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�لطو�رئ و�لأزمات تكذب مز�عم �إطالق 
�حلوثيني �صاروخا جتاه دولة �لمار�ت

•• ابوظبي-وام:

كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات املزاعم التي رددتها 
اأبواق النقالبيني احلوثيني يف اليمن ب�صاأن اإطالقها �صاروخا ام�س 
جتاه املجال اجلوي لدولة المارات العربية املتحدة. و�صددت الهيئة 
يف بيان لها اأن دولة الم��ارات العربية املتحدة متتلك منظومة دفاع 

جوي قادرة على التعامل مع اأي تهديد من اي نوع.
جتاه  ومنيع  حم�صن  براكة  مفاعل  م�صروع  اأن  اىل  الهيئة  واأ���ص��ارت 
اج��راءات المن وال�صالمة والمان  واأن��ه يتمتع بكل  كل الحتمالت 

النووي التي تتطلبها مثل هذه امل�صروعات الوطنية العمالقة .
)التفا�صيل �س2(

�نطالق �لتمرين �لع�صكري 
�مل�صرتك »�لعلم 4« يف �لدولة

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم على اأر�س الدولة فعاليات التمرين الع�صكري امل�صرتك 
العلم 4 بني القوات امل�صلحة الإماراتية ومب�صاركة الوليات املتحدة 

الأمريكية واململكة املتحدة واجلمهورية الفرن�صية.
ياأتي التمرين �صمن التمارين الع�صكرية امل�صرتكة املتعددة الأطراف 
التي جتريها قواتنا امل�صلحة على مدار العام مع قوات الدول ال�صقيقة 
وال�صديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكت�صاب املزيد من اخلربات 
بني  الع�صكرية  وامل�صطلحات  املفاهيم  توحيد  على  والعمل  امليدانية 

الأطراف امل�صاركة يف التمرين.
)التفا�صيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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الدخان يت�صاعد من احد املواقع يف العا�صمة اليمنية عقب ا�صتباكات بني امللي�صيات احلوثية والقوات التابعة للمخلوع �صالح )ا ف ب(

وحدات حماية ال�صعب الكردية توا�صل التقدم يف حربها �صد داع�س

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�س والأربعني
رئي�س �لدولة يتلقى �ملزيد من برقيات �لتهنئة

•• ابوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى 
حفظه اهلل املزيد من برقيات التهنئة مبنا�صبة اليوم الوطني ال�صاد�س 
والأربعني من كل من: جاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد �صلطان �صلطنة 
جمهورية  رئي�س  �صاركي�صيان  �صريج  الرئي�س  وفخامة  عمان  ال�صقيقة 
رئي�س  بافلوبولو�س  بروكوبوي�س  الرئي�س  فخامة  و  ال�صديقة  اأرمينيا 

اجلمهورية اليونانية ال�صديقة.                   )التفا�صيل �س3(

حممد بن زايد خالل م�صاركته اأبناء المارات يف م�صرية الحتاد   )وام(

�سهد »م�سرية الحتاد« مبنا�سبة اليوم الوطني 46
حممد بن ز�يد: �لإمار�ت ما�صية يف م�صريتها �خلرية 
يف تعزيز بنيان �لوطن وبناء �لإن�صان �أغلى ما متلك 

•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صهد �صاحب 
انطلقت  التي  الحت���اد«،  »م�صرية  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
 2017 لعام  الرتاثي  زايد  ال�صيخ  ام�س، �صمن فعاليات مهرجان  ع�صر 

مبنطقة الوثبة باأبوظبي، مبنا�صبة اليوم الوطني 46.
واأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن اعتزازه وفخره 
املوروث  من  الأ�صيلة  اللوحات  هذه  يقدمون  وهم  الوطن  وابناء  برجال 
الفخر والعتزاز  اب��دوه من م�صاعر  املنطقة وما  ال�صارب يف جذور هذه 

والروح الوطنية جتاه وطنهم وقيادته.                        )التفا�صيل �س2(

التحالف يق�سف جتمعات احلوثيني جنوب �سنعاء

قو�ت �ملوؤمتر �ل�صعبي تتقدم و�صط �لعا�صمة �ليمنية
•• عوا�صم-وكاالت:

�صماء  يف  دخ���ان  اأع��م��دة  ت�صاعدت 
ام�س  �صنعاء  اليمنية  العا�صمة 
ا�صتباكات بني ملي�صيا  بعد  الأح��د 
احلوثي وموالني للرئي�س اليمني 

املخلوع علي عبد اهلل �صالح.
اإىل  اخلا�س  الأمم��ي  املبعوث  دع��ا 
اليمن اإ�صماعيل ولد ال�صيخ اأحمد، 
اليمنية  الأط�����راف  الأح����د،  ام�����س 
املفاو�صات  اإىل  ف���وراً  ال��ع��ودة  اإىل 

وامل�صاركة يف عملية �صالم. 
ب��ي��ان، �صدر ع��ن مكتب ولد  وق��ال 
ت�صعر  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإن  ال�����ص��ي��خ، 
بقلق عميق اإزاء الت�صعيد اخلطري 
احل��ا���ص��ل يف ���ص��ن��ع��اء واآث������ار تلك 

الأحداث على ال�صكان املدنيني. 
وحث البيان الأطراف على احرتام 
القانون  مب���وج���ب  ال���ت���زام���ات���ه���ا 

الإن�صاين الدويل. 
م�صادر  ك�صفت  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
�صنعاء  يف  و�صكان  مينية  ع�صكرية 
ل  �صنعاء  يف  ال�صتباكات  اأن  ع��ن 
لقوات  تقدم  و�صط  ت��زال م�صتمرة 
ال��ع��ام �صد  ال�صعبي  امل��وؤمت��ر  ح��زب 

ميلي�صيات اإيران احلوثية. 
اإن  وقال �صكان وم�صادر ع�صكرية  

بو�س  ب��ي��ت  احل�����ص��ن يف  م��ن��ط��ق��ة 
جنوب العا�صمة اليمنية. 

ال���ع���رب���ي لدعم  ال��ت��ح��ال��ف  وك�����ان 
اأع��ل��ن يف  ق��د  ال��ي��م��ن،  ال�صرعية يف 
وقت �صابق اأنه يتابع كافة الأو�صاع 
اليمنية،  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  اجل���اري���ة 
الأنباء  وك��ال��ة  اأوردت  م��ا  بح�صب 

ال�صعودية »وا�س«. 
التحالف  وق�����وف  ب���ي���ان  يف  واأك�����د 
بكل ق��درات��ه يف كافة امل��ج��الت مع 
للحفاظ  اليمني  ال�صعب  م�صالح 
ع���ل���ى اأر�����ص����ه وه���وي���ت���ه ووح���دت���ه 
ون�صيجه الجتماعي يف اإطار الأمن 

العربي والإقليمي والدويل. 
املن�صرمة  الثالثة  الأي��ام  و�صهدت 
الرئي�س  اأن�����ص��ار  ب���ني  ا���ص��ت��ب��اك��ات 
عبداهلل  ع���ل���ي  ال�������ص���اب���ق  ال��ي��م��ن��ي 
اأن  اإل  احلوثي،  وملي�صيات  �صالح 
املعارك احتدمت فجر اأم�س الول 
بني الطرفني، ما اأدى اإىل �صقوط 

اأكرث من 80 قتياًل.    
املوؤمتر  ح����زب  ق�����وات  و���ص��ي��ط��رت 
وزارة  مبنى  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ال�صعبي 
ال����دف����اع واجل����م����ارك وامل���ال���ي���ة يف 
�صيطرت  كما  اليمنية،  العا�صمة 
على  قبلية  جمموعات  من  بدعم 

مطار �صنعاء. 

ميلي�صيات احلوثي حتاول ا�صتعادة 
التي  ال�صربة  اأعقاب  يف  متا�صكها 
وج��ه��ت��ه��ا ل��ه��ا ي����وم ال�����ص��ب��ت قوات 
املوؤمتر ال�صعبي العام، لكنها ف�صلت 
يف ا�صتعادة الكثري من املواقع التي 
يوم  امل��وؤمت��ر  ق��وات  عليها  ا�صتولت 

اأم�س الول.
اإن  امل������وؤمت������ر  يف  م�������ص���در  وق��������ال 
احل����وث����ي����ني روج��������وا اأخ�����ب�����ار عن 

ال�صابق  ال��ي��م��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  ف�����رار 
عدن  اإىل  ����ص���ال���ح  ع����ب����داهلل  ع���ل���ي 
ال�صالع،  قطعبة  اإب  ط��ري��ق  ع��ن 
لرفع معنويات  وذل��ك يف حماولة 

مقاتليهم.
التحالف  �صنت طائرات  ذلك،  اىل 
اليمن  يف  ال�صرعية  لدعم  العربي 
ب��ق��ي��ادة ال�����ص��ع��ودي��ة، ام�����س الأح���د، 
متركز  م���واق���ع  ع��ل��ى  غ������ارات   5

م��ل��ي�����ص��ي��ات احل���وث���ي يف ع����دد من 
امل��رت��ف��ع��ات ج��ن��وب ���ص��ن��ع��اء، منها 
ت�����الل ال����ري����ان امل���ط���ل���ة ع���ل���ى حي 
يتمركزون  احلوثيون  وك��ان  ح��دة 
بالقرب  ح��زي��ز  منطقة  ويف  فيها 
ق��وات احلر�س  ق��ي��ادة  م��ن مع�صكر 
امل�صادر  ت�صري  ح��ي��ث  اجل��م��ه��وري 
اإىل وجود جمموعات من ملي�صيات 
احل��وث��ي يف امل��ن��ط��ق��ة اإ���ص��اف��ة اإىل 

فل�سطني تدعو اإىل عقد اجتماعني طارئني للجامعة العربية والتعاون الإ�سالمي 

دول عربية تبلغ و��صنطن خطورة نقل �ل�صفارة �إىل �لقد�س

فرن�صا: لن ن�صمح بانتقال �لربملان 
�صرت��صبورج  م��ن  �لأوروب�����ي 

•• باري�س-رويرتز:

ق���ال���ت ن����ات����ايل ل�������وازو ال����وزي����رة 
امل��ك��ل��ف��ة ب��ال�����ص��وؤون الأوروب����ي����ة يف 
الأحد  ام�س  الفرن�صية  احلكومة 
املقر  بنقل  ت�صمح  ل��ن  فرن�صا  اإن 
من  الأوروب����ي  للربملان  الر�صمي 

�صرتا�صبورج اإىل بروك�صل.
الثالثة  ل��ل��ق��ن��اة  ال���وزي���رة  وق��ال��ت 
تظل  اأن  ي����ج����ب  ال���ف���رن�������ص���ي���ة 
الدميقراطية  مقر  �صرتا�صبورج 
اإعادة  رمز  اأي�صا  اإنها  الأوروب��ي��ة. 

امل�صاحلة الفرن�صية الأملانية.
واأ���ص��اف��ت ي��ق��ال ع���ادة اإن اأوروب����ا 
بروك�صل.  ف��ق��اع��ة  اإىل  ت��ن��ح��در 
حتتاج اأوروبا اأن تكون اأكرث قربا 

اإىل مناطقها.

�ملخابر�ت �لأمريكية حتذر وتتوعد قا�صم �صليماين 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال مدير وكالة املخابرات املركزية الأمريكية، مايك بومبيو، اإنه بعث 
الإيرانيني  وال��ق��ادة  �صليماين  قا�صم  الإي���راين  ج��رال  للميجر  ر�صالة 
اإي��ران الذي ينطوي على تهديد ب�صكل  للتعبري عن قلقه ب�صاأن �صلوك 

متزايد يف العراق.
وقال بومبيو خالل ندوة يف منتدى "ريغان" ال�صنوي للدفاع يف جنوب 
اإي��راين كبري  اأ�صار قائد ع�صكري  اأن  بعد  الر�صالة  اإنه بعث  كاليفورنيا، 
اإىل اأن القوات التي حتت امرته قد تهاجم القوات الأمريكية يف العراق. 

ومل يذكر تاريخاً.
�صنحمله  اأننا  هو  الر�صالة  ه��ذه  يف  عنه  نتحدث  كنا  "ما  بومبيو  وق��ال 
اإيران م�صوؤولية اأي هجمات على امل�صالح الأمريكية يف العراق  ونحمل 

من قبل القوات اخلا�صعة ل�صيطرتهم".
اإي��ران يتفهمان ذلك بطريقة  اأنه والقيادة يف  نتاأكد  اأن  "نريد  واأ�صاف 

وا�صحة و�صوح ال�صم�س".
)كانون  يناير  املركزية يف  امل��خ��اب��رات  ق��ي��ادة  ت��وىل  ال��ذي  بومبيو  وذك��ر 
للحر�س  اخلارجية  العمليات  قيادة  يتوىل  ال��ذي  �صليماين،  اأن  الثاين( 

الثوري الإيراين، رف�س فتح الر�صالة.

•• عوا�صم-وكاالت:

الأمريكية  الإدارة  اأن  مطلع  فل�صطيني  م�����ص��در  اأف����اد 
اجلانب  م��ن  ولي�س  القد�س،  ح��ول  عربية  ر�صائل  تلقت 

الفل�صطيني فقط.
وبح�صب امل�صدر، فقد اأبلغت دول عربية الإدارة الأمريكية 
فل�صطينياً  ���ص��اأن��اً  ول��ي�����س  ال��ق��د���س خم��ت��ل��ف  »م��ل��ف  ب����اأن 
فح�صب، ول ميكن جتاوز اأي م�س بها«، مو�صحة اأن ذلك 
»قد يعر�س م�صالح الوليات املتحدة يف املنطقة للخطر 

وعالقاتها كذلك«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ���ص��دد ���ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات، اأم����ني ���ص��ر اللجنة 
املركزية  اللجنة  وع�����ص��و  ال��ت��ح��ري��ر  ملنظمة  التنفيذية 
بالقد�س  اأم���ريك���ي  اع����رتاف  اأي  اأن  ع��ل��ى  ف��ت��ح،  حل��رك��ة 

عا�صمة لإ�صرائيل �صيعني انتهاء عملية ال�صالم فوراً.
ب�صكل  الأمريكيني  »اأبلغنا  لل�صحيفة:  عريقات  واأ�صاف 
وا�صح باأن نقل ال�صفارة الأمريكية للقد�س اأو العرتاف 
يف  ال�صالم  عملية  اإن��ه��اء  �صيعني  لإ�صرائيل  عا�صمة  بها 
كراٍع  املتحدة  ال��ولي��ات  ان�صحاب  فقط  ولي�س  املنطقة، 

لهذه العملية«.
وجاءت التحذيرات الفل�صطينية والعربية بعد ترجيحات 
ب��ال��ق��د���س عا�صمة  ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي  ي���ع���رتف  ب�����اأن 

لإ�صرائيل يف كلمة له يوم الأربعاء املقبل.
الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  حملة  يف  تعهد  ق��د  ت��رم��ب  وك���ان 
اإىل  اأبيب  ال�صفارة الأمريكية من تل  املا�صي بنقل  العام 
القد�س، لكنه اأرجاأ يف يونيو املا�صي تنفيذ ذلك قائاًل اإنه 
الوليات  تقودها  جديدة  ملحاولة  الفر�صة  اإتاحة  يريد 
املتحدة لتفاق �صالم بني الإ�صرائيليني والفل�صطينيني. 
اأمريكية  اإج������راءات  اأي  ي��رف�����ص��ون  الفل�صطينيني  ل��ك��ن 
يف  النهائية  امل��ل��ف��ات  اأح���د  باعتبارها  ب��ال��ق��د���س،  متعلقة 
ال�صرقية  القد�س  الفل�صطينيون  يريد  كما  املفاو�صات. 

عا�صمة للدولة املرتقبة �صمن حدود 1967.
ام�س  الفل�صطينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دع���ت  ذل���ك،  اىل 
الأحد، لعقد �صل�صلة اجتماعات عربية واإ�صالمية طارئة 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  عزم  عن  احلديث  �صوء  على 
ت��رام��ب ن��ق��ل ال�����ص��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة م��ن ت��ل اأب��ي��ب ملدينة 
كعا�صمة  املقد�صة  باملدينة  والع���رتاف  املحتلة،  القد�س 
اأوردته وكالة الأنباء  اإ�صرائيل. وبح�صب ما  اأبدية لدولة 
الفل�صطيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  طلب  فقد  الفل�صطينية، 
الدول  جلامعة  طارئني  اجتماعني  عقد  املالكي،  ريا�س 
ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون الإ���ص��الم��ي، ع��ل��ى م�صتوى 
باملقد�س  املحدقة  املخاطر  لبحث  ال��دائ��م��ني،  املندوبني 
واملقد�صات.                     )التفا�صيل �س11(

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

�سربات للنظام ت�ستهدف الغوطة ال�سرقية

وحد�ت �حلماية تنتزع كامل �ل�صيطرة على ريف دير �لزور
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�صعب  اأ����ص���درت وح����دات ح��م��اي��ة 
ال���ك���ردي���ة، ب��ي��ان��ا اأع���ل���ن���ت ف��ي��ه اأن 
ال�صيطرة  ك��ام��ل  ان��ت��زع��ت  ق��وات��ه��ا 
ع��ل��ى ري���ف م��دي��ن��ة دي���ر ال����زور من 
داع�������س الره�����اب�����ي، وذل�����ك بدعم 
الدويل  التحالف  ومن  رو�صيا  من 

بقيادة اأمريكا.
حماية  وح�������دات  ب���ي���ان  واأ������ص�����اف 
التحالف ورو�صيا  اأن قوات  ال�صعب 
قدمت الدعم اجلوي واللوجي�صتي، 
واأي�����ص��ا امل�����ص��ورة وال��ت��ن�����ص��ي��ق على 
ال�صرقي  الريف  ل�صتعادة  الأر���س 

لدير الزور.
اأن تتم  اأملت وحدات احلماية  كما 

زيادة الدعم لقواتها.
اىل ذلك، اأفادت الأنباء مبقتل 16 
�صخ�صا بق�صف لقوات النظام على 

مناطق بالغوطة ال�صرقية.
ال�������ص���وري حلقوق  امل��ر���ص��د  وك�����ان 
طائرات  اأن  عن  اأعلن  قد  الإن�صان 

عربني  ب��ل��دت��ي  ا�صتهدفت  ح��رب��ي��ة 
الغوطة  م��ن��ط��ق��ة  يف  وح���ر����ص���ت���ا 
عليها  ت�����ص��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ال�����ص��رق��ي��ة 

املعار�صة.
بريطانيا  ومقره  املر�صد  واأ�صاف 
حلر�صتا  اجل����وي����ة  ال�������ص���رب���ة  اأن 
التي  ال�������ص���رب���ات  ع�����دد  اأو�����ص����ل����ت 
مما  ���ص��رب��ة،   12 اإىل  ا�صتهدفتها 
اأ�صفر عن مقتل امراأة واإ�صابة 14 

�صخ�صا. يف حني ت�صببت ال�صربات 
مقتل  يف  ع��رب��ني  ا�صتهدفت  ال��ت��ي 
 6 اأ�صخا�س على الأقل واإ�صابة   6

اآخرين.
جماعة  ن�صرتها  لقطات  واأظ��ه��رت 
امل��ع��ن��ي��ة بجهود  ال��ب��ي�����ص��اء  اخل����وذ 
ال����دف����اع امل������دين ع���ل���ى الإن����رتن����ت 
ال�صبت، رجال يهرعون حلمل اأحد 
يف  بجانبه  يبكي  ورج��ال  امل�صابني 

�صقيق  اأن���ه  ورد  تنقله  ف��ان  ���ص��ي��ارة 
امل�������ص���اب. واأظ����ه����رت ف��ي��دي��و اآخ���ر 
و�صط  ي��ه��رع��ون  حر�صتا  يف  رج���ال 
الغبار اإىل مبنى يعتقد باأنه تعر�س 
اأحدهم  وي���خ���رج  ج���وي���ة،  ل�����ص��رب��ة 

حامال اأحد الأطفال امل�صابني.
يذكر اأن ف�صائل املعار�صة ال�صورية 
ا�صتعادت  يف غوطة دم�صق الغربية 
ام�س الأول ال�صبت، جميع النقاط 
ال����ت����ي ����ص���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه���ا ال����ق����وات 

احلكومية .
وقال قائد ع�صكري من احتاد قوات 
ا���ص��ت��ع��ادت ف�صائل  ال�����ص��ي��خ:  ج��ب��ل 
الثالثة  ال����ت����الل  ج��م��ي��ع  ال����ث����وار 
ق��رب ت��ل ال��ربدع��ي��ا ال��ت��ي �صيطرت 
ال�صورية  احلكومية  القوات  عليها 
وامل�������ص���ل���ح���ون امل�����وال�����ون ل���ه���ا على 
اأط��راف مزرعة بيت جن و�صقوط 
ع�����ص��رات ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى بني 
التي  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��وات  عنا�صر 
الق�صف  ب�صبب  للهروب  ا�صطرت 

العنيف من قبل الثوار.

