوح ر�ئحة �ملوت يف م�شجد �مام 
ك���اب���ول غد�ة  �ل�����ش��ي��ع��ي يف  زم�����ان 
ت��ف��ج��ري �ن���ت���ح���اري خ����الل �شالة 
ع�شر�ت  مقتل  �ىل  �دى  �ل��ع�����ش��اء 

�مل�شلني.
�ملتك�شر  �ل����زج����اج  ق���ط���ع  ت��غ��ط��ي 
و�ل��غ��ب��ار �ل�����ش��ج��اد �الح��م��ر �لذي 
ت�����ش��رب دم����اء �ل��ق��ت��ل��ى م���ن رجال 
ون�������ش���اء و�ط����ف����ال ك���ان���و� ي�����وؤدون 
�����ش����الة �جل���م���ع���ة ع���ن���دم���ا فجر 
مبجزرة  مت�شببا  نف�شه  �نتحاري 

يف �مل�شلى.
�الإرهابي يف  وتبنى تنظيم د�ع�س 
بيان �شدر عن “والية خر��شان” 
�ل����ت����ي ت���ع���د ف����رع����ا ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م يف 
�لهجوم  وب��اك�����ش��ت��ان،  �فغان�شتان 
�لذي �أدى �ىل مقتل 56 �شخ�شا 
وج��رح 55 �آخ��ري��ن، و�ل��ذي ياأتي 
�الكرث  م��ن  يعد  ��شبوع  نهاية  يف 

دموية يف �فغان�شتان.
�شخ�شا   70 م����ن  �ك�����رث  وق����ت����ل 
��شتهدفا  �ع��ت��د�ءي��ن  يف  �جل��م��ع��ة 
م�شجدين يف �فغان�شتان، �حدهما 
�شني  و�لثاين  �لعا�شمة  �شيعي يف 

يف و�شط �لبالد.
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  حديث  ويف 
عما ���ش��اه��ده ق��ال �ب��ر�ه��ي��م �لذي 
�لتفجري  ب��ع��د  �مل�����ش��ج��د  �ىل  ه���رع 
و�لدماء  م��ت��ك�����ش��ر�،  �ل���زج���اج  ك���ان 
مكان،  ك��ل  يف  متناثرة  و�ال���ش��الء 
يف  تفوح  و�جلثث  �لدماء  ور�ئحة 

�مل�شجد.
�ب��ر�ه��ي��م ه���ذه همجية  و�����ش���اف 

الفلبني تعلن انتهاء 
القتال يف ماراوي قريبًا 

•• ماراوي-رويرتز:

�لفلبني  �إن  باجلي�س  كبري  قائد  ق��ال 
ت�شتعد الإعالن �نتهاء �لقتال يف مدينة 
عليها  �شيطر  �لتي  �جلنوبية  م��ار�وي 
ملدة خم�شة �أ�شهر مت�شددون على �شلة 
بتنظيم د�ع�س يف �لوقت �لذي تو��شل 
ف��ي��ه ق�����و�ت �جل��ي�����س �ن�����ش��ح��اب��ا على 

مر�حل من �ملدينة �ملدمرة.
كارليتو  ج������رن�ل  �ل��ل��ف��ت��ن��ان��ت  وق������ال 
جالفيز �إن 20 مت�شدد� فقط ما ز�لو� 
مار�وي  يف منطقة �شغرية يف مدينة 
و�إن  ك��ب��رية  �شخ�شيات  خم�س  بينهم 
ث����الث ك��ت��ائ��ب ل���ل���ق���و�ت ت���ق���رتب من 

مو�قعهم.
و�أ�شاف لل�شحفيني رد� على �شوؤ�ل عن 
�لقتال  �نتهاء  �جلي�س  �إع��الن  توقيت 
ق��د نعلن ذل���ك غ���د� ع��ل��ى �الأرج�����ح... 
ميكن �أن نعلن �نتهاء �لقتال بالكامل.

ت�شتهدف  �ل��ق��و�ت  �إن  جالفيز  وق���ال 
هابيلون،  �إ�شنيلون  �أب��ن��اء  م��ن  ث��الث��ة 
�أمري تنظيم د�ع�س �الإرهابي يف جنوب 
وماليزيني  ُق��ت��ل،  �ل����ذي  �آ���ش��ي��ا  ���ش��رق 
ل��ه دور  ك��ان  �ل��ذي  �أم��ني باكو  بينهما 
�ملقاتلني  ح���رك���ة  ت�����ش��ه��ي��ل  يف  م���ه���م 

�الأجانب يف �ملنطقة.
مهمتنا  �إن  �ل��ق��ول  ميكننا  “ال  وت��اب��ع 
�أجنزت متاما �أو �نتهت �إذ� ظل هوؤالء 
�خلم�شة هناك” م�شيفا �أن �ملت�شددين 
�ل��ب��اق��ني ي�����ش��ارع��ون م��ن �أج���ل �لبقاء 
يت�شاءل.  �ل����ذي  م��وق��ع��ه��م  وحل��م��اي��ة 
�إنهم  ل����روي����رتز  �آخ�����ر  وق�����ال ج�����رن�ل 
�إندوني�شي  �أي�شا عن مت�شدد  يبحثون 
�أبناء  يحل  �أن  �جلي�س  ويخ�شى  كبري. 
ه��اب��ي��ل��ون و�مل��ق��ات��ل��ون �الأج���ان���ب حمل 
�لرئي�شيني للمت�شددين �لذين  �لقادة 

ُقتلو� �الأ�شبوع �ملا�شي.

�نهم  ه����ذ�؟  �����ش���الم  �ي  م��ط��ل��ق��ة. 
وقت  يف  �مل�����ش��ل��ني  ي�����ش��ت��ه��دف��ون 
�مل�����ش��اج��د لي�شت  �ل�����ش��الة. ح��ت��ى 

�آمنة لنا لل�شالة.
غ�شبهم  ع����ن  �����ش���خ���ا����س  وع�����رب 
حماية  عن  �حلكومة  عجز  حيال 
�الفغانية  �لعا�شمة  يف  مو�طنيها 
�لتي �شهدت قر�بة ع�شرين باملئة 
من �عمال �لقتل يف �فغان�شتان يف 

�لن�شف �الول من 2017.
بر�س  لفر�ن�س  عيان  �شاهد  وق��ال 
�حلكوميون  �مل�����ش��وؤول��ون  ك��ان  �ذ� 
غري قادرين على حمايتنا عليهم 
�ال���ش��ت��ق��ال��ة و�ف�����ش��اح �مل��ج��ال �مام 
����ش��خ��ا���س �آخ���ري���ن �ك���ف���اء لتويل 

زمام �الأمور.

التوتر بني العراقي وكرد�شتان يربز خطوط النق�شام يف املنطقة

هل متلك اأمريكا �ضيا�ضة اقليمية بعد داع�ش؟

رائحة املوت تفوح يف م�ضجد كابول بعد التفجري 

اآبي يعد بحماية اليابانيني ع�ضية االإنتخابات
•• طوكيو-اأ ف ب:

�لياباين  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ت��ع��ه��د 
يف  �ليابانيني  حماية  �آب���ي  �شينزو 
�ليوم �الأخري من حملة �النتخابات 
هيمنت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ك��رة  �لت�شريعية 

عليها تهديد�ت كوريا �ل�شمالية.
�م�����ام ح�����ش��د يف و�شط  �آب�����ي  وق�����ال 
�ل��ي��اب��ان حت��دى �الم��ط��ار �لغزيرة 
مع تقدم �ع�شار باجتاه �الرخبيل 
�لقادر  ه���و  �حل���اك���م  �ل��ت��ح��ال��ف  �ن 
و�لدفاع  �لنا�س  حياة  حماية  على 
ملمحا  �شعيدة،  حياة  ��شلوب  ع��ن 
�لتي  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �ىل  ب��ذل��ك 
�إغ������ر�ق �الرخ��ب��ي��ل وحلقت  ت��ري��د 

�شو�ريخها فوقه مرتني.
�لقومي  �ل���وزر�ء  رئي�س  �ن  ويبدو 
وتويل  �ل��ره��ان  لك�شب  طريقه  يف 
رئ��ا���ش��ة ح��ك��وم��ة ث��ال��ث �ق��ت�����ش��اد يف 

�لعامل لوالية جديدة.

�للذين تاأ�ش�شا موؤخر�. ويتوقع �ن 
خم�شني  ع��ل��ى  منهما  ك��ل  يح�شل 
خطاب  يف  كويكي  وق��ال��ت  مقعد�. 
ق�شرية  ح��م��ل��ة  خ���ت���ام  يف  �ل�����ش��ب��ت 
12 يوما يجب �ال نبقى  ��شتمرت 
�شيا�شة  يف  �ل��ق��ائ��م  و���ش��ع��ن��ا  ع��ل��ى 
�لرخوة �لتي مل تتمكن من �جر�ء 

�إ�شالحات كبرية و�شرورية.
�ملر�شحني وجوالت  و�نتهت خطب 
تعلوها  �لتي  �ل�شغرية  �ل�شاحنات 
ب�شور  و�مل���زي���ن���ة  ����ش���وت  م���ك���رب�ت 
�ل�شغرية  �ل�����ش��و�رع  يف  �شيا�شيني، 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة حت���ت �مطار  ل��الح��ي��اء 
غزيرة ناجمة عن �ق��رت�ب �ع�شار 
�ن ي�شرب جزء� كبري� من  يتوقع 

�لبالد يف يوم �لت�شويت.
�ل����ذي ي��و�ج��ه ف�شائح  �آب����ي  ر�ه����ن 
م���رت���ب���ط���ة ب���امل���ح�������ش���وب���ي���ة �ث�����رت 
هزمية  و����ش��ع��ف��ت��ه  �شعبيته،  ع��ل��ى 
�النتخابات  يف  حل��زب��ه  ت��اري��خ��ي��ة 

ن�شرت  ل���ل���ر�أي  ����ش��ت��ط��الع  و�����ش���ار 
�القت�شادية  “نيكاي”  �شحيفة 
�حل���زب  حت���ال���ف  �ن  �ىل  ن��ت��ائ��ج��ه 
�ليميني  �لدميوقر�طي  �لليرب�يل 
�شيفوز  كوميتو  وحزب  �آبي  بقيادة 
��شل  م���ن  م��ق��ع��د   300 ب���ح���و�ىل 

465 يف جمل�س �لنو�ب.
و�شي�شمح �لفوز يف هذه �النتخابات 
�ل�����ش��ل��ط��ة حتى  ب��ال��ب��ق��اء يف  الب����ي 
�نتخابات  يف  ف�����از  �ذ�   2021
ويف  �ملقبل.  �ل�شيف  حزبه  رئا�شة 
�لرقم  �شيتجاوز  ذل��ك،  حال حدث 
�لقيا�شي �لذي �شجله رئي�س وزر�ء 
وكان  �ل�شلطة  �لبقاء يف  ياباين يف 

حو�ىل ثماين �شنو�ت من قبل.
وي��ت��ن��اف�����س حت��ال��ف �آب����ي م��ع حزب 
�المل �ليميني �ي�شا �لذي ��ش�شته 
يوريكو  ط��وك��ي��و  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش��ة 
كويكي �لتي تتمتع ب�شخ�شية قوية، 
و�حلزب �لدميوقر�طي �لد�شتوري 

�ل��ب��ل��دي��ة يف م��دي��ن��ة ط��وك��ي��و، على 
ورقة حل جمل�س �لنو�ب يف نهاية 
�شبتمرب �ملا�شي قبل عام من موعد 

�النتخابات.
وقد فاجاأ بذلك معار�شة �شعيفة 
لتعزيز  حم���اول���ة  يف  وم�������ش���رذم���ة 
و�شعه و�حل�شول على دعم ملوقفه 
�ل�شمالية  ك���وري���ا  ح���ي���ال  �حل������ازم 
�القت�شاد  �ن����ع����ا�����س  ول�������ش���ي���ا����ش���ة 

�ملعروفة با�شم �بينوميك�س.
ل��ك��ن �مل���ف���اج���اأة ج�����اءت �ي�����ش��ا من 
�شاعات  بعد  �شرحت  �لتي  كويكي 
ع����ل����ى �الإع������������الن �ل����ر�����ش����م����ي عن 
�شتقود  �ن��ه��ا  �مل��ب��ك��رة  �الن��ت��خ��اب��ات 

حركة �شيا�شية جديدة.
�لبالغة  �ليمينية  �ل�����ش��ي��دة  وه���ذه 
جنمة  كانت  عاما   65 �لعمر  م��ن 
عاليا  ح�����ش��ا  مت���ل���ك  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ل���ل���ح���و�ر و�ل�����وزي�����رة �ل�����ش��اب��ق��ة يف 
وقد  كذلك.  وقومية  �آب��ي  حكومة 

مقتل 12 دركيا يف 
هجوم بجنوب النيجر 

 •• نيامي-اأ ف ب:

�لنيجر حممد  د�خلية  �أعلن وزير 
مقتل  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ب��ازوم 
12 دركيا �شباح �م�س يف هجوم يف 

منطقة تيالبريي.
وق��ال ب��ازوم يف �ت�شال هاتفي لقد 
وقع هجوم جديد وقتل 12 دركيا 

وبد�أت عمليات �ملطاردة.
�لهجوم  �ن  �م��ن��ي  م�����ش��در  وذك����ر 
�يورو  يف  �ل���درك  م��رك��ز  ��شتهدف 
ك��ي��ل��وم��رت جنوب  ب��ع��د مئتي  ع��ل��ى 

غرب �لعا�شمة �لنيجرية نيامي.
وو�شل �ملهاجمون على منت خم�س 
�آليات ونفذو� هجومهم فجر �م�س 
�ل�����ش��ب��ت. وق���د ف����رو� ع��ن��د و�شول 
��شتولو�  بعدما  ع�شكرية  تعزيز�ت 
على �آليتني �و ثالث �آليات للدرك، 

ح�شب �مل�شدر نف�شه.
و��شاف �ن قرويني ر�أو� �ملهاجمني 

وهم ينقلون جثثا معهم.

يابانية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ���ش��اح��ة  �ن��ع�����ش��ت 
ن��ب�����ش��ه��ا ���ش��ع��ي��ف و���ش��رع��ت �ع����ادة 

ت�شكيلها.
و�دى ذلك �ىل تفكك �كرب �حز�ب 
�لدميوقر�طي  �حل���زب  �مل��ع��ار���ش��ة 
مع �نتقال عدد كبري من �ع�شائه 
�حد  �ن�شاأ  بينما  �الم��ل،  ح��زب  �ىل 
�ه�����م م�������ش���وؤول���ي���ه ي���وك���ي���و �ي���د�ن���و 
�لي�شاري  ج���ن���اح���ه  ع����ن  �مل����د�ف����ع 
�لد�شتوري  �لدميوقر�طي  �حلزب 

�لياباين.
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عربي ودويل

يو��شل �لناخبون �لت�شيكيون �الإدالء باأ�شو�تهم يف �ليوم �لثاين و�الخري 
من �نتخابات عامة يتوقع �ن تف�شي �ىل فوز �مللياردير �ل�شعبوي �ندريه 
لالحتاد  �ملعادية  �الح��ز�ب  وتعزيز  �لت�شيكي  برت�مب  �ملعروف  بابي�س 
�الأوروبي. و�ظهرت ��شتطالعات �لر�أي ع�شية �النتخابات تقدم حركة 
�آنو )نعم( �لتي يتزعمها بابي�س بفارق كبري، بعد حملة  “�يه �ن �و” 
ركزت على معار�شة �ليورو و�لهجرة و�لف�شاد. وتغلق مر�كز �القرت�ع 
بعد ظهر �ل�شبت �ملقبل. وقالت �ملتقاعدة �لينا كوالروفا لوكالة فر�ن�س 
�شبيل  يف  ه��ي  �شيا�شته  �ن  �عتقد  ب�شوتها  �دالئ��ه��ا  بعد  ب��ر�غ  يف  بر�س 
�ل�شعب. و�ثنت على �شعي بابي�س الإعادة �لنظام يف �ملالية �لعامة وجمع 
�ل�شر�ئب خالل توليه وز�رة �ملالية لثالث �شنو�ت �نتهت يف مايو. وقال 
بابي�س بعد �دالئه ب�شوته �جلمعة �نه يتوقع �ن تدخل بالده �لع�شو يف 
ن�شمة مرحلة  10،8 ماليني  �شكانها  و�لبالغ عدد  �الوروب��ي  �الحت��اد 
جديدة م�شيفا �نها حتتاج �ىل حكومة تقوم فعال بحل م�شاكل �لنا�س. 
�آخر هو فات�شالف فا�شيل �ن حملة بابي�س �شد �لف�شاد  وقال متقاعد 
“هي �ملو�شوع �لرئي�شي” غري مكرتث على ما يبدو باتهامات وجهت 
للملياردير تتعلق با�شتغالل متويالت من �الحتاد �الوروب��ي. وتتوقع 
�الوروبي  لالحتاد  و�ملعادية  و�لي�شارية  �ليمينية  �ملتطرفة  �الح���ز�ب 
�ىل  ي�شل  �ملجز�أ مبا  �لربملان  تدخلها  �ن  قوية ميكن  حتقيق مكا�شب 

ت�شعة �حز�ب وعدد قليل من �شركاء �الئتالف �لطبيعيني.

�شر�ح  ب��اإط��الق  للمطالبة  �م�س  �شيول  يف  �الأ�شخا�س  مئات  تظاهر 
�لرئي�شة �ملعزولة بارك غوين-هيي �لتي مت تعليق حماكمته بتهمة 
تعليق  ومت  عنها.  �ل��دف��اع  ملحامي  جماعية  ��شتقاالت  بعد  �لف�شاد 
على  �حتجاجا  حماموها  ��شتقال  �ن  بعد  �خلمي�س  ب��ارك  حماكمة 
ما و�شفوه باالإجر�ء�ت �ملنحازة على �ثر قر�ر حمكمة متديد فرتة 
�عتقالها ل�شتة ��شهر �خرى. ود�نت بارك �ملحاكمة معتربة �نها �نتقام 
�حتج  فيما  �عتقالها،  منذ  �الأوىل  �لعلنية  ت�شريحاتها  يف  �شيا�شي 
حماموها على متديد �عتقالها وقالو� �ن مبد�أ قرينة �لرب�ءة ينهار. 
و�شار نحو �لف متظاهر من �ن�شار بارك يف �شو�رع �شيول مطلقني 
هتافات وملوحني باعالم �مريكية وكورية جنوبية. وهتفو� �طلقو� 
�لتي  �لف�شيحة  ف��ج��رت  ف���ور�.  غ��وي��ن-ه��ي��ي  ب���ارك  �لرئي�شة  ���ش��ر�ح 
�شوي  و�شديقتها  عاما   65 �لبالغة  �ل�شابقة  �لرئي�شة  فيها  تتورط 
�شون-�شيل، �حتجاجات عارمة �لعام �ملا�شي �أف�شت �ىل عزل �لرئي�شة 
�لر�شوة و�الكر�ه  بينها  �تهامات عدة  �لتي تو�جه  وب��ارك  يف مار�س. 
عمالقة  ل�شركات  حكومية  خ��دم��ات  لتقدمي  �ل�شلطة  و����ش��ت��غ��الل 
�شاعدت يف �إثر�ء �شوي، رف�شت �ملثول �مام �ملحكمة �خلمي�س �ملا�شي 
بحجة ��شابتها بتوعك. و�رجئت �ملحاكمة �ىل موعد مل يحدد �ىل �ن 

يتم تعيني حمامني للدولة مكان حماميها �مل�شتقيلني.
 

�الأمريكي  ب��ال��ك��وجن��ر���س  جل��ن��ة  يف  دمي���ق���ر�ط���ي���ون  �أع�������ش���اء  ي���ق���ول 
�إن  �ملا�شي  �لعام  �لرئا�شة  بانتخابات  رو�شيا  تدخل  مز�عم  يف  حتقق 
ي�شعون  باللجنة  �الأغلبية  ي�شكلون  �ل��ذي��ن  �جلمهوريني  �الأع�����ش��اء 
�إىل  �لطرفني  �لقلق من �حتمال و�شول  �لتحقيق مما يثري  الإف�شاد 
�لتحقيق  على  مطلعة  م�شادر  �أربعة  وقالت  متناق�شة.  ��شتنتاجات 
ب�شهود  �لتقو�  �ل��ن��و�ب  مبجل�س  �ملخابر�ت  جلنة  يف  �جلمهوريني  �إن 
و�أج��رو� مقابالت دون �أن يطلبو� يف بادئ �الأمر وثائق مهمة ف�شال 
�أنه  عن تغيب كثري منهم عن مقابالت مع �شهود. و�أ�شافت �مل�شادر 
يف �إحدى �حلاالت، �أبلغ تري جودي �لنائب �جلمهوري جاريد كو�شرن 
�أنه كو�شرن  �شهر �لرئي�س دونالد تر�مب وم�شاعده بالبيت �الأبي�س 
�شاعتني  نحو  وبعد  �شاء.  متى  �لرحيل  باإمكانه  و�أن  طو�عية  ي�شهد 
ينتهي  �أن  قبل  غ���ادر  كو�شرن  �إن  �مل�����ش��ادر  �أح���د  ق��ال  �ل�شاعة  ون�شف 
وجودي  كو�شرن  حمامي  ي��رد  ومل  ��شتجو�به.  م��ن  �لدميقر�طيون 
نحو  �أق���و�ل  �شمعت  �للجنة  �إن  �مل�شادر  وق��ال��ت  للتعليق.  طلب  على 
10 �شهود. و�نتقد ع�شو�ن جمهوريان باللجنة حتدثا �شريطة عدم 
�ل�شمعة بدال من  �أ�شمائهما ما و�شفاها مب�شاع حزبية لت�شويه  ن�شر 
�لتحقيق يف مز�عم تو�طوؤ بع�س م�شاعدي �أو م�شت�شاري حملة تر�مب 

�النتخابية مع رو�شيا �لتي تو�جه عقوبات �أمريكية منذ �شنو�ت.

عوا�صم

براغ

وا�شنطن

�شيول

م�ضر حتيي ذكرى انت�ضار احللفاء يف العلمني 
 •• العلمني-اأ ف ب:

�لذكرى �خلام�شة  �م�س  �أجنبيا  35 وفد�  و�أكرث من  �مل�شرية  �ل�شلطات  �أحيت 
و�ل�شبعني ملعركة �لعلمني �لثانية يف �لعام 1942، وذلك غد�ة مقتل 35 من 
رجال �ل�شرطة نتيجة ��شتباكات مع �إرهابيني. و�أقيم �الحتفال بهيئة �لكومنولث 
ملقابر �حلرب يف �شمال مدينة �لعلمني على �شاحل �لبحر �ملتو�شط و�لتي ت�شرف 
�الأوىل  �لعامليتني  �حلربني  خ��الل  قتلو�  �لذين  �ل��دول  ه��ذه  جنود  مقابر  على 
�لربيطانية يف  �ل�شفارة  ونظمت  �شمال م�شر.  �لو�قعة يف  �لعلمني  و�لثانية يف 
�لنازية  �ل��ق��و�ت  ح��ارب��و�  �ل��ذي��ن  بقية �حللفاء  ع��ن  بالنيابة  ه��ذ� �حل��دث  م�شر 
على �أر�س �لعلمني �لتي ال تز�ل ممتلئة باالألغام. و�نتهت معركة 1942 باأول 
�نت�شار كبري حققه �حللفاء على �أملانيا وهتلر. ومل ي�شارك �لرئي�س �مل�شري عبد 
كا�شن  جون  م�شر  يف  �لربيطاين  �ل�شفري  وو�شف  �ملر��شم.  يف  �ل�شي�شي  �لفتاح 
�ملقابر باأنها مكانا لتتذكر هوؤالء �لذين �شقطو� منذ 75 عاما وهوؤالء �لذين قد 
ي�شتمرون يف �ل�شقوط خ�شو�شا من يفقدون حياتهم يف �العتد�ء�ت �الإرهابية 
�خل�شي�شة كما حدث باالأم�س، يف �إ�شارة �إىل حادث هجوم �الإرهابيني على قو�ت 
�الأمن بالقرب من �لو�حات �لبحرية جنوب غرب �لقاهرة �م�س �الأول �جلمعة.

وُقتل 35 عن�شر� على �الأقل من �ل�شرطة يف م�شر جر�ء ��شتباكات مع �أرهابيني 
يف منطقة �لو�حات �لبحرية على بعد �أقل من 200 كلم جنوب غرب �لقاهرة، 
يف �حد ��شو� �العتد�ء�ت منذ بدء �لهجمات �الإرهابية على قو�ت �الأمن يف �لعام 
وكان  ترتفع.  �ن  �لتي ميكن  �حل�شيلة  و�أمنية  و�ك��دت م�شادر طبية   .2013
�الجتماعي  �لتو��شل  موقع  خ��الل  م��ن  �جلمعة  �الأول  �م�س  �أع���رب  ق��د  كا�شن 
تويرت عن خال�س عز�ئه الأ�شر �شهد�ء �لو�حات”، موؤكد� على “وقوف بريطانيا 
بجانب م�شر يف حربها �شد �الإرهاب. وقال “نحن على �قتناع كامل باأن �لعامل 

ي�شتطيع هزميته �الإرهاب.

بارزاين يطالب الراأي العام العاملي بدعم اإقليم كرد�شتان

وا�ضنطن تدعو اجلي�ش العراقي للحّد من حتركاته قرب كركوك

بيونغ يانغ م�شكلة معقدة ومتعددة الأبعاد

احتماالت املواجهة بني اأمريكا وكوريا ال�ضمالية تتزايد

انتخابات يف االرجنتني تعزز التحالف احلاكم 

اأمريكا ت�ضتدعي طيارين قدامى حلل اأزمة نق�ش العدد  وزير اخلزانة االأمريكي يزور ال�ضرق االأو�ضط 
•• وا�صنطن-وكاالت:

�الأو�شط  �ل�شرق  �إىل  منوت�شني  �شتيفن  �الأم��ري��ك��ي  �خل��ز�ن��ة  وزي��ر  يتوجه 
�الأ�شبوع �ملقبل، للبحث يف ملفي �إير�ن ومتويل �الإرهاب وفق ما �أعلن مكتبه 
و�ال�شتخبار�ت  �الإره��اب  ل�شوؤون  �خلز�نة  وز�رة  وكيلة  منوت�شني  وُتر�فق   .
ويزور  �أكتوبر،   30 �إىل   25 من  منوت�شني  زي��ارة  متتد  ماندلكر.  �شيغال 
خاللها �الإمار�ت و�ل�شعودية و�الأر��شي �ملحتلة وقطر. وقال منوت�شني يف 
�جلديدة  �ال�شرت�تيجية  �الأو�شط  �ل�شرق  يف  �شركائنا  مع  �شنناق�س  بيان: 
 16 �إير�ن �ملزعزع لال�شتقر�ر يف �ملنطقة. يف  الإد�رة تر�مب ملو�جهة تاأثري 
�أكتوبر، �أعلن تر�مب �أن هناك “�حتمااًل فعلياً” الإلغاء �التفاق �لنووي مع 

�إير�ن، بعد ثالثة �أيام من رف�شه �الإقر�ر بامتثال طهر�ن اللتز�ماتها.

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

ي����خ����و�����س �ل����رئ����ي���������س �الرج���ن���ت���ي���ن���ي 
�ختبار  �ل���ي���وم  م���اك���ري  م��اوري�����ش��ي��و 
�النتخابات �لت�شريعية لن�شف �لوالية 
�لتي يفرت�س �ن تتيح لتحالفه تعزيز 
و�شعه يف �لربملان، وللرئي�شة �ل�شابقة 
يف  م��ق��ع��د  ���ش��غ��ل  ك��ري���ش��رن  كري�شتينا 

جمل�س �ل�شيوخ.
وال تتو�فر يف �لوقت �لر�هن لتحالف 
لنغري كامبيمو�س، ميني و�شط �لذي 
 ،2015 دي�شمرب  منذ  �حلكم  يتوىل 
�ال �كرثية ن�شبية )87 مقعد� نيابيا 
��شل  م���ن  و15   ،254 �����ش���ل  م���ن 
�ل�شيوخ(. لكنه متكن  72 يف جمل�س 
حتالفات  ت�شكيل  ع��رب  يحكم  �ن  م��ن 
�الرجنتيني  �ل�شعب  و�شيجدد  دقيقة. 
وثلث  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ن�شف  �الح���د 
�نتخابي،  لقاء  ويف  �ل�شيوخ.  جمل�س 
�علن �لرئي�س �لذي كان ن�شيطا جد� 
يف �حلملة �النتخابية نحن يف م�شتهل 
ط���ري���ق ط��وي��ل��ة، م��ل��م��ح��ا ب���ذل���ك �ىل 
�لتي  �ملوؤملة  �القت�شادية  �ال�شالحات 

جترى منذ دي�شمرب 2015.
�القت�شادي  �ل���ن���م���و  �ن���ت���ع�������س  وق�����د 
وميكن �ن يبلغ %3 يف 2017، بعد 
2016. ويف  يف   2% ف���اق  �ن��ك��م��ا���س 
�نتعا�شا،  �ال�شتهالك  �شجل  �شبتمرب، 

كان ماهر� على  “ماكري  �ن  و��شاف 
�ىل  تو�شل  وق��د  �ل�شيا�شي،  �ل�شعيد 
عقد �تفاقات مع قوى �شيا�شية �أخرى 

لتمرير قو�نني.
�ملتوقع  �ل��ن��ج��اح  �وه��ان�����ش��ي��ان  ي��ف�����ش��ر 
للحكم يف �نتخابات �الأحد ب� “�نق�شام 
للحكومة  ي��ت��ي��ح  �ل����ذي  �ل��ب��ريون��ي��ني 
�ول  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ن��ف�����ش��ه��ا  ت��ف��ر���س  �ن 
�لبريونية  و�حل��رك��ة  �شيا�شية«.  ق��وة 
�لرئي�س خو�ن  �جل��رن�ل  �أ�ش�شها  �لتي 
�لقرن  �ربعينات  يف  ب��ريون  دومينغو 
�لر�هن  �ل��وق��ت  يف  منق�شمة  �ملا�شي، 
بني كري�شتينا كري�شرن �لتي تتمو�شع 
�كرث  تيار  وب��ني  �لي�شار،  �ىل  �شيا�شيا 

بعد تر�جع ��شتمر عاما ون�شف �لعام. 
�الق��ت�����ش��ادي هيكتور  �خل��ب��ري  وق����ال 
�يجابي  باالإجمال  �لو�شع  �ن  روبيني 
�ىل حد ما، و�أعيد تن�شيط �القت�شاد.

وينتظر عدد من �ملوؤ�ش�شات �الجنبية 
�ن  قبل  �النتخابات،  نتيجة  باهتمام 
ج��دي��دة يف  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  ال،  �م  تبا�شر 
�لالتينية.  باأمريكا  �لثالث  �القت�شاد 
وتتخوف هذه �ملوؤ�ش�شات �لتي طماأنها 
ماكري، من عودة كري�شتينا كري�شرن 
�ل�شيا�شي  �خلبري  وق��ال  �حل��ك��م.  �ىل 
�حلكومة  �ن  �وه��ان�����ش��ي��ان  ف��رن��ان��دو 
�القت�شادية،  للمعادلة  حال  جتد  مل 
لكن �النتخابات تبدو جيدة يف نظره. 

�ل��ن��ائ��ب �شريجيو  ي��ج�����ش��ده  م��رك��زي��ة 
�ذ� ما  �وه��ان�����ش��ي��ان  م��ا���ش��ا. و�����ش���اف 
�النتخابات،  بعد  �لبريونيون  توحد 
و�ذ�  ت��ع��ق��ي��د�ت.  �حل��ك��وم��ة  ف�شتو�جه 
ح�����ش��ل �ل��ع��ك�����س، مي��ك��ن �حل��ك��وم��ة �ن 
ل��ل��ف��وز بوالية  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ط��رح 

رئا�شية ثانية يف 2019.
ل��ك��ن �حل��ك��م ي��ت��خ��وف م��ن �ن تتمكن 
كري�شتينا كري�شرن من حتقيق �لفوز، 
يف حمافظة بوينو�س �ير�س، �لكبرية 
حو�ىل  فيها  ويقيم  �يطاليا،  بحجم 

%40 من �لهيئة �لناخبة.
من  ت���ت���م���ك���ن  مل  ك���ري����ش���رن  �ن  �إال 
�ل�شعب  �����ش���ت���ي���اء  م����ن  ت�����ش��ت��ف��ي��د  �ن 
���ش��ع��ف��ت قدرته  �ل�����ذي  �الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
و�جهت  ت�����ش��خ��م  ب�����ش��ب��ب  �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة 
و�رتفعت  وقفه.  يف  �شعوبة  �حلكومة 
�ال�شعار ن�شبة �ربعني باملئة يف 2016 
�الأوىل  �لت�شعة  �الأ���ش��ه��ر  يف  و17% 
قالت كري�شرن �ملحامية  من 2017. 
�ل���ت���ي ت��ب��ل��غ �ل���ر�ب���ع���ة و�ل�����ش��ت��ني من 
�لعمر، خالل لقاء �نتخابي يف ملعب 
ن�شدر  الأن  �الو�ن  �آن  �ل���ق���دم  ل��ك��رة 
لهذه  نتيح  �أال  يجب  �لتوقف.  ����ش��ارة 
و�إغر�ق  �ال�شتمر�ر  فر�شة  �ل�شيا�شة 
�لبالد يف �لديون. �نها لي�شت م�شاألة 
�حز�ب �شيا�شية، بل هي م�شاألة �حل�س 

�لر�قي و�لوطن.

حجم الدمار يف الرقة ي�ضعق النازحني 
 •• الرقة-اأ ف ب:

�ملليئتني بالنم�س وهي تنظر من حولها  �آ�شيا  تنهمر �لدموع على وجنتي 
�شابقاً  ك��ان  ما  يف  �مله�شمة  و�ملقاهي  �ملهدمة  و�مل��ح��ال  �ملتناثر  �ل��زج��اج  �إىل 
ل�شيارة  �خللفي  �ملقعد  ويف  �ل��رق��ة.  مدينتها  يف  للت�شوق  �ملف�شل  �شارعها 
�آ�شيا “هذه كانت  تتجول ببطء يف �شارع تل �أبي�س يف مدينة �لرقة، تقول 
�أحلى بلد، يا �هلل«. وتطل من نافذة �ل�شيارة �إىل �ل�شارع، وت�شيف “�نظرو� 
حولنا، �نظرو� �إىل منازلنا... كيف �شن�شتطيع �لعي�س؟«. و�آ�شيا من �ملدنيني 
�لقالئل �لذين متكنو� �جلمعة من دخول مدينة �لرقة بعد ثالثة �أيام على 
�لدميوقر�طية،  �شوريا  قو�ت  و�شيطرة  منها  �الإرهابي  د�ع�س  تنظيم  دحر 
ف�شائل كردية وعربية مدعومة من و��شنطن، عليها بالكامل. و�أعلنت قو�ت 
�شوريا �لدميوقر�طية يف �حتفال يف �مللعب �لبلدي يف و�شط �ملدينة ر�شمياً 
عدم  �أك��دت  لكنها  �لفر�ت”.  ب�”عرو�س  و�شفتها  �لتي  �ملدينة  “حترير” 
�لتم�شيط  �الإنتهاء من عمليات  �إىل حني  �إليها  �لعودة  �ملدنيني على  قدرة 
ك��ل ح��دب و���ش��وب. وح�شلت جمموعة  م��ن  �ملنت�شرة فيها  �الأل��غ��ام  و�إز�ل����ة 
�لدميوقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  يف  مقاتلني  �أق��ارب  من  �ملدنيني  �شغرية من 
دخول  ت�شريح  على  �جلمعة  �ملدينة  م��ن  ن��ازح��ني  حمليني  م�شوؤولني  �أو 
�لبلدي  �مللعب  ه��وؤالء باالحتفال يف  ليوم و�ح��د فقط. و�شارك  �ملدينة  �إىل 
ومتكن بع�شهم من روؤية ما تبقى من منازلهم. بعد �النتهاء من �الحتفال، 
قو�ت  �ملقاتل يف  زوجها  ��شتاأجرها  �شيارة  �الأربعة يف  و�أطفالها  �آ�شيا  جالت 
�شوريا �لدميوقر�طية يف حي �لرميلي يف �شرق �ملدينة للبحث عن منزلهم. 
�غر��شي  من  عرفته  �أره.  مل  ليتني  ويا  ر�أيته  منزيل.  رب  �شُ �آ�شيا  وقالت 
على �الر�س، يا ليتهم �ُشرقو� وبقيت �جلدر�ن. كانت �آ�شيا تنتظر �للحظة 
�لتي �شتتمكن فيها من �لعودة �إىل �لرقة �لتي فّرت منها �إىل مدينة �لطبقة 
�لتي تبعد 70 كيلومرت� �إىل �لغرب من �لرقة و�شيطرت عليها قو�ت �شوريا 
�لدميوقر�طية يف وقت �شابق من �لعام �حلايل. �إال �أنها وبعدما ر�أت �لدمار 
دمت مبا ر�أيت ويا ليتني مل �أعد. كنا نقول  �لذي حل مبدينتها، تقول �شُ
�شنرتك منزلنا يف �لطبقة ونعود �ىل �لرقة، ولكن كيف؟. �الآن ال �أريد �أن 

�أعود. كل �لذكريات �حللوة �أ�شبحت ماأ�شاوية.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أعلنت وز�رة �لدفاع �المريكية �لبنتاغون �ن �لرئي�س دونالد 
تر�مب وقع مر�شوما ي�شمح ل�شالح �جلو با�شتدعاء ما ي�شل 
الأزمة  ك��ح��ل  �لفعلية  �خل��دم��ة  �ىل  متقاعد  ط��ي��ار  �ل���ف  �ىل 

�لنق�س يف عدد �لطيارين.
وي��ع��اين ���ش��الح �جل���و م��ن��ذ ���ش��ن��و�ت م��ن �شعوبة �الإب���ق���اء على 
جتارية  خ��ط��وط  �ىل  ينجذبون  م��ا  غالبا  �ل��ذي��ن  �ل��ط��ي��اري��ن 

تدفع رو�تب �على.
�لع�شكرية  �خلدمة  ت��رك  �حيانا  يف�شلون  �لطيارين  �إن  كما 
ب�شبب �الجهاد �لناجت عن عمليات �النت�شار �ملطولة يف �خلارج. 