�لبنتاغون يدر�س ن�صر دفاعات م�صادة 
�لغربي �ل�صاحل  على  لل�صو�ريخ 

•• وا�صنطن-رويرتز:

اإن  ال���ك���ون���غ���ر����س،  ع�������ص���وان يف  ق����ال 
ال��وك��ال��ة الأم��ري��ك��ي��ة امل�����ص��وؤول��ة عن 
ح����م����اي����ة ال�����ب�����الد م�����ن ال���ه���ج���م���ات 
ال�����ص��اروخ��ي��ة ت�����ص��ت��ط��ل��ع م��ن��اط��ق يف 
دفاع  اأنظمة  لن�صر  الغربي  ال�صاحل 
جتارب  اأن  اإذ  ل��ل�����ص��وراي��خ  م�����ص��ادة 
اأثارت  ال�صاروخية  ال�صمالية  كوريا 
خماوف ب�صاأن الدفاع من اأي هجوم.
     )التفا�صيل �س12(
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اأخبـار الإمـارات
فاطمة بنت مبارك ت�صهد �لحتفال �لر�صمي باليوم �لوطني �ل� 46

•• اأبوظبي -وام:

الحتاد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  �صهدت 
الن�صائي العام رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
الحتفال  الأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة 
46 لدولة الإم��ارات العربية  ال�  الر�صمي باليوم الوطني 
املتحدة الذي اأقيم م�صاء اأم�س يف الول اأر�س الحتفالت . 
ووجهت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك ال�صكر للقائمني 
مب�صرية  واعتزازها  فخرها  عن  معربة   .. الحتفال  على 
ال�صيخ  ل��ه  املغفور  دعائمها  اأر���ص��ى  ال��ت��ي  املظفرة  ال��وط��ن 
زايد بن �صلطان اآل نهيان »رحمه اهلل » وي�صري على نهجه 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الدولة »حفظه اهلل« بكل حكمة واقتدار.

اأن ما ي�صهده الوطن من تقدم واإجنازات  واأك��دت �صموها 
للوطن  وال���ولء  النتماء  عمق  عن  يعرب  اأبنائه  ب�صواعد 
والقيادة التي مل تاأل جهدا لإ�صعاد ال�صعب وتوفري احلياة 

الكرمية له.
ح�صر الحتفال .. عدد من ال�صيخات والوزيرات والقيادات 

الن�صائية يف الدولة.
وت�صمن الحتفال الر�صمي باليوم الوطني ال� 46 عر�صا 
بانوراميا باهرا » هنا امل�صتقبل« الذي عك�س خارطة طريق 
لآفاق التقدم يف الإمارات وروؤيتها يف ا�صت�صراف امل�صتقبل 

وا�صتعداداتها للعامل اجلديد وجاهزيتها للمراحل املقبلة 
من التحديات بهمة �صبابها واأجيالها الطموحة املت�صلحة 
يف  الع�صر  ملتطلبات  املواكبة  والتقنية  العلمية  بالقدرات 
�صعبها  واإرادة  قيادتها  - بحكمة  الإم��ارات  تبقى  اأن  �صبيل 

- من دول الريادة عامليا.
و�صمل العر�س ثالثة م�صاهد رئي�صية و 11 ف�صال تروي 
التطور  الإم������ارات يف  دول���ة  ح���ول منهجية  ع���دة حم���اور 
ت�صوير  امل�صاهد  وت�صمنت  للم�صتقبل  وروؤيتها  والزده��ار 
التطورات  ا�صتخدام  ع��رب  امل�صتقبل  اإىل  الإم����ارات  رح��ل��ة 
التكنولوجية املتقدمة رافقها اأحد اأقوال املغفور له ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.

�لطو�رئ و�لأزمات تكذب مز�عم �طالق �حلوثيني �صاروخًا جتاه دولة �لإمار�ت
•• ابوظبي-وام:

كذبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات املزاعم التي رددتها اأبواق النقالبيني احلوثيني يف اليمن ب�صاأن 
اطالقها �صاروخا ام�س جتاه املجال اجلوي لدولة المارات العربية املتحدة. 

و�صددت الهيئة يف بيان لها اأن دولة المارات العربية املتحدة متتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع اي 
تهديد من اي نوع.

واأ�صارت الهيئة اىل اأن م�صروع مفاعل براكة حم�صن ومنيع جتاه كل الحتمالت واأنه يتمتع بكل اجراءات المن 
وال�صالمة والمان النووي التي تتطلبها مثل هذه امل�صروعات الوطنية العمالقة .

وطماأنت الهيئة جموع �صعب المارات واملقيمني على ار�صها باأن اأجواء الدولة اآمنة واأكدت اأن دولة المارات �صتبقى 
اأبدا عامرة بالأمن والأمان موؤمنة بنهجها القائم على ال�صلم و ال�صالم.

من  للدولة  املعادية  العالمية  الدوات  ت��ردده  وما  ال�صائعات  هذه  ملثل  الهتمام  عدم  العام  ال��راأي  الهيئة  وتهيب 
�صائعات مغر�صة هدفها ا�صدار الخبار املزيفة والكاذبة بهدف الت�صكيك يف مقدرات الدولة وقوتها ومتانة امنها.

�سهد م�سرية الحتاد مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 46

حممد بن ز�يد: �لإمار�ت ما�صية يف م�صريتها �خلرية يف تعزيز بنيان �لوطن وبناء �لإن�صان �أغلى ما متلك 
•• ابوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ���ص��ه��د 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�صلحة، »م�صرية الحتاد«، 
�صمن  ام�س،  ع�صر  انطلقت  التي 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ال�����ص��ي��خ زايد 
مبنطقة   2017 ل��ع��ام  ال��رتاث��ي 
اليوم  مبنا�صبة  باأبوظبي،  الوثبة 

الوطني 46.
امل�����ص��رية احل���ا����ص���دة التي  و���ص��ه��د 
الرئا�صة  ����ص���وؤون  وزارة  نظمتها 
�صمو  القبائل  اأب��ن��اء  فيها  و���ص��ارك 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�صيخ 
ال�صيخ  و�صمو  عجمان  عهد  ويل 
�صقر  ب�����ن  �����ص����ع����ود  ب�����ن  حم����م����د 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�صمي 
حممد  بن  طحنون  ال�صيخ  و�صمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
ال��ع��ني و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ����ص���رور بن 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ال�صيخ  �صمو  ال��ف��ري��ق  و  اأب��وظ��ب��ي 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ص��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����������وزراء وزي����ر 
من�صور  ال�صيخ  و�صمو  الداخلية 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر ����ص���وؤون 
بن  حامد  ال�صيخ  و�صمو  الرئا�صة 
دي��وان ويل  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 
ال�صيخ عمر  �صمو  و  اأبوظبي  عهد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���ص�����ص��ة زاي����د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن 
و�صمو  والإن���������ص����ان����ي����ة  اخل����ريي����ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة زايد 
وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا 
ومعايل  اخل��ا���ص��ة  الإح���ت���ي���اج���ات 
ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن ح���م���دان اآل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م�صت�صار  ن��ه��ي��ان 
رئي�س الدولة و فهد بن فالح بن 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  حثلني 

ت�صري مب�صرية الإحت��اد على ركب 
متوحدين  الوائ�����ل..  امل��وؤ���ص�����ص��ني 

متكاتفني ومتاآزرين.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وا����ص���اف 
ن���ه���ي���ان ان  ب����ن زاي������د ال  حم���م���د 
اخلري  على  جتمعنا  الإحت���اد  روح 
واملحبة.. وم�صرية الإحتاد مت�صي 
التقدم  م��ن  رح��ب��ة  اآف����اق  اإىل  ب��ن��ا 
قبائل  وترابط  بتعا�صد  والتنمية 
وارتباطهم  واأب����ن����ائ����ه..  ال���وط���ن 
ما�صيهم  وع������راق������ة  ب����اأ�����ص����ال����ة 

وحا�صرهم.
من  القبائل  جماميع  وانطلقت 
لهذه  �صيد  ال���ذي  احل�صن  ب��واب��ة 
امل��ن��ا���ص��ب��ة، راف��ع��ني اع���الم الدولة 
م����رددي����ن ال��ه��ت��اف��ات والأه����ازي����ج 
فرحتهم  ع��ن  م��ع��ربي��ن  ال�صعبية 
جاءت  بالوطن.بعدها  وفخرهم 
والهجن،  اخل���ي���ل  ع���ر����س  ف���ق���رة 
ت�صكيالت  ي�صم  ا�صتعرا�س  وه��و 
م���ت���ن���وع���ة ل���ف���ر����ص���ان الم���������ارات. 
ومايتمتعون به من مهارات عالية 

وهم ميتطون �صهوات اجلياد.
الغوي�س  جمعة  ال�����ص��اع��ر  واأل��ق��ى 
م�صاعر  ع�����ن  ع�������ربت  ق�������ص���ي���دة 
لوطنهم  وحبهم  الم����ارات  اب��ن��اء 
الدولة  بقيادة  م�صيدا  وقيادتهم 
واملواطن  ال��وط��ن  ب��ن��اء  ت��ع��زي��ز  يف 
معاجلتها  يف  ال���وا����ص���ح  وامل���ن���ه���ج 
وارتباطها  الإق��ل��ي��م��ي��ة  للق�صايا 
اململكة  ال�����ص��ق��ي��ق��ة  م����ع  ال���وث���ي���ق 
الوقوف  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
التحديات  ام������ام  واح�������دا  ���ص��ف��ا 
وال���ت���دخ���الت الق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ل 
ل�صعوبها  ول  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  ت���ري���د 

اخلري والتنمية والزدهار.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  و����ص���ارك 
ن��ه��ي��ان ابناء  ب��ن زاي���د ال  حم��م��د 
المارات فرحتهم باليوم الوطني 
العياله  ل��وح��ة  ���ص��م��وه  اأدى  ح��ي��ث 
ال�صيوخ  �صمو  م��ن  ع���دد  و���ص��ارك��ه 
وفخرهم  اعتزازهم  عن  معربين 
املجيدة  الوطنية  املنا�صبة  ب��ه��ذه 
ومب����ن����ج����زات ال�����وط�����ن واأب����ن����ائ����ه 

الوفياء.

ال�صعودية،  العربية  باململكة  الإبل 
وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني 

يف الدولة.
ك��م��ا ����ص���ارك يف م�����ص��رية الحت����اد 
ميثلون  ال����ق����ب����ائ����ل  م�����ن  ح�������ص���د 
خمتلف اإمارات الدولة ومناطقها، 
و�صعادتهم  فخرهم  عن  معربين 
وابتهاجهم باليوم الوطني ال� 46 
احلكيمة،  بقيادتهم  واع��ت��زازه��م 

هذه الر���س املعطاء ، كما قدموا 
�صورا من اللوحات الوطنية التي 
ت��ع��ك�����س ان��ت��م��اءه��م وح��ب��ه��م لهذا 
ال���ع���زي���ز م��ل��وح��ني بعلم  ال���وط���ن 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
جمددين الولء للقيادة احلكيمة. 
ومت���ث���ل م�����ص��رية الحت������اد اح���دى 
ملهرجان  ال��رئ��ي�����ص��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�صيخ زايد الرثاثي وتاتي �صمن 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
ع����ن اع������ت������زازه وف����خ����ره ب���رج���ال 
الوطن وهم يقدمون هذه  وابناء 
ال��ل��وح��ات الأ���ص��ي��ل��ة م��ن امل����وروث 
ال�����ص��ارب يف ج���ذور ه���ذه املنطقة 
وم����ا اب�����دوه م���ن م�����ص��اع��ر الفخر 
والع��ت��زاز وال��روح الوطنية جتاه 
اأن  �صموه  واأك��د  وقيادته.  وطنهم 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��رئ��ا���ص��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
واإخ����وان����ه  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
املجل�س  اأع�����ص��اء  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب 

الأعلى حكام الإمارات.
وق��دم اأب��ن��اء الإم���ارات لوحات من 
والرتاثية  ال�صعبية  اأه��ازي��ج��ه��م 
عن  تعرب  التى  املتنوعة  الأ�صيلة 
يف  العميق  وت��اري��خ��ه��م  اأ�صالتهم 

احتفالت الدولة بيومها الوطني 
حيث تنوع املزيج الثقايف وال�صعبي 
لب����ن����اء ال���ق���ب���ائ���ل وه������م ي�������وؤدون 
الرئي�صية يف  املن�صة  امام  فنونهم 
اإعجاب  نالت  التي  الوثبة  ميدان 
اأ�صحاب  وا�صتح�صان املتابعني من 
الذي  واجلمهور  ال�صيوخ  ال�صمو 
اك���ت���ظ���ت ب�����ه م�����درج�����ات م���ي���دان 
ال�صمو  �صاحب  واأع���رب   . الوثبة 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
نهيان ما�صية  اآل  زايد  خليفة بن 
تعزيز  يف  اخل�����رية  م�����ص��ريت��ه��ا  يف 
بنيان الوطن وبناء الن�صان اأغلى 

ما متلك المارات.
وق���ال ���ص��م��وه ان��ن��ا ن��ط��ال��ع الم�س 
بثقة..  اليوم  اإىل  وننظر  بفخر.. 
ونرى امل�صتقبل م�صرقا يانعا بعون 
اهلل عندما ن�صاهد قبائل المارات 

نطالع الأم�س بفخر.. وننظر اإىل اليوم بثقة.. ونرى امل�ستقبل م�سرقا يانعا بعون اهلل
روح الحتاد جتمعنا على اخلري واملحبة.. وم�سريته مت�سي بنا اإىل اآفاق رحبة من التقدم والتنمية بتعا�سد وترابط قبائل الوطن واأبنائه
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س �لدولة يتلقى �ملزيد من برقيات �لتهنئة 

مبنا�صبة �ليوم �لوطني �ل�صاد�س و�لأربعني
•• ابوظبي-وام: 

تلقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة  التهنئة  ب��رق��ي��ات  م��ن  امل��زي��د  اهلل  حفظه 
ال�صاد�س والأربعني من كل من: جاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد 
�صلطان �صلطنة عمان  ال�صقيقة وفخامة الرئي�س �صريج �صاركي�صيان 
بروكوبوي�س  الرئي�س  فخامة  و  ال�صديقة  اأرمينيا  جمهورية  رئي�س 

بافلوبولو�س رئي�س اجلمهورية اليونانية ال�صديقة.

نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل املزيد من 
برقيات التهنئة مبنا�صبة اليوم الوطني ال�صاد�س والأربعني من دولة 
وتلقى  ال�صديقة.  اأرمينيا  وزراء جمهورية  رئي�س  كارابيتيان  كارين 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب 
التهنئة  برقيات  م��ن  امل��زي��د  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
الرئي�س  فخامة  م��ن  والأرب��ع��ني  ال�صاد�س  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة 

�صريج �صاركي�صيان رئي�س جمهورية اأرمينيا ال�صديقة.

ج��د�ر �ل�ص��هيد يف مط��ار �أب��وظب�ي �ل��دول��ي
•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�صهيد  ي��وم  ال��دويل بتنفيذ م��ب��ادرة ج��داري��ة  اأبوظبي  ق��ام مطار 
اإط���ار يف  و���ص��ع  م��ن خ��الل  وذل���ك  ال�صهيد،  ي��وم  احتفاء مبنا�صبة 
امل�صافرون  ال�صهيد ليقوم  الر�صمي ليوم  بال�صعار  القادمون  �صالة 

هذه  على  ال�صوء  م�صلطاً  ال�صعار،  لوحة  با�صتكمال  خالله  م��ن 
كافة  من  العا�صمة  زوار  خمتلف  اأم��ام  اجلليلة  الوطنية  املنا�صبة 

اأنحاء العامل.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اخل����وري،  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  ق���ال  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
بالإنابة ملطارات اأبوظبي: قام مطار اأبوظبي الدويل بتنفيذ هذه 

الذين  البوا�صل  الإم��ارات  �صهداء  املبادرة اجلدارية لإحياء ذكرى 
العمل  ه��ذا  وميثل  املظلوم.  ون�صرة  احل��ق  عن  دف��اع��اً  ا�صت�صهدوا 
ال�صهداء  ه����وؤلء  ل��ب��ط��ولت  م�صافرينا  وت��ق��دي��ر  ع��رف��ان  م�صاعر 
العامل  اإىل  ر�صالة  امل��ب��ادرة مبثابة  ه��ذه  اأن تكون  وناأمل  الأب���رار.  
باأ�صره عن م�صاعر الفخر والولء والنتماء التي نحملها ك�صعب 

اأبوظبي  العا�صمة، مطار  بوابة  الأبطال، من خالل  ه��وؤلء  جتاه 
الدويل.

القادمون،  الأرب��ع��اء يف �صالة  ي��وم  اجل���دار م�صاء  تركيب  وق��د مت 
يوم  م��ن  ال�صباح  ���ص��اع��ات  ط���وال  بت�صميمه  امل�����ص��اف��رون  لي�صارك 

اخلمي�س لي�صتكمل يف متام ال�صاعة 1:00 ظهراً.