وقال �ل�شابط غاري رو�س �حد �ملتحدثني با�شم �لبنتاغون يف 
بيان “نتوقع �ن يقوم وزير �لدفاع بتفوي�س �ل�شلطة �ىل وزير 
�شالح �جلو ال�شتدعاء ما ي�شل �ىل �لف طيار متقاعد لفرتة 

ت�شل �ىل 3 �شنو�ت«.
وكان �شالح �جلو خموال يف �ل�شابق ��شتدعاء 25 طيار فقط.

ه��و حت��د على  �لطيارين  �أع����د�د  �لنق�س يف  “�ن  رو����س  وق���ال 
�ن��ع��ك��ا���ش��ات �شلبية على  ل��ه  ت��ك��ون  م�����ش��ت��وى وط��ن��ي مي��ك��ن �ن 
ل�شنو�ت  و�لتجاري  �حلكومي  �لطري�ن  قطاعي  جو�نب  كافة 

قادمة«.
ورح���ب ���ش��الح �جل���و ب��ال��ق��و�ع��د �جل��دي��دة لكنه ق���ال �ن لي�س 

باإمكانه �عطاء تفا�شيل قبل تلقي �لتوجيهات.

�شالح  “�ن  يب�شن  �ري��ك��ا  �جل��و  ���ش��الح  با�شم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
ملو�جهة  الإج��اد مبادر�ت خمتلفة  �شيحر�س يف م�شاعيه  �جلو 
و�لرب�مج  �جلديدة  �الع��د�د  بني  �لتو�زن  �بقاء  على  �لنق�س، 
�شنا وذلك من �جل  �ملتقاعدين و�الك��رب  �لطوعية للطيارين 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى ع���دد م��ت��و�زن م��ن �ل��ط��ي��اري��ن ذوي �خل���ربة يف 

�ل�شنو�ت �لقادمة«.
وكان �جلرن�ل �شتيفن ويل�شون، نائب رئي�س �ركان �شالح �جلو 
�ن �شالح �جلو  �لكونغر�س  �م��ام  �لعام  �شابق هذ�  قال يف وقت 
بحاجة �ىل 1،555 طيار و3،400 عامل �شيانة للطائر�ت.
و�علن �شالح �جلو زيادة �لرو�تب وحمفز�ت للطيارين وطلب 

من �شركات طري�ن عر�س حلول لنق�س عدد �لطيارين.

تنزل بكوريا �جلنوبية �أو باليابان �شتكون مدمرة. و�أبلغ 
م�شوؤول متقاعد من وز�رة �لدفاع �الأمريكية �إىل موقع 
حاجة  يف  بال�شرورة  “ل�شنا  �إنرت�شت”:  نا�شيونال  “ذ� 
تقليدية  وق����در�ت  و���ش��ائ��ل  لدينا  ن��ووي��ة...  �شربة  �إىل 
لن  تو�جهنا.  �لتي  �لتهديد�ت  �لكثري من  للتعامل مع 

يكون ذلك �شهاًل، طبعاً«. 

م�شكلة معقدة
�أن  �مل�شتوى،  رف��ي��ع  �شابق  ع�شكري  م�����ش��وؤول  ع��ن  ون��ق��ل 
كوريا �ل�شمالية هي عبارة عن م�شكلة معقدة ومتعددة 

�نف�شال �إقليم #كرد�شتان عن #�لعر�ق، د�عياً �لزعامة 
�لكردية للعودة، ملا و�شفه بامل�شار �لد�شتوري يف �ل�شعي 

لال�شتقالل.
�أعلن م�شوؤولون يف حكومة كرد�شتان  جاء ذلك بعدما 
كردي  �أل��ف   100 نحو  �أن  �ملا�شي،  �خلمي�س  �ل��ع��ر�ق، 
فرو� من كركوك، خ�شية وقوع ��شطر�بات منذ �شيطرة 

�لقو�ت �لعر�قية على �ملنطقة �الثنني.

•• وا�صنطن-وكاالت:

“ذ� نا�شونال  كتب �ل�شحايف د�يف ماجومد�ر يف موقع 
�ملتحدة  �لواليات  بني  �لتوتر  �إن  �الأمريكي،  �إنرت�شت” 
وكوريا �ل�شمالية ي�شتمر يف �لتفاقم من دون �أن يبدي �أي 
طرف نية للرت�جع. ومبرور كل يوم، يبدو �أن �حتمال 
جانب  ك��ل  ت�شعيد  م��ع  يتز�يد  مفتوحة،  ح��رب  �ن���دالع 
�شد �جلانب �الآخر. ويف �لو�قع، �شّعد �لرئي�س دونالد 
تر�مب حربه �لكالمية يف �الأيام �الأخرية- ليهدد على 

ما يبدو ب�شن �شربة نووية �أوىل �شد كوريا �ل�شمالية. 
ل��ل��غ��ول��ف يف  ن��ادي��ه  ق���ال ل�شحافيني يف  ت��ر�م��ب  وك����ان 
�ملا�شي:  �أغ�شط�س  يف  نيوجري�شي  ب��والي��ة  بيدمن�شرت 
“من �الأف�شل لكوريا �ل�شمالية �أن ال تطلق مزيد�ً من 
بالنار  رد�ً  �شتلقى  �ملتحدة...  �لواليات  �شد  �لتهديد�ت 
و�لغ�شب مل تر مثله من قبل...وبقوة مل ي�شهد �لعامل 

مثياًل لها«.

»عملية قطع راأ�ص«
جونغ-�أون  كيم  نظام  ه��دد  فقط،  ب�شاعات  ذل��ك  وبعد 
�الأمريكية  �ل���ق���و�ت  ���ش��د  ����ش��ت��ب��اق��ي��ة  ���ش��رب��ة  ب��ت��وج��ي��ه 
���ش��ت��ت�����ش��م��ن ع��م��ل��ي��ة ق��ط��ع ر�أ�������س ع��ل��ى غ�����ر�ر عمليات 
يف  وجاء  كيم.  �غتيال  ��شتهدفت  �لتي  �خلا�شة  �لقو�ت 
“�لقو�ت  �إن  �ل�شمالية  �لكورية  �خلارجية  ل��وز�رة  بيان 
�إىل حرب  �إ����ش���ارة  �أي  ب��ن  ت��ت��ذك��ر  �أن  ي��ج��ب  �الأم��ري��ك��ي��ة 

�مل��ت��ح��دة، �شتدفع جي�س  �ل���والي���ات  وق��ائ��ي��ة م��ن ج��ان��ب 
حتويل  �إىل  �لدميقر�طية  �ل�شمالية  كوريا  جمهورية 
�لرب �الأمريكي �إىل م�شرح حلرب نووية قبل �أن تتحول 
�لدميوقر�طية  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة  �أر�����ش���ي 
�لو�شائل  �أن  نخفي  ال  �لنوع...�إننا  هذ�  من  م�شرح  �إىل 
جاهزية  يف  هي  نووية  ل�شربة  �ملتنوعة  �ال�شرت�تيجية 

تامة جلعل �لرب �الأمريكي يف مدى �شربتنا«. 

ماتي�ص
ومع �أن وزير �لدفاع �الأمريكي جيم�س ماتي�س ي�شتخدم 
�أغ�شط�س حتذير�ً   9 �أ�شدر يف  �أكرث �تز�ناً- فقد  لهجة 
�أ�شلحتها �لنووية.  لكوريا �ل�شمالية كي تتخلى عن كل 
وقال �إن “كوريا �ل�شمالية يجب �أن تختار �لتوقف عن 
عزل نف�شها و�لتخلي عن �ل�شعي �إىل �ل�شالح �لنووي...
باأي  �الأخ���ذ  ع��ن  تتوقف  �أن  يجب  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �إن 
ت�شرفات توؤدي �إىل و�شع حد لنظامها وتدمري �شعبها”. 
وحذر ماتي�س من �أن �لواليات �ملتحدة �شتو��شل �حلفاظ 

على تفوق نووي على بيونغ يانغ.

خيارات ع�شكرية لأمريكا
�لكوري  �لتوتر  �أن��ه يف حال حتول  �إىل  �ل�شحايف  ولفت 
تر�مب  ق��رر  ح��ال  يف  �أو  مفتوحة-  ح��رب  �إىل  �ل�شمايل 
�شن �شربة ��شتباقية- هناك خيار�ت ع�شكرية متو�فرة 
للواليات �ملتحدة. ومع ذلك فاإن �الأ�شر�ر �جلانبية �لتي 

•• عوا�صم-وكاالت:

عرّبت وز�رة �خلارجية �الأمريكّية عن قلقها من �أعمال 
�لعنف يف �شمال �لعر�ق، وطلبت من �جلي�س �لعر�قي 
�أن يحّد من حتّركاته بالقرب من كركوك يف �ملنطقة 

�ملتنازع عليها بني بغد�د و�الأكر�د.
هيذر  �الأم��ري��ك��ّي��ة  �خل��ارج��ي��ة  با�شم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
نويرت يف بيان، �إنه جتّنباً الأّي �شوء فهم �أو مو�جهات 
�لو�شع  تهدئة  �ملركزّية  �حلكومة  من  نطلب  جديدة، 
من خالل �حلد من حتركات قو�تها �مل�شّلحة �الحتادّية 
بالتحّركات  و�لقيام ح�شر�ً  يف �ملناطق �ملتنازع عليها” 

�لتي مت تن�شيقها مع حكومة �إقليم كرد�شتان.
رئي�س  لتعليمات  مطمئنون  نحن  ن��وي��رت:  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�����وزر�ء ح��ي��در �ل��ع��ب��ادي ل��ل��ق��و�ت �الحت���ادي���ة بحماية 

�ملو�طنني �الأكر�د �لعر�قيني وعدم �إثارة نز�ع.
على  �ل�شيطرة  �جلمعة  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  و��شتعادت 
�شيطرة  كانت حتت  �لتي  �لبلد�ت  �آخ��ر  كوبري،  �لتون 
 50 �لقو�ت �لكردية يف حمافظة كركوك و�لتي تبعد 

كلم عن �أربيل، كربى مدن �إقليم كرد�شتان.
�إعادة ن�شر قّو�تها يف  وتهدف �ل�شلطات �الحتادّية �إىل 
كرد�شتان  �إقليم  حكومة  ب�شطت  �لتي  �ملناطق  جميع 
�شيطرتها عليها و�شط �أجو�ء �لفو�شى �لتي نتجت عن 

هجوم �جلهاديني على �لعر�ق عام 2014.
�حلكومة  ���ش��ل��ط��ة  ت��اأك��ي��د  �إع������ادة  �إّن  ن���وي���رت  وق���ال���ت 
باّي  ي��غ��رّي  �مل��ت��ن��ازع عليها ال  �مل��ن��اط��ق  �الحت���ادّي���ة على 
تبقى  �لتي  �ملناطق  هذه  و�شع  من  �الأ�شكال  من  �شكل 

حمّل نز�ع �إىل حني �إيجاد حّل لو�شعها وفقاً للد�شتور 
�لعر�قي.

نّيتها  بيانها  يف  �الأم��ري��ك��ّي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك���ّررت 
�ملركزية  �حلكومَتني  م�شوؤويل  مع  �لعمل  “مو��شلة 

و�الإقليمية للحد من �لتوتر�ت وت�شجيع �حلو�ر.
�لعر�ق م�شعود  �إقليم كرد�شتان  من جانبه قال رئي�س 
�حل�شار  �إىل  يتعر�س  �الإقليم  �إن  له  بيان  يف  ب���ارز�ين 
متهما  �الن��ف�����ش��ال  ����ش��ت��ف��ت��اء  خلفية  ع��ل��ى  و�ل��ت��ه��دي��د 
بتنفيذ عقاب جماعي بحقهم وفق  �ملركزية  �حلكومة 

تعبريه.
وطالب بارز�ين �لر�أي �لعام �لعاملي بدعم �الإقليم كما 
#�أوروبا و�لواليات �ملتحدة  �ملقيمني يف  طالب �الأكر�د 

بتنظيم مظاهر�ت �شلمية لدعم �الإقليم.
وز�رة  ببيان  ك��ورد���ش��ت��ان،  �إقليم  حكومة  ورح��ب��ت  ه��ذ� 
“م�شتعدة  �أن��ه��ا  �إىل  م�����ش��رية  �الأم��ريك��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة 
�لد�شتور  �إط���ار  ويف  وق��ت  ب��اأ���ش��رع  #بغد�د  م��ع  للحو�ر 

�لعر�قي وبدون �أية �شروط م�شبقة«.
وطالب �ملرجع �ل�شيعي �لعر�قي، علي �ل�شي�شتاين، من 

�حلكومة �لعر�قية حماية �الأكر�د يف #كركوك.
�لتي  �جلمعة  خطبة  خ��الل  �ل�شي�شتاين  دع��وة  ج��اءت 
�أل��ق��اه��ا �أح����د مم��ث��ل��ي��ه ن��ي��اب��ة ع��ن��ه يف م��دي��ن��ة كربالء 

�لعر�قية.
وتاأتي �لدعوة و�شط تقارير عن �نتهاكات �شد �الأكر�د 
�لقو�ت  عليها  �شيطرت  �أخ����رى  وم��ن��اط��ق  ك��رك��وك  يف 

�لعر�قية منذ �الثنني.
يعار�س  �أن���ه  �شابق  وق��ت  يف  �ل�شي�شتاين،  و�أع��ل��ن  ه��ذ� 

�الأبعاد. �إنها م�شكلة ال ميكن حلها ع�شكرياً فح�شب حتى 
ولو من خالل �لواليات �ملتحدة نف�شها. �إن كل �الأطر�ف 
�ليابان  فيها  مب��ا  �ل���ه���ادئ،  غ���رب  منطقة  يف  �مل��ع��ن��ي��ني 
�ملتحدة  و�ل��والي��ات  ورو�شيا  و�ل�شني  �جلنوبية  وكوريا 

يجب �أن تكون جزء�ً من �ملعادلة. 
�أن دعم �ليابان وكوريا �جلنوبية للح�شول  وال �شك يف 

على ر�دعها �لنووي �خلا�س �شيلفت �نتباه �ل�شني. 
�ملتاحة  �خل���ي���ار�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ه��ن��اك  �أن  �إىل  وخ��ل�����س 
�خليار  �إىل  �للجوء  قبل  تفعيلها  �إىل  حاجة  ثمة  �لتي 

�لع�شكري.

�إن  لل�شحافيني  ه���ادي  ن����وز�د  �أرب���ي���ل  وق���ال حم��اف��ظ 
�أربيل  م��دي��ن��ت��ي  �إىل  �ن��ت��ق��ل��ت  �أ����ش���رة  �أل����ف   18 ن��ح��و 

و�ل�شليمانية.
و�أ�����ش����اف ه��ن��اك ع���و�ئ���ل ن��زح��ت م���ن ك���رك���وك نتيجة 
�الأح������د�ث �الأخ������رية �ل��ت��ي ج���رت وت�����ش��رف��ات �حل�شد 
�أن  �إىل  م�شري�ً  خا�شة،  �لكردية  �لعو�ئل  مع  �ل�شعبي 

هناك حالة مد�همات وحرقا للبيوت.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شيف �لرز 

�لبخاري رخ�شة رقم:CN 2358509 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبيد ر��شد خليفه بو مقريعه �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي مبارك علي حممد �لق�شيلي �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  22  اأكتوبر 2017 العدد 12153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  22  اأكتوبر 2017 العدد 12153

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272255         بتاريخ :  2017/04/26
با�ش��م: جون بول �تاكري جييم �شانايي يف تيجاريت �نونيم �شريكيتى

وعنو�نه: هاال�شكارجازي ماهالي�شي �شليمان نازيف �شوكاك نو: 2/5 ني�شانتا�شي �شي�شلي ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س و�الردية و�ملعنى بها وقم�شان �لعرق وبنطلونات �لعرق وبدالت �لعرق وقم�شان ذ�ت �زر�ر و�لبلوز�ت 
و�ل�شرت�ت و�شديري و�جلينز وبنطلونات �أو �ل�شر�ويل وقم�شان ن�شف كم و�لقم�شان و�ل�شورتات �أو �ل�شر�ويل 
�لق�شرية و�ل�شر�ويل كابري و�شورت برمود� و�لقمي�شان �لد�خلية و�ملالب�س �لد�خلية و�ل�شرت�ت �لف�شفا�شة 
و�لف�شاتني و�لتنانري و�ل�شرت�ت �لق�شرية ومالب�س �لنوم �و �لبيجامات و�ملالب�س �ل�شيقة و�الأحذية و�لنعال 

و�جلو�رب و�لقبعات وقبعات �لبورية و�الأو�شحة و�ل�شاالت و�الأحزمة وربطات �لعنق للرجال
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمات JOHN PAUL ATAKER باحرف التينية  باللون �ال�شود
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  22  اأكتوبر 2017 العدد 12153

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم: 270568           بتاريخ : 2017/03/29
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: يا�شمني للم�شنوعات �جللديه �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س. ب:  13360، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�شناديق  ي��د،  ،حقائب  �مل���و�د  ه��ذه  م��ن  �مل�شنوعة  �ملنتجات  و  �مل��دب��وغ��ة  �جل��ل��ود  وتقليد  �مل��دب��وغ��ة  �جل��ل��ود 

و�حلقائب وحمافظ جيب.
�لو�قعة يف �لفئة: 18

على  �الأ�شود  باللون  و مميز  كبري  ب�شكل  كتبت    FUSIONلالتينية� �لكلمة  �لعالمة:عبارة عن  و�شف 
خلفية مربعة �ل�شكل باللون �لبني �لفاحت كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الأحد  22  اأكتوبر 2017 العدد 12153

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم: 273961                بتاريخ : 2017/05/26
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: د�ر �لريا�شة للتجارة ذ.م.م
وعنو�نه: �س. ب: 83147 ، �ل�شارقة، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مالب�س جاهزة،مالب�س د�خلية  ولبا�س �لقدم

�لو�قعة يف �لفئة: 25
و�شف �لعالمة:عبارة عن �لكلمة �لالتينية SAVA ويليها من �ليمني منطوقها �للفظي باللغة �لعربية 
على  �الأبي�س  باللون  ب�شكل مميز  و�لعالمة  ب�شكل مميز  كتب   S �لالتيني  �حل��رف  بينهما  "�شاڤا" و  كلمة 

خلفية م�شتطيلة �ل�شكل باللون �الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الأحد  22  اأكتوبر 2017 العدد 12153

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4004  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1-  لوجيكبلوم م.د.م.�س جمهول حمل �القامة مبا �أن �ملدعي/
مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  علي  �حمد  حممد 
عمالية وقدرها )28366 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )1000 دره��م( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/10/30 �ل�شاعة 8.30 
�شباحا بالقاعة Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3155   تنفيذ جتاري  
رو�شي  - وميثلها مديرها/فر�نكو  ���س.ذ.م.م  ب��اور  بي  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  رو�شي   فر�نكو   -2
ركاد للمو�د �لعازلة ���س.ذ.م.م وميثله:�بر�هيم علي �ملو�شى �حلمادي - قد 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك 
به وقدره )319808.21( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
الإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7309   

�ملنذر : بنك �أبوظبي �الأول - حاليا - بنك �أبوظبي �لوطني - �شابقا 
�ملنذر �ليه : ليند� حممد خمتار عبيد. 

�ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )81.297.47( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ال  �لن�شر،  تاريخ  من  ��شبوع 
على �ل�شيارة رقم )69351/خ�شو�شي/D/دبي( من نوع )تويوتا فورت�شرن - 
��شتي�شن( موديل )2015( لون )ف�شي(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7308   

�ملنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  
�ملنذر �ليه : عمر حممد رحيم 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )59.474.00( درهم نتيجة 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ال  �لن�شر،  تاريخ  من  ��شبوع 
 - CR-V �ل�شيارة رقم )43474/خ�شو�شي/K/دبي( من نوع )هوند�  على 
��شتي�شن( موديل )2013( لون )�أبي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7300   

�ملنذر : م�شرف �بوظبي �ال�شالمي 
�ملنذر �ليه : حممد تي�شري جالل �لدين �لبيبلي 

�ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )57.937.11( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم )21271/خ�شو�شي/Q/دبي( من نوع )كيا �شورينتو - ��شتي�شن( 
موديل )2014( لون )�أبي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7303   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : �لرقة خلدمات مكافحه �حل�شر�ت 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )42.975.84( درهم نتيجة 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم )50148/خ�شو�شي/Q/دبي( من نوع )ني�شان بيك �ب( موديل 
)2015( لون )�أبي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7302   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : ملحمة �جلاردنز - �س ذ م م 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )42.936.00( درهم نتيجة 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ال  �لن�شر،  تاريخ  من  ��شبوع 
على �ل�شيارة رقم )29080/خ�شو�شي/G/دبي( من نوع )ني�شان فان( موديل 
)2015( لون )�أبي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7301   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليه : ر��شية بيوتي �شنرت 

نتيجة  درهم  �شد�د مبلغ وقدره )56.609.8(  ب�شرعة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم )76088/خ�شو�شي/Q/دبي( من نوع )فورد ��شكيب - ��شتي�شن( 
موديل )2012( لون )ذهبي(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7307   

�ملنذر : م�شرف �بوظبي �ال�شالمي 
�ملنذر �ليه : حممد توفيق �حمد �شيخ �مام 

�ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )36.401.40( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - باجريو  )ميت�شوبي�شي  نوع  من  )49610/خ�شو�شي/F/دبي(  رقم  �ل�شيارة 
��شتي�شن( موديل )2011( لون )�أبي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7305   

�ملنذر : م�شرف �بوظبي �ال�شالمي 
�ملنذر �ليه : حممد نور �لدين حممد 

�ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )14.051.54( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ال   ، �لن�شر  تاريخ  من  ��شبوع 
على �ل�شيارة رقم )86790/خ�شو�شي/M/دبي( من نوع )هيوند�ي تو�شان - 
��شتي�شن( موديل )2014( لون )�أبي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7306   

�ملنذر : م�شرف �بوظبي �ال�شالمي 
�ملنذر �ليه : �ميتاناند ديفاناند بويل 

�ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )78.461.67( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم )93037/خ�شو�شي/R/دبي( من نوع )كيا �شبورجت - ��شتي�شن( 
موديل )2015( لون )�بي�س(  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7304   

�ملنذر : م�شرف �بوظبي �ال�شالمي 
�ملنذر �ليه : �حمد حممد �حمد عمر �إبر�هيم 

�ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )51.988.56( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الخالل ب�شد�د �الق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خالل 
��شبوع من تاريخ �لن�شر، و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - نوع )فولك�س و�جن جولف  �ل�شيارة رقم )37793/خ�شو�شي/E/دبي( من 
�ملنذر مع  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل  )�أ�شود(   لون  �شالون( موديل )2012( 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05837/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06326/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده :  �اليد لل�شناعات �لورقية و�لبال�شتيكية - �س ذ م م 
 جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مدينة دبي �ملالحية - �س ذ م م    
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها بان يوؤدي قيمة �يجارية عن �لفرتة من 2016/1/1 �ىل 2017/6/1 وما 
ي�شتجد من �جور حتى �الخالء �لفعلي 

 2- بالز�م �ملنفذ �شده باخالء �لعني حمل �لدعوى وت�شليمها لطالب �لتنفيذ خالية من �ل�شو�غل 
 3- �لز�م �ملنفذ �شده بان يوؤدي لطالب �لتنفيذ مبلغ وقدره )295.616.00 درهم( بدل �اليجار 

 4 - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر ويف 
حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب 

لتنفيذه .
)مالحظة/�شيتم �إغالق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �الإعالن بالن�شر خالل 

ع�شرة �يام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04118/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02688/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : تى �ي جي مارين �ينجنريينق �شريفي�شي�س  
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مدينة دبي �ملالحية - �س ذ م م    
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- بالز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني حمل �لدعوى وت�شليمها للمدعية خالية من 
�ل�شو�غل 

2- �لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 97538 درهم بدل �اليجار 
3  - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ 
�لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
�الإعالن  �ف���ادة  ت�شليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا  �لتنفيذ  ملف  �إغ���الق  )مالحظة/�شيتم 

بالن�شر خالل ع�شرة �يام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

�ل�شيا�شة  ت��ق��ل��ب��ات  ع���ن  وب��ع��ي��د�    
�ملحتملة  و�ل���������ش����ي����ن����اري����وه����ات 
�لكاتالوين، يف ما  �مللف  لتطور�ت 
يجب  �ل��ت��ي  �لع�شر  �حل��ق��ائ��ق  يلي 
�ملتحفظ  �مللك  هذ�  عن  معرفتها 

و�لبعيد عن �الأ�شو�ء.

عهد هادئ ...  -  1
 اربكته كاتالونيا

   ب��ع��د �مل��ح��اول��ة �الن��ق��الب��ي��ة عام 
و�ل�����ده  ق���اوم���ه���ا  �ل����ت����ي   1981
ك��ان فيليب  خ��و�ن كارلو�س، رمب��ا 
ي��اأم��ل يف والي����ة هادئة  �ل�����ش��اد���س 
يوم  ��شبانيا  عر�س  �عتالئه  عند 
2014. ولكن �لرياح  19 يونيو 
�شفنه،  ت���ري���ده  م���ا  ع��ك�����س  ج����رت 
فاأحالم �لكاتالونيني باال�شتقالل 
ج��اءت لتجربه على �خل���روج من 
�ل��ذي ُيفرت�س  ه��و  �مللكي،  ف��ت��وره 
�أن يكون �ل�شامن لوحدة �ململكة.    
ل���ق���د ح����ر�����س، ب���ع���د �أ����ش���ب���وع من 
�د�ئ�����ه �ل��ي��م��ني، ع��ل��ى �ل�����ش��ف��ر �إىل 
كارلي�س  يديرها  – ك��ان  جريونا 
ب����وي����دمي����ون ح���ي���ن���ه���ا - الأل����ق����اء 
خ���ط���اب ل��ل��ت��ه��دئ��ة. وب���ع���د ثالث 
بحقيقة  �مل��ل��ك  ي�شطدم  ���ش��ن��و�ت، 
�ل����و�ق����ع، ل��ي��ق��ول يف �ل��ث��ال��ث من 
�كتوبر، �عرتف �ليوم باأن �ملجتمع 
ويخرتقه  م��ن��ق�����ش��م  �ل��ك��ات��ال��وين 
من  �أن��ه  ي�شيف  �أن  قبل  �ل�شر�ع، 
�ل�شرعية  �ل�����ش��ل��ط��ات  م�����ش��وؤول��ي��ة 
للدولة �شمان �لنظام �لد�شتوري. 
خ��ط��اب ح����ازم، ق��ط��ع م��ع عناوين 
�ل�شحف �ل�شعبية و�خبار �لنجوم 
�لتي نزلته �ل�شحف �الإ�شبانية يف 

خانتها.

2 - يتقن اللغة الكاتالنية
   ورق��ة ر�بحة يف �لوقت �حلايل، 
بثمن.   ت��ق��در  م���ه���ارة ال  وخ��ا���ش��ة 
�أي�شا  وه���و  �إ���ش��ب��ان��ي��ا،  م��ل��ك  تعلم 
�الإ�شبانية ومناطق  �لدولة  رئي�س 
�لتحدث  ت��ع��ل��م  �ل����ذ�ت����ي،  �حل���ك���م 
بالكاتالونية يف �شن مبكرة، بدفع 
م���ن و�ل������ده خ�����و�ن ك���ارل���و����س دي 
�مللك خو�ن  �أ�شبح  �ل��ذي  بوربون، 
كارلو�س �الول حني توىل �لعر�س، 
وهي  دو غر��س،  وو�ل��دت��ه �شوفيا 

�بنة ملك هيلني، بول �الأول.
ب�����ذل جهد�  ل���ئ���ن  ذل�������ك،    وم�����ع 
كبري� ليتكلم يف جزء من خطابه 
عندما  �ل���ك���ات���ال���ون���ي���ة  ب��ال��ل��ه��ج��ة 
 ،2014 ع���ام  �إىل ج��ريون��ا  ذه���ب 
�للهجة  ف�����ش��ل  �مل���ق���اب���ل  يف  ف���ان���ه 

�شغري، وت�شمى �أختها �شوفيا.

بيدرو اأملودوفار يع�شقه    -  7
بيدرو  �أن  �الأ�����ش����ط����ورة  ت���ق���ول     
فيليبي  �مل���ل���ك  ي��ع��ب��د  �أمل�����ودوف�����ار، 
�ل�������ش���اد����س. وح���ت���ى �ن�����ه غ���ن���ى له 
قبل  �شعيد  م��ي��الد  عيد  �شخ�شيا 
ب�شع �شنو�ت، عند بلوغ �مللك 45 
�لر�بعة  �ل����دورة  مبنا�شبة  ع��ام��ا، 

ع�شرة جلو�ئز غويا.

ال�شم�ص امللك  �شليل   -  8
   فيليب �ل�شاد�س هو �أي�شا �شليل 
لوي�س �لر�بع ع�شر، �ملعروف با�شم 
لوي�س  وكذلك  �ل�شم�س”،  “�مللك 
�لتا�شع، ملك فرن�شا �أي�شا. وحتى 
نكون �أكرث دقة، فاإن قائمة �أ�شالفه 
ت�����ش��م��ل ج��م��ي��ع �الم���رب�ط���وري���ات، 
و�مل��م��ال��ك و�الإم�������ار�ت يف �أوروب�����ا، 
وم������ن ب�����ني �ج�����������د�ده �الب�����اط�����رة 
���ش��ارمل��ان، وه���رني ل��وب��ي��و، وهرني 
فيليب  رودول��������ف  �أو  ل������و�زل������ور، 
كا�شتيل،  دو  وب��الن�����س  �أوغ�������ش���ت، 
�الول،  وفر�ن�شو�  لوي�س،  و�شانت 
�لر�بع،  وه���رني  �أل���ربي���ت،  وج���ني 
ولوي�س  ع�����ش��ر،  �ل���ر�ب���ع  ول��وي�����س 

وفيليب �الول.
   يف �ملقابل، لنعلم �أن تاجه مطلي 

بالذهب.

اي�شا ع�شكري   -  9
    �إ�شافة �إىل هذه �ل�شاللة �ملبهرة، 
كان فيليب �ل�شاد�س ي�شتعد طيلة 
30 عاما لدوره كرئي�س للدولة. 
جامعة  يف  �ل���ق���ان���ون  در������س  ل��ق��د 
مدريد وح�شل على “ماج�شتري” 
جامعة  من  �لدولية  �لعالقات  يف 
�ملتحدة  ب��ال��والي��ات  ت����اون،  ج���ورج 

�الأمريكية.
 ث����م در�������س وخ������دم مل�����دة ���ش��ن��ة يف 
للجي�س  �ل����ث����الث����ة  �الأ�����ش����ل����ح����ة 
م�شتقبلي  ك���ق���ائ���د  �الإ�����ش����ب����اين، 
�شابطا  لي�شبح  ب���الده،  جليو�س 
�جلوية  و�ل���ق���و�ت  �ل���رب  جي�س  يف 
وكابنت فرقاطة يف �لبحرية، �لتي 
ي��رت��دي زي��ه��ا �الأبي�س  غ��ال��ب��ا م��ا 

�جلميل.
غيني�ص كتاب  يف   ...  -  10

   يبلغ طول فيليب مرت و97 على 
�الأقل ويزن 85 كغ، وهو ما مكنه 
2012 م��ن �حل�����ش��ول على  ع���ام 
�لعامل”،  يف  �أم���ري  “�أطول  ل��ق��ب 
لالأرقام  �ل�����ش��ه��ري  �ل��ك��ت��اب  �شمن 

�لقيا�شية.

�لق�شتالية خالل كلمته يف �لثالث 
م���ن �أك���ت���وب���ر. خ��ط��اب �أ����ش���ادت به 
�ل�������ش���ح���اف���ة، ب�������دء� م�����ن �مل���وق���ع 
�لذي  كونفيدن�شيال  �الخ���ب���اري 
تاجه  ع��ل��ى  �مل��ل��ك  “ر�هن  ع��ن��ون 

وفاز به«.

النف�شاليني مرمى  – يف   3
   �إال �ن هذ� لي�س ر�أي �جلميع. ويف 
�لعلوم  �أ���ش��ت��اذ  ي��رى  �ل�شياق،  ه��ذ� 
فال�شبني،  ف��رين��ان��دو  �ل�شيا�شية 
�ن خطاب  م���دري���د،  ج��ام��ع��ة  م���ن 
�أق��ن��ع من  �ل�����ش��اد���س رمب���ا  فيليب 
من  ولكن  م�شبقا،  ملكيني  ك��ان��و� 
غري �ملرجح �أنه حول �الإ�شبان �ىل 

رحيله،  عند   -  6
ملكة على العر�ص

   ������ش����ال �ل���ك���ث���ري م����ن �حل�����رب يف 
غ�شب  و�أث��ار  �ل�شعبية،  �ل�شحافة 
�أكرث �ملحافظني من خالل �لزو�ج 
�مر�أة  م��ن   2004 م��اي��و   22 يف 
مطلقة. و�إذ� كان هذ� يبدو عاديا 
يف دول �خرى، فهي ثورة �شغرية 
�ملالكة.  �الأ����ش���رة  ب��روت��وك��والت  يف 
�ل�شحفية،  ه��ي  �ملعنية  و�ل��زوج��ة 

ليتي�شيا �أورتيز، وله منها بنتان.
�لوريثة  �لكربى، وهي  ليونور،     
�متياز  ��شبانيا.  لعر�س  �ل��ق��ادم��ة 
للد�شتور  وف����ق����ا  ����ش���ت���خ�������ش���ره، 
�ال�شباين لعام 1978، �إذ� ولد �أخ 

ع��ل��ى �أح�����ش��ن وج����ه، ت��ع��ل��م فيليب 
�ل�شاد�س �أي�شا يف �شن مبكرة جد� 
وتقول  و�شك�شبري.  م��ول��ري  ل��غ��ات 
بانتظام  خ��اط��ب  �أن����ه  �الأ����ش���ط���ورة 
و�الإجنليزية  �لفرن�شية  باللغتني 
�ن  ومب��ا  و�شوفيا.  ليونور  بنتيه 
طيلة  �ليونان  ملكة  كانت  جدته 
17 عاما، فهو يتقن �ي�شا بع�س 

�ملفرد�ت �ليونانية.

اوملبي ريا�شي    -  5
 يف دورة بر�شلونة

   رمب���ا مت ن�شيان ذل���ك، رغ���م �ن 
فقط:  قرن  ربع  �لزمني  �لفا�شل 
فيليب  ������ش�����ارك   ،1992 ع������ام 

�ىل  و�ل���ده  حولهم  كما  فيليبيني 
خ���و�ن ك��ارل��و���ش��ي��ني ب��ع��د حماولة 

�نقالب 23 فرب�ير 1981.
�أغ�����ش��ط�����س، مل  �أو�خ�����ر �شهر     يف 
يرتدد �النف�شاليون �لذين �شارو� 
�لهتاف:  على  بر�شلونة  �شو�رع  يف 
�ل���ب���ورب���ون. وخالفا  �أي���ه���ا  �رح����ل 
لالنف�شاليني �الإ�شكتلنديني �لذي 
�لتاج  رعاية  حتت  �لبقاء  يريدون 
تنوي  �لكومنولث،  يف  �لربيطاين 

بر�شلونة �إعالن �جلمهورية.

الفرن�شية  اأي�شا  يتحدث    -  4
والإجنليزية واليونانية ...

   وحتى يقوم مبهامه �لربوتوكولية 

خو�ن كارلو�س فريق ريال مدريد 
�مل��ن��اف�����س. �ج������و�ء ج���ي���دة ب���ني �ل 

بوربون!
�لقدم  بكرة  �ل�شغف  ه��ذ�  ولكن     
�ال�شبانية، يثري �النتقاد يف بع�س 

�الأحيان. 
خالل  �شبتمرب   16 يف  وظ��ه��وره 
�فتتاح ملعب و�ند� ميرتوبوليتانو، 
�ملعقل �جلديد التليتيكو، �غ�شب 

عدد� من �ال�شبان.
يتجاهل  �ل���وق���ت  ذل����ك  وك����ان يف   
ظ��اه��ري��ا �مل���ظ���اه���ر�ت �مل����وؤي����دة �أو 
�لتي  ل���ال����ش���ت���ق���الل  �مل���ن���اه�������ش���ة 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  تنت�ش�����ر  ك��ان��ت 

كاتالونيا.

�ل�شاد�س يف دورة �اللعاب �الوملبية 
يف بر�شلونة، �شمن فريق �لقو�رب 
�أنهي  �ل��ذي  �الإ�شباين.  �ل�شر�عية 
م�شاركته بنتيجة متو��شعة و�حتل 

�ملرتبة �ل�شاد�شة يف �لرتتيب.
�ملا�شي  ل���ه���ذ�  ����ش���ور  وه����ن����اك     
�ل����ري����ا�����ش����ي: ف��ي��ل��ي��ب رف�����ع علم 
بالده يف حفل �الفتتاح، و�نتزعت 
و�لدته،  دم����وع  �ل��ع��امل  ك���ام���ري�ت 

�مللكة �شوفيا.

  يحب اأتلتيكو مدريد
    �مللك ينتقل �أحيانا بني �ملالعب 
�أتلتيكو  �ملف�شل:  فريقه  ملنا�شرة 
و�لده  يدعم  �ملقابل:  يف  م��دري��د. 

خطاب �مللك مل يوحد �ال�شبان �النف�شال و�ل�شرعية..�شر�ع بال �فق

من اأوراق امللك الرابحة 
يف االزمـة اتقانـه اللغـة 

در�ش القانون ويحمل رتبا 
ع�ضكرية يف اجليو�ش الثالث

تعلم يف �شن مبكرة جدا لغات 
مولري و�شك�شبري.. وحتى اليونانية 

حزم و�شر�مة دفاعا عن وحدة ��شبانيا

فليب.. وزوجته وولية �لعهد و�بنته �ل�شغرى ريا�شي يف �اللعاب �الوملبية

�نف�شال كاتالونيا.. �شوكة يف �لتاج �لربيطاين

 �شارك فيليب ال�شاد�ص يف دورة اللعاب الوملبية يف بر�شلونة �شمن فريق القوارب ال�شراعية الإ�شباين
�شليل لوي�ص الرابع ع�شر وت�شمل قائمة اأ�شالفه جميع المرباطوريات واملمالك والإمارات يف اأوروبا

 من م�شجعي فريق اأتلتيكو مدريد يف حني كان والده يدعم ريال مدريد املناف�ص

العا�شفة الكاتالونية تهدد وحدة عر�شه:

املعلومات الع�ضر عن ملك ا�ضبانيا فليب ال�ضاد�ش...!
••  الفجر – خرية ال�صيباين

  يجد امللك ال�شباين البالغ من العمر 49 نف�شه دون 
مملكة  راأ�ــص  على  ياأمل،  كان  ما  وعك�ص  انــذار  �شابق 
للعاهل  وكان  ومعار�شيهم.     النف�شاليون  يتنازعها 

لعله �شاهم يف مزيد ا�شعالها مبا انه مل يظهر كملك 
جلميع ال�شبان.   ويف تدخل ثان اجلمعة، ندد العاهل 
الإ�شباين، مبا اعتربه حماولة انف�شال غري مقبولة، 
يف اإ�شارة اإىل اإقليم كاتالونيا، واأن هذه الخرية جزء 

اأ�شا�شي من اإ�شبانيا القرن احلادي والع�شرين.

التي تهز عر�شه يف  اول يف الزمة  ال�شباين تدخل 
الثالث من اأكتوبر عرب خطاب مثل �شابقة، وظهر فيه 
حازما وراف�شا لتطورات الأو�شاع، م�شددا على وحدة 
ا�شبانيا وعلى �شرورة احرتام ال�شرعية، خطابا راأى 
بل  النريان  اخماد  يف  ي�شاهم  مل  انه  املحللني  بع�ص 

بلهجة  متيز  خطاب  يف  ال�شاد�ص  فيليب  واعترب    
اإ�شتوريا�ص،  ــرية  اأم جوائز  توزيع  خــالل  عاطفية 
اإن الأزمة التي ت�شبب بها ال�شتفتاء املحظور  قائال 
املوؤ�ش�شات  عرب  ّل  تحُ اأن  يجب  اأكتوبر  من  الأول  يف 

الدميقراطية ال�شرعية.
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�ضفري كازاخ�ضتان ي�ضيد بخطوة حكومة اأبوظبي يف تاأ�ضي�ش �ضركة »م�ضاندة«

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  ���ش��وق  �أع���ل���ن �م�����س ك���ل م���ن 
�ل����ع����امل����ي، �مل����رك����ز �مل������ايل �ل�������دويل يف 
�لتجاري،  �أب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  �أب��وظ��ب��ي 
�لر�ئدة  �لوطنية  �لبنوك  �أك��رب  �أح��د 
يف �الإم��ار�ت، عن دخولهما يف �شر�كة 
�لعمل  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت���ه���دف  ج���دي���دة 
�لنظر  وج����ه����ات  وت����ب����ادل  �مل�������ش���رتك 
و�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ت�����ش��اور و�ل��ت��ع��اون بني 
�مل��وؤ���ش�����ش��ت��ني �ل��ع��ري��ق��ت��ني ل��ب��ن��اء بيئة 
�ملالية  �لتكنولوجيا  لتطوير  خ�شبة 
يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ودول����ة �الإم�����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة ب�شفة عامة. 
كل  �لتفاهم  مذكرة  بتوقيع  قام  وقد 
من عالء عريقات �لرئي�س �لتنفيذي 
�أبوظبي  ب��ن��ك  �إد�رة  جمل�س  وع�����ش��و 

�لتجاري  �أب��وظ��ب��ي  بنك  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة للوفاء 
مب��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ع���م���الء م����ن �الأف�������ر�د 
ومت���ك���ني م���وؤ����ش�������ش���ات �الأع�����م�����ال من 
وت�شجيعها  عمالئها  ق��و�ع��د  تو�شعة 
�أهد�فها  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��ا 
�أمامها لدخول  من خالل فتح �لباب 
�أ�شو�ق جديدة على �ل�شعيدين �ملحلي 

و�الإقليمي. 
و�أ�شاف نحن على ثقة تامة باأن بنك 
�أبوظبي �لتجاري �حلا�شل على جائزة 
�آل م��ك��ت��وم البتكار  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
�لتي  �المكانيات  كافة  لدية  �الأعمال 
توؤهله لال�شطالع بدوره ك�شريك يف 
جمال �لتكنولوجيا �ملالية ملا يتمتع به 
من جتارب ر�ئدة يف جمال �لنمو على 

�خلدمات �مل�شرفية �لرقمية.

�لرئي�س  ت��ن��ج  وري��ت�����ش��ارد  �ل���ت���ج���اري 
�خلدمات  تنظيم  ل�شلطة  �لتنفيذي 
�لعاملي يف مقر  �أبوظبي  ل�شوق  �ملالية 
�لتكنولوجيا  �إىل  �ل���ت���ح���ول  م���رك���ز 
�ل��رئ��ي�����ش��ي لبنك  ب��امل��ب��ن��ى  �ل��رق��م��ي��ة 

�أبوظبي �لتجاري. 
م�شاعدة  �إىل  �التفاقية  ه��ذه  ت��ه��دف 
كل من بنك �أبوظبي �لتجاري و�شوق 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �مل�����ش��اه��م��ة يف 
م�����ش��اري��ع م�����ش��رتك��ة يف �ل��ع��دي��د من 
ب�شكل  �الأع��م��ال  �لتي تخدم  �مل��ج��االت 
�خلدمات  م��ث��ل  وم��ل��م��و���س  ح��ق��ي��ق��ي 
�ملتحركة  �ل��ه��و�ت��ف  ع���رب  �مل�����ش��رف��ي��ة 
�اللكرتونية  �مل�����ش��رف��ي��ة  و�خل���دم���ات 
�لرقمية  �مل�������ش���رف���ي���ة  و�خل������دم������ات 
مثل  �ملرنه  و�ملن�شات  �لكتل  و�شل�شلة 
و�لكثري  �لتطبيقات  برجمة  و�ج��ه��ة 

م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا ���ش��م��ن بيئة 
ب�شو�بط  ت��ت��م��ت��ع  وحم���ك���م���ة  �آم����ن����ة 
�ملنا�شبة  وب��ه��ذه  حم���ددة.  وت�شريعات 
�أفوليان تايلور، رئي�س جمموعة  قال 
يف  �لعمالء  وجت��رب��ة  �خل��دم��ات  �إد�رة 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري:  د�أب بنك  ب��ن��ك 
معايري  و�شع  على  �لتجاري  �أبوظبي 
�ل���ع���م���الء وحتظى  ج���دي���دة خل���دم���ة 
با�شتمر�ر،  وتطويرها  �ملعايري  ه��ذه 
�لدخول  ي�شعدنا  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن 
يكون  �أن  ناأمل  �لتي  �ل�شر�كة  يف هذه 
من �شاأنها تعزيز ريادتنا لهذ� �لتحول 
�مل�شرفية  �ل�شناعة  يف  �لتكنولوجي 
�لتكنولوجيا  بيئة  تبني  خ���الل  م��ن 
�لرقمية  �مل�شرفية  و�خلدمات  �ملالية 
عمالئنا  ع���ل���ى  ب���ال���ن���ف���ع  ي����ع����ود  مب����ا 
وموظفينا.  و�شركائنا  وم�شاهمينا 

�حلديثة  �ل���ت���ق���ن���ي���ة  جم��������االت  م�����ن 
�الأخرى.

وم����ن خ����الل ه����ذه �ل�����ش��ر�ك��ة يتطلع 
�لتعاون  �إىل  �لتجاري  �أبوظبي  بنك 
�ملالية  �خل��دم��ات  تنظيم  �شلطة  م��ع 
جمموعة  يف  �لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  ل�شوق 
�ملتعلقة  و�الأن�������ش���ط���ة  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
�لبنك  ويهدف  �ملالية.  بالتكنولوجيا 
�أي�شاً �إىل دعم جمهود�ت �شوق �أبوظبي 
�البتكار�ت  �مل�شتمرة يف جمال  �لعاملي 
�لتقنية و�إىل دعم �ل�شركات �جلديدة 
�لقائمة  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شوق  يف 
�لتنظيمي”  “�ملخترب  و�أع���������ش����اء 
�ل�����ذي يوفر  �مل���ال���ي���ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
متخ�ش�س  وت�شريعي  تنظيمي  �إط��ار 
�لتكنولوجيا  ل�������ش���رك���ات  وم����وج����ه 
و�ختبار  تطوير  من  لتمكينها  �ملالية 

ونحن نتطلع �إىل جناح هذه �ل�شر�كة 
يف �لتو�شل �إىل حلول مبتكرة لبع�س 
وتعزيز  �مل�����ش��رتك��ة  �ل���ت���ح���دي���ات  م���ن 
ب�شناعة  �لنهو�س  �شبيل  يف  �لتعاون 
للتعبري  كمحفز  �ملالية  �لتكنولوجيا 

�اليجابي يف بيئة �الأعمال. 
وقال ريت�شارد تنج �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شلطة تنظيم �خلدمات �ملالية ل�شوق 
�أبوظبي �لعاملي: ي�شعدنا �لتعاون مع 
ب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري، �أح���د �أكرب 
�أبوظبي  يف  �لر�ئدة  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات 
يف جمال �خلدمات �مل�شرفية �لرقمية 
بقدرته  لثقتنا  �ملالية  و�لتكنولوجيا 
على دعم وتطوير �لدور �لذي ميكن 
�ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �لبنوك  تلعبه  �أن 
�لقطاع  ه����ذ�  ت���ط���ور  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
�لو�عد ونحن تتطلع �إىل �أن ي�شاعدنا 

�ضراكة بني �ضوق اأبوظبي العاملي وبنك اأبوظبي التجاري لتطوير بيئة التكنولوجيا املالية يف اأبوظبي

و�لبنية �لتحتية و�شبل �ال�شتفادة من جتربة �شركة م�شاندة يف جمال 
رفع �لكفاءة و�جلودة خالل تنفيذ و�إد�رة �مل�شاريع �حلكومية.

�ملهند�س  �شعادة  ح�شره  �ل��ذي   - �للقاء  خ��الل  �ل��ز�ئ��ر  �لوفد  و�طلع 
�شويد�ن ر��شد �لظاهري �لرئي�س �لتنفيذي باالإنابة يف �شركة م�شاندة 
وعدد من �ملدر�ء �لتنفيذيني و�مل�شوؤولني يف �ل�شركة - على �آلية �لعمل 
�خلا�شة باأعمال �إد�رة وتنفيذ م�شاريع �لبنية �لتحتية �ل�شخمة �لتي 
تتوالها م�شاندة و�مل�شاريع و�خلدمات �ملختلفة �لتي تقدمها و�أف�شل 
�ملمار�شات و�ل�شبل �مل�شتخدمة لرت�شيد تكاليف �مل�شروعات من خالل 
ويحقق  �لعمل  باآلية  يرتقي  مبا  �لتخطيط،  �آليات  وتطوير  حتديث 

�أف�شل �لنتائج �ملرجوة.
�الإم���ار�ت وجمهورية  دول��ة  �إن  �خل��وري  �أحمد  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال 
كاز�خ�شتان جتمعهما عالقات وطيدة بف�شل روؤية �لقيادة يف �لبلدين 

الإقامة   25 �ل�  �لذكرى  ي�شهد   2017 عام  و�أن  ال�شيما  �ل�شديقني 
�ملثمر بينهما وتنفيذ  �لبلدين و�لتعاون  �لعالقات �لدبلوما�شية بني 

ناجح لعدد من �مل�شاريع �ال�شتثمارية و�القت�شادية �مل�شرتكة .
م�شري� �ىل �نها منا�شبة طيبة لتعزيز هذه �ل�شد�قة من خالل تنفيذ 
مزيد من �مل�شاريع �مل�شرتكة �لتي تخدم �خلطط �لتنموية يف �لبلدين 
ال�شيما و�أن �لبلدين حري�شان على توفري بيئة جاذبة و�شفافة حتفز 
�لقطاع �خلا�س يف �لبلدين على �مل�شاركة �لفاعلة و�جلادة و�ال�شتثمار 

يف م�شاريع �لتطوير �لعمر�ين و�لبنية �لتحتية.
�لزيار�ت  ه��ذه  مبثل  “م�شاندة”  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �شعادة  ورح��ب 
وك���ل م��ا ي�����ش��ب يف جم���ال ت��ع��زي��ز وت���ب���ادل �خل����رب�ت و�ل��ت��ج��ارب بني 
لقيادة  �لعليا  و�الأه����د�ف  �ال�شرت�تيجية  للروؤية  حتقيقا  �جلانبني 

�لبلدين �ل�شديقني.

•• اأبوظبي-وام: 

لدى  كاز�خ�شتان  جمهورية  �شفري  �شريف  الم��ا  خ��ري�ت  �شعادة  �أ�شاد 
كنموذج  م�شاندة  �شركة  تاأ�شي�س  يف  �أبوظبي  حكومة  بخطوة  �لدولة 
ر�ئد يف �لهيكل �ملوؤ�ش�شي حلكومة �المارة .. معربا عن تطلعه لتبادل 
جمال  يف  و�أب��وظ��ب��ي  �آ�شتانا  يف  �ملخت�شني  ب��ني  و�خل����رب�ت  �ل��زي��ار�ت 

�لتطوير �ملوؤ�ش�شي وتنفيذ �خلطط �لتنموية.
�ل�شريف  حممد  �أح��م��د  �ملهند�س  ���ش��ع��ادة  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�خلوري رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة م�شاندة 
لدى  كاز�خ�شتان  جمهورية  �شفري  �شعادة  باأبوظبي  �ل�شركة  مقر  يف 
�لتعاون  �مل��ر�ف��ق له حيث ج��رى بحث فر�س تعزيز  و�ل��وف��د  �ل��دول��ة 
�إد�رة وتنفيذ م�شاريع �لتطوير �لعمر�ين  وتبادل �خلرب�ت يف جمال 

اأول معر�ص من نوعه يف ال�شرق الأو�شط

معر�ش دبي للقوارب واليخوت امل�ضتعملة ينطلق ال�ضهر القادم

غرفة عجمان تبحث التعاون 
االقت�ضادي مع الربازيل

•• عجمان-وام: 

وجتارة  �شناعة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لنعيمي  �شعيد  عبد�هلل  �شعادة  بحث 
�لرب�زيل  جمهورية  �شفري  �شايقريجا  لوي�شليمو  ف��رن��ان��دو  و���ش��ع��ادة  عجمان 
�لعالقات  وتوطيد  �الق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  �ل��دول��ة  ل��دى  �الحت��ادي��ة 
مقرغرفة  يف  عقد  �ل��ذي   - �للقاء  ح�شر   . �جلانبني  بني  �لقائمة  �القت�شادية 
عجمان - �شعادة �شامل �ل�شويدي مدير عام غرفة عجمان وحممد علي �جلناحي 
مدير تنفيذي قطاع تنمية �ال�شتثمار و�الأعمال بالغرفة . و�أ�شاد �شعادة عبد�هلل 
�لنعيمي بالتعاون �القت�شادي بني دولة �الإمار�ت و�لرب�زيل. مو�شحا �أن موؤ�شر�ت 
زيادة  �إمكانية  توؤكد  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لبلدين  بني  �لتجارة  حجم  منو 
�لتعاون �القت�شادي بني �إمارة عجمان و�لرب�زيل م�شتقبال. و��شتعر�س �لنعيمي 
مثمنا  عجمان.  �إم��ارة  يف  �لتطويرية  و�مل�شاريع  �ال�شتثمارية  �لفر�س  من  ع��دد� 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حر�س 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  حاكم 
�ملقومات  كل  وتوفري  �الإم���ارة  �الأع��م��ال يف  دع��م جمتمع  على  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لوفود  تبادل  �شرورة  و�أك��د  و�ل�شياحة.  �القت�شاد  قطاعي  تطلعات  تلبي  �لتي 
و�أهمية  و�لرب�زيل  عجمان  بني  �لتجاري  و�لتبادل  �لتعاون  لزيادة  �القت�شادية 
تنظيم �للقاء�ت �لثنائية بني رجال �أعمال �لطرفني بهدف فتح قنو�ت لتكوين 
ميتلكها  �لتي  �ملتنوعة  �لفر�س  ظل  يف  ال�شيما  م�شرتكة  و��شتثمار�ت  �شركات 
�جلانبني ف�شال عن �أهمية �مل�شاركة يف �لفعاليات و�الأحد�ث �القت�شادية �لكربى. 
من جهته وجه �شعادة فرناندو �شايقريجا �ل�شكر �إىل غرفة عجمان على حفاوة 
�لتعاون �القت�شادي مع دولة �الإمار�ت  .. موؤكد� تطلع بالده لزيادة  �ال�شتقبال 
و�لوفود  �ل��زي��ار�ت  تبادل  �شرورة  �إىل  و�أ���ش��ار  خ�شو�شا.  عجمان  و�إم���ارة  عموما 
و�لتعرف على مقومات �لبلدين مبا يزيد من حجم �لتبادل �لتجاري و�ل�شركات 

�القت�شادية .. منوها �إىل �أن �لرب�زيل تتمتع بفر�س �قت�شادية و�عدة.

احلــدث  �شالح:  اآل  اهلل  عبد 
يعزز من جهود الدولة يف دعم 
العاملية التجارة  حركة  تي�شري 

الإمـــارات  بوع�شيبة:  حممد 
متتلك �شجل م�شرف على �شعيد 
اجلمركية الت�شهيالت  تقدمي 

�شباحاً، و درو�س ريا�شة �ليوغا و�للياقة �لبدنية 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل��الأم��ه��ات و�الأط����ف����ال، وذل����ك على 
�جل��زي��رة يف ن��ادي خ��ور دب��ي للجولف و�ليخوت 
ع�شر�ً  �لر�بعة  �ل�شاعة  و�ل�شبت  �جلمعة  يومي 
تت�شمن  كما  و�أ���ش��اف:   �ل�شم�س.  غ��روب  وعند 
فعاليات �ملعر�س جملة من �الأن�شطة �لرتفيهية 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل�����ش��غ��ار، �ل���ت���ي ت�����ش��م��ل ب���اق���ة من 
�الألعاب �ل�شيقة و�لن�شاطات �ملمتعة مثل ت�شكيل 
و��شتك�شاف  �ل��وج��وه،  على  و�ل��ر���ش��م  �ل��ب��ال��ون��ات، 
�ملطاطية،  �لقلعة  د�خ��ل  و�لقفز  �ل��ي��دوي��ة،  و�حل���رف  �لفنون 
و�للعب يف حديقة �حليو�نات �الأليفة �مل�شغرة، و�شوف يتمكن 
�أطباق  م��ن  متنوعة  بت�شكيلة  �ال�شتمتاع  م��ن  �ملعر�س  زو�ر 
�ملاأكوالت �لبحرية �شمن �مل�شاحة �ملخ�ش�شة ملهرجان لوب�شرت 
في�شت مقابل 45 درهم �إمارتي فقط. ي�شرع �ملعر�س �أبو�به 
يف نادي خور دبي للجولف و�ليخوت من �خلمي�س 9 نوفمرب 
 12 وم��ن   ، م�شاًء   9 وح��ت��ى  ع�شر�ً   4 �ل�شاعة  م��ن   2017
ظهر�ً وحتى 9 م�شاًء �جلمعة و�ل�شبت يف 10 و11 نوفمرب 
2017 ، وي�شتقبل �جلمهور جماناً با�شتثناء بع�س �الأن�شطة 

�لتي تتطلب ر�شوم رمزية.

•• دبي-الفجر: 

ن���ادي خ���ور دبي  ي�شتعد م��ر���ش��ى خ���ور دب���ي يف 
دبي  معر�س  ال�شتقبال  و�ل��ي��خ��وت   للجولف 
تنطلق  �ل���ذي  �مل�شتعملة  و�ل��ي��خ��وت  ل��ل��ق��و�رب 
 ،2017 ن��وف��م��رب   11 �إىل   9 م��ن  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
�ل�شرق  ن��وع��ه يف  م��ن  �الأول  �مل��ع��ر���س  وي��ع��ت��رب 
�لقو�رب  ل��ع�����ش��اق  وج��ه��ة  ل��ي�����ش��ك��ل   ، �الأو����ش���ط 
باقة  �مل���ع���ر����س  ي��ح��ت�����ش��ن  ك��م��ا   ، �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

�ملتنوعة  �لريا�شية  و�الأن�����ش��ط��ة  و�ل�شباقات  �لفعاليات  م��ن 
�الأعمار.   جميع  م��ن  �ل��ع��ائ��الت  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  و�جل���دي���دة 
للتكافل  نور  رعاية  �ملعر�س حتت  فعاليات  وتقام جميع  هذ� 
ح�شرية  وفر�شاً  ت�شهيالت  تقدم  بدورها  و�لتي  �الإ�شالمي، 
�إىل  �شو�ء،  حد  على  �ل��ق��و�رب  وبيع  ب�شر�ء  �لر�غبني  جلميع 
جانب رعايتها ملجموعة من �الأن�شطة �لرتفيهية و�لريا�شية 
�أيام  �لعائلة لق�شاء وقت مميز خالل  �أف��ر�د  �ملنا�شبة جلميع 
�ملعر�س �لتي تو�فق عطلة نهاية �الأ�شبوع. وحول �ال�شتعد�د 
ن��ادي خور  الإط��الق �ملعر�س، قال عبد�هلل علي �لنون، مدير 
دبي للجولف و�ليخوت: ي�شعدنا لل�شنة �لثامنة على �لتو�يل، 

و�ليخوت  للقو�رب  �ل�شنوي  دبي  معر�س  ��شت�شافة 
�الأ�شا�شية  �ل��رك��ائ��ز  �أح���د  يعترب  �ل���ذي  �مل�شتعملة، 
فعاليات  ،وتنطلق  دب��ي  يف  �لفعاليات  �أجندة  �شمن 
 9 �خلمي�س  ع�شر�ً  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شاعة  عند  �ملعر�س 
�لقو�رب  ع���دد  ي��ت��ج��اوز  و���ش��وف   ،2017 ن��وف��م��رب 
�ل�شنو�ت  ك��ان عليه خ��الل  م��ا  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملعرو�شة 
�ل�����ش��اب��ق��ة ���ش��م��ن �مل��ر���ش��ى �ل�����ذي ي�����ش��ت��وع��ب 121 
مهرجان  �ملعر�س   فعاليات  وتت�شمن  وقارباً،  يختاً 
�إىل  �لبحرية،  و�حل��ي��اة  للماأكوالت  في�شت  لوب�شرت 
�ملتعة  ع��ن  للباحثني  �ل��ت��ن��ني  ق����و�رب  ���ش��ب��اق  ج��ان��ب 
و�لت�شويق يوم �جلمعة 10 نوفمرب �ل�شاعة �ل�شابعة 

مب�شاركة اأكرث من 100 متحدث و1000 م�شارك من خمتلف دول العامل

انطالق فعاليات »اأ�ضبوع تنمية التجارة العاملي« بدبي االأ�ضبوع املقبل
•• ابوظبي-الفجر:

ت�شت�شيفه  �لذي  �لعاملي،  �لتجارة  تنمية  �أ�شبوع  فعاليات  �ملقبل،  �الأ�شبوع  تنطلق، 
�شلطان  �ملهند�س  رعاية معايل  �لتو�يل، حتت  على  �لر�بع  للعام  �الإم���ار�ت،  دول��ة 
بن �شعيد �ملن�شوري، وزير �القت�شاد، وبال�شر�كة مع �لهيئة �الحتادية للجمارك، 
ومتتد فعالياته خالل �لفرتة من 30 �أكتوبر حتى 1 نوفمرب من �لعام �جلاري.

 1000 نحو  وبح�شور  م��ت��ح��دث،   100 م��ن  �أك���رث  �حل���دث  ي�����ش��ارك يف جل�شات 
�شخ�شية بارزة من روؤ�شاء منظمات وموؤ�ش�شات �قت�شادية وتنموية �إقليمية ودولية 
�لهيئات  �لعامل، ف�شاًل على كبار م�شوؤويل  وممثلي �حلكومات من خمتلف دول 
�لعاملية،  لل�شركات  �لعليا  و�لقياد�ت  �لتنفيذيني  و�لروؤ�شاء  �لدولية،  �جلمركية 

و�لكيانات �ال�شتثمارية �لعابرة للقار�ت. 
 - �لعاملي  �لنمو  و�إح��ي��اء  �لعاملية  �لتجارة  يف  “�لتنقل  �شعار  حت��ت  �حل��دث  يعقد 
تنفيذ �تفاقية تي�شري �لتجارة، وتعزيز �لقدر�ت عرب �لقطاعني �لعام و�خلا�س”، 

وي�شتهدف تعزيز مكانة �لدولة كمركز 
�لتجارة  خارطة  على  وفاعل  حم��وري 

�لعاملية.
�شعادة  ..�أك���د  الدولة  مكانة  تعزيز 
وز�رة  وك����ي����ل  ����ش���ال���ح،  �آل  �هلل  ع���ب���د 
�خلارجية  �لتجارة  ل�شوؤون  �القت�شاد 
و�ل�شناعة، على �الأهمية �لتي يكت�شبها 
�ل��ع��امل��ي، باعت  �ل��ت��ج��ارة  �أ���ش��ب��وع تنمية 

�الإمار�ت  دول��ة  جهود  لتعزيز  رفيع  دويل  وحمفل  للتحاور  متميزة  من�شة  ب��اره 
روؤى  ودع��م  �ل�شر�كة  قنو�ت  بكافة  �الرتقاء  و�أهمية  �لدولية،  �لتجارة  تي�شري  يف 
�القت�شاد  و�زده��ار  لنمو  �ل�شامنة  �لعاملية  و�ال�شرت�تيجيات  و�ملفاهيم  �النفتاح 
�لعاملي، حيث تربز �أهمية قطاع �لتجارة �لعاملية كد�عم حموري لتن�شيط وحتفيز 
تدفقات  حت�شن  م��ربر�ت  ترتكز  ب��اأن  �الأونكتاد  توقعات  ظل  يف  �لعاملي  �القت�شاد 
ب�شكل حموري على   ،2018  ،2017 للعامني  �ملبا�شرة،  �الأجنبية  �ال�شتثمار�ت 

منو �لتجارة �لعاملية.
روؤية ا�شرتاتيجية..و�أ�شاف �آل �شالح، �أن جهود دولة �الإمار�ت يف دعم �تفاقية 
تي�شري �لتجارة �لعاملية، �لتي مت �إبر�مها حتت منظمة �لتجارة �لعاملية منذ �لعام 
ت�شهيل  �أهمية  ح��ول  �ال�شرت�تيجية  �ل��دول��ة  روؤي���ة  م��ع  من�شجما  ي��اأت��ي   ،2013
�ن�شيابية حركة �ل�شلع و�خلدمات فيما بني �لدول، حيث كانت �الإمار�ت من �أوىل 
�لدول  �أوىل  من  �لوقت  ذ�ت  ويف  �لعاملية،  �لتجارة  ملنظمة  �ن�شمت  �لتي  �ل��دول 
�لتجارة  تي�شري  �تفاقية  على  و�لتوقيع  لالن�شمام  �جلهود  ق��ادت  �لتي  �لعربية 
موؤ�شر�ت  �شعيد  على  �ل��ري��ادي��ة  �الإم����ار�ت  دول��ة  مكانة  يعك�س  م��ا  وه��و  �لعاملية، 
للعديد من  �الأ�شو�ق، وتقدميها  و�نفتاح  �لتجارة،  يتعلق بحرية  �لتناف�شية فيما 

�لت�شهيالت �للوج�شتية، مدعومة مبوقعها �ال�شرت�تيجي كممر عاملي يربط بني 
�ل�شرق و�لغرب. تديات وحلول .. و�أكد �آل �شالح، �أن دول �لعامل و�حلكومات 
�لتجارة  تنمية  �أ�شبوع  يف  �مل�شاركة  �الأعمال  وكيانات  �ملعنية،  �لدولية  و�ملنظمات 
�لعاملي، �شت�شعى لطرح �لنقا�شات �ملثمرة، وتبادل �لروؤى �لهادفة، حول �أف�شل �شبل 
د�عمة  و�إيجاد حلول  �لر�هنة،  �ملعوقات  وتفادي  �لعاملية  �لتجارة  �ن�شيابية  تعزيز 
�إنفاذ تلك  �أن ي�شاهم  �إذ يتوقع  �لهائلة،  الإنفاذ �تفاقية تي�شري �لتجارة لفو�ئدها 

�التفاقية يف منو �لتجارة �لعاملية مبا يناهز تريليون دوالر.
تخطي املعوقات ..من جهة �أخرى، قال �شعادة حممد جمعة بوع�شيبة، مدير 
عام �لهيئة �الحتادية للجمارك، على �أهمية ذلك �حلدث عاملياً يف �إطار �الهتمام 
تن�شيط  �شبل  لدعم  �ال�شتثمارية  �الأعمال  وكيانات  �حلكومات  من  عاملياً  �ملتز�يد 
�أهم حماورها  �لتجارة �لعاملية و�إز�لة معوقات �لتبادل �لتجاري، وباالأخ�س عرب 
و�لتي �شيناق�شها منتدى �أ�شبوع تنمية �لتجارة �لعاملي، وهي ق�شايا �لعو�ئق و�لقيود 
�جلمركية �لتي تفر�شها بع�س �لدول، مبا ميثل تهديد�ً مل�شار�ت منو وت�شهيل �إنفاذ 

�لتجارة  ت��ي�����ش��ري  �ت��ف��اق��ي��ة 
�ل��ع��امل��ي��ة، �ل���ت���ي ت��ع��د دول���ة 
�الإم���ار�ت دول��ة فاعلة فيها 
ريادية  وج���ه���ود  دور  ول��ه��ا 
لها.  ل��الن�����ش��م��ام  �أق��ل��ي��م��ي��ة 
و�أ�شاف �ملدير �لعام للهيئة 
�الحت���ادي���ة ل��ل��ج��م��ارك، باأن 
دولة �الإمار�ت متلك �شجاًل 

�ملتعلقة  �لدولة  �لتز�مات  �إطار  �لت�شهيالت �جلمركية يف  م�شرفاً يف تقدمي كافة 
�إعادة  فيها  �لدولة مبا  �ل�شادرة من  �أو  �ل��و�ردة  �ل�شلع  �شو�ء  بالتجارة �خلارجية 

�ل�شادر�ت، وعرب كافة �ملنافذ �لربية و�لبحرية و�جلوية.
وذكر �شعادته �أنه باالإ�شافة �إىل �الإجر�ء�ت �جلمركية �ملي�شرة و�نخفا�س �لر�شوم 
�جلمركية مقارنة بالر�شوم �لعاملية وتوفري �لبنية �لتحتية و�خلدمات �للوج�شتية 
ودو�ئ��ر �جلمارك  للجمارك  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  ف��اإن  و�مل��و�ن��ئ،  �ملنافذ  �ملتطورة يف 
�إجناز  �شرعة  ي�شمن  مب��ا  �ل�شبل  بكافة  و�مل�شدرين  �مل�شتوردين  تدعم  �ملحلية 

معاملتهم وتقلي�س زمن �لتخلي�س �جلمركي.
يف  �جلمركي  �الأد�ء  م�شتوى  �رتقاء  �أن  بوع�شيبة  جمعة  حممد  �شعادة  و�أ���ش��اف 
�ملنافذ �جلمركية وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �شاهم يف تعزيز مكانة �لدولة يف 
موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية �ملتعلقة بكفاءة �الإجر�ء�ت �جلمركية وفعالية هيئات 
�جلمارك، حيث ح�شلت �لدولة موؤخر�ً على �ملركز �الأول يف موؤ�شر فعالية هيئات 
�جلمارك لعام 2017، وفقاً للتقرير �ل�شادر عن معهد �لتنمية �الإد�رية �لدويل 
يف �شوي�شر�.  و�أو�شح �شعادته �أن قطاع �جلمارك يف �لدولة جنح يف توظيف تقنيات 
�الت�شال و�ملعلومات لتطوير م�شتوى �الأد�ء يف �ملنافذ �جلمركية، ومتكنت �لهيئة 

�الإلكرتونية  �الأنظمة  من  �لعديد  وتطبيق  �بتكار  من  �ملحلية  �جلمارك  و�إد�ر�ت 
و�مل�شتوردين  و�مل�شدرين  �ملتعاملني  �إ�شعاد  يف  �الأث��ر  �أب��رز  لها  كان  �لتي  و�لذكية 
وتقلي�س زمن �لتخلي�س �جلمركي وتي�شري �الإج��ر�ء�ت �جلمركية، كما كان لها 
وحماية  للمجتمع  �الأم��ن  وحتقيق  �جلمركية  �ملخاطر  �إد�رة  تعزيز  يف  ب��ارز  �أث��ر 

�مل�شتهلك من �ملمار�شات �لتجارية غري �ل�شليمة ومر�قبة �نتقال �ملو�د �خلطرة.
�الأد�ء يف ظل  �أن قطاع �جلمارك بالدولة �شي�شهد طفرة كبرية يف  و�أك��د �شعادته 
�خلطط �ال�شرت�تيجية و�ملبادر�ت �لت�شغيلية �لتي �شيتم �إطالقها وتنفيذها خالل 
�ل�شنو�ت �ملقبلة يف �إطار روؤية �الإمار�ت 2021 وكذلك مئوية �الإمار�ت 2071، 
�ل��د�ع��م��ة خلطط  �لقطاعات  �أه���م  م��ن  �شيكون  �جل��م��ارك  ق��ط��اع  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 

و�شيا�شة �لتنويع �القت�شادي ��شتعد�د�ً ملرحلة ما بعد �لنفط.
�إد�رة  م��دي��ر  �لكبي�شي،  ع��ائ�����ش��ة  ذك���رت  مت�شل  �شعيد  ع��ل��ى   .. عاملي  ح�شور 
�ل�شيا�شات �لتجارية و�ملنظمات �لدولية، بوز�رة �القت�شاد، ومديرة مبادرة �أ�شبوع 
ك��ل من  ب��ني  نتاجاً جلهد م�شرتك  �ل��ع��امل��ي،  �أن �حل���دث  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ت��ج��ارة  تنمية 
�الحتادية  و�لهيئة  �القت�شاد،  وز�رة 
مرتكز�ت  تعزز  ب��ادرة  يف  للجمارك، 
ب���ني �جلهات  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�حلكومية يف دولة �الإمار�ت، وير�شخ 
مكانة �الإمار�ت على خارطة �لتجارة 

�لعاملية.
و�أ����ش���ارت  ونــقــا�ــشــات..  منتديات 
�لكبي�شي �إىل �أن �أجندة �أ�شبوع تنمية 
�لتجارة �لعاملي، �لذي يتم تنظيمه للعام �لر�بع على �لتو�يل، �شت�شهد �ملزيد من 
�لرب�مج �لفاعلة و�جلل�شات �حلو�رية �ملتخ�ش�شة للم�شي قدماً يف تذليل معوقات 
�لتدفق �لتجاري �لعاملي، من خالل �شل�شلة من �ملنتديات �لرئي�شية، على م�شتوى 
جل�شة  �نعقاد  �الأ�شبوع،  فعاليات  �شتت�شمن  حيث  بارزين،  حكوميني  وقادة  وزر�ء 
وتي�شري  و�الم��ت��ث��ال  �جل��م��ارك  منتدى  �نعقاد  وك��ذل��ك  �مل�شتوى،  رفيعة  وز�ري���ة 
تكنولوجيا  ومعر�س  �لعاملية،  �لتجارة  لتمويل  ثالث  ومنتدى  �لعاملية،  �لتجارة 
�لتجارة و�خلدمات �لتجارية، مب�شاركة 41 عار�س من كربيات �ل�شركات �لعاملية، 
تز�منا مع عدد من ور�س �لعمل و�الجتماعات �ملغلقة و�لعامة و�لنقا�شات، وذلك 
مب�شاركة �أكرث من 100 متحدث و1000 م�شارك من كبار �ل�شخ�شيات �لعاملية، 
بينها  من  �لدولية،  و�القت�شادية  و�لتنموية  �لتجارية  �ملنظمات  وممثلي  وق��ادة 
�الأونكتاد، ومنظمة �لتجارة �لعاملية، وجمموعة �لبنك �الإ�شالمي للتنمية، وجلنة 
�ملنظمات  م��ن  و�لعديد  �ل���دويل،  و�لبنك  �لعاملية،  �جل��م��ارك  ومنظمة  �الإ���ش��ك��و�، 
�لدولية �الأخرى، �إ�شافة �إىل روؤ�شاء تنفيذيني لكربى �ل�شركات وكيانات �الأعمال 
�ال�شتثمارية وممثلي جهات وموؤ�ش�شات دولية بارزة، من بينهم �شركات �آيربا�س، 

ومايكرو�شوفت، و �شل، ولوي�س فيتون، وهو�وي، و�شيتي بنك. 