مطار �أبوظبي �لدويل يحتفل باليوم �لوطني �ل�46 لدولة �لإمار�ت

�لأور�ق �ملالية حتتفل باليوم �لوطني �ل�46

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطني  ب��ال��ي��وم  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  يحتفل 
ال�46 لدولة الإمارات العربية املتحدة، من خالل 
للم�صافرين  والفعاليات  الن�صاطات  من  جمموعة 
والزوار فيما ت�صتمر املظاهر الحتفالية لعدة اأيام 

وعلى مدار عطلة نهاية الأ�صبوع.
وبهذه املنا�صبة �صرح عبد املجيد اخلوري، الرئي�س 
باأن  نت�صرف  اأبوظبي:  ملطارات  بالإنابة  التنفيذي 
نرفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات ملقام �صاحب 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
واإىل  اهلل؛  حفظه  اأبوظبي-  اإم���ارة  حاكم  ال��دول��ة، 
اآل مكتوم،  �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

دبي- رعاه اهلل، واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة الإماراتية، رئي�س املجل�س 
اأ�صحاب  واإخوانهما   ، اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
الإم����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى،  املجل�س  اأع�����ص��اء  ال�صمو 
املنا�صبة  ب��ه��ذه  ال��ك��رمي  الإم���ارات���ي  ال�صعب  واإىل   ،

ال�صعيدة.
خالل  من  ن�صت�صعر  اإننا   « قائال  اخل��وري  وم�صى 
التي  الإجن���ازات  بعظيم  الوطني  اليوم  احتفالية 
حت��ق��ق��ت ع��ل��ى م���دى ���ص��ت��ة واأرب���ع���ني ع��ام��ا ونحن 
العظيم  الإرث  ب��اأن نكون ج��زءاً من ه��ذا  فخورين 
وولئنا  ف��خ��رن��ا  ن��ظ��ه��ر  واأن  ال��وط��ن��ي،  وال��ع��ر���س 
العامل  اإىل  ومنجزاتنا  و�صعبنا  وقياداتنا،  لوطننا، 
باأ�صره من خالل احتفالية بوابة العا�صمة، مطار 

اأبوظبي الدويل، بهذه املنا�صبة العزيزة«.
وم�صى يقول:” اإن كل �صخ�س منا قادر على �صرب 
من  الغايل  الوطن  لهذا  النتماء  يف  الأمثلة  اأروع 
لغريه«  ق���دوة  ي��ك��ون  واأن  عمله  يف  تفانيه  خ���الل 
واأ���ص��اف: »ك��ل ال���ولء اأن يخدم امل��واط��ن ب��الده يف 
بناءه  يف  وي�صاهم  فيه  ي���وؤدي  اأن  ق���ادر  جم��ال  ك��ل 
ورفعته واأن يعمل ويخدم من اأجل المارات وهذا 
بحد ذاته يعزز فيه روح النتماء للوطن، ليج�صد 
�صعار  يعك�س  ال����ذي  الحت����اد  روح  الن��ت��م��اء  ب��ه��ذا 

الحتفال.«
ويحيي مطار اأبوظبي الدويل الأجواء الحتفالية 
الر�صمي  بال�صعار  امل�صافرين  بتزيني جميع مباين 
وباقات  الأع��الم  و�صع  عن  ف�صاًل  الوطني،  لليوم 
الهجرة واجل���وازات، وكذلك  ال��ورود على من�صات 

من�صات �صركات الطريان اخلا�صة باإمتام اإجراءات 
ال�صوق  وحمالت  العمالء  خدمة  ومكاتب  ال�صفر، 
احلرة. كما ي�صارك موظفي املطار وال�صوق احلرة 
يف الحتفال من خالل ارتداء و�صاح علم الإمارات 
امل�صافرين  على  والقهوة  والتمور  احللوى  وتوزيع 

والزوار لتعريفهم باأ�صول ال�صيافة الإماراتية. 
الدويل  اأبوظبي  مطار  عرب  للم�صافرين  و�صتتاح  
ال���وط���ن���ي ف��ر���ص��ة التعرف  ال���ي���وم  اإج�������ازة  خ����الل 
وال���ص��ت��م��ت��اع ب��ال��ت��ق��ال��ي��د الإم���ارات���ي���ة م���ن خالل 
م�صاهدة العرو�س احلية للرق�صات ال�صعبية، مثل 
عر�س العازي واليولة، بالإ�صافة مل�صرية احتفالية 
التي �صتنظم على يف اأوقات عدة خالل عطلة نهاية 
اإىل  اإ�صافًة  امل��ط��ار.  اأرج���اء  كافة  وتغطي  الأ�صبوع 
ذلك، مت تخ�صي�س م�صاحة خا�صة لإبراز الرتاث 

ا���ص��ت��الم الأم��ت��ع��ة يف مبنى  الإم����ارات����ي يف ���ص��ال��ة 
العربي،  اخل��ط  فناين  لت�صمل   ،3 رق��م  امل�صافرين 
والكاريكاتري، وال�صقار، وفن ال�صوغة. و�صيت�صنى 
اإماراتية  باألعاب  ال�صتمتاع  ال�صغار  للم�صافرين 
يف  الألعاب  منطقة  بجانب  تنظيمها  يتم  تقليدية 
ال�صركاء  ي�����ص��ارك  وك��م��ا  رقم3.  امل�صافرين  مبنى 
ال�صرتاتيجيون يف املطار �صمن هذا الحتفال من 
خالل م�صابقة ت�صميم اأجمل عربة داخلية، وذلك 
لإ�صفاء روح الحتاد بني كافة اجلهات العاملة يف 

مطار العا�صمة.
ال�صهر  هذا  بداية  يف  اأبوظبي  مطارات  قامت  كما 
بتغطية اأح���د اأب����راج م��راق��ب��ة احل��رك��ة اجل��وي��ة يف 
اأبوظبي ال��دويل بعلم دولة الإم��ارات وذلك  مطار 

احتفاًل بيوم العلم.  

•• اأبوظبي-وام:

وال�صلع  امل���ال���ي���ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
احتفالية مبنا�صبة اليوم الوطني ال�صاد�س 
اأبوظبي  يف  م��ق��ره��ا  يف  وذل����ك  والأرب���ع���ني 
عبيد  �صعادة  بح�صور  بدبي  الهيئة  وف��رع 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  �صيف 
بالإنابة ونواب الرئي�س التنفيذي ومديري 

الإدارات وكافة موظفي الهيئة.
كلمة  خالل  الزعابي  عبيد  الدكتور  ورف��ع 
له التهنئة للقيادة احلكيمة للدولة بقيادة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
و�صاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب 
املجل�س  اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
الأعلى حكام الإم��ارات. وا�صتذكر الزعابي 
الأيادي البي�صاء للمغفور لهما ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان موؤ�ص�س دولة الحتاد 
وباين نه�صتها وال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل 
مكتوم اللذين قدما بعطائهما واإجنازاتهما 
والتفاين  الإخال�س  درب  على  ن��ادراً  مثاًل 

من اأجل رفعة �صاأن الوطن.
دولة  �صهدته  ال��ذي  الكبري  بالتطور  ون��وه 
املا�صية من عمر  الفرتة  خ��الل  الإم���ارات 
تبواأتها  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  وامل��ك��ان��ة  الحت�����اد، 
الدولة على خمتلف الأ�صعدة، والإجنازات 

الهائلة التي حققتها على خمتلف الأ�صعدة 
واملوؤ�صرات  التناف�صية  ت��ق��اري��ر  واق���ع  م��ن 

العاملية.
ول��ف��ت ال��زع��اب��ي اإىل ع���دد م��ن الإجن����ازات 
وامل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة خالل 
العمل  �صعيد  على  ���ص��واء  املا�صية  ال��ف��رتة 
الهيكل  م��ث��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  داخ�����ل  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
التنظيمي اجلديد الذي مت اإقراره موؤخرا 
والأدلة اخلا�صة باملوارد الب�صرية وال�صوؤون 
املالية وامل�صرتيات والتطبيقات الإلكرتونية 
ي��ت��م جت��ه��ي��زه��ا لالرتقاء  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
ب��الأداء اأو على �صعيد العمل التنظيمي يف 
الأ�صواق مثل الأنظمة وتعديالت الأنظمة 
اإقرارها  مت  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  وال��ت�����ص��ري��ع��ات 
خالل العام، وا�صرتاتيجية الهيئة لل�صنوات 

راأ�س  �صوق  وا�صرتاتيجية  املقبلة،  اخلم�س 
املال الإ�صالمي، وامل�صروع الوطني لتوعية 
وال�صمول  املالية  الأ���ص��واق  يف  امل�صتثمرين 
ل�صت�صراف  الهيئة  وا�صرتاتيجية  امل���ايل، 
من  العديد  الحتفال  وت�صمن  امل�صتقبل. 

التي  ال��رتاث��ي��ة  اخل��ي��م��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات منها 
احلياة  مالمح  م��ن  العديد  على  ا�صتملت 
يف ال���دول���ة يف م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل الحت�����اد، 
التي  ال�صعبية  ال��ف��رق  م��ن  ع���دد  و���ص��ارك��ت 
لوحات  ت�صمنت  تراثية  م�صاركات  عر�صت 

واأهازيج  وط��ن��ي��ة  واأن��ا���ص��ي��د  ا���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة 
احتفالية، كما مت تقدمي مناذج من املطبخ 
التقليدية،  والأك���الت  الإم��ارات��ي  ال�صعبي 
كما مت توزيع بع�س الهدايا الرمزية على 

امل�صاركني يف الحتفال.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�نطالق �لتمرين �لع�صكري �مل�صرتك » �لعلم 4 « يف �لدولة
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم الثنني على اأر�س الدولة فعاليات التمرين الع�صكري امل�صرتك 
املتحدة  ال��ولي��ات  الإم��ارات��ي��ة ومب�صاركة  امل�صلحة  ال��ق��وات  » بني   4 العلم   «

الأمريكية واململكة املتحدة واجلمهورية الفرن�صية.
املتعددة الأطراف التي  ياأتي التمرين �صمن التمارين الع�صكرية امل�صرتكة 
جتريها قواتنا امل�صلحة على مدار العام مع قوات الدول ال�صقيقة وال�صديقة 
بهدف رفع الكفاءة القتالية واكت�صاب املزيد من اخلربات امليدانية والعمل 
يف  امل�صاركة  الأط���راف  ب��ني  الع�صكرية  وامل�صطلحات  املفاهيم  توحيد  على 

التمرين.
التعاون  اأوا���ص��ر  تعزيز  اإىل   - اأ�صبوعني  ي�صتمر  ال��ذي   - التمرين  ويهدف 

الع�صكرية ما ي�صهم يف رفع  املجالت  امل�صرتك وتبادل اخل��ربات يف  والعمل 
والقوات  امل�صلحة  قواتنا  بني  التن�صيق  وزي��ادة  القتالية  الع�صكرية  القدرة 
امل�صلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  حر�س  م��ن  انطالقا  ال�صديقة  امل�صلحة 
الدائم على رفع م�صتوى الأداء والكفاءة وفق ا�صرتاتيجية وا�صحة املعامل 

تهدف اإىل الرتقاء بامل�صتوى العام واجلاهزية القتالية لقواتنا امل�صلحة.
القيادات  والتوافق بني خمتلف  التجان�س  اإىل حتقيق  التمرين  كما يهدف 
جلميع  املختلفة  ل��ل��ق��درات  الأم��ث��ل  وال���ص��ت��خ��دام  التوظيف  لتحقيق  �صعيا 
للقوات  امل�صرتكة  اأي تهديد بهدف رفع اجلاهزية  ملواجهة  امل�صاركة  الدول 
وتطبيق  وفهم  الأط���راف  املتعددة  للخطة  العام  املفهوم  وتطوير  امل�صاركة 
منظومة القيادة وال�صيطرة والإم��داد امل�صرتك وتطبيق اإج��راءات ا�صتقبال 

وتنقل وتكامل القوات والدعم اللوج�صتي.
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اأخبـار الإمـارات
بنك �بوظبي �لتجاري يو��صل �حتفالته  باليوم 

�لوطني �ل�صاد�س و�لأربعني لدولة �لإمار�ت 
 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يوا�صل بنك ابوظبي التجاري احتفالته باليوم الوطني ال�صاد�س والأربعني لدولة المارات العربية املتحدة، وذلك 
احل�صور  لدى  وال�صرور  البهجة  الحتفالت  هذه  وحتيي  الرئي�صية.  الباحة  يف  اقامها  التي  الرتاثية  اخليمة  يف 

وامل�صاركني بهذه املنا�صبة ال�صعيدة .
و�صارك يف الحتفالت عدد كبري من العاملني يف البنك ومدراء الإدارات والفروع واملوظفني والزوار الذين �صادف 

وجودهم يف مقر البنك.
المارات  لدولة  امنياتهم  عن  واعربوا  املجيدة  الوطنية  املنا�صبة  هذه  يف  بامل�صاركة  �صعادتهم  عن  احل�صور  وعرب 

وقيادتها الر�صيدة واإىل ال�صعب الإماراتي الكرمي مبزيد من التقدم والزدهار والتطور وال�صتقرار.

•• دبي -وام:

والهيئات  العربي  وال��ع��امل  ال��ع��امل  دول  وم��دن  عوا�صم  م��ن  العديد  اأق��ام��ت 
الفعاليات  من  العديد  ال��ك��ربى،  العاملية  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  وامل��ط��ارات 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  46 لدولة  ال�  الوطني  اليوم  احتفالت مبنا�صبة 
العامل  ب��دول  الإم����ارات  تربط  التي  الطيبة  العالقات  م��ن  انطالقا  وذل��ك 

وحر�صها على التعاون والعي�س امل�صرتك ب�صالم وتناغم.
دولة  تتبعها  التي  الناعمة  ال��ق��وة  �صيا�صة  نتيجة  الح��ت��ف��الت  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الإمارات العربية املتحدة يف عالقاتها مع الدول، وحر�س الدولة على اإقامة 
عالقات متوازنة وطيبة مع جميع دول العامل واملنطقة مبنية على الحرتام 
املتبادل والتبادل ال�صياحي والثقايف والتعاي�س ال�صلمي بني ال�صعب الإماراتي 
وخمتلف �صعوب دول العامل على تعدد ثقافاتهم وهوياتهم، وا�صرتاتيجيتها 
يف حتقيق الأم���ن وال���ص��ت��ق��رار يف ال��ع��امل، وال��ت��ع��اون م��ن اأج���ل خ��ري �صعوب 

العامل.
ب�صورة  نا�صداك  ب��رج  ازدان  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  نيويورك  ففي 
للمغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، موؤ�ص�س دولة 

الإمارات العربية املتحدة وباين نه�صتها احلديثة.
العلم  ب��األ��وان  اللوفر  متحف  اكت�صى  باري�س  الفرن�صية  العا�صمة  قلب  ويف 
الإم���ارات���ي واأق����ام ال��ع��دي��د م��ن الح��ت��ف��الت ال��ت��ي عك�صت امل����وروث ال�صعبي 
اأع�����ص��اء فريق  46، فيما �صجل  الإم���ارات���ي، ت��زام��ن��ا م��ع ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 
مباركتهم  ع��ن  فيه  ع��ربوا  فيديو  الإجن��ل��ي��زي  الريا�صي  �صيتي  مان�ص�صرت 

لدولة الإمارات باليوم الوطني عرب حتية األقاها الالعبون بعدد من لغات 
العامل.

كما �صهدت العا�صمة ال�صعودية الريا�س العديد من الحتفالت التي تعرب 
والإماراتي،  ال�صعودي  ال�صعبني  تربط  التي  والطيبة  الوثيقة  العالقة  عن 
املظلي  القفز  بفريق  ممثلة  ال�صعودية  اخلا�صة  الأم��ن  ق��وات  �صاركت  حيث 
احلر بالحتفال بذكرى اليوم الوطني، اإ�صافة اإىل العديد من الحتفالت 
بن  خالد  امللك  ومطار  الريا�س،  مدينة  �صمال  بنبان،  مطار  اأقامها  التي 
الوطنية  بالأعالم  تو�صحت جميعها  التي  الدويل  عبدالعزيز، ومطار جدة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�صعودية جنبا اإىل جنب، 
مع  الإماراتية،  ال�صعبية  والأهازيج  الرتاثية  الفقرات  من  العديد  و�صهدت 

ا�صتقبال الزوار وتوديعهم بالورود احتفال بهذه املنا�صبة.
مياًل  قدمت  التي  ال�صعودية،  اجلوية  اخلطوط  املنا�صبة  بهذه  احتفت  كما 
الإم���ارات  ب��ني  رحالتها  على  الفر�صان  برنامج  اأع�صاء  ل�صيوفها  اإ�صافيا 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صورتي  حملت  تذكارية  هدايا  قدمت  كما  واململكة، 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واأخيه خادم احلرمني 
يف  واح��د«  »كلنا  وعبارة  �صعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 

تعبري عن العالقة التي تربط ال�صعبني ببع�صهما البع�س.

ويف حني هناأ مركز املراقبة اجلوية الإقليمي بال�صعودية القادمني على منت 
الطائرات القادمة من الإم��ارات باليوم الوطني ال�46، غريت �صركة احتاد 
ات�صالت موبايلي ال�صعودية، ا�صم �صبكتها لي�صبح ال�صعودية والإمارات معاً، 

ابتهاجا باليوم الوطني الإماراتي وتعبريا عن التقارب بني ال�صعبني.
ال��ب��ح��ري��ن براجمهما  ت��ل��ف��زي��ون واإذاع������ة  ال��ب��ح��ري��ن، خ�����ص�����س  ويف مم��ل��ك��ة 
والإم����ارات  »البحرين  �صعار  حت��ت  الوطني  باليوم  لالحتفال  ون�صراتهما 
باليوم  واملعار�س  لل�صياحة  البحرين  احتفلت هيئة  كما  ... عيدكم عيدنا«، 
العديد من  اإقامة  الدويل عرب  البحرين  الإماراتي وكذلك مطار  الوطني 
الدول  العديد من رعايا  الإماراتية، �صهدها  ال�صعبية  العرو�س والفعاليات 
حيث  العربية،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية 
تفاعلوا مع الفقرات والفعاليات التي اأقيمت ابتهاجا بهذه املنا�صبة، كذلك 
احتفلت فرقة من املظليني بوزارة الداخلية مبملكة البحرين باليوم الوطني 

الماراتي من خالل تنفيذ قفزة خا�صة حملت اأعالم البلدين.
لدولة  الوطني  باليوم  ُعمان  �صلطنة  يف  ال��دويل  م�صقط  مطار  احتفل  كما 
الإم�����ارات، حيث ق��دم ال��ه��داي��ا وال����ورود للقادمني م��ن دول���ة الإم�����ارات اإىل 
ال�صلطنة، واأقام العديد من الفقرات الفنية التي تعك�س العالقة الطيبة التي 
تربط ال�صعبني الُعماين والإماراتي، والعالقة الوثيقة بني قيادتي ال�صعبني 

ال�صقيقني، وج��اءت هذه الحتفالت حتت �صعار »وط��ن واح��د وق��وم واأهل«، 
كما اأعدت اأغنية ت�صيد بالعالقات املتميزة بني ال�صعبني منذ عهد املغفور له 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، الذي اأر�صى نهجاً متفرداً يوا�صله �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، وجاللة 

ال�ُصلطان قابو�س بن �صعيد، �صلطان ُعمان.
ج��ان��ب من  الكويت يف  وع��ل��م  الإم���ارات���ي  بالعلم  الكويت  اأب���راج  ازدان���ت  كما 
احتفالت دولة الكويت ال�صقيقة باليوم الوطني وانعكا�صا للعالقات الطيبة 
التي تربط ال�صعب الإماراتي بال�صعب الكويتي والتالقي الإيجابي والبناء 

بني قيادتي البلدين ال�صقيقني.
ويف العا�صمة امل�صرية القاهرة، اأقيمت احتفالية كربى ح�صرها عدد كبري 
الطيبة  العالقات  فيها عن  ع��ربوا  والإع���الم  الفن  ال�صيا�صيني وجن��وم  من 
التي تربط الإمارات بجمهورية م�صر العربية، كما رعت القن�صلية الأردنية 
اأقامه  الها�صمية حفاًل �صخماً  الأردنية  اململكة  التابعة لوزارة اخلارجية يف 
عن  فيها  ع���ربوا  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة  الإم�����ارات«  يف  الن�صامى  »ملتقى 
قوتها  ت�صتمد  التي  والأردن  الإم���ارات  بني  والرا�صخة  املتجذرة  العالقات 
وفعاليتها من دعم قيادتي البلدين واتفاقيات التعاون امل�صرتك والن�صجام 

والتناغم والتوا�صل يف �صتى املجالت.
جوجل  �صركة  احتفلت  الكربى،  العاملية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  �صعيد  وعلى 
العاملي  البحث  حمرك  غري  حيث  ومميزة  فريدة  بطريقة  الوطني  باليوم 
اأخ�صر  م�صطح  على  يقفان  اإم��ارات��ي��ني  ملواطنني  بلوحة  اخللفية،  وجهته 

ويلفهما علم الدولة، ومن خلفهما ن�صر واملها العربي.