اقت�ضادية دبي حت�ضل على االعتماد االأوروبي الأول معيار الإ�ضعاد املتعاملني لقطاع االأعمال يف دبي
••دبي-الفجر: 

تفعياًل لدورها �حليوي يف حتقيق 
دبي  الإم����ارة  �القت�شادية  �لتنمية 
وت���ع���زي���ز �ل���رف���اه���ي���ة و�الزده���������ار 
و�ل�شعادة ل�شكانها ولدولة �المار�ت 
�لعربية �ملتحدة على وجه �لعموم، 
وحتقيقاً لروؤية �لقيادة �لر�شيدة يف 
ن�شر مفهوم �ل�شعادة و�اليجابية يف 
وقطاعات  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  كافة 
�الأع����م����ال، ت��ع��ل��ن �ق��ت�����ش��ادي��ة دبي 
ع�����ن ح�������ش���ول���ه���ا ع���ل���ى �الع���ت���م���اد 
معيار  الأول  �لنم�شا  من  �الأوروب���ي 
لقطاع  �ملتعاملني  الإ�شعاد  �إمار�تي 
�قت�شادية  ق��ام��ت  و�ل��ت��ي  �الأع��م��ال 
�إحدى  بالتعاون مع  دبي بتطويره 
�ل�����دويل يف هذ�  ج��ه��ات �الع���ت���م���اد 
�مل����ج����ال. وت�����ش��ت��م��ل ه����ذه �مل���ب���ادرة 
معايري  �أول  وت��ط��وي��ر  �إن�����ش��اء  على 
�إمار�تية معتمدة الإ�شعاد �ملتعاملني 
مع  وم��ت��و�ئ��م��ة  دول��ي��ة  �شبغة  ذ�ت 
�ملو��شفات  وه��ي��ك��ل��ي��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة 
للمعايري  طبقاً  �لدولية  �لقيا�شية 
باالإ�شافة  �ل�����ش��ل��ة،  ذ�ت  �ل��دول��ي��ة 
الإ�شعاد  �أول مركز متيز  �إن�شاء  �إىل 
�قت�شادية  د�خل  �ملتعاملني معتمد 
تاأهيل  ب��ع��م��ل��ي��ات  ي��خ��ت�����س  دب�����ي 
وت���دري���ب و�ع��ت��م��اد ���ش��رك��ات قطاع 
�ملطورة  للمعايري  طبقاً  �الأع��م��ال 
وتطوير  ون�شر  وتطبيق  �ملعتمدة، 
�إ�شعاد  جم�����ال  يف  �مل���ع���اي���ري  ه�����ذه 
و�ملنطقة،  ب�����االإم�����ارة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 

قيادتنا  روؤي������ة  وي��ح��ق��ق  �حل��ب��ي��ب��ة 
�إ�شعاد  م��ع��ي��ار  وي��ه��دف  �ل��ر���ش��ي��دة. 
ما  �إىل  �الأع��م��ال  لقطاع  �ملتعاملني 
يلي: �إيجاد معيار و��شح ومتكامل 
و�لكفاءة  �جل���ودة  حتقيق  ل�شمان 
قطاع  موؤ�ش�شات  �أد�ء  يف  و�لفعالية 
�الأعمال يف جمال �إ�شعاد �ملتعاملني 
باالإمارة و�ملنطقة من خالل �إن�شاء 
م��رج��ع��ي��ة م����وح����دة و�إط��������ار عمل 
حلوكمة خمتلف �الأن�شطة �ملتعلقة 
�أد�ء  مقايي�س  وو�شع  �ملجال.  بهذ� 
موؤ�ش�شات  ب��ني  وم��وح��دة  و����ش��ح��ة 
�إ�شعاد  جم���ال  يف  �الأع���م���ال  ق��ط��اع 
�ملتعاملني باالإمارة تتيح �إن�شاء �أول 
لل�شعادة  تف�شيلية  بيانات  ق��اع��دة 
�القت�شادي  �لقطاع  يف  �ملوؤ�ش�شية 
على  �أد�ئ���ه���ا  م�شتوى  ق��ي��ا���س  تتيح 
ون�����ش��ر ثقافة  �الإم��������ارة.  م�����ش��ت��وى 
يف  �مل�شتمر  و�ل��ت��ح�����ش��ني  �ل��ت��ط��وي��ر 
باالإمارة.  �ملتعاملني  �إ�شعاد  جم��ال 
�إ�شعاد  ل���ب���ح���وث  م���رك���ز  و�إن���������ش����اء 
لتكنولوجيا  وم���رك���ز  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�ل�����ش��ع��ادة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �الأم������ارة 
الأعلى  �مل����ج����ال  ب����ه����ذ�  ل����الرت����ق����اء 

م�شتويات �الأد�ء. 
وع��ق��د ����ش���ر�ك���ات دول���ي���ة يف جمال 
م����ع����اي����ري و������ش�����و�ب�����ط وح���وك���م���ة 
جو�ئز  وتطوير  �ملتعاملني  �إ�شعاد 
متخ�ش�شة بال�شعادة �ملوؤ�ش�شية على 
�مل�شتوى �ملحلي و�لدويل. وتطوير 
مركز �لدولة يف حتقيق موؤ�شر �ت 

�الأد�ء �حلكومي �لعاملية.

يجب  م��ا  وت�شمل  �ل��ق��ي��ادة:  ومنها 
�أن تقوم به �الإد�رة �لعليا من مهام 
�ملتعاملني،  �إ�شعاد  ثقافة  يف متكني 
و�إن�شاء نظام �إد�رة �إ�شعاد �ملتعاملني، 
و�لتخطيط وي�شمل و�شع �الأهد�ف 
و�ال�شرت�تيجيات الإ�شعاد �ملتعاملني 
وحت�����دي�����د �ل����ف����ر�����س و�مل����خ����اط����ر 
�الإمكانات  وت��وف��ري  ب��ه��ا  �مل��رت��ب��ط��ة 
�لرفع  �شاأنها  م��ن  �لتي  و�لو�شائل 
م�شتوى  ع��ن  �ملتعاملني  ر���ش��ا  م��ن 

�خلدمات �ملقدمة. 
كل  �أي�����ش��اً  �جل��دي��د  �ملعيار  ويغطي 
توفري  �أهمية  وت�شمل  �مل���و�رد:  من 
�مل��������و�رد �ل����الزم����ة ل���ن���ج���اح خطط 
�إ����ش���ع���اد �مل��ت��ع��ام��ل��ني ����ش���و�ء �مل�����و�رد 
و�لتي  و�مل���درب���ة  �مل��وؤه��ل��ة  �لب�شرية 
�أو �مل����و�رد  �إي��ج��اب��ي��ة  ت��ت��م��ت��ع ب����روح 
لتحقيق  �لالزمة  و�ملر�فق  �لتقنية 
مثل  و�لعمليات:  �ملتعاملني،  ر�شا 
�إجر�ء�ت  وتنفيذ  ت�شميم  عمليات 
وكفاءة  و�شهولة  �خل��دم��ة  ت��ق��دمي 
�إج����ر�ء�ت �لتعامل  �أد�ئ��ه��ا ودر����ش��ة 
مع �ملتعامل لتحقيق �أف�شل جتربة 
له وتوفري �لر�حة و�الأمان له �أثناء 
و�لقيا�س  �خل��دم��ة،  على  ح�شوله 
�لقيا�س  وهو  �مل�شتمر:  و�لتح�شني 
�إد�رة  ن��ظ��ام  �أد�ء  مل�شتوى  �مل�شتمر 
فر�س  وحت��دي��د  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد 

�لتح�شني �مل�شتمر له.
�إد�رة  مدير  عيد،  ه��ن��ادي  و�أ���ش��ارت 
�إ���ش��ع��اد �مل��ت��ع��ام��ل��ني، �أن����ه ب��ع��د بدء 
�ملوؤ�ش�شات  على  ف��اإن  �ملركز  ت�شغيل 

تطبيق  يف  �ل��ر�غ��ب��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
تتقدم  �أن  وفقه  و�الع��ت��م��اد  �ملعيار 
الق���ت�������ش���ادي���ة دب������ي ب���رغ���ب���ت���ه���ا يف 
ذل�����ك وف����ق����اً مل����ا ���ش��ي��ت��م �الإع�������الن 
ع���ن���ه الح�����ق�����اً و�أن���������ه وم������ن خ���الل 
م���ا ���ش��ي��ق��وم �مل���رك���ز ب��ت��ق��دمي��ه من 
ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب و�عتماد  خ��دم��ات 
وفقاً  �الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
ل���ل���م���ع���ي���ار �جل�����دي�����د م�����ن خ����الل 
���ش��رك��ائ��ه��ا �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني نظري  
دبي  �قت�شادية  فاإن  مي�شرة،  ر�شوم 
وتطبيق  بتطوير  �لتز�مها  ت��وؤك��د 
و�لدولية  �ملحلية  �ملعايري  �أف�شل 
جمال  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  ون�شر 
عمالئها  ب���ني  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  �إ����ش���ع���اد 
م���ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة  يف 
�الأهد�ف  لتحقيق  و�شوال  �الإم��ارة 
�قت�شاد  يف  ل��دب��ي  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
قوي ومتنوع ومزدهر يليق بدولتنا 

�مل�شتمر  �لتطوير  وتقدمي خدمات 
لقطاع  �ملتعاملني  �إ�شعاد  جمال  يف 
دب�����ي. وق�����ال حممد  �الأع����م����ال يف 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل��دي��ر  ���ش��اع��ل، 
ت�شاهم  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة:  ����ش���وؤون 
�ق��ت�����ش��ادي��ة دب����ي م���ن خ����الل هذه 
��شرت�تيجية  ت��ف��ع��ي��ل  يف  �مل����ب����ادرة 
�ملدينة  ل��ت��ك��ون  ل�����ش��ع��ي��ه��ا  �الإم�������ارة 
�ل�����ع�����امل و�ل���رتك���ي���ز  �الأ�����ش����ع����د يف 
ع��ل��ى �جل���ان���ب �الق���ت�������ش���ادي منها 
�ملتعاملني  �����ش����ع����ادة  حت���ق���ي���ق  يف 
تطوير  خ���الل  م��ن  فئاتهم  ب��ك��اف��ة 
�خلدمات وبيئات �لعمل و�لكفاء�ت 
�جل��وه��ري��ة �خل��ا���ش��ة ب��ه��ذ� �ملجال 
�القت�شادية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  يف 
�لعاملة يف �الإم��ارة مبا يعزز مركز 
�ل�شعادة  موؤ�شر  حتقيق  يف  �ل��دول��ة 
�ملعيار  �أن  �شاعل  و�أو���ش��ح  �لعاملي.  
متعددة  جم���االت  يغطي  �جل��دي��د 
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املال والأعمال

» �ضـوق اأبوظبي العاملي« يوقع اتفاقية تعاون 
مع هيئـة تنظيــم االأ�ضــواق املاليـة الفرن�ضية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شلطة تنظيم �خلدمات �ملالية ل�شوق �أبوظبي �لعاملي 
�تفاقية تعاون مع “هيئة تنظيم �الأ�شو�ق �ملالية �لفرن�شية” 
لتعزيز جماالت �البتكار يف تقدمي �خلدمات �ملالية وتبادل 
�لتكنولوجيا  ت��ط��وي��ر مم��ار���ش��ات  ح���ول  و�ل�����روؤى  �خل����رب�ت 

�ملالية يف �لبلدين.
�إد�رة  �أوفيلي، رئي�س جمل�س  �التفاقية كل من روبرت  وقع 
�لهيئة �لفرن�شية وريت�شارد تنج �لرئي�س �لتنفيذي ل�شلطة 

تنظيم �خلدمات �ملالية يف �ل�شوق.
�ل���ط���رف���ان وف����ق �الت��ف��اق��ي��ة �اله���ت���م���ام بتطوير  ي��ت�����ش��ارك 
منو  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  و�إط�����الق  �مل��ال��ي��ة  �لتكنولوجيا 
و��شتد�مة جمتمع �لتكنولوجيا �ملالية يف �لقطاعات �ملعنية 

�ملحلية.
و�شركات  �ملبتكرة  �مل�شاريع  دعم  للجانبني  �التفاقية  وتتيح 
من  �ال�شتفادة  من  ومتكينهما  �لنا�شئة  �ملالية  �لتكنولوجيا 
�ملخترب �لتنظيمي ل�شوق �أبوظبي �لعاملي، وجماالت �البتكار 
وفرق �لعمل �ملتخ�ش�شة �ملتاحة لدى هيئة تنظيم �الأ�شو�ق 

�ملالية �لفرن�شية.
ويت�شارك �لطرفان �أي�شا يف �إطار �التفاقية �ملعلومات �ملت�شلة 
باالبتكار ويقدمان �لدعم للم�شاركني يف جمال �لتكنولوجيا 
�ملالية �شمن �الأطر �لتنظيمية �ملطبقة ويعمالن على تبادل 
�ملعرفة وبحث فر�س �الأن�شطة �لعابرة للحدود �لتي تنعك�س 
ب�شكل �إيجابي على �جلانبني وتدعم منو وتطور �لقطاعات 

�ملالية يف �أ�شو�ق فرن�شا و�الإمار�ت.
يف  �أن�شاأت  قد  �لفرن�شية  �ملالية  �الأ�شو�ق  تنظيم  هيئة  كانت 
عام 2016 �إد�رة متخ�ش�شة يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية 
و�البتكار و�لتناف�شية مل�شاعدة �ل�شركات �لتي تطور �مل�شاريع 
و�تاحة  �ملتبع  �لتنظيمي  �الإط��ار  على  وتعريفها  �البتكارية 
من  ميكنها  مب��ا  �الأ���ش��و�ق  م�شتجد�ت  �آخ��ر  متابعة  �شهولة 

من  ع��دد  مع  للتعامل  �ملنا�شبة  �الأ�شاليب  و�ق���رت�ح  حتديد 
�لتحديات �لتنظيمية �لنا�شئة، ومبا يعزز دور وجهود �لهيئة 
يف تقدمي �إطار تنظيمي فعال للمتعاملني يف �الأ�شو�ق �ملالية 
ل�شوق  �ملالية  �خل��دم��ات  تنظيم  �شلطة  وك��ان��ت  �لفرن�شية. 
يف  �لتنظيمي  �ملخترب  م��ب��ادرة  �أطلقت  ق��د  �لعاملي  �أبوظبي 
نوفمرب 2016 لتكون �ملبادرة �الأوىل من نوعها يف �ملنطقة 
حلول  ت��ط��وي��ر  �لنا�شئة  �الب��ت��ك��اري��ة  لل�شركات  تتيح  �ل��ت��ي 
�ملالية �شمن بيئة حمكمة  ومنتجات مت�شلة بالتكنولوجيا 
�ملقدمة  �ملالية  �خل��دم��ات  وخ��ي��ار�ت  كفاءة  يعزز  و�آم��ن��ة مبا 
�أبوظبي  �شوق  ويدعم جهود  �مل��ايل،  �لقطاع  للمتعاملني يف 
�ملخاطر  حتليل  على  قائم  متكامل  نهج  تطوير  يف  �لعاملي 

وفعالية �الأطر �لتنظيمية �لد�عمة لالبتكار.
تنظيم  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �أوف��ي��ل��ي  روب����رت  وق���ال 
تتيح جماالت  �التفاقية  هذه  �إن  �لفرن�شية  �ملالية  �الأ�شو�ق 
�لعاملي ومتكننا  �أبوظبي  و�شوق  فرن�شا  للتعاون بني  و��شعة 
من تبادل �خل��رب�ت وجم��االت �ملعرفة حول �لتكنولوجيات 
ي�شاعد  �أن  ون��اأم��ل  �مل��ال��ي��ة..  �خل��دم��ات  يف  �ملطبقة  �ملتقدمة 
هذ� �لتعاون �مل�شرتك �شركات �لتكنولوجيا �ملالية يف تو�شيع 
�لنطاق �لعاملي الأعمالها و�ال�شتفادة من �خلرب�ت و�لتجارب 

�ملتميزة لنظري�تها من �ل�شركات �ملبتكرة يف �أبوظبي.
�أول  تعد  �التفاقية  ه��ذه  �إن  تنج  ريت�شارد  ق��ال  جانبه  م��ن 
تعاون من نوعه بني �شوق �أبوظبي �لعاملي وهيئة تنظيمية 
فرن�شية للقطاع �ملايل ومتثل �شر�كة فعالة لتعزيز �لرو�بط 
�جلهود  �أه��م��ي��ة  ي��وؤك��د  مب��ا  وفرن�شا  �أب��وظ��ب��ي  ب��ني  �ملتميزة 
�لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  حققها  �ل��ت��ي  و�الإجن�����از�ت  �مل�شتمرة 
على �شعيد �لتكنولوجيا �ملالية يف �أبوظبي ودولة �الإمار�ت 
للعمل  ونتطلع  �آ�شيا..  وجنوب  و�أفريقيا  �الأو�شط  و�ل�شرق 
�لفرن�شيني �جلدد لدعم ومتكني  ب�شكل وثيق مع �شركائنا 
�لنا�شئة من تطوير وتقدمي حلول  �لتكنولوجية  �ل�شركات 

ومنتجات مالية مبتكرة يف �أ�شو�ق عاملية جديدة.

وفد كوري يطلع على خدمات »دافزا« للم�ضتثمرينوفد الدولة يختتم زيارته ملعر�ش »كانتون 2017« يف ال�ضني
•• دبي-وام:

“د�فز�”  �ل��دويل  �ملنطقة �حلرة مبطار دبي  ل�شلطة  �لريادية  �لتجربة  �مل�شتوى على  �طلع وفد كوري رفيع 
�لذي  �لوفد  و�لكوري �جلنوبي خا�شة. و�طلع  �لعاملي عامة  �ال�شتثماري  �لتي تقدمها للمجتمع  و�خلدمات 
تر�أ�شه �شعادة يونغ �شو كيم قن�شل كوريا �جلنوبية و�شم 16 من كبار �ل�شخ�شيات �لديبلوما�شية وعدد�ً من 
و�لبنية  �خلفيفة  �ل�شناعية  و�لوحد�ت  كامل�شتودعات  �ملتخ�ش�شة  �ملر�فق  على  �لكورية  �ل�شركات  �أبرز  مدر�ء 
لل�شركات  د�فز�  �لتي تنفرد بتقدميها  �لتاأ�شري�ت و�لرخ�س و�لتحفيز�ت  �أنو�ع  �إىل  �إ�شافًة  �ملتطورة  �لتحتية 
�ملتو�شطة و�ل�شغرية بغية ت�شهيل بدء �أعمالها يف دولة �الإمار�ت. و�أكد نا�شر �ملدين م�شاعد �ملدير �لعام يف د�فز� 
حر�س �ملنطقة �حلرة على لعب دور حموري يف تعزيز �لعالقات �ال�شتثمارية و�لتجارية بني دولة �الإمار�ت 
و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  لكوريا  جتاري  �شريك  �أكرب  �لدولة  باعتبار  �جلنوبية  كوريا  وجمهورية 
�إفريقيا حيث بلغ حجم �شادر�ت �الإمار�ت �إىل كوريا 8.6 مليار دوالر �أمريكي يف �لعام 2015 فيما بلغ حجم 
�ل�شادر�ت من كوريا �إىل �الإمار�ت 6.08 مليار دوالر كما و�شل �إجمايل �لتجارة �خلارجية بني �لبلدين �إىل 

نحو 4.7 مليار دوالر �أمريكي خالل �لن�شف �الأول من �لعام 2016،�شاماًل يف ذلك �ملناطق �حلرة.

للمنتجات �ل�شينية وملا متثله �ل�شني من ثقل دويل يف جمال �لتجارة 
�خلارجية. وقدم �شعادته �ل�شكر �إىل قن�شلية �لدولة يف جو�نزو على 
جهودها يف ت�شهيل مهمة �لوفد وللجهات �ملحلية و�الحتادية �مل�شاركة 
�مل�شاريع  الأ���ش��ح��اب  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  متمنيا   .. �ل��زي��ارة  تنظيم  يف 
�شر�كات  تاأ�شي�س  يف  �ملوطنني  �الأع��م��ال  ورو�د  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
جتارية مع �الأ�شو�ق �لعاملية و�ل�شوق �ل�شيني ب�شكل خا�س و�ال�شتفادة 
من �حلو�فز و�لت�شهيالت �لتي تقدمها �لدولة يف ظل �لتن�شيق بني 
يف  �شاهمت  و�ل��ت��ي  �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  �ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف 
تاأ�شي�س �لكثري من �مل�شاريع �لوطنية �لناجحة �لتي ��شتطاعت �لنفاذ 
و�لو�شول لالأ�شوق �لدولية. من جانبه �أ�شاد �شعادة عبد�حلكيم ثامر 
بالعالقات  ج��و�ن��زو  يف  �ل��دول��ة  قن�شلية  ب��اأع��م��ال  �لقائم  �ل�شام�شي 
�ملميزة بني دولة �الإمار�ت وجمهورية �ل�شني �ل�شعبية يف �لعديد من 

•• جوانزو-وام:

للم�شاريع  �لوطني  �لربنامج  مع  بالتعاون  �القت�شاد  وز�رة  �ختتمت 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة زي�����ارة وف���د �ل���دول���ة مل��ع��ر���س �ل�����ش��ني ل�شلع 
�ل�شادر�ت و�لو�رد�ت “كانتون 2017 “ بتنظيم حلقة نقا�شية وحفل 
�لوفد  يف  �مل�شاركني  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  الأ�شحاب  ع�شاء 
و�الحتادية.  �ملحلية  �جل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ن  م�شاركا   53 �شم  �ل��ذي 
�مل�شاعد  �الق��ت�����ش��اد  وز�رة  وك��ي��ل  �لكيت  حممد  جمعة  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
ل�شوؤون �لتجارة �خلارجية - يف كلمته خالل �حللقة �لنقا�شية - على 
جهود �لوز�رة لدعم قطاع �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �لدولة 
�شر�كات جديدة من خالل  لبناء  �أعمالهم  �آف��اق  تو�شيع  �إىل  و�شعيها 
�لتو�جد يف “معر�س كانتون” �لذي يعترب من �أكرب �ملعار�س �لعاملية 

�ملجاالت . م�شري� �إىل �أن �فتتاح قن�شلية يف جو�نزو �لعام �ملا�شي يوؤكد 
برجال  ورح��ب  وت��ط��وره��ا.  �ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ق��وة 
�ل��ت��ي تعد �لقوة  �الأع��م��ال م��ن م��و�ط��ن��ي �ل��دول��ة يف مدينة ج��و�ن��زو 
�القت�شادية لل�شني لبناء �ل�شر�كات �لتجارية .. موؤكد� �أن �لقن�شلية 
�شتعمل على تقدم كل �لت�شهيالت من �أجل �إجناح �الأعمال و�مل�شاريع 
للتو��شل  و�القت�شادية  �لتجارية  للوفود  �لزيار�ت  خمتلف  وتنظيم 
�حللقة  وت��ه��دف  �ل�شينيني.  �الأع��م��ال  ورج���ال  بامل�شوؤولني  و�ل��ل��ق��اء 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  �لتجارية  و�الهتمامات  �الأن�شطة  ��شتعر��س  �إىل 
�أع�شاء �لوفد كمن�شة �نطالق للتعاون �لتجاري  وبناء �شر�كات بني 
بينهم م�شتقبال .. فيما ت�شعى �لوز�رة من خاللها للتعرف على �آر�ء 
تنظيم  وحت�شني  �لعمل  لتطوير  �مل�شاركني  ومقرتحات  ومالحظات 

�لزيار�ت �مل�شتقبلية لي�س لل�شني فقط بل ملختلف �الأ�شو�ق �لعاملية.

الهيئـة العامة للطريان املدين حتتفل باليوم العاملي للمراقبني اجلويني

»مبفهوم ت�شميمي جديد الأول من نوعه« 

�ضركة امل�ضعود لل�ضيارات تفتتح اأحدث �ضاالت عر�ش ني�ضان 

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي »اأدويا« و�ضركاتها ت�ضتعر�ش مبادرات ا�ضتدامة املاء والكهرباء وتقنياتها يف »ويتك�ش 2017«
�لطاقة وتر�شيد �ال�شتهالك و�حلفاظ على �لبيئة.

باالإنابة  �لهيئة  �ل�شيعري مدير عام   �شيف �شالح  �لدكتور  �شعادة  وقال 
�ملبادر�ت  �أح��دث  على  �ل�شوء  ت�شليط  ت�شتهدف  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �أن 
و�لتقنيات �مل�شتخدمة يف �لهيئة وتقدمي خدمات �لطاقة و�ملياه و�حلفاظ 

على �لبيئة.
�لتنمية  حتقيق  �إىل  تتطلع  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  �أن  و�أ���ش��اف 
�مل�شتد�مة وتقدمي �خلدمات مب�شتويات عاملية ون�شر ثقافة �لرت�شيد بني 
جميع �شر�ئح �ملجتمع وخمتلف �لفئات �لعمرية وذلك بالتعاون وتبادل 
�خلرب�ت مع كافة �جلهات �ملحلية و�لعاملية و�مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت �ملحلية 

و�لعاملية �لتي تعترب فر�شة مثالية لتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات .
و�أكد �أن �مل�شاركة يف �ملعر�س تعك�س حر�س �لهيئة على �الهتمام بالبيئة 
و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية وتوفري �ملياه للمتعاملني باعتماد �أحدث 
�لتقنيات وتقدمي �أف�شل �خلدمات �ملمكنة ل�شكان �إمارة �أبوظبي بطريقة 

فعالة و�آمنة و�شديقة للبيئة.
تتبناها  �لتي  �لبيئية  �مل��ب��ادر�ت  خ��الل  من  ت�شعى  �لهيئة  �أن  �إىل  م�شري�ً 
وتعمل على تطبيقها �إىل رفع معدل �لوعي باأهمية �لبيئة بني موظفيها 
وج��م��اه��ريه��ا ع��ن ط��ري��ق �مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ع��ار���س و�مل���وؤمت���ر�ت �ل��ت��ي تهتم 

بال�شوؤون �لبيئية وتنظيم �حلمالت �لرت�شيدية �مل�شتمرة طو�ل �لعام.

�خل�������رب�ت  ت�����ب�����ادل  �أن  �أك���������د  ك����م����ا 
م�����ع �خل���������رب�ء وم����������زودي �حل���ل���ول 
و�مل�������ش���ت���ث���م���ري���ن و�����ش����ن����اع �ل����ق����ر�ر 
�لعام  �لقطاعني  م��ن  و�مل�شتهلكني 
و�خلا�س و�ملتخ�ش�شني يف قطاعات 
�ملياه و�لكهرباء و�لطاقة و�لتقنيات 
�ملعرفة  زي���ادة  يف  �شي�شاهم  �لبيئية 
وتوفري �ملعلومات و�لبيانات �لالزمة 
�ال�شرت�تيجية  �خل���ط���ط  الإع�������د�د 

�لالزمة للتطوير.
ولفت �إىل �أن معر�س ويتك�س ي�شكل 
من�شة مثالية لعر�س ومناق�شة �أهم 
�مل��و����ش��ي��ع و�أح������دث �مل�����ش��ت��ج��د�ت يف 

�مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لبيئية  �ملياه و�لطاقة و�الإد�رة  �أهمها  جماالت عدة 
�لطاقة  �إد�رة  وحلول  و�ل�شبكات  و�مل��ي��اه  للكهرباء  �الأم��ث��ل  و�ال�شتخد�م 
و��شتخد�م �لطاقة �ملتجددة، حيث ي�شكل �ملعر�س �ملكان �ملنا�شب لل�شركات 
لعر�س وتقدمي �أحدث �لتقنيات و�حللول �مل�شتخدمة يف توفري �لكهرباء 

و�ملاء.

خالل  “ و�شركاتها   “ �أدوي���ا  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  ت�شتعر�س 
م�شاركتها معر�س تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة “ويتيك�س” 7102 
�لعاملي يف  �لتجاري  �لذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي يف مركز دبي 
جمال  يف  �ملبتكرة  مبادر�تها  �جلاري  52 �كتوبر  �لفرتة من 32 حتى 

»مطارات دبي« توقع اتفاقية مع �ضركة االحتاد للتاأمني
•• دبي-الفجر:

وقعت �شركة مطار�ت دبي، �لتي تتوىل عمليات ت�شغيل مطار دبي �لدويل، 
�شركة  م��ع  �تفاقية  �ل��دول��ي��ني،  �مل�شافرين  ب��اأع��د�د  �ل��ع��امل  يف  �الأول  �مل��ط��ار 
�الحتاد للتاأمني، �ملزود �لر�ئد حللول �لتاأمني �ملبتكرة لالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
ملوظفي  �حل��ي��اة  �ل��ت��اأم��ني على  خ��دم��ات  تقدمي  بهدف  وذل��ك   ، �ملنطقة  يف 

مطار�ت دبي.
�لب�شرية  �مل��و�رد  لتنمية  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  كامبل،  م��اري  �آن  وقالت 
�أن نقدم هذه �ملبادرة �جلديدة ملوظفينا بالتعاون  يف مطار�ت دبي: ي�شرنا 
�لتز�م مطار�ت دبي بو�جبها يف  للتاأمني، و�لتي تعك�س  مع �شركة �الحت��اد 
ونحن  للموؤ�ش�شة  �لرئي�شي  �لع�شب  فهم  وعائالتهم.  باملوظفني  �الهتمام 
�ملتوقعة  غ��ري  �حل��ي��اة  تقلبات  م��ع  تعاملهم  تدعم  م��ب��ادرة  �أي  �أن  موؤمنون 

�شيكون لها تاأثري �إيجابي على توفري �حلياة �لر�قية لهم.
من جهته قال عبد �ملطلب �جلعيدي، �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة �الحتاد للتاأمني: �إننا نفخر كل �لفخر باأن نكون �أول �شريك ملوؤ�ش�شة 
مطار�ت دبي يف تقدمي وثائق �لتاأمني �جلماعي على �حلياة. وتوؤكد هذه 
�ل�شر�كة مكانتنا �ملرموقة ك�شركة تامني مبدعة و�أن �حللول �لتي نقدمها 

توفر قيمة م�شافة الأهد�ف عمالئنا �ملالية طويلة �ملدى.
وتوفر هذه �لوثيقة تغطية على مد�ر �ل�شاعة يف كافة �أنحاء �لعامل الأكرث 
من 3000 موظف �شو�ء كان �ملوظف على ر�أ�س عمله �أم يف عطلة ر�شمية. 

••اأبوظبـي-الفجر:

للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  �حتفلت 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول�ة  �مل��دين يف 
للمر�قبني  �لعاملي  باليوم  �ملتحدة 
�جل����وي����ني ب���رع�������اي���ة ك��ري�����م��ة من 
�ل�شويدي-  حم��م��د  �شي�ف  ���ش��ع��ادة 
مدير عام �لهيئة �لعامة للطري�ن 
وعرفاناً  ت��ق��دي��ر�ً  وذل����ك  �مل�����دين، 
لدور �ملر�قبني �جلويني وعطائهم 
���ش��ب��ي��ل �حلفاظ  �ل����ال حم����دود يف 
���ش��الم��ة �خل��ط��وط �جلوية.  ع��ل��ى 
و�ل����ذي ي�����ش��ادف 20 �أك��ت��وب��ر من 
�الحتاد  تاأ�شي�س  ل��ذك��رى  ع��ام  ك��ل 
�ل������������دويل ل�������رو�ب�������ط �مل����ر�ق����ب����ني 
لتعريف  1961م،  ع��ام  �جل��وي��ني 
كاف�ة �ملجتمعات يف �لعامل باأهمي�ة 

�أهمية �ملر�قبني �جلويني و دورهم 
�لرحالت  �لفعال يف �حلفاظ على 

�جلوية يف �ل�شماء و �الأر�س.
ل���ذل���ك ك�����ان مل���رك���ز �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د 
يف  ك��ب��ري�ً  دور�ً  �جل��وي��ة  للمالحة 
عام  يف  �ملجتمع  توعي�ة  و  تثقيف 
2011، وذل��ك من خ��الل تنظيم 
�حلركة  مبر�قبة  للتوعية  حملة 

�جلوية. 
مر�قبو�  ق��ام  ذل��ك  �إىل  باالإ�شاف�ة 
�ملد�ر�س  ع���دد م��ن  ب���زي���ارة  �مل��رك��ز 
و�جلامعات عرب �الإم��ار�ت  لتعزيز 
ويهدف  �جلوية.  �حلركة  مر�قبة 
�ختيار  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  �ل��ربن��ام��ج 
�أف�شل �ملر�شحني وتعزيز �لعالقات 
بني �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين 

و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.

مهار�ت  ذوي  ج���وي���ني  م���ر�ق���ب���ني 
�لعال�م؛  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  عال�ية 
ملو�ك�بة �لنمو �ل�شريع �لذي ي�شهده 

قطاع �لطي�ر�ن يف �ملنطقة. 
ال�شتقطاب  �شعيها  �إل�ى  باالإ�شاف�ة 

�ل�������ش���ب���اب �الإم������ار�ت������ي م����ن خالل 
�ملر�قبني  ل��ت�����وط��ني  ب���رن���اجم���ه���ا 
�جل����وي����ي���������ن. وذل��������ك م�����ن خ���الل 
تدريبية  دور�ت  لع�دة  �إخ�شاعهم 
ل��ل��م��ت��ق��دم��ني يف جم���ال  م��ك��ث��ف��ة 

�لطري�ن.
�ل�������دور  �أن  ب����ال����ذك����ر  و�جل������دي������ر 
هو  �جلويني  للمر�قبني  �لرئي�شي 
�لطائر�ت  �شالمة  على  �حل��ف�����اظ 
وذل�������ك م����ن خ������الل ف�����ش��ل��ه��ا عن 
ودق�ة  باحرت�في�ة  �لبع�س  بع�شها 
عالي�ة، ويتطلب منه �تخاذ �لق�ر�ر 
�لالزم يف فرتة وجي�زة، باالإ�شاف�ة 
تاأهله  �ل��ت��ي  �مل���ع���د�ت  �أح�����دث  �إىل 
�ملطلوب.  بال�ش�كل  مهمته  لتاأدي�ة 
ومما ال �شك فيه �أن هناك �شريحة 
ت��درك مدى  ال  �ملجتمع  و��شعة يف 

دور �ملر�قب �جلوي.
�ملر�قب �جلوي  مهنة  تعترب  حيث 
م��ن �أك���رث �مل��ه��ن �ل��ت��ي حت��م��ل على 
لكونه  ك��ب��رية؛  م�شوؤولي�ة  عاتقها 
�لطائر�ت  ت��وج��ي��ه  ع���ن  �مل�������ش���وؤول 
�شماء  ع���رب  وف��ّع��ال��ي�����ة  ب��ح��رف��ي�����ة 
ز�يد  �ل�شيخ  م��رك��ز  م��ن  �الإم�����ار�ت 
�أبوظبي،  يف  �جل���وي�������ة  ل��ل��م��الح��ة 
�إىل م��ط��ار�ت �لبالد  وذل���ك م��ن و 
يف ك��ل م��ن �أب��وظ��ب��ي، دب���ي، �لعني، 
�ل�شارقة �لفجرية، ور�أ�س �خليم�ة. 
وم���ع ت�����ش�����ارع ح��رك��ة من��و �الأج����و�ء 
على  �مل�شوؤولي�ة  ت���زد�د  �ملنطق�ة  يف 

عاتقهم. 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت  وب����دوره����ا 
للطي�ر�ن �ملدين و مزودي خدمات 
بجذب  �لدول�ة  يف  �جلوية  �ملالحة 

�لعر�س  �شالة  عنها يف  �لك�شف  مت 
�جلديدة هذه. 

وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ب�����ش��ري جميل، 
�شركة  يف  ن��ي�����ش��ان  ع���الم���ة  م���دي���ر 
�مل�شعود لل�شيار�ت: ت�شهد �ل�شيار�ت 
من فئة كرو�س �أوفر طلباً متز�يد�ً 
على م�شتوى �ملنطقة. ولهذ� �ل�شبب 
»�إك�س-تريل«  �شتقوم �شيارة ني�شان 
2018 بتلبية توقعات و�حتياجات 

�لعمالء وحتقيق ر�شاهم.
بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �مل���رون���ة  وب��ف�����ش��ل 
 2018 �إك�س-تريل  ني�شان  �شيارة 
باالإ�شافة  ����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا  وت��ع��دد 
هذ�  �شهدها  �لتي  �لتح�شينات  �إىل 
�الأمثل  �ل�شيارة  �أ�شبحت  �ل��ط��ر�ز، 
و�الأن�شطة  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة  ل��ل��م��غ��ام��ر�ت 
للعمالء  ومي����ك����ن  �جل����م����اع����ي����ة. 
�أحدهما  ط���ر�زي���ن  ب���ني  �الخ��ت��ي��ار 
ي�شم خم�شة مقاعد و�الآخ��ر ي�شم 
�ألو�ن  �إىل خم�شة  �شبعة، باالإ�شافة 
�ال�شتمتاع  م���ع  ب���احل���ي���اة،  ت��ن��ب�����س 
بالر�حة و�مل�شاحة �لتي ال ت�شاهى.

وت���ت���م���ّي���ز ن���ي�������ش���ان �إك���������س-ت����ري����ل 
تقنيات  م��ن  مبجموعة  �جل��دي��دة 
ف�شاًل  ني�شان،  من  �لذكي  �لتنّقل 
ب��ث��الث ميز�ت  ع��ن كونها جم��ه��زة 
م��ب��ت��ك��رة ل��ت�����ش��ه��ي��ل �ل���ق���ي���ادة يتم 
للمرة  �ل�����ش��ي��ارة  يف  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�لروؤية  م����ر�آة  ن��ظ��ام  وه���ي  �الأوىل 
�ملكابح  ون���ظ���ام  �ل���ذك���ي،  �خل��ل��ف��ي��ة 
�لذكية يف حاالت �لطو�رئ، ونظام 
�ل��ذك��ي. وي���رت�وح  �ل�����ش��رع��ة  مثبت 
»�إك�س-تريل«  ني�شان  �شيارة  �شعر 
�شركة  م����ن  �جل�����دي�����دة   2018
 88،000 بني  لل�شيار�ت  �مل�شعود 

و130،000  درهماً �إمار�تياً.

•• تغطية: رم�صان عطا

لل�شيار�ت،  �مل�شعود  �شركة  �أع��ل��ن��ت 
ني�شان  ل�شيار�ت  �حل�شري  �مل���وزع 
�فتتاحها  عن  و�ل��ع��ني،  �أبوظبي  يف 
ني�شان  مل��ب��ادرة  ع��ر���س  ���ش��ال��ة  �أول 
�لبيع  ع���ر����س  ����ش���االت  ل��ت�����ش��م��ي��م 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب���ال���ت���ج���زئ���ة 
�الأو�شط وذلك يف منطقة �خلالدية 
بح�شور  ظ���ب���ي  �أب�������و  م���دي���ن���ة  يف 
�آل  حمد�ن  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو 
خالل  �ل�شركة  قامت  كما   ، نهيان 
�شيارة  �لنقاب عن  بك�شف  �لفعالية 
�لتي   2018 »�إك�س-تريل«  ني�شان 
�لتح�شينات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ���ش��ه��دت 
�لتنقل  وم��و����ش��ف��ات  �لت�شميم  يف 

�لذكي �جلديدة.
�لت�شميمي  �مل��ف��ه��وم  ه����ذ�  ي��ه��دف 
ت�شوق  جت���رب���ة  ل��ت��ع��زي��ز  �جل���دي���د 
جتهيز  خ��الل  م��ن  ني�شان  �شيار�ت 
�لتعديالت  باأحدث  �لعر�س  �شالة 
لتفوق  و�لت�شميمية  �لتكنولوجية 
و�ملت�شوقني.  �ل���ز�ئ���ري���ن  ت��وق��ع��ات 
وق��د مت رف��ع معايري �شالة عر�س 
منطقة �خلالدية �لبالغة م�شاحتها 
ل���ت���و�زي  م���رب���ع���اً  م������رت�ً   1700
�لعاملية ولت�شاهم  �لتجزئة  معايري 
ت�����ش��وق مريحة  ت��وف��ري جت��رب��ة  يف 
ما  ��شتك�شاف  �لعمالء  على  ت�شهل 

ي�شل �إىل 15 �شيارة معرو�شة.
كما تتميز هذه �ل�شالة بتكنولوجيا 
د�خلي  وت�شميم  تفاعلية  رقمية 
عر�س  طريقة  �إىل  �إ�شافة  حديث 
م�شاحتها  يف  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  هند�شية 

�لو��شعة و�لرحبة.
عرفان  ق�����ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه�����ذه  ويف 

ه���ذ� �ل���ط���ر�ز ب��امل��زي��د م��ن �لر�حة 
�لد�خلية  و�لت�شاميم  و�ل��رح��اب��ة 
وغ��ريه��ا من  �ملح�شنة  و�خل��ارج��ي��ة 
�ملز�يا �الأخرى جتعل هذه �ل�شيارة 

�ل�شركة  ل��ع��م��الء  �الأم���ث���ل  �خل���ي���ار 
�الأوفياء وكذلك �لعمالء �جلدد.

ني�شان«�إك�س- ني�شان  �شيارة  وتعد 
تريل 2018 �ل�شيارة �الأوىل �لتي 

ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  تن�شيل 
�مل�����ش��ع��ود ل���ل�������ش���ي���ار�ت: مي��ث��ل هذ� 
�حلدث م�شدر فخر لنا، ال�شيما �أن 
�أول  تعد  لل�شيار�ت  �مل�شعود  �شركة 

ت�شميمي جديد يف منطقة �ل�شرق 
�الأو�شط. 

نحو  �الفتتاح خطوة  يعد هذ�  كما 
�أهد�فنا لتعزيز وجودنا يف  حتقيق 

�ملنطقة  يف  ني�شان  ل�شيار�ت  م��وزع 
ي��ط��ل��ق جت��رب��ة ف��ري��دة م��ن نوعها 
خالل  من  ني�شان  �شيار�ت  لت�شوق 
مبفهوم  عر�س  �شالة  �أول  �فتتاح 

�الأف�شل  وتقدمي  �ل�شيار�ت  قطاع 
�شيارة  �إط������الق  وي���ع���د  ل��ل��ع��م��الء. 
ني�شان »�إك�س-تريل«  2018 حدثا 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا، ح��ي��ث يتميز  ه���ام���اً 

عرفان تن�شيل: الفتتاح خطوة نحو تقيق اأهدافنا لتعزيز وجودنا يف قطاع ال�شيارات
ب�شري جميل: تلبي �شيارة ني�شان »اإك�ص-تريل« 2018 توقعات واحتياجات العمالء
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��شتفتاء  ح��ول  �حل���ادة  �الأزم����ة  و�شعت   
 - بر�شلونة  ن���ادي  كاتالونيا،  ��شتقالل 
بني   - لالإقليم  �الأب��رز  �لريا�شي  �ملمثل 
�شند�ن �مل�شجعني �ملوؤيدين لال�شتقالل، 
ومطرقة �لذين يريدونه �ن يبقى جزء� 
ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن �ل����دوري �ال���ش��ب��اين لكرة 
�إجر�ء �ال�شتفتاء يف �الأول  �لقدم. ومنذ 
من �كتوبر، و�شط معار�شة �شارمة من 
�حل��ك��وم��ة �مل��رك��زي��ة �ل��ت��ي ح��اول��ت منعه 
مع  �الأمنية  قو�تها  و��شطدمت  بالقوة 
�ل���ن���ادي نف�شه يف  ي��ج��د  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ني، 
�لريا�شة  ت��و�زن بني  �لباحث عن  موقع 

و�لتطلعات �ل�شيا�شية.
�شدد  �ل�شبت،  �لعمومية  و�أم��ام �جلمعية 
رئي�س بر�شلونة جو�شيب ماريا بارتوميو 
�لتالعب  يتم  �أد�ة  لي�س  �لنادي  �ن  على 
ال  بحزم  م�شيفا  �شيا�شية،  مل�شالح  بها 

�أو  �شعارنا  ي�شتويل على  �ن  ميكن الأحد 
ر�يتنا. ومن �ليوم �الأول، وجد بر�شلونة 
حول  �ال�شتفتاء  عا�شفة  عني  يف  نف�شه 
�شرق  ب�شمال  �ل��و�ق��ع  �القليم  ��شتقالل 
�ملقرر  ك��ان من  �لت�شويت،  ي��وم  �ل��ب��الد. 
�ن ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه ك���ام���ب نو 
مل  ��شبانيا.  بطولة  �شمن  باملا�س  ال���س 
�لز�ئر رغبته يف رفع علم  �لنادي  يخف 
العبون  ي��وؤي��د  ن��اد  م��و�ج��ه��ة  يف  �ململكة، 
حق  بيكيه،  ج��ري�ر  �ملد�فع  ال�شيما  منه، 

�القليم يف تقرير �مل�شري على �الأقل.
وبعد رف�س ر�بطة �لدوري �إرجاء �ملبار�ة 
�ل�شد�مات  يف  �مل���ئ���ات  ج���رح  رغ���م  ع��ل��ى 
�إقامة  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ق����رر  �ل�����ش��رط��ة،  م���ع 
خطوة  يف  مو�شدة،  �أب���و�ب  خلف  �للقاء 
��شتقال  ذل���ك،  رغ��م  وع��ل��ى  �حتجاجية. 
بر�شلونة  �إد�رة  جم��ل�����س  م���ن  ع�����ش��و�ن 

�حتجاجا على قر�ر خو�س �ملبار�ة.
�لقر�ر  ه��ذ�  �ن  �ل�شبت  بارتوميو  وق��ال 
كان من �الأ�شعب خالل رئا�شته للنادي، 
قاعدة  ع����ن  ب��ر���ش��ل��ون��ة  �ب���ت���ع���اد  ن���اف���ي���ا 

م�شجعيه �لكاتالونية.
وقال ال ميكن الأحد �ن ي�شكك يف �لتز�م 
�لكاتالوين.  �ملجتمع  ح��ي��ال  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
ند�فع عن مبادئ �لدميوقر�طية، �حلق 

بالتقرير و�لر�أي.
وكان بارتوميو �أبدى �شابقا رغبة �لنادي 
يف �حل��و�ر بني طريف �الأزم��ة. ومل يعلن 
�الإقليم،  ال�شتقالل  علنا  دعمه  �ل��ن��ادي 
يف  كاتالونيا  حلق  دعمه  يخف  مل  لكنه 

تقرير �مل�شري بالبقاء جزء� من ��شبانيا 
يف  م��ب��ار�ة  هام�س  وعلى  �ال�شتقالل.  �أو 
�أم��ام �شيفه  �أوروب��ا  �أبطال  �أبطال  دوري 
�أومل��ب��ي��اك��و���س �ل��ي��ون��اين �الأرب����ع����اء، رفع 
م�شاحتها  قاربت  عمالقة  الفتة  �لنادي 
حو�ر،  فيها  كتب  مربع،  مرت   2،500

�حرت�م، ريا�شة.
�ال �ن ه��ذ� �ملوقف �ل��رم��ادي ب��د�أ يالقي 
كاتالونيني،  م�شوؤولني  من  �عرت��شات 
ر�شمية  دع��وة  و�لذين رف�س عدد منهم 
�ملن�شة  �ىل  ل��ل��ح�����ش��ور  �ل�����ن�����ادي  م����ن 

�لر�شمية خالل �ملبار�ة �الأوروبية.
وج���اء يف ب��ي��ان ل��ربمل��ان �الإق��ل��ي��م نعتقد 

�لقدم ال  �ن ر�شالة نادي بر�شلونة لكرة 
�مل�شجعني  ق��اع��دة  غالبية  �شعور  متثل 
�مل��وؤي��دة ل��ه. و�ع��ت��رب �ل��ربمل��ان �ن ر�شالة 
�ملبار�ة  و�ن  ال���ش��ي��م��ا  ت��ك��ف��ي،  ال  �مل��ل��ع��ب 
رئي�شي  �ل�شرطة  توقيف  غ���د�ة  �أقيمت 
�ال�شا�شيتني،  �النف�شاليتني  �ملنظمتني 
جوردي �شان�شيز وجوردي كو�شارت، على 
خلفية �تهامات بالع�شيان و�لتحري�س.

ورفع م�شجعون يف �مللعب الفتة تطالب 
باالإفر�ج عن �شان�شيز وكو�شارت، علما �ن 
قو�نني �الحتاد �لقاري للعبة ويفا متنع 
�شيا�شية  طبيعة  ذ�ت  ���ش��ع��ار�ت  �أي  رف��ع 
�مل��ب��ار�ة. و�أ���ش��ارت تقارير �ىل �ن  خ��الل 

الفتات  �إدخ�����ال  م��ن��ع��ت  ب��ر���ش��ل��ون��ة  �إد�رة 
�ل�شبت  �م�س  بارتوميو  و�عترب  �أخ��رى. 
�مل��ق��ب��ول يف ه���ذه �لبالد،  �ن���ه م���ن غ���ري 
وجود �أ�شخا�س يف �ل�شجن بب�شب �آر�ئهم 
يف  �أي�����ش��ا  �النق�شام  وي�����ش��ود  �ل�شيا�شية. 
و�لبالغ عددهم  �لنادي،  �أع�شاء  �أو�شاط 
باأكرث  �لنادي  يحظى  كما  �ألفا.   150
ب�شفحته  م��ع��ج��ب  م��ل��ي��ون   100 م���ن 
وبد�أت  للتو��شل.  في�شبوك  موقع  على 
�لنادي  بدعوة  �مل�شجعني  ر�بطات  بع�س 
�مللعب،  �أر�����س  يف  �الأد�ء  ع��ل��ى  ل��ل��رتك��ي��ز 
�ل�شيا�شية.  ب���االأزم���ة  �لتلهي  م��ن  ب���دال 
�الأربعاء،  �أ���ش��درت��ه  م�����ش��رتك  ب��ي��ان  ويف 

منطقة  من  م�شجعني  ر�بطات  �عتربت 
ليون ب�شمال ��شبانيا، �ن على �لنادي �ن 
تعددية  �ح��رت�م  على  مثاال  د�ئما  يكون 
�لر�أي بني �أع�شائه، وهم مالكوه، وترك 
�ل�شيا�شة جانبا. �أما �ل�شحافة، فر�أت �ن 

بارتوميو يف موقف ال يح�شد عليه.
كونفيدن�شيال  �إل  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�ل�شاأن  يف  �ن���ه  �خل��م��ي�����س  �الل��ك��رتون��ي��ة 
بارتوميو  �ن  �لبع�س  ي���رى  �ل�شيا�شي 
�آخ��رون �نه ال  يذهب بعيد�، بينما يرى 
يقوم مبا يكفي. مهما كان ما يقوم به، 

ال ير�شي �أحد� �أبد�.
من  باملئة   92 كاتالونيا  �شكان  وي�شكل 
�لتباين  ي��ك��ون  ول��ن  بر�شلونة،  �أع�����ش��اء 
م��ع��ه��م ���ش��ه��ال ع���ل���ى ب���ارت���وم���ي���و، رجل 
و�ملعروف  ع��ام��ا،   54 �ل��ب��ال��غ  �الأع���م���ال 
ب��ل��ب��اق��ة ح��دي��ث��ه، ع��ل��ى رغ����م �ن����ه �عتاد 

ت���وىل رئا�شة  م��و�ج��ه��ة �الأزم�������ات. ف��ه��و 
�ل���ن���ادي خ��ل��ف��ا ل�����ش��ان��درو رو���ش��ي��ل بعد 
�ل�شبهات  خلفية  على  �الأخ���ري  ��شتقالة 
نيمار  �ل��رب�زي��ل��ي  �ن�شمام  �شفقة  ح��ول 
وعندما   .2013 ع���ام  ���ش��ان��ت��و���س  م���ن 
الإج������ر�ء  ���ش��غ��وط��ا   2015 يف  و�ج������ه 
فوز�  حقق  �ل��ن��ادي،  يف  مبكرة  �نتخابات 

عري�شا �شمن له والية جديدة.
ب��ارت��وم��ي��و يف  ب��د�  ويف �ل�شيف �حل���ايل، 
مو�جهة �أزمة جديدة، بعد �نتقال نيمار 
�ىل باري�س �شان جرمان �لفرن�شي مقابل 
و�شعف  ي�����ورو،  م��ل��ي��ون   222 ق��ي��م��ت��ه��ا 
�ل��ن��ادي يف ف��رتة �الن��ت��ق��االت وت��اأخ��ره يف 
تعوي�س نيمار. �ال �ن �لنادي يجد نف�شه 
هذ� �ملو�شم غري متاأثر بغياب �لرب�زيلي، 
�ذ فاز يف 10 مباريات من �أ�شل 11 يف 

خمتلف �مل�شابقات.

للريا�شات  �الإم����ار�ت  �حت��اد  ي�شارك 
�لكونغر�س  �الج��ت��م��اع  يف  �ل��ب��ح��ري��ة 
�لعمومية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة   90 رق������م 
ل������الحت������اد �ل�����������دويل ل���ل���م���ح���رك���ات 
يختتم  و�ل��ذي  �أم(  �أي  )يو  �ل�شريعة 
ب��ودف��ا بجمهورية  �الأح���د يف   �ل��ي��وم 
�لدول  كل  مب�شاركة  �الأ���ش��ود  �جلبل 
�الأع�شاء وح�شور �لدكتور ر�فائيلي 

كيويل رئي�س �الحتاد �لدويل.
وي�����رت�أ������س وف�����د �حت�������اد �الإم���������ار�ت 
�الجتماع  يف  �لبحرية  للريا�شيات 
ح��ري��ز �مل��ر حممد ب��ن ح��ري��ز رئي�س 
�لبحرية  �الإم��ار�ت للريا�شات  �حتاد 
وي�������ش���م �ل�����وف�����د �ح����م����د �إب����ر�ه����ي����م 
�الإمار�ت  �حت��اد  رئي�س  نائب  حممد 
ل���ل���ري���ا����ش���ي���ات �ل����ب����ح����ري����ة �مل����دي����ر 
�لدويل  �لفجرية  ل��ن��ادي  �لتنفيذي 
جلنة  وع�شو  �لبحرية  للريا�شيات 
�لدويل  ب��االحت��اد  �ل�شريعة  �ل���زو�رق 

�لكومنوف.
�الجتماع  –�الأحد-  �ل��ي��وم  وينعقد 
بودفا  يف  �لعمومية  للجمعية  �لعام 
�الجتماعات  م��ن  حافل  �أ�شبوع  بعد 
�مل���ت���الح���ق���ة ����ش���م���ل���ت �ل����ع����دي����د من 
�شرتفع  و�ل���ت���ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل���ل���ج���ان 
�لعام  �الجتماع  �إىل  تقاريرها  �ليوم 
�ل��ك��ون��غ��ر���س الت���خ���اذ �ل������الزم حيث 
يتوقع �أن ي�شهد �لعديد من �الأجندة 
و�مل�������������د�والت �جل���������ادة ب�����ني �ل������دول 
�الأع�شاء من �جل تطوير �لريا�شات 
�ل���ب���ح���ري���ة ب�����ش��ك��ل ع�����ام وري���ا����ش���ات 
�لزو�رق �ل�شريعة و�لدر�جات �ملائية.
وظل وفد �حتاد �الإمار�ت للريا�شيات 
�جليل  �إىل  و�شوله  ومنذ  �لبحرية 
�الأ�شود يف �جتماعات ولقاء�ت ثنائية 
ر�فائيلي  �ل���دك���ت���ور  م����ع  خم��ت��ل��ف��ة 
كيويل رئي�س �الحتاد �لدويل يو �أي 
من  �لوطنية  �الحت���اد�ت  وممثلي  �أم 

�جل تن�شيق �ملو�قف و�لعمل من �جل 
حتقيق م�شلحة �ملنطقة و�الحتاد�ت 

وتطوير �لريا�شات �لبحرية.
و�لتقي �لوفد على هام�س �الجتماع 
للمحركات  �ل���دويل  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام 
�ل�شريعة –يو �أي �أم- برئي�س �الحتاد 
ر�فائيلي  �لدكتور  �اليطايل  �لدويل 
كيويل و�لذي �أ�شاد بامل�شاركة �لد�ئمة 
الحت��اد �الإم����ار�ت و�ل���ذي يعترب من 
�الأو�شط  �ل�شرق  يف  �الحت����اد�ت  �أه��م 
لتو�جد  ن���ظ���ر�  ن�����ش��اط��ا  و�أك�����رثه�����ا 
�لتنظيم  و�أي�شا  �ملتميزين  �الأبطال 
و�مل�شابقات  �الأح��د�ث  ملختلف  �ملثايل 

�لتي يرعاها �الحتاد �لدويل.
وق����ال ح��ري��ز �مل���ر حم��م��د ب��ن حريز 
للريا�شات  �الإم�����ار�ت  �حت���اد  رئ��ي�����س 
�أن م�����ش��ارك��ة �الحت�����اد يف  �ل��ب��ح��ري��ة 
�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ة  �ج���ت���م���اع���ات 
�أم روتينية  �أي  ي��و  �ل���دويل  ل��الحت��اد 

لدولة  �مل�شتمر  �حل�����ش��ور  �إط���ار  ويف 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف خمتلف 
�لريا�شات  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  �مل���ح���اف���ل 
�لتي  �ل�شريعة  و�ملحركات  �لبحرية 

تتبو�أ فيها �ملكانة �الأوىل.
�لكونغر�س  يف  �جلميع  �أن  و�أ���ش��اف 
�لدويل يدرك �أهمية تو�جد وح�شور 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
�لثقل يف  ت�شكل  �ل��ي��وم  ب��ات��ت  و�ل��ت��ي 
�الأو�شط  و�ل�����ش��رق  �لعربية  �ملنطقة 
للريا�شات  �الأوىل  �ل��وج��ه��ة  ك��ون��ه��ا 
�جلميع  يرتقب  حيث  بها  �لبحرية 
ك�����ل ع������ام ن���ه���اي���ة �ل�����ع�����ام �مل����ي����الدي 
�لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  لتحت�شن 
�خلتاميتني  �جل��ول��ت��ني  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
من بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة 
–فورموال-1 و�جلائزة �لعاملية –�أف 
للدر�جات  �لعامل  وبطولة  �أ���س-   4
�لعامل  وبطولة  �أم-  �أي  –يو  �ملائية 

ك���ات-  –�ك�س  �ل�����ش��ري��ع��ة  ل����ل����زو�رق 
و�شابقا �جلوالت �لعاملية يف مونديال 
�الأوىل-  –�لفئة  �ل�شريعة  �ل���زو�رق 

وبطولة �لعامل –يف -1.
وث��م��ن ح��ري��ز �مل���ر حم��م��د ب��ن حريز 
للريا�شيات  �الإم����ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
تلعبه  و�ل���ذي  �ملهم  �ل���دور  �لبحرية 
�لدولة  �إم��ار�ت  يف  �لبحرية  �الأندية 
يف �بوظبي ودبي و�لفجرية و�ل�شارقة 
و�حت�شان  تنظيم  يف  جنحت  و�ل��ت��ي 
ك���ث���ري م�����ن �الأح������������د�ث يف �ل���ف���رتة 
لتنظيم  ح��ال��ي��ا  وت�����ش��ت��ع��د  �مل��ا���ش��ي��ة 
�الأحد�ث �لعاملية مثل جوالت بطولة 
�ل�شريعة فورموال1  �لعامل للزو�رق 
�أ����س- يف   4 –�أف  �لعاملية  و�جل��ائ��زة 
�لعامل  وبطولة  و�ل�شارقة  �بوظبي 
و�ل�شارقة  دب��ي  يف  �ملائية  للدر�جات 
�ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل  وب��ط��ول��ة 

دبي. يف  كات-  –�ك�س 

ك��م��ا �أ����ش���اد رئ��ي�����س �حت����اد �الإم�����ار�ت 
�لكبري  بالدور  �لبحرية  للربا�شات 
�لدويل  �لفجرية  ن��ادي  �ل��ذي يلعبه 
قدم  و�ل���ذي  �لبحرية  للريا�شيات 
ل��الإم��ار�ت من خالل  م�شرقا  وجها 

��شت�شافة �لدورة �ل�شابقة لالجتماع 
لالحتاد  �لعمومية  للجمعية  �لعام 
–يو  �ل�شريعة  للمحركات  �ل���دويل 
و�إطالق   )89 )�لكونغر�س  �أم-  �أي 
ريا�شة  يف  �لنا�شئني  ت��دري��ب  مركز 

من  �الأول  وه���و  �ل�شريعة  �ل�����زو�رق 
�الأو�شط  و�ل�شرق  �ملنطقة  يف  نوعه 
�أول حدث  و�مل�����ش��ارك��ة ه��ذ� �ل��ع��ام يف 
نتائج  وحت���ق���ي���ق  �مل����ج����ر  يف  ع����امل����ي 

باهرة. 

عالية  معنوية  وروح  كبرية  بجدية 
لل�شباب  �لوطني  �ملنتخب  يو��شل 
�ليومية  تدريباته  �ل�شاب،  �الأبي�س 
خالل مع�شكره �لنهائي �ملقام حالياً 
�إ���ش��ت��ع��د�د�ً خلو�س  ب��اأوزب��اك�����ش��ت��ان، 
كاأ�س  لنهائيات  �ملوؤهلة  �لت�شفيات 
�لعد  ب��د�أ  �لتي   2018 لل�شباب  �آ�شيا 
�لتنازيل الإنطالقتها يوم 31 �أكتوبر 
قرغيز�شتان،  جمهورية  يف  �جل��اري 
يف  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��ل��ع��ب  ح��ي��ث 
�ملجموعة �الأوىل �لتي ت�شم بجانبه 
نبيال،  �لبحرين،  ُعمان،  منتخبات 

وقرغيز�شتان �مل�شت�شيف .
 و�أك����د م��اج��د ر����ش��د ���ش��ل��ط��ان قائد 
جاهزية  لل�شباب  �لوطني  منتخبنا 
�خلا�شة  للمهمة  �ل�����ش��اب  �الأب��ي�����س 
ب���ح���ج���ز ب���ط���اق���ة �ل����ت����اأه����ل وب���ل���وغ 
�لهدف  وه��و  �الآ���ش��ي��وي��ة،  �لنهائيات 
ونعمل  �أعيننا  ن�شب  ن�شعه  �ل���ذي 
�لفني  �جل����ه����از  �����ش����و�ء   ، ج���م���ي���ع���اً 
و�الإد�ري ونحن كالعبني لتحقيقه 
�الأ�شمى  �ل����ه����دف  �إىل  ل���ل���و����ش���ول 
و�الأكرب �لذي ر�شمناه الأنف�شنا منذ 
كاأ�س  نهائيات  يف  بالتو�جد  �لبد�ية 
�إ�شم  ورف����ع   2019 لل�شباب  �ل��ع��امل 
وعلم �لدولة يف هذ� �ملحفل �لكروي 

�لكبري.
�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ق���ائ���د  و�أ������ش�����ار 
لل�شباب �إىل �أن �الأبي�س �ل�شاب جنح 
�شو�ء  �لفو�ئد  �لكثري من  يف ح�شد 
حيث  م��ن  �ل��الع��ب��ني  م�شتوى  على 
�جلاهزية  وبلوغ  �ملجموعة  �ن�شجام 
على  �أو  �ملطلوبة  و�لبدنية  �لفنية 
�ل��ذي مثلت  �لفني  م�شتوى �جلهاز 
له فرتة �الإعد�د وبرنامج �لتح�شري 
عامة  فكرة  لتكوين  مثالية  فر�شة 
�لالعبني  وم�شتويات  �ملنتخب  عن 
يتنا�شب  �ل��ذي  بال�شكل  وتوظيفهم 

مع �أ�شلوب �للعب.
وما  �ملرحلة  �أهمية  ن�شت�شعر  وقال: 
م�شاعفة،  جهود  ب��ذل  م��ن  تتطلبه 
�أن���ن���ا ع���ازم���ون ع��ل��ى �لظهور  ح��ي��ث 
م�شتويات  وت��ق��دمي  ق��وي��ة  ب�����ش��ورة 
ون���ت���ائ���ج م�����ش��رف��ة ت���وؤه���ل���ن���ا حلجز 
�ملجموعة  ع����ن  �ل����ت����اأه����ل  ب���ط���اق���ة 

يف  �الآ���ش��ي��وي��ة  ل��ل��ت�����ش��ف��ي��ات  �الأوىل 
قرغيز�شتان.

�ملباريات �لتجريبية
بقوله:  ����ش���ل���ط���ان  م���اج���د  وت����اب����ع   
�لنتائج  ن��ح��ق��ق  ن��ك��ون مل  ق���د  ن��ع��م 

�لتي  �لودية  �ملباريات  يف  �الإيجابية 
�شهدتها مرحلة �الإع��د�د، �إال �أننا ال 
ننظر يف هذه �لنوعية من �ملباريات 
�إىل �لنتائج بقدر ما نهتم بالفو�ئد 
م��ن حيث  علينا  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �لفنية 

�الحتكاك �لقوي و�ن�شجام �ملجموعة 
�للعب  و�ل�شعي نحو تطبيق خطط 
�لتي يتطلع �ملدرب لرتجمتها على 

�أر�شية �مليد�ن.
�أن �شفوف  �إىل  ر����ش��د  م��اج��د  ون���وه 

تغيري�ت  ح��رك��ة  ���ش��ه��دت  �مل��ن��ت��خ��ب 
خ���الل �مل��رح��ل��ة �مل��ا���ش��ي��ة م��ن حيث 
�����ش���ت���ق���ط���اب ع������دد م�����ن �الأ�����ش����م����اء 
�جلديدة عو�شاً عن بع�س �لعنا�شر 
�ل��ت��ي ك��ان��ت ق��د ���ش��ارك��ت يف مر�حل 

�ل���ي���وم  وت���غ���ي���ب  �الأوىل  �الإع����������د�د 
تلبية  �أبرزها  من  خمتلفة  لظروف 
�ل��و�ج��ب �ل��وط��ن��ي ب��االإن�����ش��م��ام �إىل 
يف  نلعب  �ننا  �إال  �لوطنية،  �خلدمة 
وثقتنا  و�ح��دة،  كمجموعة  �ملنتخب 

ق��ادرون على  باأننا  �أنف�شنا  كبرية يف 
ب�شكل  و�ل���ظ���ه���ور  �ل�������ش���ورة  ت��غ��ي��ري 
�الآ�شيوي  �ال���ش��ت��ح��ق��اق  يف  �أف�����ش��ل 

�ملنتظر.

�إهتمام كبري 
�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ق���ائ���د  و�أ������ش�����اد 
يحظى  مب��ا  �شنة   19 حت��ت  لل�شباب 
�هتمام  م���ن  �ل�������ش���اب  �الأب���ي�������س  ب���ه 
وم��ت��اب��ع��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع�����اِل من 
حيث تو�جد �شعادة �ملهند�س مرو�ن 
و�إخو�نه  �الحت��اد  رئي�س  بن غليطة 
و�مل�شوؤولني  �الإد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
بد�ية  منذ  و�ملباريات  �لتدريبات  يف 
مرحلة �الإعد�د و�شواًل �إىل مع�شكر 
تو�جد �شعادة  �شهد  �ل��ذي  ط�شقند 
حممد حارب �ملحريبي �شفري دولة 
�الإم����ار�ت ل��دى �أوزب��اك�����ش��ت��ان، حيث 
ولقاء  �ل��ت��و�ج��د  ع��ل��ى  حر�شهم  �أن 
�مل�شتمر  وحت���ف���ي���زه���م  �ل���الع���ب���ني 
معنوياً  د�ف���ع���اً  ك��الع��ب��ني  ي��ع��ط��ي��ن��ا 
باأن  الأنف�شنا  حتدياً  ،وميثل  كبري�ً 
و�لثقة  �مل�شوؤولية  ق��در  على  ن��ك��ون 
ب����ارت����د�ء �شعار  ل��ن��ا  ُم���ِن���ح���ت  �ل���ت���ي 
�لدولة  ومت��ث��ي��ل  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب 
بالتاأهل  �الإم������ار�ت  ���ش��ع��ب  و����ش��ع��اد 

للنهائيات �الآ�شيوية.
عمل جماعي 

كما �أثنى على �لعالقة �ملتميزة �لتي 
�لفني  ب��اجل��ه��از  �ل��الع��ب��ني  ت��رب��ط 
ليوبينكو  �ملدرب �ل�شربي  ب��ق��ي��ادة 
درولوفيت�س �لذي ميتلك روح مرحة 
باحرت�فية  �جل��م��ي��ع  م��ع  وي��ت��ع��ام��ل 
ع��ال��ي��ة، وك���ذل���ك م�����ش��اع��دي��ه خالد 
د�ح�����س وم��اج��د ���ش��امل �ل���ذي ميثل 
تو�جدهم مع �ملنتخب �إ�شافة ُمكملة 
�ملعلومة  �إي�����ش��ال  يف  �مل�����درب  ل����دور 
و�ل�شعي نحو نقل خرب�تهم �لقيمة 
ل��ن��ا ك��الع��ب��ني، وك��ذل��ك يف �جلانب 
�ملتمثل  �الإد�ري  �جلهاز  دور  �الآخ��ر 
مر�كز  ق�شم  رئي�س  عامر  ر����ش��د  يف 
�ل���ت���دري���ب ب���احت���اد �الإم�������ار�ت لكرة 
�لوطني  منتخبنا  وم�شرف  �ل��ق��دم 
مدير  �ليعقوبي  و���ش��امل  لل�شباب، 
�مل�شاعدة،  �الأط��ق��م  وك��اف��ة  �ملنتخب 
�ل���ذي���ن ال ت��ق��ل �أدو�ره��������م ع���ن دور 
يعملون  �أنهم  حيث  �لفني،  �جلهاز 
�ل�شاعة  م��د�ر  وعلى  كبري  باإجتهاد 
�لتي ت�شمن  �لظروف  كافة  لتهيئة 

ر�حة �لالعبني يف �لدرجة �الأوىل.

جدية واإن�شباط كبري يف مع�شكر الأبي�ص ال�شاب باأوزباك�شتان

ماجد را�ضد قائد املنتخب: جاهزون حلجز البطاقة املوؤهلة لنهائيات اآ�ضيا

يختتم اليوم يف بودفا اجليل ال�شود

االإمارات يف كونغر�ش دويل الزوارق ال�ضريعة
حريز املر: مكانة متميزة لتاد الريا�شات البحرية

الك�شف عن رعاية البطولة التا�شعة الرتتيبات التي متت ل�شت�شافتها

اليوم.. انعقاد موؤمتر بطولة جراند �ضالم اأبو ظبي للجودو لعام 2017
للجودو  �أبو ظبي  �شالم  �ملنظمة لبطولة جر�ند  �لعليا  �للجنة  تعقد 
لعام 2017، برئا�شة �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي، رئي�س �حتاد 
�مل�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شينج، تعقد موؤمتر�ً �شحفياً يف �لر�بعة 
و45 دقيقة من م�شاء �ليوم �الأحد ، ب�شالة �الحتاد مبنطقة �مل�شرف 
�أبو ظبي، و�لذي يتم خالله �لك�شف عن رعاية �لبطولة �لتا�شعة  يف 
وبرناجمها  �لبطولة  و�إجن��اح  ال�شت�شافة  متت  �لتي  �لرتتيبات  وكل 
�مل�شاحبة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل�����ش��ارك��ة  و�مل��ن��ت��خ��ب��ات  �ل��زم��ن��ي��ة  وتوقيتاتها 

ت�شتمر  �لتي  للبطولة  �لعامة  �لعالقات  �أعدتها جلنة  �لتي  للبطولة 
ملده 3 �أيام متتالية .

وقد حتدد م�شاء يوم �خلمي�س �ملقبل 26-10 موعد� حلفل �الفتتاح 
�لر�شمي ب�شالة �آيبيك �لريا�شية مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبوظبي، 
�لتمهيدي على  �لدور  �لر�شمي �شل�شلة من مباريات  وي�شبق �الفتتاح 
ت�شتمر  �ل��ت��ي  �لبطولة  �شالة  بنف�س  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �جلن�شني  م�شتوى 
مناف�شاتها  حتى م�شاء �ل�شبت 28-10 �حلايل، وكان �الحتاد �لدويل 

للجودو قد �عتمد م�شاركة 50 دولة من خمتلف �لقار�ت يف �لبطولة 
منتخبات  يف  تتمثل  و�لتي  عربية  منتخبات   6 منتخبات  بينها  من 
الأول  ي�شارك  �ل��ذي  ،�ل�شود�ن  م�شر،لبنان  �ملغرب،  ،�الأردن  �الإم���ار�ت 
مرة. وي�شارك يف �لبطولة �أكرث من 300 العب والعبة من خمتلف 
�أبطال �الإمار�ت وكوكبة من �لالعبني  �مل�شتويات و�الأوز�ن يتقدمهم 
�مل�شنفني �لعامليني مما ي�شهم يف زيادة رقعة �الإثارة و�لتحدي للفوز 

مبيد�ليات بطولة �أبو ظبي 2017  �ملوؤهلة لالأوملبياد.