�لعامل يحتفل مع �لإمار�ت بيومها �لوطني

�صجايا فتيات �ل�صارقة توّقع مذكرة تفاهم مع �لهيئة �لعربية للم�صرح لتطوير قدر�ت منت�صباتها 
•• ال�صارقة-الفجر:

م�صرحياً،  اإل��ي��ه��ا  املنت�صبات  ال��ف��ت��ي��ات  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  منها  ح��ر���ص��اً 
واطالعهن على جتارب اإبداعية متقدمة يف هذا املجال، وّقعت �صجايا فتيات 
ال�صارقة، التابعة ملوؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين، موؤخراً، مذكرة 
تفاهم مع الهيئة العربية للم�صرح، بهدف اإ�صراك وفد من فتيات �صجايا يف 
 10 بني  ما  الفرتة  خالل  تون�س  يف  عقده  املقرر  العربي،  امل�صرح  مهرجان 

اإىل تعزيز التعاون وال�صراكة بني  2018.  وتهدف املذكرة  16 يناير  اإىل 
الفتيات  ل��دى  والأدب���ي  الفكري  الإب���داع  وتنمية  اإب���راز  اجلانبني يف جم��ال 
)من عمر 13 وحتى 18 عاماً(، من خالل تنفيذ برامج وم�صاريع مبتكرة 
الفنية  وامل�صابقات  الن�صاطات  وتفعيل  وتنميتها،  املواهب  اكت�صاف  ت�صتهدف 
والثقافية، وخ�صو�صاً يف املجال امل�صرحي. ووقع على املذكرة كل من اأ�صماء 
احل�صوين، رئي�س ق�صم الت�صال املوؤ�ص�صي، بالنيابة عن ال�صيخة عائ�صة خالد 
القا�صمي، مدير �صجايا فتيات ال�صارقة، والأ�صتاذ اإ�صماعيل عبداهلل، الأمني 

العام للهيئة العربية للم�صرح بح�صور عدد من امل�صوؤولني من اجلانبني.
وقالت ال�صيخة عائ�صة خالد القا�صمي، مدير �صجايا فتيات ال�صارقة: “يعترب 
و�صمولية،  رحابة  اأك��رث  اآف��اق  نحو  الإب���داع  لعبور  الأ�صا�صية  املحطة  امل�صرح 
ولطاملا اآمنت اإمارة ال�صارقة، التي مت�صي وفق روؤية وحكمة �صاحب ال�صمو 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
يدفعنا  ما  وه��ذا  امل�صرح،  وخ�صبة  الفنون  من  تبداأ  النه�صة  ب��اأن  ال�صارقة، 
دوماً اإىل تر�صيخ مفاهيم الفنون ال�صاملة يف نفو�س فتياتنا باعتباره الف�صاء 

احليوّي الرئي�س الذي تنطلق منه الإبداعات”. 
من  الفتيات  مواهب  تنمية  يف  رائ��دة  موؤ�ص�صة  ال�صارقة  فتيات  �صجايا  وتعد 
عمر 13 اإىل 18 عاماً وذلك يف خمتلف الف�صاءات الإبداعية، وقد تاأ�ص�صت 
ا�صتقلت عن مراكز الأطفال  ك��اإدارة �صمن مراكز الأطفال ثم   2004 عام 
يف عام 2012 بقرار اإداري من قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، �صمو 
ل�صناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ص�صة  رئي�س  القا�صمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة 

القادة واملبتكرين.

�لق�صب�اء تت�زي�ن بالألع�اب 
�لن�ارية �حتف�اًل بال�يوم �ل�وط�ني

•• ال�صارقة-الفجر:

اإمارة  يف  الأب��رز  العائلية  والرتفيهية  ال�صياحية  الوجهة  الق�صباء،  ر�صمت 
�صماء  زي��ن��ت  ال��ت��ي  ال��ن��اري��ة،  ل��الأل��ع��اب  امل�صاهد اجلمالية  اأج��م��ل  ال�����ص��ارق��ة، 
الق�صباء احتفال باليوم الوطني ال�«46« لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
امل�صاركة  ال��ف��اع��ل على  دوره���ا  م��ن  ان��ط��الق��اً  اجل����اري،  دي�صمرب  م��ن   2 يف 

مبختلف الحتفالت الوطنية التي تعي�صها الدولة.
واحتفلت الق�صباء على مدار اليومني املا�صيني باليوم الوطني من خالل 
تقدمي �صل�صلة من الفعاليات الرتفيهية والفنية، ذات الطابع الوطني، اإىل 
الق�صباء،  العيالة بني ممرات  فرقة  اأدتها  التي  ال�صعبية  الرق�صات  جانب 
الولء  املميزة، وعززت لديهم روح  املنا�صبة  الزوار فرحتهم بهذه  و�صاركت 
باحلب  عائلية مفعمة  باأجواء  التي حتت�صنهم  الإم��ارات  لدولة  والنتماء 

واخلري والعطاء.
وا�صتمتع اجلمهور بتذوق اأ�صهى الو�صفات للماأكولت ال�صعبية الإماراتية، 
اإىل ج��ان��ب اإق��ب��ال ال�����ص��ي��دات ع��ل��ى ر���ص��م احل��ن��اء و ال���ص��ت��م��ت��اع مب��زي��ج من 
الرتاث  جماليات  اإب���راز  على  رك��زت  التي  املختلفة  والأن�صطة  الفعاليات 

الرثي الذي تزخر به دولة الإمارات .
الرتفيهية   والفعاليات  الأن�صطة  من  مبجموعة  الأط��ف��ال  وا�صتمتع  كما 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  وتفاعلهم،  اإعجابهم  ون��ال��ت  لهم،  خ�ص�صت  التي  واحل��رف��ي��ة 
الإم�����ارات على وج��وه��ه��م اجلميلة وغ��ريه��ا من  ر���ص��م علم  اإق��ب��ال��ه��م على 
الأن�صطة التي ا�صتهدفت خمتلف الزوار. ي�صار اإىل اأن الق�صباء، ت�صهد اإقباًل 
كبرياً من قبل ال�صياح والزوار، وذلك ملا تت�صمنه من مرافق وخدمات وما 
تنظمه من فعاليات ون�صاطات تنا�صب كل اأفراد العائلة، ف�صاًل عن العديد 
واملقاهي،  املطاعم  مثل  الع�صرية  ال�صياحي  اجل��ذب  وعنا�صر  املن�صاآت  من 
الإم����ارات الأوىل م��ن نوعها يف  ال��ت��ي ت�صمل عجلة ع��ني  امل��م��ّي��زة  وامل��راف��ق 
ل�250 متفرجاً، وملتقى الق�صباء  املنطقة، وم�صرح الق�صباء الذي يت�صع 
لالأطفال،  املرح  وبيت  الأعمال،  ومركز  الجتماعات،  وقاعات  للموؤمترات، 

والنافورة املو�صيقية، ومركز مرايا للفنون، وغريها.

بدء تطبيق نظام ت�صنيف �ملن�صاآت و�لر�صوم �ملخف�صة على ت�صاريح �لعمالة �ملاهرة
•• اأبوظبي-وام:

تطبق وزارة املوارد الب�صرية والتوطني اعتبارا من اليوم 
ثالث  �صمن  املن�صاآت  لت�صنيف  ج��دي��دا  نظاما  الإث��ن��ني 
�صواء  املن�صاأة  يف  للعاملني  املهاري  للم�صتوى  وفقا  فئات 
اإ���ص��اف��ة اإىل تنوع  امل��ه��ارة  اأو حم����دودي  ع��م��ال م��اه��ري��ن 
ثقافاتهم وذلك تنفيذا لقرار �صادر عن جمل�س الوزراء 
يف �صاأن ت�صنيف املن�صاآت اخلا�صعة لقانون تنظيم عالقات 

العمل وال�صمانات امل�صرفية املقررة عليها.
العمل  ت�صاريح  على  جديدة  ر�صوما  ال���وزارة  تطبق  كما 
اإذا  وم��ا  للعامل  املهاري  امل�صتوى  على  قيمتها  يف  تعتمد 
ك��ان يف خ���ارج ال��دول��ة اأو داخ��ل��ه��ا وف��ئ��ة امل��ن�����ص��اأة يف نظام 
الت�صنيف بجانب اإعفاء املن�صاآت من �صداد ر�صم الت�صريح 
دول  مواطني  من  اأو  مواطن  عامل  ت�صغيل  على  املقرر 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ف�صال عن اإعفاء 
وذلك  العمل  ت�صاريح  ر�صوم  ال�صيد من  ق��وارب  من�صاآت 
�صاأن  ال����وزراء يف  اآخ���ر ���ص��ادر ع��ن جمل�س  ل��ق��رار  تنفيذا 
ر���ص��وم اخل��دم��ات وال��غ��رام��ات الداري�����ة يف وزارة امل���وارد 
اليوم  من  اعتبارا  ال���وزارة  وتقدم  والتوطني.  الب�صرية 
من  للمن�صاآت  والتقيمية  املعلوماتية  اخل��دم��ات  تقدمي 
خالل “خدمة تقييم” وذلك مبوجب �صراكة موؤ�ص�صاتية 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال���ذي �صيقدم تلك اخل��دم��ات من 
اإ�صرافها  ال����وزارة وحت��ت  ع��ن  نيابة  �صركات  اأرب���ع  خ��الل 
للخدمة  الإم����ارات  “ برنامج  معايري  م��ع  يتوافق  ومب��ا 

احلكومية املتميزة”.
اجلديد  الت�صنيف  ن��ظ��ام  يف  الأوىل”  “الفئة  وت�����ص��م 
قوارب ال�صيد اململوكة للمواطنني واملن�صاآت اأع�صاء نادي 
�صركاء التوطني واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة الأع�صاء 
عليهم  تنطبق  ممن  ال�صباب  م�صاريع  دعم  موؤ�ص�صات  يف 
اخلدمة  مراكز  جانب  اإىل  املقررة  وال�صوابط  ال�صروط 

“ تدبري” .
وت�صنف املن�صاأة يف “الفئة الثانية” ويتم حتديد م�صتواها 
“ يف هذه الفئة وفقا  “ اأ ، ب ، ج ، د  من بني امل�صتويات 
لن�صب العمالة املاهرة فيها وملدى التزامها بن�صب التعدد 
الثقايف حيث ت�صنف املن�صاأة يف الفئة “ 2 - اأ “ اإذا بلغت 
ن�صبة العمال من فئة “ عامل ماهر” 40 % فاأكرث من 
ن�صبة  باملن�صاأة  وتوافرت  عليها  امل�صجلة  العمالة  اإجمايل 

الثقافات . تعدد  ن�صب  من  الأقل  على   50%
كما ت�صنف املن�صاأة يف الفئة 2 - ب اإذا بلغت ن�صبة العمال 
من فئة عامل ماهر من %10 اإىل ما يقل عن 40 % 
من اإجمايل العمالة امل�صجلة عليها وتوافرت فيها ن�صبة 

. الثقافات  تعدد  ن�صب  من  الأقل  على   50%
وت�صنف املن�صاأة يف الفئة 2 - ج اإذا بلغت ن�صبة العمال من 
فئة عامل ماهر من 5 % اإىل ما يقل عن 10 % من 

ن�صبة  باملن�صاأة  وتوافرت  عليها  امل�صجلة  العمالة  اإجمايل 
من ن�صب تعدد الثقافات . الأقل  على   50%

ن�صبة  تبلغ  مل  اإذا  د    -  2 الفئة  يف  املن�صاأة  ت�صنف  كما 
العمال من فئة عامل ماهر 5 % من اإجمايل العمالة 
على   50% ن�صبة  باملن�صاأة  تتوافر  اأو مل  عليها  امل�صجلة 

الأقل من ن�صب تعدد الثقافات.
ي��زي��د عدد  ال��ت��ي ل  امل��ن�����ص��اآت  اإدراج  ال���ق���رار ع��ل��ى  ون�����س 
 2 الفئة  امل�صجلني عليها على ثالثة عمال يف  العاملني 
- ب التي ت�صم اأي�صا املن�صاآت التي يرتاوح عدد العاملني 
امل�صجلني عليها من اأربعة اإىل ع�صرة عمال وذلك يف حال 
%50 من ن�صب تعدد الثقافات فاإذا مل  ا�صتوفت ن�صبة 

ت�صتوف تلك الن�صبة ت�صنف يف الفئة 2 - د.
ثبت  اإذا  النظام  من  الثالثة  الفئة  يف  املن�صاأة  اإدراج  ويتم 

للوزارة ارتكابها لواحدة اأو اأكرث من 10 خمالفات.
ويتم نقل املن�صاآت من فئة اإىل اأخرى اأو من م�صتوى اإىل 
معايري  فيها  ت��واف��رت  متى   - هبوطا  اأو  �صعودا   - اآخ��ر 
الذي  امل�صتوى  اأو  بالفئة  اخلا�صة  الت�صنيف  و���ص��روط 

تنقل اإليه.
وفيما يتعلق بر�صوم ت�صاريح عمل خارج الدولة .. يبلغ 
 200 الدولة  خ��ارج  عمل  ت�صريح  ا�صتخراج  طلب  ر�صم 
درهم للفئات الثالث .. فيما يبلغ ر�صم اإ�صدار الت�صريح 
ملدة �صنتني 300 درهم للمن�صاآت املدرجة يف الفئة الأوىل 
يبلغ  بينما   .. للعامل  املهاري  امل�صتوى  النظر عن  بغ�س 
الر�صم ملن�صاآت الفئة الثانية �صمن امل�صتوى “ اأ “ 500 
امل��اه��ر و1200 دره���م ع��ن العامل  ال��ع��ام��ل  دره���م ع��ن 
حمدود املهارة وامل�صتوى “ ب “ 1000 درهم عن العامل 
“ ج  املاهر و2200 درهم عن حمدود املهارة وامل�صتوى 
درهم عن  و2700  املاهر  العامل  درهم عن   1500 “
العامل حمدود املهارة وامل�صتوى “ د “ 2000 درهم عن 
العامل املاهر و3200 درهم عن حمدود املهارة .. فيما 
يبلغ ر�صم ت�صريح عمل خارج الدولة للمن�صاآت امل�صنفة 
يف الفئة الثالثة 5000 درهم بغ�س النظر عن امل�صتوى 

املهاري للعامل.
خارج  م��ن  عمل  مهمة  ت�صريح  طلب  ر���ص��م  توحيد  ومت 
بواقع  عمل  مهمة  ت�صريح  اإ�صدار  ر�صم  وكذلك  الدولة 
100 درهم عن كل خدمة من اخلدمتني امل�صار اإليهما 

للمن�صاآت املدرجة يف خمتلف الفئات يف نظام الت�صنيف.
كما مت توحيد ر�صم طلب ت�صريح عمل ملن هم على اإقامة 
الت�صنيف  ف��ئ��ات  خمتلف  يف  امل��درج��ة  للمن�صاآت  ذوي��ه��م 
بواقع 200 درهم . ويبلغ ر�صم اإ�صدار ت�صريح عمل ملن 
الفئة الأوىل  اإقامة ذويهم وملدة �صنتني ملن�صاآت  هم على 
املهاري للعامل  امل�صتوى  عن  النظر  بغ�س  درهم   300
 “ امل�صتوى  يف  الثانية  الفئة  يف  للمن�صاآت  يبلغ  بينما   ..
املاهر و1000 دره��م عن  العامل  “ 500 دره��م عن  اأ 

 1000 “ “ ب  امل�صتوى  وللمن�صاآت يف  العامل حم��دود 
دره���م ع��ن ال��ع��ام��ل امل��اه��ر و2000 دره���م ع��ن حمدود 
املهارة وامل�صتوى “ ج “ 1500 درهم عن العامل املاهر 
و2500 دره���م ع��ن حم���دود امل���ه���ارة وامل�����ص��ت��وى “ د “ 
دره���م ع��ن ال��ع��ام��ل امل��اه��ر و3000 دره���م عن   2000
العامل حمدود املهارة .. بينما يبلغ الر�صم للمن�صاآت يف 
م�صتوى  عن  النظر  بغ�س  دره��م   5000 الثالثة  الفئة 

مهارة العامل.
100 درهم ملختلف فئات املن�صاآت عن  ومت حتديد ر�صم 
خ��دم��ة ط��ل��ب ت�����ص��ري��ح ع��م��ل حل���دث و500 دره����م عن 

اإ�صدار ت�صريح عمل حلدث وملدة �صنة.
كما مت حتديد ر�صم 100 ملختلف فئات املن�صاآت عن كل 
واإ�صدار  موؤقت  عمل  ت�صريح  طلب  خدمات  من  خدمة 
عمل  ت�صريح  وطلب  �صهر  كل  عن  موؤقت  عمل  ت�صريح 
لبع�س الوقت واإ�صدار ت�صريح عمل لبع�س الوقت “عن 
ت�صريح  واإ���ص��دار  للتدريب  ت�صريح  وط��ل��ب  �صهر”  ك��ل 
عامل  لخ��ت��ب��ار  ت�صريح  وط��ل��ب  �صهر  ك��ل  ع��ن  للتدريب 

واإ�صدار ت�صريح لختبار عامل عن كل �صهر.
ومت حتديد ر�صم 100 درهم للمن�صاآت املدرجة يف الفئات 
الثالث وذلك عن كل خدمة من خدمات طلب ت�صريح 
وطلب  اأخ��رى  اإىل  من�صاأة  من  عامل  وا�صتخدام  انتقال 
اخرى  اإىل  من�صاأة  من  عامل  وا�صتخدام  انتقال  ت�صريح 
تعود ملكيتها لذات املالك اأو �صريك فيها وكذلك اإ�صدار 
اأخرى  اإىل  من�صاأة  من  عامل  وا�صتخدام  انتقال  ت�صريح 