بر�ضلونة بني �ضندان اإقليم كاتالونيا ومطرقة ا�ضبانيا 
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للكيك  �لوطني   منتخبنا   �أح����رز 
ملونة  م��ي��د�ل��ي��ات    10 بوك�شينج 
خالل م�شاركته �الأوىل يف �لبطولة 
بوك�شينج  للكيك  �لتا�شعة  �لعربية 
�أم�س �الأول ب�شالة  و�لتي �ختتمت 
�ل�����ش��ه��ي��د ر�����ش���د �ل����زي����ود �الري���ن���ا 
�جلديدة مبدينة �حل�شني لل�شباب 
و�لتي  ع��م��ان  �الأردن��ي��ة  بالعا�شمة 
�شهدت م�شاركة 100 العباً والعبًة 
يف  مم��ث��ل��ه  منتخبات    9 مي��ث��ل��ون 
�لبحرين،  �الإم��������ار�ت،  م��ن��ت��خ��ب��ات 
�لكويت، م�شر،فل�شطني، �جلز�ئر، 
منتخب  �إىل  �إ�شافًة  ،،�ليمن  ليبيا 
�لبطولة..  م�����ش��ت�����ش��ي��ف  �الأردن 
وجنح منتخب �الأردن �لذي �شارك 
ب 24 العبا يف ح�شد �ملركز �الأول 

31 ميد�لية من  �لذهبي بر�شيد 
16 م��ي��د�ل��ي��ة ذه��ب��ي��ة و8  ب��ي��ن��ه��ا 
 ، و7برونزيات  ف�شية  م��ي��د�ل��ي��ات 
ب  �شاركت  �لتي  �جل��ز�ئ��ر  و�حتلت 
بر�شيد  �لثاين  �ملركز  العبا   18
 8 م����ن ���ش��م��ن��ه��ا  م���ي���د�ل���ي���ة   20
�حتلت  ف��ي��م��ا  ذه��ب��ي��ة  م���ي���د�ل���ي���ات 
�الإمار�ت �لتي �شاركت ب 6 العبني 
�ملركز �لثالث �لربونزي يف �لرتتيب 
من  ميد�ليات   10 بر�شيد  �لعام 
ف�شيات  و5  ذه��ب��ي��ات  ث��الث  بينها 
وب���رون���زي���ت���ني و�مل����رك����ز �ل���ث���اين يف 
كوناكت  ���ش��م��ي  م�شابقة  ت�شنيف 
يعد �جناز�  و�ل��ذي  بوك�شينج  كيك 
عربية  م�����ش��ارك��ة  �أول  خ����الل  م���ن 
�الحتاد  �إد�رة  جمل�س  مظلة  حتت 

�ملنتخب  بعثة  و�شمت   .. �جل��دي��د 
حممد  ���ش��ع��ي��د  ه����م:  الع���ب���ني   6
�ملنهايل  حممد  وف��ار���س  �لقبي�شي 
ومن�شور  �خل���اج���ة  ع��ا���ش��م  ع��ل��ي   ،
 ، �لكعبي  ،عبيد  �ملن�شوري  �ح��م��د 

حممد نعيم �الأن�شاري.
ويف ختام �لبطولة قام نائب رئي�س 
بوك�شينج  للكيك  �ل���دويل  �الحت���اد 
�الأ����ش���ي���وي نا�شر  رئ��ي�����س �الحت�����اد 
�لعربي  ، ورئي�س �الحت��اد  ن�شريي 
با�شل  �ل��دك��ت��ور  بوك�شينج  للكيك 
�للجنة  و�أع�����ش��اء  ورئي�س  �ل�شاعر 
�ل�شحي  في�شل  بح�شور  �ملنظمة 
�لقائم باأعمال �شفارة دولة �الإمار�ت 
�ل�شقيقة   �الأردن���ي���ة  �ململكة  ل���دى 
ب��ت��ت��وي��ج �ل��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��و�ئ��ز ومت 

ت���ب���ادل �ل�������دروع �ل���ت���ذك���اري���ة على 
�ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة و���ش��ي��وف �حلفل 
�خلتامي .. و�شمل �لتكرمي العبنا 
بذهبية  �ل���ف���ائ���ز  �ل��ك��ع��ب��ي  ع��ب��ي��د 
�ملنهايل  وف����ار�����س  ك��غ��م   71 وزن 
،و�شعيد  ك��غ��م   74 وزن  ب��ذه��ب��ي��ة 
كغم  وزن74  �لقبي�شي  بذهبية 
�لف�شة  �ل��الع��ب��ني  ب��ق��ي��ة  وح�����ش��د 
�الأبي�س  و�شعت  و�ل��ت��ي  و�ل��ربون��ز 
يف �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث �ل����ربون����زي يف 

�لرتتيب �لعام.
�لنيادي  ���ش��ع��ي��د  �هلل  ع��ب��د  و�أه������دى 
رئي�س جمل�س �إد�رة �حتاد �ملو�ي تاي 
�لعربي  �الجن��از  بوك�شينج   و�لكيك 
�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ح��ق��ق��ه  �ل������ذي 
ل��ل��ك��ي��ك ب��وك�����ش��ي��ن��ج م���ن خ���الل �أول 

للقيادة  ع��رب��ي��ة  خ��ارج��ي��ة  م�����ش��ارك��ة 
يجده  ملا  وتقدير�  عرفانا  �لر�شيدة 
قطاع �ل�شباب و�لريا�شة من �هتمام 
على  تفوقهم  يف  �شاهم  مما  ورعاية 
جمال  يف  عريقة  منتخبات  ح�شاب 

�للعبة لي�شطرو� �جناز� ي�شجل لهم 
ن��ور يف م�شرية �الحتاد  باأحرف من 
يف  �لكوكبة  تلك  �ع��د  �ل��ذي  �لوليد 
��شمها  ريا�شة  لت�شجل  قيا�شي  زمن 
�حلديثة  �لريا�شة  تلك  خ��الل  م��ن 

�الجن��������از�ت  ����ش���ج���ل  �إىل  ل���ت�������ش���اف 
عبد  وه��ن��اأ   . �الإم��ار�ت��ي��ة  �لريا�شية 
�الأردين  �الحت���������اد  �ل����ن����ي����ادي  �هلل 
ع��ل��ى جن���اح �ل��ب��ط��ول��ة وث��م��ن جهود 
�الإد�ري و�لفني و�لتحلي  �جلهازين 

باالإ�شر�ر  و�لت�شلح  �لعالية  بالروح 
و�لعزمية من �أجل ح�شد �مليد�ليات 
�لتاريخية مما  �مل�شاركة  تلك  خالل 
�شاهم يف رف��ع ر�ي��ة �الإم���ار�ت عالية 

خفاقة يف تلك �الحتفالية �لعربية.

�لبدنية  �ل����ق����وة  ب���ط���ول���ة  ����ش���ه���دت 
�أقيمت  �لتي  �ل�شحر�ء”  “حتدي 
ل��ل��ع��ام �ل��ر�ب��ع ع��ل��ى �ل��ت��و�يل بدعم 
جناًحا  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  من 
ك����ب����رًي�، ح��ي��ث ����ش���ارك ف��ي��ه��ا �أك���رث 
ع�شاق  م���ن  م��ت�����ش��اب��ق   2000 م���ن 
م����ن خمتلف  �ل���ت���ح���دي  ري���ا����ش���ات 
و�حت�شنت  و�الأع���م���ار،  �جلن�شيات 

مناف�شاتها دبي الند.
�شعادة  �لبطولة  فعاليات  وح�شر 
�شعيد حارب �أمني عام جمل�س دبي 
�آل رحمة  �أم���ان  �ل��ري��ا���ش��ي ون��ا���ش��ر 
، كما ح�شر  �ل��ع��ام  �الأم���ني  م�شاعد 
�ملوؤ�ش�شات  مم��ث��ل��ي  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
�لقيادة  مقدمتهم  ويف  �حلكومية 
�لعامة ل�شرطة دبي و�الإد�رة �لعامة 
ل���ل���دف���اع �مل������دين وع������دد ك���ب���ري من 

�الإعالميني.
�الإمار�تيون  �ملتناف�شون  وت�����ش��در 
 5 �����ش����ب����اق  يف  �الأوىل  �مل�������ر�ك�������ز 
ح�شد  حيث  بالبطولة  كيلومرت�ت 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  فريق 
وفاز  �ل�����ش��ب��اق،  يف  �الأوىل  �مل���ر�ك���ز 
بعد  �الأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ك��ن��دي  �شعيد 
 32 �إن��ه��ائ��ه �ل�شباق يف وق��ت ق��دره 
خالد  ت�����اله  ث�������و�ن،  و10  دق���ي���ق���ة 
�خلوري يف �ملركز �لثاين بعد �إنهائه 
دقيقة   32 ق���دره  زم��ن  يف  �ل�شباق 
خليفة  زميلهم  وج��اء  ثانية،  و34 
م�شاف يف �ملركز �لثالث بعد �إنهائه 
دقيقة   32 ق���دره  زم��ن  يف  �ل�شباق 
�لبطي  ر��شد  ف��از  كما  ثانية،  و49 

بلقب �أ�شرع مت�شابق يف �لبطولة.
بي�شري�  �أن��ت��ون��ي��و  م���ارك���ز  وح�����ش��د 

 10 �شباق  �الأول يف  �ملركز  كا�شرتو 
�ل�شباق  �إن��ه��ائ��ه  ب��ع��د  ك��ي��ل��وم��رت�ت 
دقيقة،   47:01 ق�����دره  زم����ن  يف 
�لثاين  �ملركز  تاله عثمان �شايف يف 
قدره  زم��ن  يف  �ل�شباق  �إن��ه��ائ��ه  بعد 
هالفارد  وج����اء  دق��ي��ق��ة،   48:38
بور�شيم يف �ملركز �لثالث بعد �إنهائه 
 51:29 ق����دره  زم����ن  �ل�����ش��ب��اق يف 
دقيقة. ويف فئة �ل�شيد�ت فازت �إيفانا 
كوالريك باملركز �الأول بعد �إنهائها 
 54:50 ق����دره  زم����ن  �ل�����ش��ب��اق يف 
دقيقة، تلتها كارولينا جوترييز يف 
�ل�شباق  �إنهائها  بعد  �لثاين  �ملركز 
�شاعة،   1:00:44 ق��دره  زم��ن  يف 
�ملركز  يف  تو�شتيك  جولينا  وج��اءت 
�لثالث بعد �إنهائها �ل�شباق يف زمن 

قدره 1:01:19 �شاعة.
ف��ري��ق بيت�س  ف���از  �ل��ف��رق  ف��ئ��ة  ويف 
�إنهاء  ب��ع��د  �الأول  ب��امل��رك��ز  بوتي1 
�أع�����ش��اء �ل��ف��ري��ق ل��ل�����ش��ب��اق يف زمن 
�ملركز  يف  ت����اله   ،57:54 ق�����دره 
�ل��ث��اين ف��ري��ق �إم ج��ي ووري�����رز دي 
�ل�شباق يف  �إن��ه��ائ��ه��م  بعد  ب��ي  �إك�����س 
وج����اء   ،1:00:42 ق������دره  زم�����ن 
فريق باريل كابابل يف �ملركز �لثالث 
�ل�شباق يف زمن قدره  �إنهائهم  بعد 

�شاعة.  1:08:10
وعرب �شعيد حارب �أمني عام جمل�س 
بت�شدر  ف��خ��ره  ع��ن  �لريا�شي  دب��ي 
�ملناف�شات  ه����ذه  يف  �الإم����ار�ت����ي����ني 
�لقيادة  �هتمام  �إن  وق���ال:  �لقوية، 
ودعمهم  �ل��وط��ن  ب�شباب  �لر�شيدة 

متابعة  على  وحر�شهم  با�شتمر�ر 
�ل��ري��ا���ش��ي��ني ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر لكي 
ي��ع��ت��ل��و� م��ن�����ش��ات �ل��ت��ت��وي��ج يف كافة 
�مل��ح��اف��ل �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل���دول���ي���ة هو 
�ل�شبب �الأ�شا�شي لتفوق �لريا�شيني 
�الإمار�تيني يف هذ� �لتحدي، وكلنا 
�الأوىل  باملر�كز  �أبنائنا  لفوز  فخر 
وتغلبهم على كل �لعقبات و�ل�شعاب 
�لتي �شنعت خ�شي�شاً الختبار قوة 
ول��ي��اق��ة وذك�����اء �مل��ت��ن��اف�����ش��ني، رغم 
�لعديد  ووج�������ود  �مل��ن��اف�����ش��ة  ����ش���دة 
من  �ملخ�شرمني  �لريا�شيني  م��ن 

�جلن�شيات �الأخرى.
و�أ������ش�����اف: ي��ح��ر���س جم��ل�����س دبي 
�ل���ري���ا����ش���ي ع���ل���ى دع�����م م���ث���ل هذه 
�لريا�شية  �لفعاليات  من  �لنوعية 

�أطياف  كافة  حث  �إىل  تهدف  �لتي 
�لريا�شة  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع 
و�ل��ن�����ش��اط �ل��ب��دين، وذل���ك ترجمة 
لدبي  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ل��ل��خ��ط��ة 
�لرب  يف  فعاليات  فنظمنا   ،2021
�ل�شحر�ء،  ويف  و�جل�����و  و�ل���ب���ح���ر 
تنب�س  مدينة  دب��ي  �أ�شبحت  حتى 
و�حليوية،  و�ل��ن�����ش��اط  ب��ال��ري��ا���ش��ة 
�لفريق  ب��روح  د�ئماً  نعمل  �أننا  كما 
�ل����و�ح����د م���ن خ����الل �ل���ت���ع���اون مع 
�لريا�شية  ���ش��و�ء  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة 
منها  �حل���ك���وم���ي���ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �أو 
و�خلا�شة، حيث يكمن دور �ملجل�س 
يف توعية �ملجتمع باأهمية �لريا�شة 
بني  �لبدين  �لن�شاط  ثقافة  ون�شر 

كافة �أو�شاط �ملجتمع.

�نق�شمو�  �لذين  �ملتناف�شون  وو�ج��ه 
�إىل �أربع فئات �لعديد من �لتحديات 
يف هذ� �ل�شباق حيث و�شل جمموع 
من  �أك���رث  تخطوها  �ل��ت��ي  �لعقبات 
م�شافة  ع��ل��ى  �م���ت���دت  ع��ق��ب��ة   30
ك��ي��ل��وم��رًت� وت��ن��وع��ت م���ا بني   20
�لباردة  �ملياه  وعبور  �ل�شباك  ت�شلق 
باحلبال،  و�ل��ت��ع��ل��ق  �ل��وح��ل  وب����رك 
و�لعبور  �الأن����اب����ي����ب  م����ن  و�مل��������رور 
وت�شلق  �ل�����ش��ائ��ك��ة  �الأ����ش���الك  حت���ت 
�لتحديات  م��ن  وغ��ريه��ا  �حل��ائ��ط، 
�أربع  �إىل  �ل�شباق  �الأخ��رى، و�نق�شم 
�ل�شغري  �ملتحدي  فئة  وه��ي:  فئات 
عمر  م��ن  �الأول  م�شتويني  و�شمت 
�شنو�ت،   10 عمر  حتى  �شنو�ت   6
�لفئة  �ل��ت��ن��اف�����س يف ه���ذه  و����ش��ت��م��ل 

كيلومرت  مل�����ش��اف��ة  ع��ق��ب��ات   6 ع��ل��ى 
و�ح���د ف��ق��ط غ��ري حم���ددة �لوقت، 
و�لثاين من عمر 10 �شنو�ت حتى 
عمر 15 �شنة و�شم �ل�شباق يف هذه 
�لفئة 12 عقبة مل�شافة 2 كيلومرت 
غ�����ري حم��������ددة �ل������وق������ت، و�ل���ف���ئ���ة 
�ل��ث��ان��ي��ة ه��ي ف��ئ��ة �مل��ت��ح��دي �ملقد�م 
م��ن عمر  ب��د�ي��ة  للمتناف�شني  وه��ي 
 15 يف  �لتناف�س  و�شملت  �شنة   16
كيلومرت�ت  خم�شة  مل�شافة  عقبة 
و�لفئة  �أي�شاً،  �لوقت  حم��ددة  غري 
�ل�شحر�ء  م��ت��ح��دي  ه���ي  �ل��ث��ال��ث��ة 
 16 �الأك��رب من  للمتناف�شني  وه��ي 
عام و�شملت �لتناف�س مل�شافة ع�شرة 
ك��ي��ل��وم��رت�ت غ���ري حم����ددة �لوقت 
عقبة   22 �ملتناف�شون  فيها  وو�ج��ه 

و�لفئة  �ل�����ش��ب��اق،  �إن���ه���اء  ���ش��ب��ي��ل  يف 
�ملتحدي �الأمثل وهي  �الأخ��رية هي 
�لفئات حيث خا�س  و�أ�شعب  �أق��وى 
فيها �ملتناف�شون �ل�شباق مل�شافة 20 
 30 ك��ي��ل��وم��رت�ً جم��ت��ازي��ن خاللها 
عقبة، و�رتبط �ل�شباق بزمن حمدد 
ت��وج��ب ع��ل��ى ك��ل �مل��ت��ن��اف�����ش��ني فيها 
�إن��ه��اء �ل�����ش��ب��اق ق��ب��ل �ن��ت��ه��اء �لوقت 

�ملحدد و�إال �عترب خارج �ملناف�شة. 
وي���ع���ت���رب ه�����ذ� �ل�������ش���ب���اق م����ن �أك����رث 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  مناف�شات 
�مل���ت���ح���دة ت�����ش��وي��ق��اً و����ش���ه���رة حيث 
ت�����ش��م��ن �ل�������ش���ب���اق جم���م���وع���ة من 
�لقوة  ت��خ��ت��رب  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات 
للمتناف�شني  و�ل��ذه��ن��ي��ة  �ل��ب��دن��ي��ة 
باالإ�شافة �إىل �ختبار مهار�ت �لعمل 
�لعامة  �لبدنية  و�للياقة  �جلماعي 
للم�شاركني، و��شطر �مل�شاركون �إىل 
و�حلمل  و�لقفز  و�لزحف  �لرك�س 
و�لت�شلق و�النزالق خالل طريقهم 
�إنهاء  بعد  وذل��ك  �لنهاية  خط  �إىل 
فئة  لكل  �ملحددة  للم�شافة  �جل��ري 
م�شتوى  �أو  معبد  غري  طريق  على 
و�ملنخف�شات،  ب��امل��رت��ف��ع��ات  وم��ل��يء 
ت�شمنها  �لتي  �لتحديات  �أهم  ومن 
�ل�����ش��ب��اق �جل���ري ع��ل��ى ح��ائ��ط قائم 
و�ل��ع��ب��ور م��ن خ���الل ح��ف��رة مليئة 
و�لقفز  �ملرتفعات  وت�شلق  بالطني 
باملياه  م��ل��يء  كبري  �شهريج  د�خ���ل 
ومن ثم ت�شلق �حلبال و�لت�شبث بها، 
�شنوياً  �لبطولة  ه��ذه  وت�شتقطب 
�للياقة  ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ي  �أف�����ش��ل 
ك��ب��رية من  �أع����د�د  و�أي�����ش��اً  �لبدنية 

هو�ة مناف�شات �لتحدي و�لقوة.

•• الفجرية - الفجر

لل�شطرجن  �ل���ف���ج���رية  ن�����ادي  �أع���ل���ن 
�لفجرية  ب���ط���ول���ة  ع����ن  و�ل���ث���ق���اف���ة 
�لدولية �الأوىل للقدرة �ل�شطرجنية، 
نوفمرب   11 ي�����وم  ���ش��ت��ق��ام  و�ل����ت����ي 
�مل��ق��ب��ل ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن �شمو 
�ل�شرقي  ح��م��د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
وب���دع���م فني  �ل���ف���ج���رية،  ع��ه��د  ويل 
م���ن �حت����اد �ل�����ش��ط��رجن، وذل����ك يوم 
كونكورد  بفندق  �ملقبل  نوفمرب   11
�لفجرية، و�لتي تقام لت�شجيع ون�شر 
للخطة  وتطبيقا  و�الإب���د�ع،  �البتكار 
 2013 ل���ل���ن���ادي  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ملوؤمتر  ذل��ك خ��الل  2108-. ج��اء 
مبقر  �لنادي  عقده  �لذي  �ل�شحفي 
�حت����اد �ل�����ش��ط��رجن ب��ح�����ش��ور �حلكم 
و�ملحا�شر �لدويل مهدي عبد�لرحيم 
�الأمني �لعام �مل�شاعد لالحتاد ع�شو 
جل��ن��ة �حل���ك���ام يف �الحت������اد �ل����دويل 
للعبة، �مل�شرف �لفني على �لبطولة، 
بركت  �آل  ع��ل��ي  ع���ب���د�هلل  و�ل���دك���ت���ور 

رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي، وحممد 
عبد�هلل �لزعابي نائب رئي�س �لنادي، 
�لعام  �الأمني  �لعبدويل  وعبد�لعزيز 
مدير  عبد�لرحمن  هيكل  وج��ا���ش��م 
ب��ال��ن��ادي، وحممد  �لالعبني  ���ش��وؤون 

عبد�هلل �ملدير �لفني لالحتاد.
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ور���ش��دت 
جو�ئز مالية قدرها 60 �ألف درهم، 
�لبطوالت  جو�ئز  �على  من  وتعترب 
ت��ن��ظ��م يف دولة  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ط��رجن��ي��ة 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة.
�آل بركت  �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل  ووج���ه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �ل�شكر 
حمد بن حممد �ل�شرقي حاكم �مارة 
دعم  م��ن  يقدمه  م��ا  على  �لفجرية 
للنادي�، و�إىل �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حمد 
�لكرمية للبطولة وحثه  يف رعايته 
ل��الع��ب��ني ع��ل��ى م��و����ش��ل��ت��ه �جلهود 
�المار�ت،  لدولة  �لنتائج  لتحقيق 
و�إىل ر�عي �حلركة �لريا�شية �شمو 
�ل�شرقي  حممد  ب��ن  �شالح  �ل�شيخ 

ودعمه  �ل���ك���رمي���ة  م��ت��اب��ع��ت��ه  ع���ل���ى 
�هتمام  م��ن  يوليه  مل��ا  �ل��الحم��دود 
رئي�س  و�أك�������د  ب���ال���الع���ب���ني.  د�ئ������م 
من  �الأول  ه��و  �حل���دث  �أن  �ل���ن���ادي 
�شطرجني  و�بتكار  �لعامل  يف  نوعه 
�إح�����د�ث نقلة  ج��دي��د، وي�����ش��اه��م يف 
نوعية يف مفهوم وتطوير �ملنظومة 
�ل�����ش��ط��رجن��ي��ة ب��ال��دول��ة م���ن حيث 
�لالعبني  فكر  ميكانيكية  تطوير 
وم���ه���ار�ت���ه���م و�ل������ذي ي��ع��ك�����س على 
�للعبة وحتقيق نتائج غري م�شبوقة 
تفا�شيل  ح���ل  �ىل  �ل��ط��ري��ق  وه����و 
�لهدف  وك��ان  �ل�شطرجنية  �للعبة 
ل�شقل  بركت  �ل  قانون  �بتكار  من 
�لالعبني  ل���دى  �ل��ف��ن��ي��ة  �جل���و�ن���ب 
�لرتكيز  من خالل حتفيزهم على 
على جميع م�شتويات �لفنية للعبة 

ومر�حلها.
و�أ�������ش������اف: م����ن خ�����الل �ل���در�����ش���ة 
و�لفنية،  و�الح�����ش��ائ��ي��ة  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�ت�شح وجود نقاط �شعف يف جو�نب 
كثرية لدى معظم العبي �المار�ت 

يف  �لتفكري  يف  جعلني  �ل���ذي  وه���ذ� 
كيفية تطوير هذه �جلو�نب وكيفية 
�أدى  �ل��ذي  �الم��ر  حتفيزهم عليها، 
و�لتحليل  و�ل��ت��ح��ري  �ل��ب��ح��ث  �ىل 
تفوقنا  دول  مع  �ملعيارية  و�ملقارنة 
م���ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل�����ش��ط��رجن��ي��ة ملدة 
�لتحليل  و�خلال�شة  ���ش��ن��و�ت     3
��شتطعت مع فريق �لعمل يف �جناز 
ببطولة  و�خل������روج  �مل�������ش���روع  ه����ذ� 

�لفجرية للقدرة �ل�شطرجنية.
حر�شنا  عبد�لرحيم:  مهدي  وقال 
�أن تكون يف يوم مميز وتاريخ مميز 
على  نوفمرب،   11 ي��وم  تقام  حيث 
�شباحا،   11 �ل�����ش��اع��ة  تنطلق  �أن 
5 مر�حل،  ت��ت��األ��ف م��ن  و�ل��ب��ط��ول��ة 
م�شائل  حل����ل  م����ر�ح����ل   4 م���ن���ه���ا 
�خلام�شة  و�مل���رح���ل���ة  ���ش��ط��رجن��ي��ة 
���ش��ط��رجن خ��اط��ف م�شجلة  ب��ط��ول��ة 
يف �الحتاد �لدويل لل�شطرجن حيث 
�الأوىل  �مل���ر�ح���ل  �ل���الع���ب يف  مي���ر 
�ل�شطرجن  ل��ع��ب��ة  م��ر�ح��ل  بجميع 
م��ن ن��ه��اي��ة �ل��ل��ع��ب��ة وو���ش��ط �للعبة 

وعمل ك�س مات مللك �خل�شم �شمن 
حركات حمددة ووقت حمدد.

�ل�شطرجنية  �مل�شائل  �أن  و�أ���ش��اف 
�لتي �شت�شتخدم يف �لبطولة و�شعها 
)�أ�شتاذة  �للعبة  خ��رب�ء  م��ن  فريق 
�أف�شل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك���ب���ار(  دول���ي���ني 
�لالعبني  م��ن��ه��ا جل��م��ي��ع  ����ش��ت��ف��ادة 
 3 و�خرتنا  �لبطولة  يف  �مل�شاركني 
متخ�ش�شني حمايدين من �الحتاد 
�ل�شطرجنية،  �مل�������ش���ائ���ل  ل���و����ش���ع 
و�شت�شهد �لبطولة تناف�شية �شديدة 

الأنها مفتوحة جلميع �جلن�شيات.
وك�����������ش�����ف ع�������ن ق������ي������ام وف���������د من 
�الأندية  ل��زي��ارة  و�ل���ن���ادي  �الحت����اد 
�أن����ح����اء  ك����اف����ة  �ل�������ش���ط���رجن���ي���ة يف 
�لدولة للرتويج للبطولة و�لدعوة 
ما  ي�شارك  �أن  و�ملتوقع  للم�شاركة، 
ي��ق��رب م��ن 30 ف��ري��ق��ا وي�����ش��م كل 
�للجنة  ور�شدت  العبني،   3 فريق 
درهم  �أل��ف   60 للبطولة  �ملنظمة 
�مل��ر�ك��ز �الأوىل.  ج��و�ئ��ز الأ���ش��ح��اب 
حيث �شتكون هناك 3 فئات �الأوىل 

16 �شنة  ل��ل��رج��ال و�ل��ث��ان��ي��ة حت��ت 
و�لثالثة حتت 10 �شنو�ت.

و�أ�شار �إىل �أن �لنادي �شيقوم بحملة 
�الأي���ام  خ���الل  للبطولة  ت��روي��ج��ي��ة 
�ملقبلة بعدما فتحنا باب �لت�شجيل 
����ش���و�ء ع��ل��ى �ل���ربي���د �الل���ك���رتوين 
على  “�لو�ت�شاب”  على  �أو  للنادي 
�الأول  للت�شجيل  يوم  �أخر  يكون  �أن 

من نوفمرب �ملقبل.
وقال حممد عبد�هلل �لزعابي نائب 
�لبطولة  �شعار  �إن  �ل��ن��ادي  رئي�س 
يجعله  �ل��ذي  بال�شكل  ت�شميمه  مت 
الإقامة  ق���ادت  م��ع��اين  ع���دة  يجمع 
�إمار�تيا  �ب��ت��ك��ار�  ك��ون��ه��ا  �ل��ب��ط��ول��ة 
عاملية  جهة  الأي  ي�شبق  مل  ج��دي��د� 
�لبطولة  ل��ع��ب  ب��ن��ظ��ام  ن��ف��ذت��ه  �ن 

�حل��ال��ي��ة، ف��ه��و ي�شري ال���ش��م �إم���ارة 
�لفجرية مكان �قامة �لبطولة، كما 
و�لبنف�شجي  �الأ���ش��ف��ر  �الأل����و�ن  �أن 
�ألو�ن  وه��ي  و�ل�شماوي  و�الأخ�����ش��ر 
�لريا�شية  �ل����روح  �ىل  �الإي��ج��اب��ي��ة 
�ل��ع��ال��ي��ة �ل���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا العبو 
�ل�شطرجن بينما ي�شري �مل�شباح مع 

�مل�شننات �ىل �البتكار و�الإبد�ع.

بــدعـــم جمـل�ش دبـــي الـريـا�ضــي جنـــاح بطــولـــة »حتـدي ال�ضحـراء«

تت رعاية حممد بن حمد ال�شرقي

نادي الفجرية ينظم البطولة الدولية للقدرات ال�ضطرجنية

باالأردن العربية  يف  بوك�ضينج  للكيك  ملنتخبنا  ميداليات    10

 مناف�ضات بطولة الدولة الإخرتاق ال�ضاحية ت�ضهد جناحا كبريا
�شهدت بطولة �لدولة �لفردية الإخرت�ق �ل�شاحية باكورة ن�شاط 
 –  2017 �لريا�شي  للمو�شم  �ل��ق��وى  الأل��ع��اب  �الم����ار�ت  �حت��اد 
2018 و�لتي �قيمت �م�س �الول جناحا كبري� مب�شاركة حظيت 

�لبطولة مب�شاركة 217 العبا والعبة .
�ألعاب �لقوى باأهمية  ونوه �شالح حممد ح�شن �أمني عام �حتاد 
ت��ع��اون �الندية  �ن  م�����ش��ري� �ىل  �ل��الع��ب��ني و�ل��الع��ب��ات  ب��ن��ت��ائ��ج 

و�هتمامها عك�س �الرقام �جليدة �لتي حققها �لالعبون .
و��شفرت نتائج �لبطولة يف مرحلة �لرجال و�لتي �شهدت م�شاركة 
46 العبا وم�شافتها 6 كيلومرت�ت عن فوز العب �لو�شل حممد 
 20.14 زم��ن  يف  �ل�شباق  م�شافة  وقطع  �الول  باملركز  عي�شى 

دقيقة وت���اله يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين الع��ب ن���ادي �الم����ار�ت 20.15 
دقيقة ثم العب نادي �حلمرية يف �ملركز �لثالث وزمنه 20.40 
دقيقة وعلى �شعيد مرحلة �ل�شباب و�لتي �شارك فيها 40 العبا 
�أمري  ع���ادل  �اله��ل��ي  ن���ادي  الع��ب  ف��از  كيلومرت�ت   4 وم�شافتها 
باملركز �الول وزمنه 16.14 دقيقة وتاله يف �ملركز �لثاين العب 
نادي �جلزيرة �حلمر�ء يا�شر �لزعابي وزمنه 16.30 دقيقة ثم 
 19.25 وزمنه  ثالثا  �شامل  خالد  �شامل  �حلمرية  ن��ادي  الع��ب 
تناف�شو�  61 العبا  م�شاركة  �لنا�شئني  و�شهدت مرحلة   . دقيقة 
فيما بينهم مل�شافة 3 كيلومرت�ت وفاز العب نادي �حلمرية عمار 
عبد �لقادر باملركز �الول وزمنه 10.32 دقيقة وتبعه يف �ملركز 

�لثاين العب نادي �لو�شل ��شربول روبوت 10.33 دقيقة وحل 
ثالثا العب �لبطائح دريد �أمين وزمنه 11.08 دقيقة.

�أما مرحلة �الأ�شبال وم�شافتها 2 كيلومرت فقد �شارك فيها 52 
العبا وجاء يف �ملركز �الأول العب نادي �لبطائح با�شل زيد �شالمة 
وزمنه 6.52 دقيقة ثم العب نادي خورفكان فينعيم حممد يف 
�ملركز �لثاين وزمنه7.02 دقيقة ثم العب نادي �ل�شارقة حممد 
7.08 دقيقة . وعلى �شعيد �لفتيات فقد  �شليمان ثالثا وزمنه 
تناف�شنت مل�شافة 2 كيلومرت و�حتكرت فتيات ر�أ�س �خليمة �ملر�كز 
�الول  �مل��رك��ز  يف  ع��ادل  علياء  �ل�شباق  وت�شدرت  �لثالثة  �الوىل 

وزمنها 9.14 دقيقة.

االأرجنتني تخو�ش ودية 
اأمام نيجرييا

“ر�ق�شي �لتانغو” �شيخو�س مبار�ة  �أكد �الحتاد �الأرجنتيني لكرة �لقدم �أن منتخب 
ودية �أمام نيجرييا يف 14 نوفمرب �ملقبل يف مدينة كر��شنود�ر �لرو�شية.

11 نوفمرب مبار�ة  �أن يخو�س �ملنتخب �الأرجنتيني يف  وكان قد تقرر يف وقت �شابق 
ودية �أمام رو�شيا يف �إعادة �فتتاح ملعب لوجنيكي يف مو�شكو �لذي �شي�شت�شيف نهائي 

مونديال 2018.
�لعام  �شامباويل هذ�  �ملدرب خورخي  �ملبار�ة �الأخرية ملنتخب  و�شتكون ودية نيجرييا 

بعد تاأهله للمونديال، علماً باأن �ملنتخب �الأفريقي تاأهل �أي�شاً لكاأ�س �لعامل. 
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�لعني  بطولة  مناف�شات  )�ل�شبت(  �أم�����س  �ختتمت 
�الإمار�ت  جامعة  يف  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �لدولية 
��شتقطبت  و�لتي  �لعني،  مبدينة  �ملتحدة  �لعربية 
�أب���رز الع��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ة م��ن �أكرث  جن��وم عامليني و 
44 دولة، ليتناف�شو� على مد�ر يومني و�لتي  من 
ت���ن���درج يف �ل��ت�����ش��ن��ي��ف �ل��ع��امل��ي الحت�����اد �الإم������ار�ت 
لبطولة  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  و�شل�شلة  للجوجيت�شو، 
�أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو، حيث فتحت 
�جلوجيت�شو  ف���رق  جميع  �أم����ام  �أب��و�ب��ه��ا  �ل��ب��ط��ول��ة 
�ملحلية و�لعاملية للم�شاركة ومتثيل كافة م�شتويات 

�لكفاء�ت �لريا�شية و�ملهار�ت و�لفئات �لعمرية.
�لدولية  �ل���ب���ط���والت  ث����اين  �ل���ع���ني  ب��ط��ول��ة  وت���ع���د 
�الإم���ار�ت  الحت���اد  �لريا�شي  �ملو�شم  �أج��ن��دة  �شمن 
بطولة  ع��ق��ب   2018  –  2017 للجوجيت�شو 
م�شاركة  على  �الحت��اد  ركز  حيث  �لدولية،  عجمان 
العبي �ملنتخب �لوطني لدولة �الإمار�ت بالبطولة، 

ع���ل���ى �شقل  ح���ر����ش���اً  وذل������ك 
وتزويدهم  �لالعبني  مهار�ت 
�حرت�فية  ت���دري���ب  ب�����ش��اح��ة 
قبيل  م����ه����ار�ت����ه����م  الإث�����������ر�ء 
�ملقبلة  �ل��دول��ي��ة  م�شاركتهم 
�لوطنية  يف بطولة كولومبيا 

ملحرتيف �جلوجيت�شو.

التنظيم  مب�شتوى  اإ�شادة 
ــب  ــخ ــت ــن ومـــ�ـــشـــاركـــة امل

الوطني
و�أ����ش���اد ���ش��ع��ادة حم��م��د �شامل 
رئي�س �حتاد  نائب  �لظاهري، 

�لتنظيم لبطولة  �الإمار�ت للجوجيت�شو، مب�شتوى 
و�ملناف�شات  �جلوجيت�شو،  ملحرتيف  �لدولية  �لعني 
�ملحرتفني  �لالعبني  من  �لعديد  ��شتقطبت  �لتي 
على  ي��وؤك��د  �ل���ذي  �الأم���ر  و�إقليمياً،  وع��امل��ي��اً  حملياً 

مكانة �لبطولة على �شاحة ريا�شة �جلوجيت�شو.
يدعم  �لبطولة  هذه  تنظيم  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ�شار 
ح�شور  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �الحت���اد  ��شرت�تيجية 
تبنيها  �إىل  �ملجتمع  ودف���ع  �جلوجيت�شو،  ري��ا���ش��ة 
قائاًل:  �الأج���ي���ال،   تتناقله  ح��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  لت�شبح 
لالعبي  �مل��ب��ه��ر  �مل�����ش��ت��وى  ب��روؤي��ة  للغاية  “�شعد�ء 
�الأمر  �لبطولة،  فعاليات  خالل  �لوطني  منتخبنا 
�ملناف�شة يف  على  ج���د�رة العبينا  ي��وؤك��د على  �ل��ذي 
يف  و�ال���ش��ت��م��ر�ر  �ل��دول��ي��ة  �لريا�شية  �ملحافل  �شتى 
حتقيق �مل��زي��د م��ن �الإجن������از�ت ه���ذ� �مل��و���ش��م ورفع 
��شم دولتنا �لغالية عالياً. كل �لتوفيق للم�شاركني 
يف ب��ط��ول��ة �ل��ع��ني �ل��دول��ي��ة م��ن الع��ب��ني حمليني 

ودوليني، ذكور و�إناث، حمرتفني ونا�شئني”.

تفوق لعبي املنتخب الوطني
ومن جانبه، قال من�شور �لظاهري، ع�شو جمل�س 
�إد�رة �حتاد �الإمار�ت للجوجيت�شو: “�أ�شحت ريا�شة 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و م��ق�����ش��د ����ش��رت�ت��ي��ج��ي، ف��ع��ل��ى مد�ر 
�ل�شنو�ت �ملا�شية، جنحنا يف �لو�شول �إىل �الآالف من 
طالب �ملد�ر�س لن�شر �لريا�شة وتعزيز �مل�شاركة بها، 
�أبطال �جلوجيت�شو، وظهرت  وبناء جيل قوي من 
�ل��الع��ب��ني يف  �أد�ء  ه��ذه �جل��ه��ود يف م�شتوى  ث��م��ار 
بطولة  وتاأتي  �لدولية،  وكذلك  �ملحلية  �لبطوالت 
ومن  ذل��ك.  على  مثال  خ��ري  �ل��ي��وم  �لدولية  �لعني 
�أه���م �مل��وؤ���ش��ر�ت �ل��ت��ي تثبت م��ك��ان��ة �الإم�����ار�ت على 
والعبينا  منتخبنا  تناف�س  هي  �جلوجيت�شو  �شاحة 
بتاريخ طويل يف  تتمتع  وتفوقهم على العبي دول 

ريا�شة �جلوجيت�شو”.
و�أكد �لظاهري على �أهمية �لبطوالت �ملحلية �لتي 
يحر�س �الحتاد على �إقامتها يف كافة �أنحاء �لدولة، 
كونها تعزز من مكانة �ملدينة �أو �الإمارة �ملقامة بها، 
�أنحاء �لدولة  وتوفر فر�شة لالعبني من خمتلف 
للبطوالت  و�ال�شتعد�د  و�أد�ئ��ه��م  مهار�تهم  لقيا�س 
ت��ع��زي��ز �لتفاعل  �ل��دول��ي��ة، ع����الوة ع��ل��ى دوره����ا يف 
�ملجتمعي مع ريا�شة �جلوجيت�شو، وجذب �الأهايل 
�أبنائهم  �ل��ذي��ن ي��ح��ر���ش��ون ع��ل��ى �حل�����ش��ور ل��دع��م 

وبناتهم �مل�شاركني.

ا�شرتاتيجية فنية جديدة: نا�شئون يناف�شون 
حمرتفني

بكونها  �لعني  بطولة  وتتميز 
�أول بطولة ي�شارك بها العبون 
خا�شة  ف����ئ����ات  يف  ن���ا����ش���ئ���ون 
باملحرتفني يف دولة �الإمار�ت، 
�الأم���ر �ل��ذي يعد دالل��ة قوية 
ومتر�شهم  ج��اه��زي��ت��ه��م  ع��ل��ى 
و�مل�شاركة  ب��ج��د�رة  للمناف�شة 
�لدولية  �مل���ح���اف���ل  ك���اف���ة  يف 
لتمثيل دول��ة �الإم��ار�ت �شمن 
ف��ئ��ات ت��ع��د �ع��ل��ى م��ن فئاتهم 
جتهيزيهم  ب����ه����دف  وذل��������ك 

ملناف�شة العبني دوليني
�لبلو�شي،  ي��و���ش��ف حم��م��د  ق���ال  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
مدير �الإد�رة �لفنية باحتاد �الإمار�ت للجوجيت�شو: 
“ين�شب تركيزنا يف بطولة �لعني �لدولية ملحرتيف 
�جلوجيت�شو على م�شاركة �لنا�شئني حتت 18 �شنة 
يف فئات �ملحرتفني مبختلف �الأوز�ن، يف خطوة هي 
دقيقة  در��شة  بعد  تاأتي  ولكنها  نوعها،  من  �الأوىل 
من قبل �للجنة �لفنية باالحتاد، ليتناف�س �لنا�شئني 
يتمثل  حيث  �ملحرتفني،  وم��ع  �ملحرتفني  فئات  يف 
لهم  فر�شة  وت��وف��ري  �ل��الع��ب��ني  تطوير  يف  هدفنا 
لالحتكاك بالعبني �أكرث تقدماً وخربة، مبا ي�شب 

�ال�شتحقاقات  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
وعلى  �ل����ق����ادم����ة،  �ل����دول����ي����ة 
ر�أ�شها دورة �الألعاب �الآ�شيوية 

بجاكرتا 2018.”

يف  لالإمارات  م�شّرف  اأداء 
اليوم الأول

و�شهد يومي �لبطولة م�شتوى 
بني  قوية  ومناف�شات  متميز 
�مل�����ش��ارك��ني �شمن  �ل��الع��ب��ني 
خالل  بدلة”  “بدون  ف��ئ��ة 
�حت�شن  و�ل��ذي  �الأول،  �ليوم 
ن�����ز�الت ���ش��م��ن 40 ف��ئ��ة من 

خمتلف �الأوز�ن للمحرتفني حاملي خمتلف �أنو�ع 
يطمحون  �لذين  �لالعبون  تاألق  حيث  �الأح��زم��ة، 
لنيل ت�شنيف عاملي جديد بعرو�س مبهرة لتقنيات 
م��ت��ط��ورة �رت��ق��ت مب�����ش��ت��وى �مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ب�شاط 

�لبطولة.
وقدم العبو دولة �الإمار�ت �أد�ًء م�شّرفاً يف مناف�شات 
�أول �أي����ام �ل��ب��ط��ول��ة �ل��دول��ي��ة، ح��ي��ث �ن��ت��زع حممد 
علي  �شامل  وف��از  73 كجم،  وزن  ذهبية  �ملطرو�شي 
فاز  بينما  نا�شئني،  كجم   46 وزن  بذهبية  مبارك 
نا�شئني،  كجم   50 وزن  بذهبية  �الأح��ب��اب��ي  حمد 
نا�شئني،  كجم   55 وزن  بذهبية  �لظاهري  و�شامل 
نا�شئني،  ك��ج��م   60 ب��ذه��ب��ي��ة  �مل���ن���ذري  �هلل  وع��ب��د 
نا�شئني،  كجم   66 بذهبية  �حلا�شمي  �هلل  وع��ب��د 
وماهر �لطاهر بذهبية 73 كجم نا�شئني، وخليفة 
وعبد  �أب��ي�����س،  ح���ز�م  كجم   60 بذهبية  �لها�شمي 
حز�م  كجم   75 وزن  بذهبية  �لربغوثي  �لرحمن 
�أبي�س، وخالد �لطاهر بذهبية وزن 60 كجم حز�م 

كجم   83 وزن  بذهبية  �لبلو�شي  وح��م��د�ن  �أزرق، 
 108 �لكعبي بذهبية وزن  وز�ي��د  بنف�شجي،  حز�م 

كجم حز�م بني.
وتعليقاً على فوزه، قال حمد 
بنادي  �ل����الع����ب  �الأح����ب����اب����ي 
“�شعيد  للجوجيت�شو:  �لعني 
حققته  �ل���ذي  بالنجاح  ج���د�ً 
جلهود  ن����ت����اج  وه������و  �ل�����ي�����وم، 
طوياًل.  ��شتمرت  وتدريبات 
وعائلتي  مل��درب��ي  �ل�شكر  ك��ل 
�ل�����ذي�����ن ������ش�����ان�����دوين خ����الل 
و�أتطلع  �ال���ش��ت��ع��د�د،  مرحلة 
�ملناف�شات  م��ن  للمزيد  ح��ق��اً 
�شاء  �إن  �ملقبلة  و�ل��ن��ج��اح��ات 

�هلل.”

يف  امل�شتوى  عــاملــي  اأداء 
اليوم الثاين

ويف ث���اين �أي����ام �ل��ب��ط��ول��ة، ���ش��ه��دت م��ن��اف�����ش��ات فئة 
من  فئة   110 ع��رب  و�الإن���اث  للذكور  “بالبدلة” 
خمتلف �الأوز�ن للمحرتفني حاملي خمتلف �أنو�ع 
بنز�الت  �ملناف�شة  �شاحة  �م��ت��الأت  حيث  �الأح��زم��ة، 
�أقل ما يقال عنها �أنها عاملية �مل�شتوى، حيث �أظهر 
�لالعبون �ملتناف�شون كافة مهار�تهم �شعياً للو�شول 

لذهبية فئاتهم.
 55 وزن  بذهبية  �لفوز  من  �مل�شقري  علي  ومتكن 
نا�شئني،  �أب��ي�����س  ح����ز�م  ك��ج��م 
بذهبية  �ل��ر����ش��دي  علي  وف���از 
�أبي�س  ح���ز�م  ك��ج��م   60 وزن 
�لقبي�شي  �هلل  وعبد  نا�شئني، 
حز�م  كجم   94 وزن  بذهبية 
�أب����ي���������س ن���ا����ش���ئ���ني، و�����ش����اري 
�لكتبي بذهبية وزن 46 كجم 
وخالد  ن��ا���ش��ئ��ني،  �أزرق  ح���ز�م 
كجم   50 وزن  بذهبية  �لعلي 
وحممد  نا�شئني،  �أزرق  ح��ز�م 
 55 وزن  بذهبية  �ل��ع�����ش��اري 
نا�شئني،  �أزرق  ح�����ز�م  ك��ج��م 
بذهبية  �مل���ن���ذري  �هلل  وع���ب���د 
وزن 60 كجم حز�م �أزرق نا�شئني، و�شامل �لظاهري 

بذهبية وزن 94 كجم حز�م �أزرق نا�شئني.
�أما عن فئات �لفتيات، ففازت ندى �لبلو�شي بذهبية 
وزن 63 كجم حز�م �أبي�س نا�شئني، ونو�ل �لبلو�شي 
نا�شئني،  �أب��ي�����س  ح����ز�م  ك��ج��م   82 وزن  ب��ذه��ب��ي��ة 
حز�م  كجم   48 وزن  بذهبية  �لنعماين  و�شريفة 
 57 وزن  بذهبية  �لهنائي  وم��ه��رة  نا�شئني،  �أزرق 
كجم حز�م �أزرق نا�شئني، وعفرة �لعلي بذهبية وزن 
�لعرياين  ولطيفة  نا�شئني،  �أزرق  ح��ز�م  كجم   63

بذهبية وزن 82 كجم حز�م �أزرق نا�شئني.
�حلمادي  �إبر�هيم  ففاز  �ملحرتفني،  فئات  عن  �أم��ا 
�لها�شمي  �أبي�س، وخليفة  56 كجم حز�م  بذهبية 
بذهبية 62 كجم حز�م �أبي�س، وعبد �هلل �جلنيبي 
�لنو�د  �أبي�س، وحمد  69 كجم حز�م  بذهبية وزن 
56 كجم حز�م �أزرق، وخالد �لطاهر  بذهبية وزن 
�أزرق، وعبد �لرحمن  62 كجم حز�م  بذهبية وزن 
ور��شد  �أبي�س،  77 كجم حز�م  بذهبية  �لربغوثي 

وعلي  �أبي�س،  ح��ز�م  كجم   110 بذهبية  �مل��ه��ريي 
�أب��ي�����س، وثامر  62 ك��ج��م ح����ز�م  ب��ذه��ب��ي��ة  ح�����ش��ن 
�ل�شام�شي بذهبية 69 كجم حز�م �أبي�س، وحممد 
كجم   110 ب��ذه��ب��ي��ة  ح�����ش��ني 
عي�شى  وحميد  �أب��ي�����س،  ح���ز�م 
ح�����ز�م  ك����ج����م   77 ب���ذه���ب���ي���ة 
ن����و�د بذهبية  �أب��ي�����س، وح��م��د 
خالد  �أزرق،  ح���ز�م  ك��ج��م   56
كجم   62 ب��ذه��ب��ي��ة  �ل���ط���اه���ر 
�لكعبي  وخليفة  �أزرق،  ح���ز�م 
�أزرق،  69 كجم حز�م  بذهبية 
وزن  بذهبية  �لنعيمي  وح��م��د 
و�أحمد  �أزرق،  ح��ز�م  كجم   85
كجم   94 وزن  بذهبية  م���ر�د 
�لكعبي  وخ���ال���د  �أزرق،  ح����ز�م 
بذهبية وزن 110 كجم حز�م 
�أزرق، وخالد �لدرمكي بذهبية 
وزن 85 كجم حز�م �أزرق، وحممد �ملنهايل بذهبية 
�حلمادي  و�شعود  بنف�شجي،  ح��ز�م  كجم   69 وزن 
وجا�شم  بنف�شجي،  ح���ز�م  كجم   85 وزن  بذهبية 
بنف�شجي،  ح���ز�م  ك��ج��م   69 وزن  بذهبية  م��ب��ارك 
110 كجم حز�م  وزن  بذهبية  �ل�شام�شي  وحممد 

بنف�شجي.
ومنى �ملرزوقي بذهبية وزن 49 كجم حز�م �أبي�س، 
مرمي �لعامري بذهبية وزن 70 كجم حز�م �أبي�س، 
وودمية �ليافعي بذهبية وزن 49 كجم حز�م �أزرق، 

وم��ه��ا �ل��ه��ن��ائ��ي ب��ذه��ب��ي��ة وزن 
�أزرق، وخولة  55 كجم حز�م 
62 كجم  �حلاج بذهبية وزن 
�ملطرو�شي  وب�����ش��اي��ر  �أزرق، 
حز�م  كجم   70 وزن  بذهبية 

�أزرق.
ومن جانبه، قال ز�يد �لكعبي، 
بني،  ح���ز�م  ك��ج��م   110 وزن 
�لوطني:  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وجن�����م 
فر�شة  �لبطولة  ه��ذه  “تعد 
للبطوالت  لال�شتعد�د  مهمة 
�ملقبلة، �أولها بطولة �لبحرين 
�الأ�شبوع �ملقبل، وحر�شت على 
ت��ك��ث��ي��ف �ل���ت���درب ق��ب��ي��ل هذه 

و�أد�ء  ق��وي،  �ملناف�شات  م�شتوى  �أن  حيث  �لبطولة، 
�لالعبني �مل�شاركني من كافة �لبلد�ن ي�شكل حتدياً 

كبري�ً يوجب علينا �ال�شتعد�د الأجله”.
من جهته، قال طالب �لكربي، وزن 77 كجم حز�م 
بطولة  “متيزت  �لوطني:  منتخبنا  وجن��م  �أ���ش��ود، 
�أو�شع وم�شتوى مهار�ت  �لعني هذ� �لعام مب�شاركة 
�أعلى مقارنة بالبطولة �ل�شابقة، و�أنا �شعيد للغاية 
بامل�شاركة بها خا�شة مع �قرت�ب بطولة كولومبيا 
�لتي تعد و�حدة من �أهم �ملحطات �لدولية �ملقبلة، 
�مل�شاركة  ت��وج��ب علينا �ال���ش��ت��ع��د�د م��ن خ��الل  ل��ذ� 
مبثل هذه �لبطوالت �لتي تعمل على تعزيز خربتنا 
يف مناف�شة العبني دوليني و�ختبار مهار�تنا لنكون 
دول��ت��ن��ا �حل��ب��ي��ب��ة يف  لتمثيل  �ال���ش��ت��ع��د�د  �أمت  ع��ل��ى 

�لبطوالت �لدولية �ملقبلة”.
ك��ج��م حز�م   62 وزن  م����ر�د،  وق���ال حم��م��د خليفة 
�أزرق: “يعد هذ� هو �لعام �لثالث �لذي �أ�شارك به يف 

بطولة �لعني �لدولية، ومن �جللي تطور م�شتوى 
مهار�تنا  من  يعزز  مما  �ملناف�شات،  و�شدة  �لبطولة 
نقدمه  �ل���ذي  �الأد�ء  مب�شتوى  ويعلو  كم�شاركني 

خالل �لنز�الت.”
�أف�شل  لت�شنيف  وبالن�شبة 
�أكادميية لليوم �لثاين، ح�شل 
�ملركز  على  �لكوماندو  فريق 
نقطة،   2750 بو�قع  �الأول 
يليه نادي �لعني للجوجيت�شو 
يليه  ن��ق��ط��ة،   1700 ب��و�ق��ع 
بو�قع  دب����ي  ن���وج���ري�  ف���ري���ق 

1470 نقطة.

دعم ال�شركاء الإعالميني 
وتغطيتهم امل�شتمرة عززت 

من انت�شار الريا�شة
�ملرزوقي  ح�شني  حممد  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
يف  و�مل���ال���ي���ة  و�الت�������ش���ال  �ل��ت�����ش��وي��ق  �إد�رة  م���دي���ر 
للغاية  “فخورون  للجوجيت�شو:  �الإم����ار�ت  �حت��اد 
ب��ال�����ش��ر�ك��ات �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل��ت��ي��ن��ة �ل��ت��ي حتظى 
و�لتي  �الإم���ار�ت،  دول��ة  ريا�شة �جلوحيت�شو يف  بها 
جت�شد �ملعنى �حلقيقي للتعاون �لهادف، حيث تعزز 
�جلوحيت�شو  ريا�شة  تر�شيخ  م��ن  �ل�����ش��ر�ك��ات  ه��ذه 
ب���ني قو�عد  و�ن��ت�����ش��اره��ا  �الإم�����ار�ت�����ي  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
جماهريية عري�شة، �الأمر �لذي ي�شهم ب�شكل كبري 
يف حتقيق م�شاعينا �لر�مية �إىل بناء جيل �إمار�تي 

و�عد وقوي”.
بالدعم  �مل���رزوق���ي  �أ����ش���اد  ك��م��ا 
�الإعالمي �لكبري �لذي حتظى 
�جلوجيت�شو،  ري����ا�����ش����ة  ب�����ه 
�ل�شكر  ب���خ���ال�������س  م���ت���وج���ه���اً 
�الإعالمية  للجهات  و�لتقدير 
خمتلف  يف  �ل���ت���و�ج���د  د�ئ���م���ة 

فعاليات �جلوجيت�شو.
 و�أ�شاف �ملرزوقي: “ال ي�شعنا 
�ل�شكر  ب��ع��م��ي��ق  �ل���ت���وج���ه  �إال 
�الإعالمية  �جل���ه���ات  ل��ك��اف��ة 
ع���ل���ى تقدمي  �ل���ت���ي حت���ر����س 
الأن�شطة  و������ش����ع����ة  ت���غ���ط���ي���ة 
ي�شهم يف  �ل��ذي  �الأم��ر  �لوطني،  و�ملنتخب  �الحت��اد 
و��شرت�تيجيته  �جلوجيت�شو  �حت���اد  م�شرية  دع��م 
�جلوجيت�شو  ريا�شة  ون�شر  �جل��دي��دة  �لت�شويقية 
�لنا�س  الي�شكر  من  و�أ���ش��اف:  نطاق”.  �أو�شع  على 
ريا�شة  ن��ق��ل  يف  �الع��الم��ي��ني  دور   ، �هلل  ي�شكر  ال 
�جلوجيت�شو حمليا وعامليا ال ي�شتحق �لثناء فح�شب 
بل �لتقدير و�ل�شكر ، حيث �أنهم كانو� د�ئما معنا يف 
�حلقيقية  �ل�شورة  لنقل  قلب �حلدث وجمتهدين 
عن قيم هذه �لريا�شة ومنافعها ملجتمع �المار�ت، 

فلهم منا كل �ل�شكر و�لثناء و�لتقدير.
وحتظى بطولة �لعني �لدولية ملحرتيف �جلوجيت�شو 
2017 بدعم كبري من �شركائها �ال�شرت�تيجيني 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، وقنو�ت  م���ب���ادل���ة  ب�����ش��رك��ة  مم��ث��ل��ني 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة، و�الحت����اد ل��ل��ط��ري�ن، ووز�رة 
و�شركة  �الإ���ش��الم��ي،  �أبوظبي  وم�شرف  �لد�خلية، 
�أدنوك �لوطنية، وباملز �لريا�شية، و�شركة �الإمار�ت 
�لريا�شي،  �أبوظبي  وجمل�س  لالألومنيوم،  �لعاملية 

�الإ�شالمية  و�آف�������اق  و�مل���ع���رف���ة،  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ود�ئ�������رة 
�لقاب�شة،  خاجة  و�آل  ل��الأزي��اء،  ول���وز�ن  للتمويل، 
�ملتحدة،  �ل�����ش��ق��ر  �مل���ا����ش���ي، وجم��م��وع��ة  و�ل�����ش��ي��ف 
وجمموعة كافالو، و�لتي تهدف جميعها �إىل زيادة 
�لريا�شة،  بهذه  و�لعاملي  �ملحلي  و�الهتمام  �لوعي 
مبا ي�شمن �إطالع �جلماهري على كافة �لتطور�ت 

و�مل�شتجد�ت و�لنتائج.
�ل��ظ��اه��ري، �ملدير  �أح��م��د عتيق علي  وب����دوره، ق��ال 
�أبوظبي  مب�������ش���رف  �ل���ع���ني  مل��ن��ط��ق��ة  �الإق���ل���ي���م���ي 
�ل���دول���ي���ة  �ل����ع����ني  ب���ط���ول���ة  “تعد  �ال������ش�����الم�����ي: 
للجوجيت�شو و�حدة من �ملبادر�ت �لعديدة �لتي قام 
م�شرف �أبوظبي �الإ�شالمي بدعمها �شمن ريا�شة 
�جلوجيت�شو، وذلك الأهمية �لدور �لذي تلعبه هذه 
و�لقوة  و�لثقة  �النتماء  من  روح  بناء  يف  �لريا�شة 
ال  ريا�شة  كونها  �شبابنا،  م��ن  و��شعة  ق��اع��دة  ل��دى 
�جتماعية  �شريحة  �أو  ع��م��ري��ة  ف��ئ��ة  ع��ل��ى  تقت�شر 
�أفر�د  خمتلف  تالئم  عامة  ريا�شة  هي  بل  معينة، 
�لر�ئدة  �مل�شارف  �أب���رز  �أح��د  وباعتبارنا  �ملجتمع. 
بطولة  بدعم  نفتخر  �لقادمة،  �الأج��ي��ال  متكني  يف 
�لعني �لدولية للجوجيت�شو”.

ا�شتقطاب لعبني دوليني
�لعام  ه��ذ�  �لبطولة  ور�شخت 
مكانتها كمحطة دولية بارزة 
�جلوجيت�شو  ����ش���اح���ة  ع���ل���ى 
�ل��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث مت��ك��ن��ت من 
دوليني  الع���ب���ني  ����ش��ت��ق��ط��اب 
�لالعب  �أب��رزه��م  متميزين، 
�ملنفردي،  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ن��ي 
ب���ذه���ب���ي���ة وزن  و�ل��������ذي ف������از 
�أول  ب��دل��ة  ب����دون  ك��ج��م   83
�أي�������ام �ل���ب���ط���ول���ة، و�ل���الع���ب 
عبد  ي��و���ش��ف  عقيل  �ل��ك��وي��ت��ي 
بدون  ك��ج��م   92 وزن  بف�شية  ف���از  و�ل����ذي  �هلل، 
مب�شاركته  �شعادته  ع��ن  عقيل  ع��رب  حيث  ب��دل��ة، 
“�أ�شكر  قائاًل:  �لثاين،  باملركز  و�لفوز  بالبطولة 
دول���ة �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى �لتنظيم 
�ل���ر�ئ���ع و�ل�����ش��ك��ل �مل�����ش��رف ل��ه��ذه �ل��ب��ط��ول��ة، وهو 
ملزيد  قدماً  �أتطلع  و�أن��ا  بكثري،  توقعاتنا  ف��اق  ما 
�لتي  �ملقبلة  �لدولية  بالبطوالت  �مل�شاركات  من 

تنظمها �لدولة”.

العربية  الإمــــارات  جامعة  فريق  تكرمي 
املتحدة التطوعي

�الإم��ار�ت للجوجيت�شو فريق جامعة  وكرم �حتاد 
�الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ط��وع��ي، �لذين 
�ملبذولة  جلهودهم  �لبطولة،  تنظيم  يف  �شاركو� 
يليق  ب�شكل  وتنظيمها  �ل��ب��ط��ول��ة  �إجن����اح  ب��ه��دف 
مبكانتها، وذلك من منطلق حر�س �الحتاد على 
�ن�شجاماً  �لتطوعي  �لعمل  فرق  و��شتقطاب  دعم 
مع مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
�أطلق من  �ل��ذي  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي 

خاللها �ملن�شة �لوطنية للتطوع.
و�أك��د �الحت��اد �أن فريق جامعة �الإم��ار�ت �لعربية 
يف  ومتيزهم  جناحهم  �أثبتو�  �لتطوعي  �ملتحدة 
�مل�شاهمة يف �إخر�ج �لبطولة بهذ� �لرقي، وتعليقاً 
ق�شم  رئي�س  �لبلو�شي،  �إب��ر�ه��ي��م  ق��ال  ذل��ك،  على 
�لعربية  �الإم����ار�ت  بجامعة  �لطالبية  �الأن�شطة 
يتطوع  �لتي  �لثالثة  �ل�شنة  ه��ي  “هذه  �ملتحدة: 
ب��ه��ا ط���الب ج��ام��ع��ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
�لدولية  �ل��ع��ني  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
هذه  ت�شيف  �الآخ�����ر،  ت��ل��و  وع���ام���اً  للجوجيت�شو، 
و�شهدنا  �لتطوعية،  طالبنا  خ��ربة  �إىل  �لتجربة 
هذ� �لعام �إقبااًل كبري�ً من �لطالب على �لتطوع 

للم�شاركة بتنظيم �لبطولة.”
 ومن جانبه، قال �لطالب حمزة ز�هد �أحد �أع�شاء 
للغاية  وف��خ��ور  �شعيد  “�أنا  �ل��ت��ط��وع��ي:  �ل��ف��ري��ق 
مب�شاهمتي يف تنظيم بطولة �لعني �لدولية هذ� 
�أ�شاف  �ل�شكل �مل�شرف، مما  �لعام و�إظهارها بهذ� 
يل خربة جيدة �كت�شبتها من خالل �لتعامل مع 

�جلمهور و�مل�شجعني وكذلك �لالعبني”.  

و�شط ح�شور جماهريي كبري ومناف�شات قوية

ختام باهر لبطولة العني للجوجيت�ضو و�ضط م�ضاركة المعة من جنوم حمرتفني 

•حممد �شامل 
الظاهري: 

م�شتوى مبهر 
لالعبي املنتخب 

الوطني

•حممد املرزوقي: 
دعم ال�شركاء 

الإعالميني وتغطيتهم 
امل�شتمرة عززت من 

انت�شار الريا�شة

•اإ�شادة وا�شعة 
مب�شتوى التنظيم 

والدعم الالحمدود 
من خمتلف ال�شركاء 

لإجناح البطولة

•من�شور الظاهري: 
الريا�شة اأ�شحت 

مق�شدًا ا�شرتاتيجيًا 
وحمل اأنظار حمبي 

الريا�شة

•يو�شف البلو�شي: 
يف خطوة هي الأوىل 

من نوعها، نا�شئون 
يناف�شون بفئات 

املحرتفني
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لوحة و�ضورة.. معر�ش فني بجامعة ال�ضارقة
�فتتح �الأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة، �شمن 
�أن�شطة �ملر�شم �جلامعي يف عمادة �شوؤون �لطالب، معر�س )لوحة و�شورة(
جامعة  يف  �لطالب  �شوؤون  عمادة  مببنى  �لفوتوغر�يف  و�لت�شوير  للر�شم 

�ل�شارقة وي�شتمر لثالثة �أيام.
�لطالب،  ���ش��وؤون  عميد  در�ب�شة  حممود  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �الفتتاح  ح�شر 
و�الأ�شتاذ �لدكتور عبد �ل�شاحب مهدي �لقائم باأعمال كلية �لفنون �جلميلة 
�اللتز�م، وعدد من  �لر�شيد حممد مدير مكتب  و�ل�شيد عبد  و�لت�شميم، 

�أع�شاء �لهيئتني �لتدري�شية و�الإد�رية و�لطلبة.

بد�أت �حتفاالت �لكري�شما�س يف )ذ� هادل( بفندق �شيتي ماك�س �لرب�شاء 
من  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  كافة  يف  متبع  تقليد  وه��و  �لكعكة،  خلط  باحتفالية 
�لطيبة  �الأخ��ب��ار  بتوقع  نذير  �إن��ه  ويقال  �لكري�شما�س  كعكة  �إع��د�د  �أج��ل 

و�ل�شعادة.
�ملكونات  يخلطو�  لكي  �لبار  �شيوف  �جتمع  �ملبهجة..   �ملنا�شبة  هذه  يف 
�ملختلفة من �لفاكهة، �ملك�شر�ت و�لبهار�ت مع �مل�شروبات �لتقليدية لكعكة 
�لكري�شما�س. �لزبيب، �لك�شم�س �الأ�شود، �لقر��شيا، �لبلح، �لكرز، �شر�ئح 
�لربتقال �ملحمر، ق�شر �لليمون، و�ملك�شر�ت مثل �لكاجو، �لف�شتق و�للوز 
تخلط مع بهار�ت طازجة وت�شكيلة من �مل�شروبات. ثم يتم تخزين هذه 

�ملكونات يف حاويات لعدة �أ�شابيع قبل خبز كعكة �لكري�شما�س.
 يعود هذ� �لتقليد �إىل �لقرن �ل�شابع ع�شر يف �أوروبا ويوؤذن ببدء مو�شم 

�حل�شاد.

دبي للثقافة تعزز الوعي بالرتاث االإماراتي يف دبي مول
تو��شل هيئة دبي للثقافة و�لفنون )دبي للثقافة(، �لهيئة �ملعنية ب�شوؤون �لثقافة و�لفنون و�لرت�ث يف �الإمارة، جهودها لرفع م�شتوى �لوعي 
مب�شهد �لرت�ث �الإمار�تي �ملتنامي، من خالل توفري �حلرفيني من �لرجال و�لن�شاء للم�شاركة يف �لفعاليات �لثقافية و�لرت�ثية �لتي �أقامها 
ا من 9 �إىل 12 �أكتوبر. و�أقيم �حلدث لالحتفال بالتاريخ  دبي مول خالل �لفرتة من 10 �إىل 30 �شبتمرب �ملا�شي، وخالل هذ� �ل�شهر �أي�شً
�لغني لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك من خالل �لتو��شل مع �ملجتمع، و�إقامة عدد من ور�س �لعمل �لرت�ثية و�الأن�شطة �لثقافية 

بطريقة تفاعلية.
ومت خالل �حلدث عر�س جمموعة من �حلرف �لتقليدية، مبا يف ذلك طرق �إعد�د �لقهوة، و�شنع �لتلي و�لقطان و�لنق�س على �لف�شة، حيث 

��شتمتع �جلمهور مبتابعة مهار�ت �حلرفيني يف �أثناء قيامهم باأعمالهم. 
ي�شاعدها على  �لفنون، مبا  و�ملحافظة على هذه  �ملحليني،  �لتز�مها بدعم �حلرفيني  �لثقافية الإجن��اح هذ� �حلدث  دبي  وتعك�س م�شاهمة 

حتقيق جانب من مهمتها �لو��شعة للحفاظ على �لرت�ث �الإمار�تي، و�شمان و�شوله �إىل �الأجيال �ملقبلة.

جمموعة جمعة املاجد تفتتح 
مركز اإ�ضعاد امل�ضتهلكني يف االإمارات

د�شنت جمموعة جمعة �ملاجد، موزع كيا وهيوند�ي و�إي�شوزو يف �الإمار�ت، مركز 
�إ�شعاد �مل�شتهلكني خلدمة عمالئها �لكر�م يف موقع متميزعلى �شارع �ل�شيخ ز�يد 
بدبي، لدعم �لهدف �ال�شرت�تيجي لد�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف دبي، و�لهادفة 
�إىل تعزيز �ل�شعادة يف خمتلف �أنحاء �الإمارة. ويقدم مركز �خلدمات �ملخ�ش�س 
للم�شتهلكني خدمات �لرد على �ال�شتف�شار�ت و�لتعامل مع �ل�شكاوى �لو�ردة من 
�ملبا�شرة ور�شائل �لربيد  �لهاتفية  �ملكاملات  خالل قنو�ت خمتلفة، مبا يف ذلك 

�الإلكرتوين ومن�شات قنو�ت �لتو��شل �الجتماعي ومر�كز �لبيع. 

»دبي مول« يحتفل مبهرجان »ديوايل« مع 
فعاليات واأن�ضطة ترفيهية حتفل باأروع االألوان

يف �ح��ت��ف��ال��ي��ة مب���ه���رج���ان �الأن������و�ر 
�لهندي �لتقليدي ديو�يل، قدم دبي 
مول باقة من �الأن�شطة �لرتفيهية 
�لر�ئعة  ب��االأل��و�ن  �ملفعمة  �ملجانية 
لغاية.  مت �إع��د�د خمتلف �الأن�شطة 
�الأعمار،  كافة  من  �ل���زو�ر  لتنا�شب 
وت�شمنت عرو�شاً تتناغم فيها فنون 
و�لبوليوودي.   �لكال�شيكي  �لرق�س 
وت����زد�د �ح��ت��ف��االت دب��ي م��ول تاألقاً 
قاعة  �ملذهلة يف  �الأن���و�ر  �شجرة  مع 
�لنجمة، �لتي �شهدت �أي�شاً عرو�شاً 
للر�شم  ر�ن���غ���ويل  ل��ف��ن��ون  تقليدية 

بالرمال.
وهنالك �أي�شاً عرو�س خا�شة بكيفية 
�لهندي  و�ل�������ش���اري  �ل��ع��م��ائ��م  رب���ط 
م�شابقات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي، 
للزو�ر فر�شة  تقدم  �شاعة  كل  تقام 
�ك��ت�����ش��اب م��ه��ار�ت ج��دي��دة، و�لفوز 

بجو�ئز قيمة �أي�شاً! 

موظفو جمموعة تامي للفنادق ي�ضاركون يف 
م�ضرية لزيادة التوعية مبخاطر �ضرطان الثدي

�الإم����ار�ت  دول���ة  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي  للفنادق  ت��امي  جمموعة  موظفو  ���ش��ارك 
مقر�ً لها، يف م�شرية لزيادة �لتوعية مبخاطر �شرطان �لثدي حول �ملم�شى 
�لبحري يف منطقة مر�شى دبي. وبلغ عدد �مل�شاركني يف هذ� �لتحدي نحو 
وروؤ�شاء  �مل����در�ء  ذل��ك  للفنادق مب��ا يف  ت��امي  م��ن جمموعة  م��وظ��ف   100
�مل�شاركون  قطعها  �لتي  �الإجمالية  �مل�شافة  وبلغت  و�لتنفيذيني،  �الأق�شام 

�أكرث من 300 كيلومرت.

كعكة الكري�ضما�ش يف فندق �ضيتي ماك�ش الرب�ضاء

فندق واأجنحة رمادا عجمان يدعم االأعمال اخلريية يف يوم الغذاء العاملي  

ان�ضمام التما�ضيح اإىل حديقة االإمارات للحيوانات 
عن  باأبوظبي  �لباهية  منطقة  يف  للحيو�نات   �الم����ار�ت  وحديقة  منتجع  �أع��ل��ن 

�ن�شمام �لتم�شاحني دندي و��شانتي �إىل عائلة �حلديقة.
�جلديدة  �لتما�شيح  مع  تفاعلية  لتجربة  و�ل��ن��زالء  بال�شيوف  �ملنتجع  ويرحب   
عليهم عن قرب  و�لتعرف  تغذيتهم  �شو�ء  و�ل�شغار على حد  �لكبار  باإمكان  حيث 
حتت �إ�شر�ف مدرب �حليو�نات �ل�شيد هاري. كما �شيقوم �ملنتجع با�شت�شافة خبري 
بيئتهم  �لتاأقلم يف  و��شانتي على  دندي  مل�شاعدة  كينغ   �شتيو�رت  �ل�شيد  �لتما�شيح 
�جلديدة و�ال�شتعد�د ال�شتقبال �ل�شيوف و�لنزالء للجل�شات �لتفاعلية �لتي �شيتم 
�لتما�شيح.     �ملكان �مل�شمم خ�شي�شا ل�شمان �شالمة �ل�شيوف و  تنفيذها يوميا يف 
وقال �ل�شيد هاري ،�مل�شرف و�ملدرب �خلا�س لدندي و��شانتي يف منتجع وحديقة 
�لتم�شاحني لعائلة �حلديقة حيث  �ن�شمام هذين  �المار�ت للحيو�نات: ي�شعدين 
يبلغ وزن دندي و هو �لذكر 150 كيلوغر�م و يبلغ طوله 3.5 مرت.   كما يبلغ وزن 
زوجته �أ�شانتي  100 كلجم و يبلغ طولها 2،5 مرت�ً و نتطلع للرتحيب بال�شيوف 

و �لنزالء لال�شتمتاع بهذه �لتجربة �ال�شتثنائية حتت �إ�شر�ف خرب�ء �حلديقة. 