تعود ملكيتها لذات املالك اأو �صريك فيها وملدة �صنتني.
وا�صتخدام  انتقال  ت�صريح  اإ���ص��دار  بر�صم  يتعلق  ما  ويف 
 150 فيبلغ  �صنتني..  ملدة  اأخ��رى  اإىل  عامل من من�صاأة 
النظر  بغ�س  الأوىل  الفئة  يف  املدرجة  للمن�صاآت  درهما 
عن امل�صتوى املهاري للعامل .. بينما يبلغ الر�صم ملن�صاآت 
العامل  “اأ” 250 درهما عن  امل�صتوى  الثانية يف  الفئة 
“ب”  املهارة وامل�صتوى  املاهر و500 دره��م عن حم��دود 
و1000 دره���م عن  امل��اه��ر  ال��ع��ام��ل  ع��ن  دره���م   500
حمدود املهارة وامل�صتوى “ج “ 750 درهما عن العامل 
 “ وامل�صتوى  املهارة  حم��دود  عن  درهما  و1250  املاهر 
دره��م عن  املاهر و1500  العامل  دره��م عن   1000 د 
للمن�صاآت  الت�صريح  ر�صم  يبلغ  فيما   .. امل��ه��ارة  حم��دود 
امل�صنفة يف الفئة الثالثة 2500 درهم بغ�س النظر عن 

امل�صتوى املهاري للعامل.
 300 �صنتني  ومل���دة  عمل  ت�صريح  جت��دي��د  ر���ص��م  ويبلغ 
امل�صتوى  ع��ن  النظر  بغ�س  الأوىل  الفئة  ملن�صاآت  دره��م 
املهاري للعامل وللمن�صاآت يف الفئة الثانية امل�صتوى “ اأ “ 
500 درهم عن العامل املاهر و1200 درهم عن العامل 
حمدود املهارة وامل�صتوى “ب “ 1000 درهم عن العامل 
“ج  وامل�صتوى  املهارة  املاهر و2200 دره��م عن حم��دود 

و2700 درهم عن  املاهر  العامل  عن  درهم   1500 “
العامل حمدود املهارة وامل�صتوى “ د” 2000 درهم عن 
العامل املاهر و3200 درهم عن حمدود املهارة .. بينما 
 5000 الثالثة  الفئة  امل�صنفة يف  الر�صم للمن�صاآت  يبلغ 

درهم بغ�س النظر عن امل�صتوى املهاري للعامل.
ومت حتديد ر�صم 200 درهم للمن�صاآت املدرجة يف الفئات 
الثالث وذلك عن كل خدمة من خدمتي تعديل ت�صريح 

عمل وتعديل عقد العمل.
كما مت حتديد ر�صم 100 درهم عن كل �صهر للمن�صاآت 
امل��درج��ة يف ال��ف��ئ��ات ال��ث��الث وذل���ك ع��ن خ��دم��ة جتديد 

ت�صريح مهمة عمل.
ومت حت��دي��د ر���ص��وم��ا م��وح��دة ل��ل��ف��ئ��ات ال��ث��الث يف نظام 
�صجل  فتح  خدمة  ع��ن  دره��م   2000 ب��واق��ع  الت�صنيف 
من�صاأة و250 درهما عن خدمة اإ�صدار بطاقة التوقيع 
اإ����ص���دار بطاقة  الإل���ك���رتوين و200 دره���م ع��ن خ��دم��ة 

مندوب غري مواطن وملدة �صنتني.
عمال  لفئة  اإلكرتوين  عمل  ت�صريح  اإ�صدار  ر�صم  ويبلغ 
اخل��دم��ة امل�����ص��اع��دة مل���دة �صنتني ل��ل��م��واط��ن و���ص��ن��ة لغري 
امل��واط��ن 100 دره��م وك��ذل��ك 100 دره��م ع��ن جتديد 

الت�صريح.
اخلدمة  ع��م��ال  لفئة  عمل  عقد  اإ���ص��دار  ر���ص��م  يبلغ  كما 
 50 املواطن  �صنتني للمواطن و�صنة لغري  امل�صاعدة ملدة 

درهما و50 درهما عن جتديد العقد.
والتوطني  الب�صرية  امل��وارد  وزارة  تبداأ  اأخ��رى  جهة  من 
املعلوماتية  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  غ���د  ي����وم  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
وذلك  تقييم”  “خدمة  خالل  من  للمن�صاآت  والتقيمية 
الذي  اخلا�س  القطاع  مع  موؤ�ص�صاتية  �صراكة  مبوجب 
�صيقدم تلك اخلدمات من خالل اأربع �صركات نيابة عن 
الوزارة وحتت اإ�صرافها ومبا يتوافق مع معايري برنامج 

الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة.
م��ن خالل  اخل��دم��ة  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  للمن�صاآت  ومي��ك��ن 
“ت�صهيل”  م��راك��ز اخل��دم��ة  اأي م��ن  ال��ط��ل��ب يف  ت��ق��دمي 
املعتمدة والذي �صيقوم بدوره بتحويل الطلب اإلكرتونيا 

اإىل ال�صركة املزودة ل� “خدمة تقييم”.
وي��ق��وم ف��ري��ق امل��ق��ي��م��ني وم�����ص��اع��دي��ه��م ال��ت��اب��ع لل�صركة 
تتبع  ب��اأج��ه��زة  م���زودة  مركبات  بوا�صطة  املن�صاأة  ب��زي��ارة 
اأكانت توفري  �صواء  التقارير وفقا لنوع اخلدمة  لإع��داد 
عن  معلومات  توفري  اأو  العمل  حجم  تقدير  معلومات 
ال�صكن  ت�صجيل  اأو  التجارية  الرخ�صة  وفاعلية  املن�صاأة 
العمايل التابع لها يف نظام ال�صكن املعتمد لدى الوزارة 
ومن ثم اأر�صال التقارير اإلكرتونيا اإىل “خدمة تقييم” 
اإىل  لحقا  حتويلها  اإىل  لي�صار  البيانات  على  للتدقيق 
ب�صاأنها  القرار  لتخاذ  والتوطني  الب�صرية  امل��وارد  وزارة 
وبالتايل اإ�صعار املن�صاأة بحالة الطلب عن طريق الر�صالة 
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اأخبـار الإمـارات
دبي ت�صت�صيف �ملوؤمتر �لر�بع لطب �لطو�رئ �خلمي�س �ملقبل

•• دبي-وام:

فندق  يف  �صيقام  ال��ذي  الطوارئ  لطب  الرابع  املوؤمتر  دبي  ت�صت�صيف 
�صمو  برعاية  املقبل  �صيتى دبي” اخلمي�س  في�صتيفال  “انرتكنتننتال 
ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س 
اآل مكتوم  ب��ن را���ص��د  هيئة ال�صحة بدبي وب��دع��م م��ن ج��ائ��زة ح��م��دان 

للعلوم الطبية.
وذكر الدكتور �صالح �صيف فار�س رئي�س �صعبة الإمارات لطب الطوارئ 
الطوارئ  ج��دي��دة يف ط��ب  واأدوي�����ة  اأج��ه��زة  ع��ن  �صيك�صف  امل��وؤمت��ر  اأن 
اآخر  اإىل  اإ�صافة  الأو�صط  ال�صرق  �صيتم طرحها لأول مرة يف منطقة 

للحالت  امل�صتجيبني  ح��م��اي��ة  ق��ان��ون  مب�����ص��روع  املتعلقة  التفا�صيل 
الطارئة حلماية اأفراد املجتمع قانونياً عند تدخلهم لتقدمي اإجراءات 
من  اعتماده  بعد  وذل��ك  املخت�صني  و�صول  حتى  الأول��ي��ة  الإ�صعافات 
معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع 
وزير الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني موؤكدا اأن دولة المارات �صتكون 

الوىل عربيا يف ا�صدار مثل هذا القانون.
وقال اإن املوؤمتر الذي يعد الأكرب والأهم يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
�صيح�صره 1500 طبيب ومتخ�ص�س من خمتلف دول العامل وت�صم 
كبار  قبل  م��ن  عمل  ورق��ة  و44  علمية  جل�صة   30 تقدمي  فعالياته 
والكلية  هارفارد وجون هوبكنز  م�صت�صفيي  الطوارئ من  اأطباء طب 

الطوارئ  اأطباء  كبار  من  ونخبة  الطوارئ  لطب  الربيطانية  امللكية 
الذين �صيناق�صون مو�صوعات متعلقة بالإ�صابات والأزمات واجللطات 
احلالت  م��ع  التعامل  وكيفية  الع�صكري  الطب  اإىل  اإ�صافة  القلبية 

الطارئة.
واأو�صح اأنه �صي�صبق املوؤمتر عقد 12 ور�صة عمل خا�صة حول مهارات 
عن  الناجمة  والإ���ص��اب��ات  واجل���روح  والك�صور  الإ���ص��اب��ات  مع  التعامل 
العلمية  اخل���ربات  امل��وؤمت��ر  يف  امل�صاركني  الأط��ب��اء  لإك�����ص��اب  امل�صبهات 
ت�صتقبل  الدولة  م�صت�صفيات  اأن  خا�صة  مهاراتهم  وتطوير  والعملية 
وال�صكتات  القلبية  بالنوبات  املتعلقة  ال��ط��وارئ  ح��الت  اآلف  �صهريا 
ال�صيارات  ح��وادث  جانب  اإىل  ال�صكري  مر�س  وم�صاعفات  الدماغية 

واحلروق وم�صاكل املعدة والتهاب الق�صبات الهوائية والربو والت�صمم 
الغذائي واأمرا�س الن�صاء وغريها من احلالت الطارئة.

ال�صيخ  جلائزة  التنفيذي  املدير  �صوقات  بن  عبداهلل  ق��ال  جانبه  من 
�صعبة  م��وؤمت��ر  ب��دع��م  التزامنا  اإن  الطبية  للعلوم  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان 
ان�صجاما مع توجيهات راعي  ياأتي   2017 الإم��ارات لطب الطوارئ 
اجلائزة �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم لدعم برامج التعليم 

الطبي امل�صتمر.
اإىل جانب  �صموه  اأول��وي��ات  ���ص��دارة  املجتمع يف  اأن خدمة  اإىل  م�صريا 
تكرمي جمالت التميز الطبي ودعم البحث العلمي من خالل املركز 

العربي للدرا�صات اجلينية وجملة حمدان الطبية.

بتكلفة مالية تقدر بـحوايل 248 مليون درهم  

بلدية مدينة �أبوظبي تو��صل تنفيذ م�صروع تطوير منطقة �لز�هية.. و�أربعة ج�صور تربطها مع جزيرة �ملارية

بح�سور �سامل بن ركا�س

مد�ر�س �ليحر حتتفل باليوم �لوطني لدولة �لإمار�ت

•• اأبوظبي-الفجر:

م�صروع  تنفيذ  »م�صاندة«  مع  وبالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية  توا�صل 
امل�صروع  انطلق  حيث  �صابقا(  ال�صياحي  )النادي  الزاهية  منطقة  تطوير 
وبتكلفة مالية ت�صل  540 يوما  تنفيذه  وي�صتمر  املا�صي  يناير  �صهر  يف 

اإىل 248 مليون .
اأبوظبي وروؤيتها الهادفة  وياأتي م�صروع تطوير الزاهية جت�صيدا خلطة 
 ، امل�صتدامة  التنمية  م�صروع  ودع��م   ، التحتية  البنية  مكونات  تعزيز  اإىل 
وتاأهيل املناطق لتتنا�صب مع حجم التطور الكبري الذي ت�صهده اأبوظبي 
على الأ�صعدة كافة ، كما يعك�س امل�صروع حر�س دائرة التخطيط العمراين 
اإيجابيا  لتنعك�س  القيا�صية  التحتية  البنية  م�صتوى  رفع  على  والبلديات 
على م�صتوى احلياة والتنمية ، وال�صتمرار يف تنفيذ امل�صاريع التي تكر�س 
وحتقيق   ، املتميزة  املعايري  ذات  العاملية  العوا�صم  من  كواحدة  اأبوظبي 
 ، التوازن املطلوب بني جودة البيئة املعي�صية والتطور العمراين امل�صتمر 

وبالوقت ذاته ال�صتجابة للنمو القت�صادي وال�صكاين.
من جانبها اأكدت البلدية اأن م�صروع تطوير الزاهية يت�صمن الربط مع 

اأربعة ج�صور ت�صتهدف الربط مع جزيرة املارية.
 بالإ�صافة اإىل ت�صعة تقاطعات مرورية، كما يوفر امل�صروع بيئة اآمنة ت�صع 
خدمة امل�صاة �صمن اأولوياتها، وي�صاهم يف خف�س الزدحامات املرورية يف 

املنطقة. 
واأ�صارت البلدية اأن تطوير »الزاهية« من �صاأنه اإحداث تغيري يف الأن�صطة 
تعزز  التي  اخلدمات  من  املالئمة  البنية  توفري  خ��الل  من  القت�صادية 
م�صاريع التنمية القت�صادية وال�صتثمارية ، كما ي�صاهم امل�صروع يف رفع 
بخ�صو�س  اإيجابيا  ينعك�س  ال��ذي  الأم���ر  املنطقة  يف  الإي��ج��اري��ة  القيمة 
اإنعا�س احلركة القت�صادية وال�صكنية، وي�صاعد على فتح فر�س ا�صتثمارية 

يف املنطقة واملناطق املحيطة.
ويهدف امل�صروع اإىل تطوير منطقة الزاهية وذلك باإعادة ت�صميم �صارع 
الفردو�س و�صارع رقم ع�صرة وال�صوارع املتقاطعة بينهما، وكذلك الأحوا�س 

الأحادية  ال�صوارع  نظام  تطبيق  �صيتم  حيث  ال�صارعني  بني  ما  الداخلية 
م�صاة  ومم��رات  عامة  م�صاحات  وتوفري  ال�صارعني،  هذين  على  الجت��اه 
122،500 مرتا مربعا، وم�صارات للدراجات الهوائية  مب�صاحة قدرها 
على امتداد �صارع الفردو�س وال�صارع العا�صر بطول 2550 مرتا طوليا، 

وم�صارات اأخرى م�صرتكة بطول1360 مرتا طوليا.
وحت�صينها،  ال��ط��رق  ج��وان��ب  اإن�����ص��اء  اإع����ادة  التطوير  اأع��م��ال  ت�صمل  كما 
واإعادة اإن�صاء مداخل وخمارج ال�صوارع املحيطة بالفنادق ومركز اأبوظبي 
ال��ت��ج��اري اب��وظ��ب��ي م��ول وك��اف��ة امل��ب��اين احل��ي��وي��ة وت��ع��دي��ل و�صبط كافة 
مداخل البنايات بحيث تكون جميعها ح�صب املوا�صفات واملعايري العاملية، 

واإلغاء املداخل املوؤقتة حلوايل 73 ق�صيمة.
ال�صيارات  م��واق��ف  ب�صاأن  �صامال  تعديال  �صُتجري  اأن��ه��ا  البلدية  واأك���دت 
للمركبات ، مقارنة بعدد  2048 موقفاً  باملنطقة مما ي�صاعد يف توفري 
املواقف املتوافر حالياً يف املنطقة وعددها 1829 موقفا، وي�صمل التطوير 
تعديل اأنظمة اإنارة ال�صوارع باملنطقة، والتحويل اإىل نظام LED الذي 

�صيخف�س ن�صبة ال�صتهالك يف الطاقة الكهربائية مبقدار 60%.
الزاهية  منطقة  تطوير  اأعمال  من  النتهاء  عند  اأنه  البلدية  واأو�صحت 
القدرة  لرتتفع  امل����روري  ال��ت��دف��ق  م�صتوى  حت�صني  على  ينعك�س  ���ص��وف 
ال�صتيعابية للمنطقة بحيث ت�صمح بتدفق املركبات العابرة خالل ال�صاعة 
الواحدة مبعدل 4800 مركبة مقارنة ب� 4300 مركبة حالياً، وزيادة 
ال�����ص��اح��ات ال��ع��ام��ة م��ن خ��الل ت��وف��ري 14،200 م��رت م��رب��ع يف املنطقة 

مقارنة مب�صاحة 8،300 مرت مربع حالياً.
منطقة  من  القريبني  ال�صكان  بتفهم  ثقتها  م��وؤك��دة  البلدية  واختتمت 
امل�صروع وحتملهم مل�صتوى الإزعاج الناجت عن الأعمال امل�صتمرة والهادفة 
اإىل اإجناز امل�صروع وفقا للجدول الزمني املو�صوع �صابقا ، م�صرية اإىل اأن 
دعم املجتمع لأعمال البلدية و�صركائها ي�صاهم يف حتقيق النتائج املرجوة 
وجميع  امل�صروع  بهذا  املتاأثرين  جلميع  وتقديرها  �صكرها  عن  معربة   ،
خدمة  جمملها  يف  ت�صتهدف  وال��ت��ي  والتنموية  التطويرية  م�صاريعها 

املجتمع وتوفري بيئة �صكن مثالية وذات معايري عاملية .

•• العني - الفجر

الإمارات  لدولة  والأرب��ع��ني  ال�صاد�س  الوطني  باليوم  الحتفال  فعاليات  �صمن 

من  العديد  باإقامة  العني  منطقة  يف  اليحر  مدار�س  احتفلت  املتحدة،  العربية 
الفعاليات التي تعرب عن روح الحتاد، وبث روح النتماء للوطن يف نفو�س الطلبة، 
واأقيم باملنا�صبة احتفال يف مدر�صة اليحر اخلا�صة بح�صور ال�صيخ �صامل حممد 

املدار�س  م��دراء  جانب  اىل  ال�صابق  الوطني  املجل�س  ع�صو  العامري  ركا�س  بن 
والهيئات التعليمة، وم�صاركة اأولياء اأمور الطلبة والطالبات، وقال بن ركا�س اإن 
عيد الحتاد له تاأثريه على املجتمع باأكمله، فاجلميع يعملون على احلفاظ على 

مكت�صباته  الوطنية واخلري والأم��ان.  وقد ت�صمنت الفعاليات كرنفال طالبي 
ولفتات حتمل عبارات عن معاين املنا�صبة وعرو�س لالأزياء الرتاثية والوطنية، 

ولوحات جدارية ترتجم فخر الطالب ببالدهم واعتزازهم بها. 

عبيد املزروعي: الحتفالية توؤكد على ر�سوخ الولء والإنتماء للوطن وقيادته

»ب��ارك روت��ان��ا« ي�حتفل ب��الي���وم �ل��وطن�ي �ل����46

الوطني  ال���ي���وم  يف  الأخ�������وة  روح 
و�صط  الإم��������ارات،  ل���دول���ة  ال�46 
اأخوتنا  و���ص��ارك��ن��ا  ع���ارم���ة،  ف��رح��ة 
الإماراتيني يومهم الوطني، وقد 
اأث��ب��ت��ت دول��ت��ه��م ان��ه��ا و���ص��ل��ت اىل 
مراكز متقدمة يف خمتلف جمالت 
وال�صناعية  ال��ع��م��ران��ي��ة  احل���ي���اة 
حتى  والإق��ت�����ص��ادي��ة،  والتعليمية 

)حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل( واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل، 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

الإعتماد  وع����دم  ال��دخ��ل  م�����ص��ادر 
مما  للدخل  كم�صدر  النفط  على 
بدولة  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ث��ق��ة  زاي�����د 
هنيئاً  ال��ق��ول:  م�صيفاً  الإم����ارات، 
و�صعبها  وح���ك���ام���ه���ا  ل������الإم������ارات 
مزيد  واىل  ال���وط���ن���ي  ب��ي��وم��ه��م 
اهلل  وال��رق��ي.. حفظ  التقدم  م��ن 

الإمارات بحفظه.