�جلارية الفتتاح �ملتحف يف �ل�شهر 
�للوفر  وما يجمع متحف  �ملقبل. 
لي�س  للطري�ن  و�الحت��اد  �أبوظبي 
�ل����زو�ر  ي�شتقطبان  �أن��ه��م��ا  ف��ق��ط 
م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل، بل 
عاملية.  بطبيعة  ا  �أي�شً ويتمتعان 
للمتحف  بالن�شبة  �لعاملية  ففكرة 
�الإن�شانية  �ل���ع���الق���ات  ف��ه��م  ه���ي 

�لفائ�س من  رم��يَّ  �أنَّ  �لعامل. كما 
�ل��ط��ع��ام ل���ُه خم��اط��ر ك��ب��رية على 
�لبيئة. هذه ق�شايا مهمٌة بالن�شبِة 
�لعناية  د�ئ��م��اً  نوليها  ون��ح��ُن  ل��ن��ا 

�لالزمة. 
ومدير  �لطهاة  رئي�س  علَّق  ب��دوره 
�لنفايات مازن خ�شور  �إد�رة  جلنة 

يومنا  وحتى  �لتاريخ  ب��د�ي��ة  منذ 
�ل����ف����ن. نتطلع  خ�����الل  م����ن  ه�����ذ� 
متحف  بافتتاح  لالحتفاء  ق��دًم��ا 
�للوفر �أبوظبي بدعم من �شريكنا 

�لبالتيني �الحتاد للطري�ن.
ك�شريك بالتيني، �شيعمل �الحتاد 
وثيق مع متحف  ب�شكل  للطري�ن 
�لتي  �ملجاالت  يف  �أبوظبي  �للوفر 

�لتجارية  �لعالمة  ب�شر�كة  تتعلق 
�لتو��شل  وق���ن���و�ت  و�ل��ت�����ش��وي��ق، 
�الجتماعي، و�لعالقات �الإعالمية 
و�ملعار�س،  و�ملنا�شبات  و�ل��ع��ام��ة، 
و�ل��ت��ب��ادل �ل��ث��ق��ايف، و�ل��دع��م على 
على  و�ل��ربجم��ة  �ل�شحن،  �شعيد 
�ل�شفر  ودع������م  �ل����ط����ائ����رة،  م����نت 
�ل��ت��ج��اري. ك��م��ا ���ش��ت��ت��ع��اون �شركة 
�لتابعة  �ل���وج���ه���ات  الإد�رة  ه���ال 
لالحتاد للطري�ن مع �ملتحف على 
�أبوظبي  يف  �شياحية  باقات  و�شع 

م�شممة ح�شب �لطلب. 
بومغارترن،  ب��ي��رت  �أف�����اد  وب�����دوره 
لالحتاد  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
�للوفر  ب����ال����ق����ول:  ل����ل����ط����ري�ن، 
هو  بل  متحف،  �أي  لي�س  �أبوظبي 
م��ع��ل��م ع��امل��ي ي��ح��ت�����ش��ن �إجن�����از�ت 
�لفن  ����ش���ع���ي���د  ع���ل���ى  �ل���ب�������ش���ري���ة 
منارة  �إن��ه  و�الإن�شانية،  و�لثقافة 
�شو�طئها  ع��ل��ى  �ل�����رو�د  ت�شتقبل 

الأجيال كثرية قادمة. 

على �لفعالية قائاًل: نقوم يف فندق 
مبر�قبة  عجمان  رم���اد�  و�أج��ن��ح��ة 
ب�شكٍل  �لطعام  و��شتهالك  تكاليف 
�شارم ل�شمان تقلي�س �جلزء غري 
�ملُ�شتهلك من �لطعام �إىل �أقل حٍد 
جهودنا  ب��اأنَّ  نفتخر  نحُن  ممكن. 
من  نتنا  مكَّ �مل�شتد�مة  و�شيا�شتنا 

�لطعام  م���ن  �ل��ف��ائ�����س  ت�����ش��ري��ف 
و�لتجهيز�ت  �الآل��ي��ات  با�شتخد�م 
�لالزمة دون تلويث �لبيئة. كما �أنَّ 
و�ملوظفني  �ملطبخ  �لعمل يف  فريق 
برنامج  ب�شكٍل جيد على  مطلعون 
�إد�رة �لطعام وملتزمون باإجر�ء�ت 

هذ� �لربنامج.

�أبوظبي،  �ل���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف  وق����ع 
من  ح�������ش���ري���ة  �ت����ف����اق����ي����ة  �أول 
ف���ئ���ة �ل��ب��الت��ي��ن��ي��وم م����ع �الحت�����اد 
للطري�ن. و�أقيمت مر��شم توقيع 
رمزية حتت قبة �ملتحف �ملده�شة 
و�ملعروفة بتاأثري “�شعاع �لنور”. 

ملتحف  �لر�شمي  �الف��ت��ت��اح  �شُيقام 
نوفمرب   11 يف  �أبوظبي،  �للوفر 
�ملقبل ليكون معلًما بارًز� يف �مل�شهد 
و�ل�شياحي  و�ل���ث���ق���ايف  �جل���غ���ر�يف 
�ملعمارية  �لتحفة  وُتعّد  للمدينة. 
�ل����ر�ئ����ع����ة و�ح��������دة م����ن ب����ني قلة 
ق��ل��ي��ل��ة م���ن �مل���ت���اح���ف �ل��ع��امل��ي��ة يف 
ب��امل��ه��اب��ة من  �ل��ت��ي تت�شم  �ل��ع��امل، 
على  و�لت�شميم  �حلجم  ناحيتي 
ح��د ���ش��و�ء.  ويف ه��ذ� �خل�شو�س، 
حتّدث �شعادة �شيف �شعيد غبا�س، 
�لثقافة  ل����د�ئ����رة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر 
قائاًل:  �أب���وظ���ب���ي،   - و�ل�����ش��ي��اح��ة 
تاأتي هذه �ل�شر�كة �لهامة يف وقت 
�لتح�شري�ت  مع  �حلما�س  يحفه 

�ح���ت���ف���ل ف���ن���دق و�أج����ن����ح����ة رم�����اد� 
ع��ج��م��ان ب��ي��وم �ل��غ��ذ�ء �ل��ع��امل��ي من 
جلهود  �ل�����دع�����م  ت����ق����دمي  خ������الل 
دولة  يف  �خل��ريي��ة  �الأع���م���ال  هيئة 

�الإمار�ت.  
ع �ل���ف���ن���دق ب��ال��ف��ائ�����س من  وت�������ربَّ
�ل��ب��وف��ي��ه ليتم ت��وزي��ع��ُه من  ط��ع��ام 
�لعمال  م�شاكن  على  �لهيئة  قبل 
د  و�ل��ع��ائ��الت �مل��ح��ت��اج��ة. وق���د جدَّ
فريق عمل �لفندق �لتز�مُه �مل�شتمر 
يف  و�مل�شاهمة  �لطعام  هدر  بتقليل 

حماربة �جلوع.  
للفندق،  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  ع��لَّ��ق  وق���د 
هذ�  على  حمد�ين،  �فتخار  �ل�شيد 
�ملو�شوع قائاًل: نحُن حمظوظون 
لوجدونا يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
للنعم  م�شاركتنا  و�إمكانية  �ملتحدة 
�أ�شقائنا  م��ع  ب��ه��ا  �هلل  ح��ب��ان��ا  �ل��ت��ي 
م���ن �ل���ن���ا����س �الأق������ل ح���ظ���اً. فقبل 
يجب  �ل��ط��ع��ام  م��ن  �لفائ�س  رم��ي 
��ر م��الي��ني �جل��ي��اع حول  ن��ت��ذكَّ �أن 

متحف اللوفر اأبوظبي يوقع اتفاقية �ضراكة مع االحتاد للطريان

خطوبة مباركة .. »اإ�ضالم ودنيا« 
�لعري�س  مدينة  يف  مت  و�الأ���ش��دق��اء  �الأه���ل  ح�شور  و�شط 
�مل�شرية خطوبة مهند�س كمبيوتر �إ�شالم حمدي م�شوؤول 
�ملوقع �الإلكرتوين جلريدة �لفجر على �الأن�شة �لدكتورة 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات من جميع  �أ�شدق   ، دنيا �لبيك 
فريق �لعمل يف �شحيفة �لفجر ، مع �الأمنيات بحياة 

�شعيدة.



    

 
عمرها 102 عام ال َتزال ترق�ش على امل�ضارح

�لعمر  تبلغ من  �لتي  �الأُ�شرت�لية،  �لر�ق�شة  �إيلني كر�مر  تز�ل  ال 
102 عام، مُتار�س مهنة �لرق�س �لتي �حرتفتها منذ �لعام 1930، 

لُتعد �أكرب ر�ق�شًة ال تز�ل على قيد �حلياة.
وتقف كر�مر حتى �الآن على خ�شبة �مل�شرح وُت��وؤدي رق�شة �لبالية 
تباطوؤ  عليها عالمات  تظهر  وال  بلياقة،  �الأ�شرت�لية  �لكال�شيكية 

�ل�شيخوخة.
و�أكدت كر�مر ملوقع Yahoo7 Be �الأ�شرت�يل، �أنها وقعت يف حب 
�لبيانو  على  و�لعزف  �لغناء  در��شتها  بعد  متاأخر،  بعمر  �لرق�س 
دون  �لرق�س  لتعليم  �أ�شرت�ليا  يف  ل�شركة  �الن�شمام  لُتقرر  باكر�ً، 

�اللتفات الآر�ء �لنا�س.
وت�����ش��ف ���ش��ع��وره��ا خ���الل �ل��رق�����س، ب��ال��ت��ح��ول �إىل ع���امل �شحري، 
و�الت�شال غري �ملرئي مع �جلمهور، ُمبينة �أنها ترتك كل �مل�شاعر 

�ل�شلبية خارج �مل�شرح، الإتقان �لرق�س بطريقة مثالية.
بوذ�  غوتاما  زوج��ة  �أد�ء  �ملُقبل  �لعر�س  يف  ت���وؤدي  �أن  �ملُ��ق��رر  وم��ن 
�لبوذية يف �لهند”، وتعمل �لر�ق�شة �ملُخ�شرمة  �لديانة  “موؤ�ش�س 
ترفع  �لعلوي من �جل�شم، كي ال  �جل��زء  �إتقان حركات  على  بجد 
�أو تقفز يف �لهو�ء، حيث تقول �إنه ال يز�ل باإمكانها  �شاقيها عالياً 

ترفيه �لنا�س بالرق�س �لذي �شُتمار�شه لطاملا ��شتطاعت.

يقتل طفلته ب�ضبب واجب احل�ضانة
�إحدى �ملناطق �ل�شعبية يف م�شر حادًثا ب�شًعا، حيث جترد  �شهدت 
عامل من �مل�شاعر �الإن�شانية وقتل طفلته �لتي تبلغ من �لعمر 5 

�شنو�ت مبا�شورة ؛ ب�شبب عدم �أد�ئها و�جب �حل�شانة.
�مل�شت�شفيات  �أح��د  من  بالًغا  �الأم��ن  �أج��ه��زة  بتلقي  �لو�قعة  ب��د�أت 
بو�شول �لطفلة، عال عماد �لدين 5 �شنو�ت، متوفية �إثر �إ�شابتها 

بكدمات متفرقة باجل�شد و�لبطن وجروح بالر�أ�س.
حيث  �لو�قعة  ور�ء  و�لدها  �أن  �أك��دت  منزل  رب��ه  و�لدتها  وب�شوؤ�ل 
،با�شتخد�م ما�شورة مياه بال�شتيك  �عتدى عليها بال�شرب �ملربح 
ب�شبب عدم قدرتها على �أد�ء و�جب �حل�شانة ،حتى لفظت �أنفا�شها 
�الأخرية بني يديه، م�شيفة �أنه عندما حاولت �لدفاع عن جنلتها 
على  �لقب�س  ،و�أل��ق��ي  �ل��الزم��ة  �الأكمنة  �إع���د�د  ب�شربها. ومت  ق��ام 
�لنيابة  ،و�أخ��ط��رت  �لو�قعة  بارتكاب  �ع��رتف  ومبو�جهته  �ملتهم، 

�لتي با�شرت �لتحقيق.

يبني مركبة عمالقة لعيد الهالوين
����ش��ت��ع��د�د�ً ل��ع��ي��د �ل��ه��ال��وي��ن، ����ش��ت��وح��ى رج���ل م��ن والي����ة �أوهايو 
�الأمريكية فكرته يف بناء مركبة عمالقة يطاول �رتفاعها �رتفاع 

بناء موؤلف من طابقني، من �أفالم حرب �لنجوم. 
منزله  حديقة  يف  �شخمة  مركبة  ببناء  ق��ام  ب��اأن��ه  ماير  نيك  ق��ال 
الأول  عر�شه  مت  �ل��ذي  �لنجوم  حرب  فيلم  من  فكرتها  م�شتوحياً 

مرة يف 1980.
و�أ�شاف ماير، باأن جمموعة من �الأ�شدقاء �شاعدوه يف بناء �ملج�شم 
�ل��ك��ب��ري يف عطلة ن��ه��اي��ة �الأ���ش��ب��وع، ح��ي��ث ����ش��ت��غ��رق ب��ن��اوؤه يومني 

كاملني. 
بدورها قالت بيكي ماير، زوجة نيك، باأن م�شاريع عيد �لهالوين 
ب�شغف  �إعجابها  و�أب���دت  ع��ام.  ك��ل  غ��ر�ب��ة  ت���زد�د  بزوجها  �خلا�شة 

زوجها باإعد�د مفاجاآت كربى للعيد. 
�إىل  ويذكر باأن �ملركبة �لعمالقة جتذب ح�شود�ً من �لزو�ر يومياً 
حديقة منزل ماير، حيث يقوم �لكثري منهم بالتقاط �ل�شور لها 
�لتو��شل �الجتماعي، بح�شب ما  وين�شرونها على خمتلف مو�قع 

ورد يف موقع "يو بي �آي" �الإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بلدة تدفع االأموال ملن يعي�ش فيها!
�إيطاليا ��شتعد�د �ل�شلطات لدفع مبلغ مايل مهم للنا�س مقابل  �أعلن عمدة بلدة جميلة يف منطقة بوليا جنوبي 

�النتقال للعي�س فيها.
وقال عمدة كانديال وفقا ل�شكاي نيوز عربية �إنه �قرتح حال عمليا ملو�جهة م�شكل تر�جع عدد �شكان �لبلدة، م�شيفا 

8 �آالف �إىل 2700". من  �نخف�س  �ل�شكان  "عدد 
و�أعلن �أن �لبلدة �شتقدم 800 يورو للعز�ب و1200 يورو لالأزو�ج وما بني 1500 �إىل 1800 يورو لالأ�شر �ملكونة من 

ثالثة �أفر�د، و�أكرث من 2000 يورو للعائالت �ملكونة من 4 �إىل 5 �أ�شخا�س.
وقال �لعمدة نيكوال غاتا "�أعمل كل يوم ب�شغف و�لتز�م الإعادة كانديال �إىل بريقها �لتاريخي.. �ل�شياح يطلقون على 

هذه �لبلدة ��شم نابويل �ل�شغرية".
وتابع هدوء �لغابات و�لتالل �خل�شر�ء يعم �لبلدة. وال متتلئ �لكنائ�س يف �لبلدة �شوى يف منا�شبات قليلة.

�أما فيما يخ�س �شروط �ال�شتفادة من هذ� �لعر�س، فهي �إقامة �ل�شخ�س �أو �الأ�شرة يف كانديال، و��شتئجارهم منزال 
بها، و�أن ال يقل �أجرهم �ل�شنوي عن 7500 يورو.
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م�ضنو اليابان يرف�ضون التخلي عن قيادة �ضياراتهم 
حقيقياً  حت��دي��اً  �مل�شنون،  �ل�شائقون  بها  يت�شبب  �لتي  �ل�شري،  ح���و�دث  ت�شكل 
�أمام �ل�شالمة �ملرورية يف �ليابان و�شط �شعوبة يف حتقيق �حلمالت �لوقائية 
�الأهد�ف �ملرجوة منها بفعل �لوترية �ملت�شارعة لتقدم �ملجتمع �لياباين بال�شن.  
بقي هيديت�شوغو ني�شي، �لبالغ من �لعمر 72، مقتنعاً باأن قيادة �ل�شيارة يف �شنه 
لي�شت �أخطر �الآن مما كانت يف �ملا�شي. غري �أن فح�شاً لقدر�ته يف �ل�شياقة �أثبت 
لهذ� �جلد �لياباين باأنه يفقد �ملهار�ت وردود �لفعل �ملطلوبة لال�شتمر�ر يف هذه 
�ل�شائقني  ماليني  ي�شل  طوكيو،  �شاحية  يف  �ملتقاعد  هذ�  غ��ر�ر  على  �ملهمة.  
�ليابانيني �مل�شنني �إىل مرحلة �قتناع بتال�شي مهار�تهم مع �لتقدم يف �ل�شن.  
وعلى مقربة من �لعا�شمة، ي�شتقبل مركز �ختبار�ت �الأ�شخا�س �مل�شنني لتقومي 
قدر�تهم على قيادة �ل�شيارة. كذلك فاإن �الآليات �مل�شتخدمة يف �الختبار�ت تزرع 
هذ�  �أ�شبح  وق��د  �ل�شائقني.   تفاعالت  بدقة  تقي�س  �لتي  �ال�شت�شعار  باأجهزة 
�لتي يكون من بني  �مل��روري��ة  ن�شبة �حل��و�دث  �زدي��اد  �الختبار �شرورياً يف ظل 
حو�ىل  متثل  باتت  فئة  وه��ي  و�ل�شتني  �خلام�شة  �شن  ف��وق  �أ�شخا�س  �أطر�فها 
127 مليون ن�شمة وي�شهد ت�شارعاً  �ليابان �لبلد �لذي ي�شم  %28 من �شكان 
كبرًي� يف ت�شّيخ �ل�شكان.  فنحو 4،8 ماليني �شخ�س من �حلائزين على رخ�س 
�لقيادة هم فوق �شن �خلام�شة و�ل�شبعني وقد كانو� بح�شب �ل�شلطات م�شوؤولني 
عن %13،5 من �حلو�دث �لقاتلة �لعام 2016 يف مقابل %8،2 �لعام 2007.  
تر�جعاً  �شهد  �إن��ه  �إذ  �لطرقات  على  �لوفيات  ع��دد  �شعيد  على  م�شابه  �لو�شع 
بن�شبة �لثلث خالل �أقل من عقد �إذ �نخف�س من 5796 يف 2007 �إىل 3904 
يف 2016 بف�شل حت�شن م�شتويات �الأمان يف �ل�شيار�ت و�عتماد �شيا�شات �أكرث 
�أك��رث من ن�شف �شحايا �حلو�دث  �أن  �إال  �مل��روري��ة،  �ل�شالمة  فعالية يف جمال 
�ل�شحف  وت�شج  قتياًل.   2138 عاما   65 �شن  ف��وق  ك��ان��و�   2016 يف  �مل��روري��ة 
�ليابانية باالأخبار عن خماطر �ل�شائقني �مل�شنني مع ت�شليط �ل�شوء على ماآ�س 
كحادثة �شدم �شاحنة يقودها رجل يف �ل�شابعة و�لثمانني من �لعمر لتالمذة ما 

�أدى �إىل �شقوط قتيل �لعام �ملا�شي يف يوكوهاما قرب طوكيو.

وفاة 15 األف طفل دون اخلام�ضة يوميًا يف العامل
ذكر تقرير لالأمم �ملتحدة �أن نحو 15 �ألف طفل، دون �خلام�شة من �لعمر، 
ميوتون يومياً على م�شتوى �لعامل مقارنة ب� 5.6 مليون طفل �إجمااًل يف �لعام 
�ملا�شي �أي �أقل مما كانت عليه ن�شبة �لوفاة بني �أطفال �لعامل يف هذ� �ل�شن 
عام 2000 عندما كان 9.9 مليون طفل ميوتون �شنوياً. وعلى �لرغم من ذلك 
فاإن منظمة �الأمم �ملتحدة للطفولة "�ليوني�شف" عربت عن قلقها ب�شاأن هذ� 
�الجتاه قائلة �إن ن�شبة �الأطفال حديثي �لوالدة �لذين يبلغون �أربعة �أ�شابيع �أو 
%. وح�شب �ملنظمة فاإن  �أقل من بني هوؤالء �الأطفال �رتفعت من 41 �إىل 46 
28 يوماً من عمرهم  �أكرث من  7000 ر�شيع مل يبلغو�  كل يوم ي�شهد وفاة 
على م�شتوى �لعامل وذلك ح�شبما جاء يف �لتقرير �لذي �شدر ب�شكل م�شرتك 

عن �ليوني�شف ومنظمة �ل�شحة �لعاملية و�لبنك �لدويل.

متثال مارتي.. هدية 
من نيويورك لكوبا

ك�شفت كوبا �لنقاب عن ن�شخة من 
ب��ط��ل �ال���ش��ت��ق��الل خو�شيه  مت��ث��ال 
من  ك��ه��دي��ة  عليه  ح�شلت  م��ارت��ي 
�لرئي�س  ر�أ�����س  م�شقط  ن��ي��وي��ورك 
ليعر�س  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 
�أم���ام �ل��ع��ام��ة يف وق��ت ت��ت��ز�ي��د فيه 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  ب��ني  �ل��ت��وت��ر�ت 

وكوبا.
و�لتمثال على �شكل فار�س ميتطي 
جو�د� ي�شور مارتي قبل وفاته يف 
�حلكم  �شد  �لقتال  خ��الل   1895

�ال�شتعماري �الإ�شباين.
وترتفع �لن�شخة �الأ�شلية للنحاتة 
�الأم��ري��ك��ي��ة �آن���ا ه��ي��ات ق��ائ��م��ة منذ 
ع����ق����ود ع���ن���د �مل�����دخ�����ل �جل���ن���وب���ي 
ل�شنرت�ل بارك يف مدينة نيويورك 
تر�مب يف  ب��رج  عن  بعيدة  ولي�شت 

�شارع فيفث �أفينيو.
�الأمريكي  �لرئي�س  �أعلن  وبعدما 
�أوب����ام����ا ونظريه  ب�����ار�ك  �ل�����ش��اب��ق 
عن  ك����ا�����ش����رتو  ر�وؤول  �ل����ك����وب����ي 
متحف  ق���رر   ،2014 يف  �ن��ف��ر�ج��ة 
ل��ل��ف��ن��ون ج��م��ع تربعات  ب��رون��ك�����س 
كهدية  �لتمثال  م��ن  ن�شخة  لعمل 

لهافانا.
وقال �ملتحف �إن �لهدف هو "تعزيز 

�لتو��شل بني بلدينا".
وكان مارتي �شاعر� وكاتب مقاالت 
�شيا�شية وعا�س يف نيويورك عندما 
و�شع خططا لغزو كوبا كجزء من 

�لتمرد �شد �إ�شبانيا.
يبلغ  �ل��ذي  �لتمثال  كوبا  وت�شلمت 
�أ�شبوعني  منذ  �أم��ت��ار  �شتة  ط��ول��ه 
�شل�شلة  بعد  �ملتحدة  �ل��والي��ات  من 
�لعالقات  تطبيع  �شهدها  عقبات 

بني خ�شمي �حلرب �لباردة.

ماريا كاري تتعر�ش 
لل�ضرقة

كاريفي  ماريا  �لعاملية  �ملغنية  ق�شر  تعر�س 
�ل�����ش��رق��ة ح��ي��ث �قتحم  �أجن��ل��و���س �ىل  ل��و���س 
ل�شو�س �لق�شر و�شرقو� �أغر��شا ثمينة، من 
عاملية،  جت��اري��ة  ع��الم��ات  م��ن  حقائب  بينها 

ونظار�ت �شم�شية.
TMZ عن ت�شريح  وبح�شب ما �أعلن موقع 
م�شوؤولني يف �ل�شرطة �أن �لل�شو�س �قتحمو� 
�شباًحا  �لثالثة  �ل�شاعة  نحو  يف  ك��اري  ق�شر 
�أو  �إح��دى �لنو�فذ  يوم �خلمي�س �ملا�شي عرب 

�الأبو�ب يف �لطابق �لعلوي.
ي�شرقو�  مل  �ل���ل�������ش���و����س  �أن  الف���ت���ا  وك������ان 
�ملجوهر�ت �لثمينة لكاري بل �شرقو� �لعديد 
�أنهم  كما  �لثمينة،  و�حلقائب  �لنظار�ت  من 
ع����ربو� ع���رب ج��ه��از �الإن������ذ�ر �ل�����ش��ام��ت، غري 
�لق�شر  �أن  ي��الح��ظ  مل  �الأم��ن��ي  �ل��ف��ري��ق  �أن 
يتعر�س لل�شرقة �إاّل بعد مرور �شاعات قليلة 

من �حلادثة.

طلب من ال�ضبح قرع الباب.. فانفتح لوحده  
�إن��ه متكن من ت�شوير حلظة فتح باب  �أ�شباح  قال �شياد 
من تلقاء نف�شه، عندما طلب من �شبح قرع �لباب الإثبات 
يف  �لقدمية  �لكني�شة  د�خ��ل  �شنكلري  فيل  وك��ان  وج���وده. 
جذب  يحاول  �لربيطانية،  روث��ره��ام  مبدينة  بر�مبتون 
�الأب����و�ب، وه��و يفتح ببطء  �أح��د  �شاهد  �الأ���ش��ب��اح، عندما 
من تلقاء نف�شه، عندما كان يتجول د�خل غرفة مظلمة، 

بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
وح��اول فيل �لتحقق من وج��ود �الأ�شباح د�خ��ل �لكني�شة، 
لكنه ف�شل يف ذلك عدة مر�ت، قبل �أن ي�شاأل �ل�شبح �لذي 
يعتقد �أنه متو�جد يف �ملكان، ويعود لوزير �شابق �أن ينقر 

على �لباب �أو �الأر�س، الإثبات وجوده. 
�أن  دون  يفتح  وب��د�أ  �لباب  �ملفاجاأة، عندما حترك  وكانت 
يحركه �أحد. وتاأرجحت �لكامري� بعد ذلك، لتظهر �لباب 
�لذي كان مغلقاً وقد �نفتح بالكامل، قبل �أن ي�شارع فيل 
للخروج منه طالباً �ملزيد من �الأدلة على وجود �خلو�رق 
و�لتي  �لقدمية،  �لكني�شة  �إن  فيل،  ويقول  �لكني�شة.  يف 
حت��ول��ت �إىل م��رك��ز �ج��ت��م��اع��ي، ه��ي ب����وؤرة ل��ن�����ش��اط غري 
طبيعي للظو�هر �خلارقة، حيث �شهد �لكثريون �لعديد 

من �الأ�شياء وهي تتحرك بد�خلها.

هل �ضمعت بـ"م�ضبح ال�ضيطان"؟
يكت�شف  حتى  ع���ادًة  غريبة  مناطق  �ىل  �الإن�����ش��ان  ي�شافر 
�أمور�ً بعيدة عنه، كما يرغب يف جتربة �أ�شياء مل يجربها 
�مل�شافرين  من  كبري  ع��دد  يختار  �ل�شبب  لهذ�  قبل،  من 
يتّم  �ل����ذي  ه��ذ��مل�����ش��ب��ح  �ل�����ش��ي��ط��ان،  م�شبح  �ىل  �ل���ذه���اب 
�ف��ت��ت��اح��ه ���ش��ن��وي��اً خ���الل م��و���ش��م �جل��ف��اف ع��ن��د �شالالت 
فيكتوريا يف ز�مبيا. وبح�شب ما ذكرته �شحيفة ذ� �شن 
مرت،   100 طول  على  يرتفع  �ل�شالل  ف��اإن  �لربيطانية، 

مما يجعله من �أكرب �ل�شالالت يف �لعامل.
و�جلدير ذكره �أنه �أطلق عليه هذ� �ال�شم �ملخيف "م�شبح 
�ل�شيطان" لكونه يطل على منظر رهيب، �إذ يرتفع نحو 

110 �أمتار عن �شطح �لبحر.

مقربة قطط يف منزل م�ضنة
م�شنة م�شرية ��شتكى جري�نها من رو�ئح كريهة تنبعث 
�لعا�شمة  �شمال  ���ش��رب�  مبنطقة  �شقتها  م��ن  با�شتمر�ر 
�لقاهرة. بالغات عديدة تلقتها جهات م�شرية بانبعاث 
رو�ئح كريهة من �شقة �شيدة م�شنة تدعى ماجدة تعي�س 
ع�شر�ت  ويتجمع  م��ري��ب��ة،  ب��ت��ح��رك��ات  وت��ق��وم  مب��ف��رده��ا، 

�لقطط �شباح كل يوم �أمام �شقتها ثم تختفي بعد ذلك.
�أن  وتبني  ب��االأم��ر  �ملعنية  �جل��ه��ات  �أبلغو�  �ملنطقة  �شكان 
�لقطط،  ملئات  جماعية  مقربة  ب�شقتها  يتو�جد  �ل�شيدة 
كما عرث على قطط مذبوحة ومت �لتمثيل بها وو�شعها 
تابعة  �إن�شانية وخريية  �ل�شقة. موؤ�ش�شة  �أكيا�س د�خل  يف 
معا  موؤ�ش�شة  وهي  �الجتماعي  �لت�شامن  وز�رة  الإ�شر�ف 
الإنقاذ �إن�شان، �أر�شلت فريقا لبحث حالة �ل�شيدة، و��شتمع 
�ل�شيدة  ��شتخد�م  ع��ن  ت��ردد  م��ا  منها  متعددة،  ل��رو�ي��ات 
و�ل�شعوذة  �ل��دج��ل  �أع��م��ال  �مل��ذب��وح��ة يف  �لقطط  الأج���ز�ء 
وتبني عدم �شحة ذلك . �لر�أي �لثاين �لذي ��شتمع �إليه 
فريق �ملوؤ�ش�شة �أن تكون �ل�شيدة م�شابة بخلل �أو ��شطر�ب 
نف�شي، وهو ما جعل م�شوؤوليها يقومون باإحالتها لفريق 

طبي متخ�ش�س لبحث حالتها. كاليفورنيا.  اأجنلو�ص،  لو�ص  املمثلة واملنتجة اأجنلينا جويل لدى ح�شورها العر�ص الأول لفيلم "The Breadwinner" يف 

�ضورة من احلياة 
الربية تفطر القلب

وح����ي����د ق�����رن ُق���ط���ع���ت ق����رون����ه يف 
حممية هلوهلوي �إمفولوزي جيم 
�ل�شورة  ه��ذه  �أفريقيا..  جنوب  يف 
برنت  �مل�������ش���ور  �ل���ت���ق���ط���ه���ا  �ل����ت����ي 
����ش���ت���ريت���ون ف���ط���رت ق���ل���وب جلنة 
�حلكام  و�ختاروها كاأف�شل �شورة 
�لربيطانية  �جل��ائ��زة  م�شابقة  يف 
لت�شوير �حلياة �لربية لهذ� �لعام 
 92 �أل��ف �شورة من   50 �أ�شل  من 

بلد�ً حول �لعامل.
�أم�س من  �ل�شورة  ه��ذه  و�خ��ت��ريت 
قبل جلنة �حلكام يف �مل�شابقة �لتي 
�أقيمت يف متحف �لتاريخ �لطبيعي 
�ل��ت��وع��ي��ة �شد  ب���ه���دف  ل���ن���دن،  يف 
ترتكب  �لتي  و�جل��ر�ئ��م  �لوح�شية 
قتل  مم��ار���ش��ات  مثل  �لبيئة،  �شد 
وحيد �لقرن للح�شول على قرنه. 
�لفائزة  �ل�����ش��ورة  ه��ذه  و�شتعر�س 
�شيفتتح بعد غد  �لذي  �ملعر�س  يف 
�ملركزي  لندن  متحف  يف  �جلمعة 

وي�شتمر حتى 28 مايو 2018.
�لت�شوير  م�شابقة  جو�ئز  وتنق�شم 
للحياة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �ل���ف���وت���وغ���ر�يف 
 15 يف  ب���ري���ط���ان���ي���ا  يف  �ل�����ربي�����ة 
ف��ئ��ة خم��ت��ل��ف��ة، ف����از ب��ه��ا ع����دد من 
�شني  �ملتخ�شّ �لعامليني  �مل�شورين 

يف �لت�شوير �لطبيعي. 
ت��اأ���ش�����ش��ت عام  �مل�����ش��اب��ق��ة  �أن  ُي��ذك��ر 
1965 من قبل جملة بي بي �شي 
�ل����ربي����ة، ودخ�����ل متحف  ل��ل��ح��ي��اة 
مع  ���ش��ر�ك��ة  يف  �لطبيعي  �ل��ت��اري��خ 
�ملجلة عام 1984. �أما �ليوم فاأ�شبح 
�ملتحف مالك هذه �جلائزة ويتوىل 

مهمة تنظيمها ب�شكل كامل.

الرباكني اأنهت ع�ضر الفراعنة يف م�ضر
�لتي  �ل�شغب  �أع��م��ال  �أن  حديثة  در����ش��ة  ك�شفت 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن �لرب�كني  حت���رك���ت ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة 
باالإطاحة  �ل�شبب  تكون  ق��د  �ملناخي،  و�لتغيري 

بالفر�عنة و�ختفائها من �لتاريخ.
�الإ����ش���اءة على  �ل��ت��ي حت���اول  �ل��در����ش��ة  وبح�شب 
�أهمية �لتغيري �ملناخي يف حتّول �ل�شعوب، و�لتي 
"ترينيتي  جامعة  م��ن  مانينغ  ج��وزي��ف  ن�شرها 
كولغ دبلن" يف �يرلند�، فاإن ت�شربات بركانية من 
�أنها ت�شببت يف توقف �شريان نهر �لنيل،  �ملرجح 
�لذي كان عاماًل حيوياً من �أجل �لزر�عة، م�شرية 
�لربكانية  للت�شربات  �ملناخية  �لنتائج  �أن  �إىل 
�شد  �ل�شغب  �أعمال  ت�شاعف  على  �شاعدت  رمبا 
مع  �ملجتمعية  �ال�شطر�بات  وكذلك  �ل�شر�ئب، 

�نت�شار رقعة �لفقر.
وت�����ش��ري ج��ان��ي��ف��ر م����ارل����ون، ���ش��ري��ك��ة م��ان��ي��غ يف 
ن�����ش��ره م��وق��ع �ك�شرب�س  �ل���در�����ش���ة، ب��ح�����ش��ب م���ا 
�لربيطاين، �إىل �أن �لدر��شة تظهر ندرة �أن يكون 

توثق  ومف�شلة  قوية  �أدل��ة  و�لتاريخ  �لعلم  لدى 
�ملناخية  لل�شدمات  �ملجتمعات  ��شتجابة  كيفية 

يف �ملا�شي.
و����ش��ت��خ��دم ف��ري��ق �ل��ب��اح��ث��ني من����اذج ع��ن ث���ور�ن 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لفي�شانات،  و���ش��ج��الت  �ل��رب�ك��ني، 
�ملعلومات عما  ق��در ممكن يف  �أك��رب  �لتعمق على 
ح�شل يف منطقة �لنيل �لتي كانت حمكومة من 

قبل �لفر�عنة.
نايت�شر  يف  ن�������ش���رت  �ل����ت����ي  �ل����در������ش����ة  وت�������رى 
�لنيل،  نهر  يف  �ملياه  ن��درة  �أن  �إىل  كومنيكاي�شن 
ن��ت��ي��ج��ة �ل���ع���و�م���ل �ل��ربك��ان��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، قد 
�لدولة  ق����در�ت  ع��ل��ى  �شلبي  ب�شكل  �أث����رت  ت��ك��ون 
�جلي�س  ق���در�ت  و�شيانة  جتهيز  يف  �لفرعونية 
ل�شن �لهجمات، �أو �لدفاع عن �الأر��شي �مل�شيطر 
عليها، كما �أن موجات �جلفاف و�ملجاعة �أحدثت 
�شيا�شية  وتغيري�ت  ��شطر�بات  �ملطاف  نهاية  يف 

و�قت�شادية بني �ل�شكان.

اإميي اأدامز يف اأول 
�ضورة �ضيلفي

ن�شر خبري �لتجميل هوجن فاجنو �أول �شورة �شيلفي للممثلة �الأمريكية 
�إميي �أد�مز، �لتي بعك�س جنمات هوليوود مل تعتمد هذ� �الأ�شلوب �شابقا، 
حتى �أنها ال متلك ح�شابا �إلكرتونيا كغريها. وظهرت �أد�مز يف �ل�شورة 
�لتو��شل  �أح��د مو�قع  ن�شرها فاجنو عرب �شفحته �خلا�شة على  �لتي   ،
م�شرقة  ب��دت  حيث  وجهها  على  قريبة  �شيلفي  ب�����ش��ورة   ، �الإج��ت��م��اع��ي 
وبابت�شامة ر�قية وجميلة. وعّلق فاجنو على �ل�شورة قائال: كيف تبدو 
�أن  �آمل  �أول �شورة �شيلفي لها، لي�س لديها ح�شاب ولكن  �أد�م��ز يف  �إميي 
جنمات  بني  ح�شورها  �أثبتت  �أد�م���ز  �أن  �ىل  ي�شار  قريبا".  ذل��ك  يحدث 
�خلا�شة يف  �ملا�شي جنمتها  يناير  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يف  ون��ال��ت   ، ه��ول��ي��وود 

مم�شى �مل�شاهري يف هوليوود، وكان �إىل جانبها �بنتها �أفيانا.