ي�صيء الطريق لإحتادنا ووحدتنا 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اأ�ص�صها  التي 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، 
واأخ���وان���ه حكام  ث����راه،  ط��ي��ب اهلل 

الإمارات املوؤ�ص�صون.
ورفع املزروعي اأ�صمى اآيات التهاين 
�صاحب  م���ق���ام  اىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

اأ�صبح ي�صار اإليها بالبنان.
ولفت الزهراين اىل اأن ما حققته 
املا�صية  ال�صنوات  الإم��ارات خالل 
اأب���ن���اء اخلليج  ل��ه��و م��ف��خ��رة ل��ك��ل 
اأن  وال�����ع�����امل ال����ع����رب����ي، ل����ص���ي���م���ا 
الإم���ارات���ي يعترب من  الإق��ت�����ص��اد 
اأك���رب اإق��ت�����ص��ادي��ات امل��ن��ط��ق��ة، وقد 
ال��ب��ل��د يف تنويع  ق����ادة ه����ذا  جن���ح 

حكام  ال�صمو  واأ���ص��ح��اب  امل�صلحة 
العهود  اأول���ي���اء  و���ص��م��و  الإم������ارات 
ون����واب احل��ك��ام و���ص��ع��ب الإم�����ارات 

مبنا�صبة اليوم الوطني للدولة.
من جانبه قال املواطن ال�صعودي، 
را�صد اأحمد الزهراين، جئنا اليوم 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن 
ال�صقيقية  لن�صارك دولة الإمارات 

•• اأبوظبي- الفجر:

اأبوظبي  روت��ان��ا  ب��ارك  فندق  نظم 
اح���ت���ف���اًل  الأول  اأم�����������س  م�������ص���اء 
ال�صاد�س  الوطني  اليوم  مبنا�صبة 
والأربعني للدولة، ومب�صاركة عدد 
من امل�صوؤولني يف جمموعة روتانا 
الفندق،  م���ن  ون�����زلء  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
حميد  عبيد  �صعادة  مقدمتهم  يف 
امل���زروع���ي رئ��ي�����س حت��ري��ر جريدة 
الفجر، فيما �صهد احلفل جوانب 
ت���راث���ي���ة م����ن ����ص���ن���اع���ات وح����رف 

يدوية.
واأعرب عبيد املزروعي عن �صعادته 
قلوب  على  العزيزة  املنا�صبة  بهذه 
وامل��ق��ي��م��ني، موؤكداً  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
انها تعزز من حب ال��ولء للوطن 
وت�صحيات  ال��ر���ص��ي��دة،  وق��ي��ادت��ه 
وارتقاءه  رفعته  �صبيل  يف  اأب��ن��اءه 

مب�صايف الدول الكربى.
ان احلر�س  على  امل��زروع��ي  و�صدد 
ال���دائ���م ع��ل��ى اإق���ام���ة ه���ذا احلفل 
�صنوياً، ما هو اإل دليل على ر�صوخ 
وقادته،  للوطن  والإنتماء  ال��ولء 
الوطني  ال���ي���وم  اأن  اىل  م���ن���وه���اً 

بفندق  م�صوؤولون  اأك��د  ذل��ك،  اىل 
على  الفندق  حر�س  روتانا،  بارك 
�صنوياً  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  تنظيم 
اإعتبارية  ���ص��خ�����ص��ي��ات  مب�����ص��ارك��ة 
الكبري  ال�����ص��اع��ر  م��ق��دم��ت��ه��م  يف   ،
عبيد حميد املزروعي الذي اأعطي 
الكثري لالإمارات وا�صهم مبوؤلفاته 
ال�صعرية اجلميلة يف رفد احلركة 
الثقافية واإعطاء ر�صالة لالأجيال 
اجل������دي������دة ت����دع����وه����م ل�����الأب�����داع 
اأن  امل�صوؤولون  واأ���ص��اف   . والتميز 
جم��م��وع��ة روت����ان����ا حت���ر����س على 
ال����زوار الأج���ان���ب بعادات  ت��ع��ري��ف 
وتقاليد هذه الأر���س الطيبة من 
والقهوة  وال���ت���م���ر  احل���ن���ة  خ����الل 
اأي�صا  ولدينا  الإماراتية  العربية 
منتجات يدوية من �صركة �صوغه 
ت���ع���رب ع�����ن ال���ث���ق���اف���ة وال��������رتاث 
واللمحات  ال���ع���ري���ق  الإم�����ارات�����ي 
كتيباً  نعر�س  اأن��ن��ا  كما  ال��رتاث��ي��ة 
يروج  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة 
 ، ال���دول���ة  يف  ال��رتاث��ي��ة  للمناطق 
اىل جانب كتب وملفات عن تاريخ 
الحت�����اد والأم����اك����ن ال��رتاث��ي��ة يف 

اأبوظبي. 
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اأخبـار الإمـارات
المارات« ا�سم ملولودة �سورية 

»م�صت�صفى �صقر ت�صتقبل مو�ليد �لثاين من دي�صمرب 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اخليمة  راأ����س  ن���ادي  يف  الجتماعية  الثقافية  اللجنة  ه��ن��اأت  
الريا�صي الثقايف، اأ�صر مواليد الثاين من دي�صمرب يف م�صت�صفى 
الريا�صي  اخليمة  راأ���س  لنادي  الثقافية  اللجنة  وزارت  �صقر 
ميالد  تاريخ  تزامن  خمتلفة  جن�صيات  من  اأ�صر  اأرب��ع  الثقايف 

اأطفالهم مع اليوم  الوطني للدولة. 
وقالت علياء اأحمد ع�صو اللجنة الثقافية الجتماعية و�صفرية 

حثتنا  الفتية،  دول��ت��ن��ا  مب��ي��الد  �صعادتنا  ال��ن��ادي:  يف  ال�����ص��ع��ادة 
نف�س  تزامن قدوم مواليدها يف  التي  التهنئة لالأ�صر  لتقدمي 
اأبنائهم  بقدوم  الفرحة  فاأردنا م�صاركتهم  الوطني  يوم بالدنا 
الهدايا  وتقدمي  قلوبنا جميًعا،  على  الغايل  الوطني  اليوم  يف 

لهم يف هذه املنا�صبة العزيزة. 
وزار وفد اللجنة برئا�صة  ح�صة �صيف ع�صو جمل�س اإدارة نادي 
اأجنبوا   الذين  الأرب��ع  الأ�صر  الثقايف،  الريا�صي  اخليمة  راأ���س 
مواليدهم يف الثاين من دي�صمرب، واأطلقت الأ�صرة الإماراتية 

على وليدها ا�صم »اأحمد« اذ �صبق اأن اختارت ال�صم، وبح�صب ما 
تقول فهي مل تتوقع خروج طفلها اىل احلياة  يف اليوم الوطني 
لدولة المارات. فيما اأطلقت الأ�صرة الأندون�صية على طفلتها 
الأ�صرة  اهلل  رزق  فيما  كفيلها،  ابنة  ا�صم  على  »ابت�صام«  ا�صم 
ال�صورية ابنة اأطلق عليها والدها ا�صم »الم��ارات« لأنها ولدت 
باليوم الوطني، فيما كانت له اإبنة ا�صمها »اإيالف«، واأو�صحت 
الأم الربيطانية اأنها �صعيدة وحمظوظة حني �صادف يوم ولدة 

ابنها »�صارلز« باليوم الوطني للدولة. 

�سمن �سل�سلة الدورات التدريبية

غرفة عجمان تنظم دورة تدريبية بعنو�ن »تدقيق �حل�صابات وتقدير �ملخاطر«

»�أبوظبي لل�صالمة«.. منظومة متكاملة توفر بيئة عمل �آمنة و�صحية

•• عجمان ـ الفجر:

ب��ع��ن��وان »تدقيق  ت��دري��ب��ي��ة  نظمت غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان دورة 
التنفيذي  املدير  اجلناحي  حممد  بح�صور  املخاطر«  وتقدير  احل�صابات 
تنمية  اإدارة  م��دي��ر  ك��اج��ور  وجميلة  وال�صتثمار  الأع��م��ال  تنمية  لقطاع 
اعمال المتياز التجاري بغرفة عجمان، و اكرث من 20 م�صارك من رواد 

ورائدات العمال وذلك يف فندق فريمونت عجمان. 
ال���دويل لالبتكار وتطوير  امل��ق��ر   � ال�صريف  ب���دوي  ال��دك��ت��ور  ال���دورة  ق��دم 
الغرفة بهدف دعم  التي تنظمها  ال��دورات  �صل�صلة  امل�صاريع، وذلك �صمن 

رواد ورائدات العمال من اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة واملقبلني 
على البدء مب�صاريع خا�صة ومتكينهم من حتويل الأفكار اىل م�صاريع على 

اأر�س الواقع.
علم  على  التعرف  ت�صمنت  امل��ح��اور  م��ن  ع��ددا  بال�صرح  املحا�صر  وت��ن��اول 
التدقيق  عملية  يف  املتبعة  احلديثة  وطرقه  وان��واع��ه  الداخلي  التدقيق 
الداخلي للح�صابات واملخاطر املرتبطة بالعملية املالية، وكيفية مراجعة 
الجراءات التي تتم بها احل�صابات وفق احدث ال�صاليب العلمية وكيف يتم 
عمل تقييم لالأداء املوؤ�ص�صي؟، كما تناول ال�صرح فهم كيفية اأ�صلوب الرقابة 
ال�صحيح  التدقيق  ن��واح��ي  ومعرفة  املالية  الج����راءات  كافة  على  املالية 

للبيانات املالية والعمل على حتليل البيانات ومعرفة نواحي الف�صاد املايل 
من التدقيق، واخريا املحور الرابع والذي ناق�س كيفية الرقابة املالية على 
املعامالت وتقييم املخاطر املالية وكيفية و�صع ال�صرتاتيجيات للحد من 

املخاطر املالية وكيفية �صبطها لالأمور املالية.
هذا واكد حممد اجلناحي ، اأن �صل�صلة ال��دورات التدريبية جاءت لتنمية 
الإدارة  ب��اأ���ص��ال��ي��ب  ومتكينهم  الع��م��ال  ورائ�����دات  رواد  وم��ع��ارف  خ���ربات 
املحرتفة مل�صاريعهم اخلا�صة و�صبل حتويل الفكار مل�صاريع قائمة بن�صب 
جناح كبرية، م�صريا اإىل اأن كافة العناوين واملوا�صيع املطروحة يف �صل�صلة 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، وا�صاف ان  الندوات ت�صب يف ريادة اعمال 

غرفة عجمان بتوجيهات جمل�س الدارة حري�صة على تعزيز توا�صلها مع 
رواد العمال وفتح قنوات جديدة ت�صب يف تنمية اعمالهم وا�صتدامتها.

ويف ختام الدورة قام املدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال وال�صتثمار، 
�صل�صلة  اأهمية  على  امل�صاركون  واك��د  امل�صاركني،  على  ال�صهادات  بتوزيع 
ال��دورات التي تنظمها غرفة عجمان كما ا�صادوا باملوا�صيع املختارة التي 
تتناولها الدورات ومدى م�صاهمة ذلك يف �صقل خربات ومعارف امل�صاركني 
القائمة  م�����ص��اري��ع��ه��م  تنمية  يف  ي�����ص��ب  مب��ا  الع���م���ال  ورائ�����دات  رواد  م��ن 
ل��واق��ع ملمو�س  ودرا���ص��ات اجل���دوى  الف��ك��ار  وك��ذل��ك حتويل  وا�صتدامتها 

وم�صاريع قائمة. 

•• اأبوظبي-وام:

انطالقه  “اأو�صاد” منذ  وال�صالمة  وال�صحة  للبيئة  اأبوظبي  مركز  يعمل 
قبل �صبع �صنوات على �صمان تطبيق نظام �صامل ومتكامل لإدارة اجلوانب 
املتعلقة بال�صالمة وال�صحة املهنية يف اأماكن العمل والإ�صراف على كل ما 

يتعلق بهذه ال�صاأن على م�صتوى اإمارة اأبوظبي.
البيئة  اإدارة  يف  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ن��ظ��ام  تطبيق  �صمان  اإىل  امل��رك��ز  وي�صعى 
وال�صحة وال�صالمة املهنية من خالل توفري اإطار ت�صريعي �صامل ومتكامل 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  العمل  اأم��اك��ن  ع��ن  الناجمة  والآث����ار  بها  يتعلق  م��ا  ك��ل  لإدارة 
بناء القدرات وتعزيز املعرفة يف جمالها بجانب العمل على رفع القدرات 
بها  الثقافة  بناء  وتعزيز  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  جم��ال  يف  الوطنية 
البيانات ال�صحيحة عن احلوادث  اإىل جانب توفري  على م�صتوى الإم��ارة 

والإ�صابات املهنية وكل ما يتعلق مبوؤ�صراتها.
التي  التوعوية  وال��ربام��ج  باملبادرات  حافال  عاما   2017 ع��ام  �صكل  وق��د 
اأبوظبي لل�صالمة وال�صحة املهنية والتي حقق من خاللها  اأطلقها مركز 
الأفراد  تعزيز وعي  املركز يف  دور  اأك��دت على  التي  النجاحات  العديد من 
اأبوظبي  اإم��ارة  جمتمع  م�صتوى  على  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  مبفاهيم 
بناء  اإىل  ي�صعى  وه��و   2017 ع��ام  حتى   2010 ع��ام  يف  ان��ط��الق��ه  فمنذ 
بال�صالمة  املتعلقة  اجل��وان��ب  جميع  اإدارة  على  ق���ادرة  متكاملة  منظومة 
املهنية بهدف توفري اأماكن عمل اآمنة و�صحية و�صليمة اإ�صافة اإىل تعزيز 

الثقافة والوعي وبناء القدرات.

وخالل العام الداري عقد املركز العديد من الور�س وال��دورات التدريبية 
ال��وع��ي مبفاهيم ومعايري  رف��ع  اإىل  35 ور���ص��ة هدفت  ع��دده��ا  بلغ  وال��ت��ي 
خا�صة بال�صالمة وال�صحة املهنية وح�صرها ما يقارب 1064 متخ�ص�صا 
يف جمال ال�صحة وال�صالمة املهنية ميثلون 72 جهة حكومية و 70 جهة 
ال�صو�صاء  ور�صة  �صمنها  من  رئي�صية  موا�صيع  عدة  تغطي  والتي  خا�صة 
اإدارة  ور����ص���ة  ال��ن��ظ��ام  م��ت��ط��ل��ب��ات  ح���ول  ع��م��ل متخ�ص�صة  وور������س  امل��ه��ن��ي��ة 
املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  من�صقي  وم�صوؤوليات  اأدوار  وور�صة  املتعاقدين 

وور�صة اإدارة املخاطر.
كما اأطلق املركز اأربعة برامج توعوية ا�صتهدفت األفي جهة عمل واأكرث من 
800 األف عامل وموظف يف 2017 حول ال�صالمة يف احلر والأم العاملة 
وال�صو�صاء املهنية ويوم ال�صالمة وال�صحة العاملي وت�صمنت طباعة عدد 

التوعوية. املواد  من  األف   100
وعلى ال�صعيد نف�صه .. اأنتج املركز ت�صعة اأفالم توعوية اإ�صافة اإىل عدد من 

الأفالم الق�صرية بلغ عددها 21 فيلما.
يف  ال�صالمة  “برنامج  العام  ه��ذا  املركز  اأطلقها  التي  ال��ربام��ج  اأه��م  وم��ن 
املركز على  التي يحر�س  التوعوية  اأكرب الربامج  احلر” وال��ذي يعد من 
تفعيلها ب�صكل �صنوي اإ�صهاما منه يف التوا�صل مع خمتلف �صرائح املجتمع 
حيث  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  كافة  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  مع  والتفاعل 
  500 من  واأك��رث  وخا�صة  حكومية  جهة  اآلف  �صبعة  الربنامج  ا�صتهدف 
األف عامل وقام املركز بعدد كبري من الزيارات منها 270 زيارة تفتي�صية 

و300 زيارة توعوية.

و�صارك 32 مدينة عمالية و64 م�صروعا اإن�صائيا يف م�صابقة الربنامج ومت 
توزيع 100 األف مطبوعة وحتميل 225 مطبوعة من املوقع الإلكرتوين 

للربنامج اإ�صافة اإىل اإنتاج ثالثة اأفالم توعوية.
ونفذ املركز 34 زيارة تفقدية اإىل جهات العمل املطبقة للنظام واملعتمدة 
55 جهة عمل حيث يتوىل املركز التحقق من  اأنظمتها والتي بلغ عددها 
تطابق اأنظمة هذه اجلهات مع متطلبات الإطار العام لنظام اإمارة اأبوظبي 

لل�صالمة وال�صحة املهنية ومن ثم اعتمادها.
ويف اإطار تعزيز روؤية املركز على ن�صر ثقافة ال�صحة وال�صالمة املهنية بني 
فئات العاملني واأ�صحاب العمل كافة بلغ عدد متابعني �صفحات التوا�صل 
الجتماعي اأربعة اآلف و476 متابعا وحازت قناة اليوتيوب على اأكرث من 

العام. خالل  م�صاهدة  األف   300
و�صارك املركز يف عدد من موؤمترات ومعار�س حملية وعاملية لتعزيز مفهوم 
ال�صالمة وال�صحة املهنية كان من اأبرزها “ اأ�صبوع جيتك�س التقنية 2017 
عر�س اأهم م�صاريعه واملت�صمنة موقعه الإلكرتوين اجلديد حيث  “ حيث 
الرقمية  اأب��وظ��ب��ي  حلكومة  العامة  التوجهات  تطبيق  اإىل  امل��رك��ز  ي�صعي 
م�صتدامة  رقمية  قاعدة  بناء  على  ي�صاعد  ومبتكر  فاعل  نظام  بتاأ�صي�س 
خمتلف  يف  اأبوظبي  اإم��ارة  ت�صهدها  التي  ال�صاملة  التنمية  م�صرية  تعك�س 

الأ�صعدة.
كما �صارك املركز يف املوؤمتر العاملي لل�صالمة وال�صحة املهنية والذي عقد 
يف الفرتة من الثالث اإىل ال�صاد�س من �صبتمرب املا�صي بهدف الطالع على 
املعلومات وال�صرتاتيجيات والأفكار العلمية وتكييفها بطريقة تتالءم مع 

الظروف املحلية يف الإمارة حيث اجتمع مع كبار م�صوؤويل اإدارة ال�صالمة 
املركز  اإجن��ازات  ال�صنغافورية ل�صتعرا�س  العمل  املهنية يف وزارة  وال�صحة 
الكربى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ا�صت�صافة  اإم��ك��ان��ي��ة  وا���ص��ت��ك�����ص��اف  باملنطقة  ال���رائ���دة 

املتخ�ص�صة يف جمال ال�صالمة وال�صحة املهنية م�صتقبال.
ومع نهاية عام 2017 متت زيارة عدد 19 جهة عاملة يف الإمارة ملتابعة 
عملية التطبيق وم�صاعدتها يف اللتزام مبتطلبات نظام الإمارة ومت اعتماد 
41 جهة حكومية  55 جهة منها  اأنظمة ال�صالمة وال�صحة املهنية لعدد 
اإمارة  نظام  ومعايري  متطلبات  مع  تتوافق  والتي  حكومية  �صركة   14 و 

ابوظبي لل�صالمة وال�صحة املهنية.
واآم��ن��ة للجميع  اأم��اك��ن عمل �صحية  ت��وف��ري  امل��رك��ز ح��ول  روؤي���ة  وتتمحور 
و�صمان حماية العاملني وذلك من خالل و�صع الآليات الالزمة ل�صمان 
�صحة و�صالمة اأماكن العمل وتعزيز ال�صراكات املحلية والإقليمية والدولية 

التي ت�صاهم يف الرتقاء مب�صتوى ال�صالمة وال�صحة املهنية يف الإمارة.
“ اأو�صاد” بهدف  اأبوظبي لل�صالمة وال�صحة املهنية  اإن�صاء مركز  وقد مت 
بال�صالمة وال�صحة  املتعلقة  �صمان تطبيق نظام متكامل لإدارة اجلوانب 
بال�صالمة  املتعلقة  اجلوانب  كل  على  والإ���ص��راف  العمل  اأماكن  يف  املهنية 
وال�صحة املهنية على م�صتوى الإمارة ل�صمان خف�س احلوادث والإ�صابات 

والأمرا�س املهنية وتوفري اأماكن عمل اآمنة و�صحية للجميع.
املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  جم��ال  يف  الوطنية  ال��ق��درات  رف��ع  على  ويعمل 
البيانات  اإىل جانب توفري  الإم��ارة  بها على م�صتوى  الثقافة  بناء  وتعزيز 

ال�صحيحة عن احلوادث والإ�صابات املهنية وكل ما يتعلق مبوؤ�صراتها.

قائد عام �صرطة ر�أ�س �خليمة ي�صهد �حتفال �ملرور باليوم �لوطني ويكرم �أ�صحاب �ملبادر�ت �لوطنية �ملتميزة
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�صهد اللواء علي بن علوان النعيمي ، القائد العام ل�صرطة راأ�س اخليمة ، 
احتفال اإدارة املرور والدوريات مبنا�صبة اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات 

العربية املتحدة.
الوطنية  املنا�صبات  اإحياء  على  العامة  القيادة  حر�س  العام  القائد  واأك��د 
الر�صيدة  وللقيادة  للوطن  والن��ت��م��اء  ال���ولء  ع��ن  تعبرياً  بها  والح��ت��ف��ال 
الوطنية  للهوية  وتر�صيخاً  اجلميع  جتاه  املجتمعية  مل�صوؤوليتها  وتطبيقاً 
القائد  ك��ّرم   ، الحتفال  وعلى هام�س   . واملوظفني  الوطن  اأبناء  نفو�س  يف 
العام كاًل من النقيب عايدة ح�صن اجليدا واملدين خولة علي املزروعي من 
اإدارة املرور والدوريات لتنفيذهما مبادرة اإ�صعاد املتعاملني تزامناً مع اليوم 
الوطني ، م�صيداً بالفكرة وتطبيقها يف توقيت منا�صب يتما�صى مع اأجواء 
 ، املجيدة  الوطنية  املنا�صبة  بهذه  اجلميع  يعي�صها  التي  وال�صرور  البهجة 
يف  املبذولة  جلهودهم  تكرميهم  عرب  املتميزين  للموظفني  دعمه  م��وؤك��داً 

�صبيل تقدمي اخلدمة املتميزة وتعزيز الأمن والمان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-وام:

�صعود  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  �صمو  وج��ه 
اأم  ع���ه���د  ويل  امل����ع����ال  را������ص�����د  ب�����ن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  القيوين 
ال������دوائ������ر احل���ك���وم���ي���ة واجل����ه����ات 
تكثيف  ب�صرورة  الإم���ارة  يف  املعنية 
وم�����ص��اع��ف��ة ج��ه��وده��ا ورف���ع وترية 
اإجناز  العمل لت�صريع اخلطى نحو 
“ تطوير  اأه��داف م�صروع  وحتقيق 
من���وذج ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف اإم���ارة 
درج���ات  اأع���ل���ى  وف���ق  القيوين”  اأم 
روؤية  واأه���داف  ين�صجم  ما  الكفاءة 

الإمارات 2021.
و���ص��دد ���ص��م��وه ع��ل��ى ����ص���رورة تنفيذ 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
�صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س 
برفع  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
احلكومية  اخلدمات  ج��ودة  م�صتوى 
ومعايري  اأ�ص�س  على  الأداء  وتطوير 
املحققة  النتائج  ترتكز على  مبتكرة 
���ص��م��وه مبا  م�����ص��ي��دا   .. امل����ي����دان  يف 
حققته فرق عمل امل�صروع من تقدم 
وتنفيذ  امل�����ص��روع  اإجن�����از  يف  م��ب�����ص��ر 

اخلطط والربامج.
جاء ذلك لدى ا�صتقبال �صموه معايل 
ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان ال���روم���ي وزي���رة 
مدير  احلياة  وج��ودة  لل�صعادة  دول��ة 
ال���وزراء  رئ��ا���ص��ة جمل�س  مكتب  ع��ام 

حيث مت خالل الجتماع ا�صتعرا�س 
العمل  وم�صتجدات  الإجن��از  مراحل 
الربع  التطويري خالل  النموذج  يف 
الأول من املدة املقررة لإجناز امل�صروع 
الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة �صوؤون 

جمل�س الوزراء وامل�صتقبل.
من  ع���ر����س  اإىل  ����ص���م���وه  وا����ص���ت���م���ع 
حتقيقه  مت  ما  ح��ول  امل�صروع  فريق 
خ������الل ه������ذه ال����ف����رتة يف جم����الت 
القيوين  اأم  اإم�������ارة  روؤي������ة  ت��ط��وي��ر 
م��ن اخلدمات  ع��دد  واإع���ادة ت�صميم 

احلكومية وجهود تعزيز البتكار يف 
اجلهات وم�صتجدات برنامج تدريب 
تابع  .. كما  القدرات  القيادات وبناء 
ت�صميم  على  العمل  تطورات  �صموه 
حم���اور ج��دي��دة يف جم���الت التميز 

والأداء احلكومي.
را�صد  حميد  �صعادة   .. اللقاء  ح�صر 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  ال�صام�صي 
القيوين  اأم  لإم���������ارة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
و����ص���ع���ادة م��ن�����ص��ور اخل���رج���ي مدير 
يف  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  ع��ام 

خالد  املهند�س  و�صعادة  القيوين  اأم 
ال�صام�صي مدير عام دائرة احلكومة 
اللكرتونية والدكتور يا�صر النقبي 
للقيادات  ال����ع����ام  امل����دي����ر  م�����ص��اع��د 
والقدرات احلكومية يف مكتب رئا�صة 
�صوؤون  وزارة  يف  ال�������وزراء  جم��ل�����س 

جمل�س الوزراء وامل�صتقبل.
“ تطوير  اأن م�صروع  بالذكر  جدير 
اأم  يف  احل����ك����وم����ي  ال���ع���م���ل  من�������وذج 
وتعزيز  دع��م  اإىل  “ يهدف  القيوين 
الإمارة  يف  احلكومية  اجلهات  عمل 

للموظفني  املنا�صبة  البيئة  وتهيئة 
التدريب  ع���رب  ط��اق��ات��ه��م  لإط�����الق 
الوطنية  والكفاءات  ال��ق��درات  وبناء 
وف��ق من��وذج ال��ق��رن ال��� 21 ومتكني 
املمار�صات  اأف�صل  باعتماد  ال��دوائ��ر 
واخلدمات  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال��ت��ط��وي��ر  يف 
اآل�����ي�����ة عمل  وال�����ق�����ي�����ادات وي���ت���ب���ن���ى 
امل�صرعات احلكومية لتحقيق اأف�صل 

النتائج خالل ثالثة اأ�صهر.
وي�صم امل�صروع فريق عمل م�صرتك 
ال����وزراء  ����ص���وؤون جم��ل�����س  م��ن وزارة 

القيوين  اأم  وح��ك��وم��ة  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل 
برنامج قيادات  ونخبة من خريجي 
بناء  وب����رام����ج  الإم����������ارات  ح���ك���وم���ة 

القدرات احلكومية.
حماور  ع��دة  على  امل�صروع  وي�صتمل 
رئي�صية تت�صمن.. التطوير املوؤ�ص�صي 
وتاأهيل  احل���ك���وم���ي���ة  واخل�����دم�����ات 
احلكومية  ال��ق��درات  وبناء  القيادات 
وتعميم  الأداء  م��وؤ���ص��رات  وت��ط��وي��ر 
البتكار  ثقافة  ودع��م  التميز  ثقافة 

يف العمل احلكومي.

•• دبي-وام:

ب���ن���ت عي�صى  ح�����ص��ة  م���ع���ايل  اأك�������دت 
اأن  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزي����رة  ب��وح��م��ي��د 
مبكانة  ي���ح���ظ���ون  ال���ه���م���م  اأ����ص���ح���اب 
اأولويات دولة الإمارات  خا�صة �صمن 
وهو ما مت تتويجه باإطالق “�صيا�صة 
متكني اأ�صحاب الهمم” والتي تعترب 
تكري�صا ملفهوم املجتمع الدامج اخلايل 
التمكني  ي�صمن  ال��ذي  احلواجز  من 
واحل����ي����اة ال���ك���رمي���ة ل���ه���ذه ال��ف��ئ��ة يف 
والت�صغيل  والتعليم  ال�صحة  جمالت 
واإم����ك����ان����ي����ة ال����و�����ص����ول واحل���م���اي���ة 

الجتماعية واحلياة العامة.
مبنا�صبة   - ل��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف  واأ����ص���اف���ت 
ال���ذي  لالإعاقة”  ال��ع��امل��ي  “اليوم 
ي�����ص��ادف ال��ث��ال��ث م���ن دي�����ص��م��رب من 
كل ع��ام - اإن ق�صية الإع��اق��ة يف دولة 
مت�صارعة  خ��ط��وات  تخطو  الإم����ارات 
التنمية  م�����ص��ار  ع���ن  م��ن��ف�����ص��ل��ة  غ���ري 
الجتماعية ملختلف الفئات وهي نتاج 
باملواطن  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  اه��ت��م��ام 
وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه ���ص��م��ن اأول����وي����ات 
الإمارات  و” روؤي��ة  الوطنية  الأجندة 
متالحم  جم��ت��م��ع  ن��ح��و   “  2021
بنظام  يحظى  هويته  على  حم��اف��ظ 
�صحي  ونظام  امل�صتوى  رفيع  تعليمي 

مبعايري عاملية وبيئة م�صتدامة وبنية 
حتتية متكاملة.

وقالت اإنه تعزيزا مل�صار متكني اأ�صحاب 
فاعلني  كاأ�صخا�س  املجتمع  يف  الهمم 
وم�صاركني يف التنمية امل�صتدامة فقد 
الهمم  اأ���ص��ح��اب  جم��ل�����س  ت�صكيل  مت 
لتقدمي ال�صت�صارات الالزمة ملختلف 
اإن���ف���اذ حقوقهم  اأج�����ل  م���ن  اجل���ه���ات 
والقوانني  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  يف  ال�������واردة 
املحلية الداعمة لهم و�صول اإىل دولة 
الرفاه التي ينعم بها جميع املواطنني 
وخدمات  الهمم  اأ���ص��ح��اب  فيهم  مب��ا 
خ��الق��ة حت��ق��ق ل��ه��م ال��ت��م��ت��ع بجودة 
اإىل  و���ص��ول  ع��ال  م�صتوى  ذات  ح��ي��اة 

الندماج ال�صامل.
العامل يحتفي  اأن  واأو�صحت معاليها 
ال��ع��امل��ي لالإعاقة”  “ ال��ي��وم  ب���  ال��ي��وم 
العامة لالأمم  اأعلنته اجلمعية  الذي 
تعزيز  ب��ه��دف   1992 ع���ام  امل��ت��ح��دة 
حقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة ورفع 
م�صتوى التوعية بالإعاقة يف خمتلف 
والقت�صادية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���ج���الت 

والثقافية وغريها.
العام  ه��ذا  الحتفال  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
“ ال���ت���ح���ول نحو  ����ص���ع���ار  ي���ت���م حت����ت 
 “ للجميع  وم���رن  م�����ص��ت��دام  جمتمع 
ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى خ��ط��ة ع����ام 2030 

تعهدت  ال���ت���ي  امل�����ص��ت��دام��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ال���رك���ب هذه  وراء  اأح����د  ت����رك  ب��ع��دم 
اأهداف  على  حتتوي  الأممية  اخلطة 
اأطياف  ج��م��ي��ع  ت�����ص��ت��ه��دف  اإمن���ائ���ي���ة 
الأ�صخا�س  فيهم  مبا  املجتمع  وفئات 
الهمم”  اأ����ص���ح���اب   “ الإع����اق����ة  ذوي 
م�صتفيدين  بو�صفهم  ميكنهم  حيث 
وف����اع����ل����ني ع����ل����ى ال�����������ص�����واء يف ه����ذه 
اأجل  م��ن  يعملوا  اأن  العاملية  اخل��ط��ة 
وامل�صتدامة  ال�صاملة  التنمية  حتقيق 

لبلدانهم.
اأنه مت ذكر الأ�صخا�س ذوي  واأ�صافت 
اأهداف  �صمن  مبا�صر  ب�صكل  الإعاقة 
وخا�صة  وغاياتها  امل�صتدامة  التنمية 
التعليم  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز  جم�����الت  يف 
للجميع  وال�����ص��ام��ل  امل��ن�����ص��ف  اجل��ي��د 
ومتكني  ال����الئ����ق  ال���ع���م���ل  وت����وف����ري 
اإ�صافة  الجتماعي  الإدم����اج  وتعزيز 
الآمن  الو�صول  اإمكانية  توفري  اإىل 

واملي�صر اجلميع.

املجتمع  تنمية  وزي��رة  معايل  وقالت 
“يوم  معها  يتزامن  املنا�صبة  هذه  اإن 
اعتماده  مت  ال����ذي  العربي”  امل���ع���اق 
وزراء  جم���ل�������س  ق��������رار  ع����ل����ى  ب����ن����اء 
ليكون  ال��ع��رب  الجتماعية  ال�����ص��وؤون 
13 م��ن دي�صمرب م��ن ك��ل عام  يف ال 
وي��ت��زام��ن م��ع الإع����الن ع��ن اتفاقية 
من  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�صخا�س  حقوق 
 2006 ع�����ام  امل���ت���ح���دة  الأمم  ق���ب���ل 
وال���ت���ي ���ص��ارع��ت دول����ة الإم�������ارات مع 
�صقيقاتها يف الدول العربية بالتوقيع 
يعرب  ال��ذي  الأم��ر  عليها  والت�صديق 
ببنود  والعربي  الوطني  اللتزام  عن 
جامعة  جلهود  وا�صتكمال  الإتفاقية 
الدول العربية يف دعم ق�صايا اأ�صحاب 
الهمم. وذكرت اأن احتفال الدولة ب� “ 
العالقات  “ يوؤكد  العربي  املعاق  يوم 
اجلغرافية  البقعة  ه��ذه  يف  املتكاملة 
الوطن  يف  اأخ���وت���ن���ا  م����ع  امل�������ص���رتك���ة 
والثقايف  احل�صاري  والإرث  العربي 
العربية  ال�صعوب  فئات  امل�صرتك بني 
العرب  الهمم  اأ���ص��ح��اب  يعي�س  حيث 
واملوؤ�ص�صات العاملة يف جمال تاأهيلهم 
امل�صرتكة  ال���ت���ح���دي���ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
بتعليمهم  املتعلقة  الهامة  والق�صايا 
الجتماعي  ورف���اه���ه���م  و���ص��ح��ت��ه��م 
والق��ت�����ص��ادي وب��ال��ت��ايل ف���اإن ق�صية 

الإع���اق���ة ت��وح��د اجل��ه��ود وت��زي��د من 
والتجارب  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ف��ر���س 
الناجحة التي يتم تطبيقها يف عاملنا 
الثقايف  ال�صياق  وتعميمها يف  العربي 

والجتماعي امل�صرتك.
ب��ن��ت عي�صى  وق���ال���ت م���ع���ايل ح�����ص��ة 
ب���و ح��م��ي��د اإن�����ه ت��ف��اع��ال م���ع هاتني 
ت��ن��ظ��م وزارة  ال��ه��ام��ت��ني  امل��ن��ا���ص��ب��ت��ني 
مراكز  خ��الل  م��ن   - املجتمع  تنمية 
املنت�صرة يف الدولة -  اأ�صحاب الهمم 
والفعاليات  الأن�صطة  من  جمموعة 
بالإعاقة  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  ب���ه���دف 
ومتكني  عنها  املبكر  الك�صف  واأهمية 
رئي�صي  ك�صريك  الهمم  اأ�صحاب  اأ�صر 
خالل  م��ن  وذل��ك  التاأهيل  عملية  يف 
امل���ح���ا����ص���رات ال��ت��وع��وي��ة وال�������دورات 
الريا�صية  والأن�����ص��ط��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والجتماعية التوعوية امل�صرتكة مع 
ومدار�س  املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات 

التعليم العام.
تتفاعل  اأن  مت��ن��ي��ات��ه��ا  ع��ن  واأع���رب���ت 
يف  العاملة  واملراكز  املوؤ�ص�صات  جميع 
الأيام  مع  الدولة  يف  الإعاقة  ميدان 
العاملية والعربية لالإعاقة باعتبارها 
فر�صة �صنوية لإبراز ق�صايا اأ�صحاب 
على  وحتدياتهم  واإجنازاتهم  الهمم 

امل�صتوى املحلي والعاملي.

•• دبي-الفجر :

برا�س  وال����رتاث  للثقافة  ال�صحوح  جمعية  احتفلت 
جت�صيداً  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  الوطني  اخليمة  باليوم 
بت�صكيل  متثلت  وال��ت��ي  ال��ق��ل��وب  على  غالية  ل��ذك��رى 
احتاد دولة الإم��ارات العربية عام 1971  حتت راية 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  بقيادة  واح��دة 

نهيان طيب اهلل ثراه.
وقد عرب �صعادة حميد �صعيد  املقدحي ال�صحي  رئي�س 
اإن   : قائال  املنا�صبة  بهذه  �صعادت  عن  الإدارة  جمل�س 
والتي  الغايل  الوطن  نه�صة  يف  تتج�صد  الإحت��اد  روح 
و�صعته يف املراكز الأوىل عاملياً، بلداً مرموقاً ي�صار اإليه 
بالبنان وحمط اأنظار العامل واإعجابه، كل هذا بف�صل 
الإمارات  حلكام  ال�صليمة  وال��روؤي��ا  احلكيمة  القيادة 

حفظهم اهلل ورعاهم.
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�صحي  ال��زب��ري  ع��ب��داهلل  ال�صيد  وق���ال 
قلوبنا  على  الغالية  املنا�صبة  ه��ذه  اجلمعية  متنحنا 
الفر�صة للتعبري عن الولء والنتماء والوفاء واحلب 

بليغ  ع��ن و���ص��ف��ه  ال���ذي يعجز  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  الكبري  
الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  الحتفال  يف  و�صارك  الكالم. 

والأهايل وتخلل احلفل فقرات فنية تراثية يف اأجواء 
ال�صحي  �صعيد  ال�صيد  ورف���ع  وال�����ص��ع��ادة.  ال��ف��رح  م��ن 

با�صم  اجلمعية  والثقافية  الإعالمية  اللجنة  رئي�س 
ا�صمى التهاين القلبية والتربيكات اىل �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل واخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س حمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر 
اخليمة  را���س  حاكم  الع��ل��ى  املحل�س  ع�صو  القا�صمي 
الأعلى  املحل�س  اع�صاء  ال�صمو  ا�صحاب  واخ��وان��ه��م��ا 
حكام المارات واىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد العلى 
وكل  الم���ارات  و�صعب  حكومة  واىل  امل�صلحة  للقوات 

املقيمني عليها.
واث��ن��ى �صعيد ال�����ص��ح��ي ب��ا���ص��م��ه وا���ص��م اجل��م��ع��ي��ة على 
ال��دع��م ال���الحم���دود ال���ذي ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة الر�صيدة 
واحل��ف��اظ عليه من  ال�صعبي  ال���رتاث  اح��ي��اء  جل��ه��ود 
ان�������ص���اء املتاحف  ال��ك��ب��ري ق���ي  الن����دث����ار واه��ت��م��ام��ه��ا 
وت���ت���وي���ج���ه���ا ب���ا����ص���ت�������ص���اف���ة امل����ت����اح����ف ال���ع���امل���ي���ة ويف 
ابوظبي. يف  ال��ف��رن�����ص��ي  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف   م��ق��دم��ت��ه��ا 

�لإمار�ت للتنمية �لجتماعية تعزز �لهوية �لوطنية يف �ليوم �لوطني 46
•• راأ�س اخليمة- الفجر

جمعية  اأط��ل��ق��ت  ال�46  ال��وط��ن��ي  بالعيد  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  �صمن 
المارات للتنمية الجتماعية عده فعاليات لتعزيز الهوية الوطنية 
احلب  عن  ع��ربت  والتي  الر�صيدة  والقيادة  للدولة  النتماء  وروح 

الكبري للقيادة الر�صيدة والنتماء لالإمارات الغالية.
1000 حقيبة وطنية  على  ي��ق��ارب  م��ا  ت��وزي��ع  املنا�صبة مت  وب��ه��ذه 
كورني�س القوا�صم بالتعاون مع جمعية الإم��ارات للتطوع وم�صاركة 
حقيبة   300 توزيع  مت  كما  العليا   التقنية  كليات  من  متطوعني 
وطنية  يف ميدان الحتاد بالرم�س بالتعاون مع اللجنة املنظمة يف 

احتفالت اليوم الوطني.

ت��ع��زي��ز القيم  “دور الأ����ص���رة يف  اإذاع�����ي ع��ن  ب��رن��ام��ج  ك��م��ا مت ع��م��ل 
املبا�صر  البث  راأ���س اخليمة يف حلقة خا�صة يف  اإذاع��ة  الوطنية” يف 
الكندي  �صامل  حمد  وال��واع��ظ  م�صطفى  حممد  الإع��الم��ي  قدمها 
ال���ص��الم��ي��ة والأوق������اف، تناول  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  واع���ظ يف 
الربنامج احلث على حب الوطن  و تعزيز النتماء يف نفو�س الأبناء 
فينا  ..غر�صها  ولدنا  منذ  ال�صنتنا  على  جارية  كلمة  الوطن  فحب 
الباء الذين اكت�صبوها من الجداد وحتمل يف قلوبنا معنى كبري. 
ذلك انها تعني اول الوطن الذي ولد فيه الباء والجداد وينت�صبون 
واخال�س  ولء  كله  بالفطرة  ارتباطا عميقا  بار�صه  وارتبطوا  اليه 

ووفاء .
حب الوطن من الميان متى تعمق اميان املرء تعلق قلبه بالوطن 

وطن  ونفي�س  غ���ال  ب��ك��ل  وي�صحي  �صبيله  يف  نف�صه  ف��ي��ب��ذل  وح��ب��ه 
وقيم  م��ب��ادئ  على  اب��ن��اءه  تربى  وط��ن  وال��ف��داء  الت�صحية  ي�صتحق 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  والدنا  موؤ�ص�صها  من  اكت�صبوها  ا�صيلة 
نهيان طيب اهلل ثراه واليوم يكمل قادتنا حفظهم اهلل تلك امل�صرية.

كما مت اإطالق فيديو عن اليوم الوطني ومت تنظيم جمل�س اجتماعي 
املزروعي  علي  بن  �صامل  ال�صيد  الوطن” يف جمل�س  “حب  بعنوان  
مبنطقة اإذن تزامنا مع احتفالت اليوم الوطني 46 تناول املجل�س 
اهلل  طاعه  على  وتربيتهم  باأبنائهم  الم��ور  اأول��ي��اء  اهتمام  ���ص��رورة 
وحب الوطن وقيادة الر�صيدة وتعزيز التالحم والرتابط املجتمعي 
املجتمع فيه  اأف��راد  املجال�س من خ��الل م�صاركة كافة  ه��ذه  يف مثل 

وغر�س حب الوطن يف نفو�س الأبناء ليم�صوا يف م�صرية الوطن.

ويل عهد �أم �لقيوين يتابع م�صتجد�ت م�صروع »تطوير �لعمل �حلكومي« يف �لإمارة

وزيرة تنمية �ملجتمع: �أ�صحاب �لهمم يحظون مبكانة خا�صة �صمن �أولويات �لدولة

اأ�سادت بدعم خليفة واحلكام جلهود اإحياء الرتاث

جمعية �ل�صحوح بر�أ�س �خليمة حتتفل باليوم �لوطني

•• ابوظبي -وام:

من  ع��دد  بتخريج  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  يف  التدريب  اإدارة  احتفلت 
منت�صبي القيادة، يف دورة تدريبية متخ�ص�صة حول مهام الإنقاذ يف حادث حتطم 

طائرة، بالتعاون مع الإدارة العامة الفرن�صية لالأمن املدين واإدارة الأزمات.
وتهدف الدورة التي ح�صرها لوران كولري، نائب امللحق الفرن�صي لدى الدولة، 
املهارات  اإىل تعزيز  اأبوظبي  املنافذ ب�صرطة  اأمن  املري، من معهد  اأحمد  واملقدم 

العملية للمنت�صبني يف التعامل مثل هذه احلوادث.

تاأهيل منت�صبي �صرطة �أبوظبي 
للتعامل مع حادث حتطم طائرة

اأخبار ال�ساعة ..
 وتتو��صل م�صرية �لإجناز�ت

•• اأبوظبي-وام:

2017 تطل  الأي��ام الأخ��رية من ع��ام  “ اإن  ال�صاعة  “ اأخبار  قالت ن�صرة 
على دولة الإمارات حاملة اأرقى القيم واأعذب اللحظات تتجلى بالحتفال 
م�صرية  ا�صتكمال  على  اجلميع  حمفزة  الدولة  لتاأ�صي�س   46 ال�  بالذكرى 
اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  الأب  فيها  بذل  التي  البناء 
“ واإخ��وان��ه الآب��اء املوؤ�ص�صون بناة الحت��اد الغايل  “ طيب اهلل ث��راه  نهيان 
والنفي�س لو�صع لبنات الدولة القوية والتي توا�صل قيادتنا الر�صيدة ممثلة 
“حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  يف �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
م�صرية  الإم��ارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
اإقليميا  امل��راك��ز  اأف�صل  اإىل  ال��دول��ة  ق��ادت  ثاقبة  ب��روؤي��ة  والتطور  التنمية 
اأن كلمة  اأ�صافت  الإجنازات” ..  “وتتوا�صل م�صرية  ودوليا. وحتت عنوان 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان مبنا�صبة اليوم الوطني ال� 
جتربة  متيز  تف�صر  التي  املهمة  املعاين  من  العديد  ت�صمنت  للدولة   46
الحتاد والفخر بالإجنازات وال��روؤى والتطلعات كافة التي جعلت الدولة 
توا�صل  ب��اإرادة قوية  ال�صري قدما  �صموه �صرورة  الأمم موؤكدا  �صلم  تتقدم 
الإجن��ازات التي حققتها احلكومة لإ�صعاد النا�س عرب توفري بيئة حا�صنة 
بالأمن  الإح�صا�س  لالآمال والأحالم واإجناز م�صروعات حتقق للمواطنني 
والرعاية واإ�صراكهم يف العملية التنموية وبناء قدراتهم وتوظيف طاقاتهم 

رجال ون�صاء ليكونوا ال�صركاء يف بناء الوطن ونه�صته.
واأ�صارت الن�صرة ال�صادرة اليوم عن “ مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث 
الإ�صرتاتيجية “ اإىل اأن تقدم دولة الإمارات ومتكني �صعبها يظهر جليا من 
خالل املبادرات التي اأمر بها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
والتي حققت نتائج ملمو�صة يف تطوير البنى التحتية واخلدمية وال�صكنية 
جوهر  هو  �صموه  ق��ال  كما  الإن�صان  يف  ..فال�صتثمار  الدولة  يف  واملعي�صية 
يف  ال�صدارة  مراكز  اإىل  واأو�صلها  تاأ�صي�صها  منذ  لدولتنا  التنموية  الروؤية 
املوؤ�صرات القت�صادية والتناف�صية والتنموية عامليا حاثا �صموه على اأن يكون 
العام املقبل “عام زايد” عاما للولء والنتماء وتعميق املمار�صات اخلالقة 
واملبدعة وفر�صة ملمار�صة اجلميع لدوره يف تقوية مناعة الدولة و�صالبتها 
يف مواجهة التحديات. واأو�صحت اأن كلمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم بهذه املنا�صبة املجيدة حملت التاأكيد على اأن دولة الإمارات 
تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها “ اإمارات امل�صتقبل” تتجلى ب� “مئوية 
الإمارات 2071 “ وتقوم على اإيالء الإن�صان الهتمام املطلق وتوفري كل 
ال�صعادة  التنمية واعتبار  الالزمة ليكون طرفا فاعال يف م�صرية  الأ�صباب 
حقا اأ�صا�صيا من حقوق املواطنة التي اأ�صهمت يف اإذكاء امل�صاعر وامل�صوؤولية 
لتقوي�س  حماولة  اأي  وج��ه  يف  منيعا  �صد  حائط  اأ�صبحت  حتى  الوطنية 
احللم مب�صتقبل اأكرث مناء قائال �صموه “اإن حلمنا اليوم باأن ن�صبح الأف�صل 
ياأت من فراغ فدولة الإم��ارات العربية املتحدة حتتل مراتب متقدمة  مل 
عامليا يف العديد من موؤ�صرات التنمية احليوية وعلى ال�صعيد الإقليمي فاإن 
اقت�صادنا هو الأ�صرع منوا واأداءن��ا احلكومي هو الأكرث فاعلية وخدماتنا 

هي الأذكى والأكرث كفاءة«.
“يوم  م��ع  متزامنة  ج���اءت  ال��دول��ة  لتاأ�صي�س   46 ال���  ال��ذك��رى  اإن  وق��ال��ت 
ال�صهيد” التي ا�صتذكر فيها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
من �صحوا بدمائهم واأرواحهم فداء للدولة وقاطنيها قائال �صموه “ اإنه 
ل ميكننا اأبدا اأن نن�صى �صهداءنا الذين جادوا باأرواحهم دفاعا عن الوطن 
اأبناء الوطن الذين يرفعون علم  وتلبية لنداء احلق والواجب وت�صحيات 
دولة الإمارات العربية املتحدة الآن �صمن قوات التحالف العربي يف اليمن 
مل��ب��ادئ دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة  ال�صقيق دف��اع��ا ع��ن احل��ق واإع���الء 

وثوابتها يف الت�صامن مع الأ�صقاء يف اأوقات املحن والأزمات«.
واأكدت “ اأخبار ال�صاعة “ يف ختام اإفتتاحيتها اأن تاأكيد �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان حر�س دولة الإمارات على اإر�صاء دعائم التنمية 
ب��اأن احل��رب على الإرهاب  اإمي��ان��ا  ي��اأت��ي  اإمن��ا  وال�صالم يف املنطقة وال��ع��امل 
التي حتر�س على  كافة  للجماعات  للت�صدي  فيها  النت�صار  معركة يجب 
كافة  والدولية  الإقليمية  اجلهود  مع  فاعلة  وب�صراكة  والكراهية  العنف 
وال�صتقرار  لل�صالم  ال�صعوب  تطلعات  حتقيق  يف  اإ�صهاما  املواجهة  تلك  يف 

والرخاء.
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وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 اي�س كرمي وحلويات.
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ال�صرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

�ملجل�س �لإ�صالمي �لعربي يهنئ �لإمار�ت بعيدها �لوطني
•• بريوت-وام: 

باليوم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  العربي  الإ�صالمي  املجل�س  هناأ 
الوطني ال�صاد�س والأربعني، حيث �صارك وفد من املجل�س ممثال بالأمني 
العام العالمة د.ال�صيد حممد علي احل�صيني بتقدمي التهاين والتربيكات 
اأن الإم��ارات منذ جتربتها  ال�صيد احل�صيني  باملنا�صبة. واأكد الوفد با�صم 
اأن تواجه التحديات واأن  1971 ا�صتطاعت  الرائدة يف الحتاد يف العام 
تر�صخ اأركانها وتاأخذ مكانها املتميز يف تاريخ املنطقة، وهذا النجاح الباهر 
يوؤكد العقلية امل�صتنرية واحلكيمة للقائد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان رحمه اهلل واإخوانه ا�صحاب ال�صمو حكام الإمارات، الذين اآمنوا 

بالوحدة وعملوا باإخال�س من اأجل حتقيقها واحلفاظ عليها.
واأ�صار احل�صيني اإىل الإجن��ازات التي حققتها الإم��ارات يف م�صرية البناء 
والتنمية وخدمة الإن�صان، على يد قيادتها، وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو 
“حفظه اهلل” واأ�صحاب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة 
ال�صيا�صة اخلارجية  ال�صمو حكام الإم��ارات. ونوه ال�صيد احل�صيني بثبات 
كل  رغ��م  والع���ت���دال،  ال��ت��وازن  وق��وام��ه��ا  ل���الإم���ارات  والن�صطة  الناجحة 
الأو�صط  ال�صرق  مبنطقة  حلقت  ال��ت��ي  اجل��ذري��ة  وال��ت��غ��ريات  ال��ت��ح��ولت 
على  ومبنية  ثابتة  لقواعد  وفقا  وذل��ك  املا�صية،  الأع��وام  خالل  والعامل 

اللتزام باملواثيق والقوانني الدولية وحماية حقوق الإن�صان.
ل���الإم���ارات على  ال���رائ���د  ب���ال���دور الإن�����ص��اين  ال��ع��الم��ة احل�صيني  واأ����ص���اد 

التي  املناطق  من  الكثري  يف  برز  وال��ذي  والدولية،  الإقليمية  ال�صاحتني 
حيث  ن��زاع��ات،  اأو  طبيعية  وك���وارث  لأزم���ات  تتعر�س  وم��ازال��ت  تعر�صت 
التنموية  امل�صاعدات  تقدمي  يف  الإن�صاين  نهجها  الإم���ارات  دول��ة  وا�صلت 

والإن�صانية واخلريية اإىل خمتلف مناطق العامل و�صعوبها.
وختم ال�صيد احل�صيني بتوجيه ال�صكر اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة 
الكثري من  الذي عاين ويعاين من  للبنان  املميزة  الدائمة  على رعايتها 
الأزمات واحلروب، وتقدميها كافة اأ�صكال امل�صاعدة، الأمر الذي �صاهم يف 
و�صول العالقات الإماراتية اللبنانية اإىل م�صتوى ال�صراكة ال�صرتاتيجية، 
هذا بالإ�صافة اإىل رعايتها الكرمية لالإخوة النازحني ال�صوريني يف لبنان 

وعدد من الدول العربية.

•• القاهرة -وام:

الدكتورة  برئا�صة  املتكاملة  للتنمية  العربي  ال�صباب  جمل�س  هناأ 
ال�صاد�س  الوطني  اليوم  مبنا�صبة  الم��ارات  دول��ة  ابوغايل  م�صرية 

والربعني.
واأعرب املجل�س - يف بيان ا�صدره ام�س- عن اأمنياته ل�صعب ا?مارات 
العز  ودوام  وال�صتقرار  والم��ن  والزده���ار  التوفيق  بكل  وقادتها 

والرخاء.

جمل�س �ل�صباب �لعربي يهنيء 
�لإمار�ت باليوم �لوطني 

•• دبي-وام:

اأكدت اجلهات احلكومية املتناف�صة �صمن برنامج 
عزمها  ال��ذك��ي��ة،  للحكومة  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان 
ومبادراتها  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  يف  ق��دم��اً  امل�����ص��ي 
كاأولوية  املتعاملني  �صعادة  وان��ت��ه��اج  احلكومية، 
تقوم من خاللها بتعزيز جهود التطوير والبتكار 
هذه  تتناف�س  حيث  مبادراتها  ب��ج��ودة  لالرتقاء 
املبادرات للفوز براية برنامج حمدان بن حممد 
رئي�صي  ب�صكل  تعتمد  وال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة،  للحكومة 
ع��ل��ى ت�����ص��وي��ت اجل���م���ه���ور، وذل�����ك ع��ل��ى املوقع 
لغاية   vote.dtmc.gov.ae الل��ك��رتوين 
7 دي�صمرب املقبل. وكان �صمو ال�صيخ حمدان بن 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  حممد بن را�صد 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب���ي ق��د دع���ا اأف����راد 
املبادرة  لختيار  الت�صويت  اإىل  م��وؤخ��راً  املجتمع 
اأن  �صموه  موؤكداً  العام،  هذا  الأف�صل  احلكومية 
مدى  لقيا�س  اأول��وي��ة  يعترب  املتعاملني  اإ���ص��راك 
قائمة  وت�صم  جناح خدمات اجلهات احلكومية. 
مبادرة  م��ن  ك��ال  ال��ع��ام  لهذا  املر�صحة  اخل��دم��ات 
ال����ص���رتداد ال��ذك��ي م��ن ج��م��ارك دب���ي ، ومبادرة 
واملوا�صالت،  ال��ط��رق  هيئة  م��ن  ال��ذك��ي  التنقل 
وم��ب��ادرة خ��ط��وة م��ن هيئة كهرباء وم��ي��اه دب��ي ، 
دبي  موؤ�ص�صة  م��ن  الن�صائي  امل�صتجيب  وم��ب��ادرة 
بلدية  من  منتجي  مبادرة  و  الإ�صعاف،  خلدمات 
ال�صحة يف دبي،و  دب��ي، و مبادرة دم��ي من هيئة 
مبادرة خبري دبي من دائرة ال�صياحة والت�صويق 
املجتمعي من مطارات  املطار  التجاري، ومبادرة 
دبي. وقال �صعادة عبداهلل حممد الب�صطي الأمني 
ينبثق  دب���ي:  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام 
برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية من 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  فكر 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل يف اعتماد نهج �صعادة ورفاه 
تطور  م��دى  لقيا�س  رئي�صي  كمعيار  املتعاملني 
وت�صخري  احلكومية،  اجلهات  وخدمات  مبادرات 
التقنيات الذكية والتكنولوجيا احلديثة وو�صعها 
اتاحة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  م��ت��ن��اول  يف 
اأف�صل  الفر�صة لهم للم�صاركة يف عملية اختيار 
اآرائهم  على  والبناء  بنظرهم،  حكومية  م��ب��ادرة 
م�صتويات  نحو  احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير  يف 
جديدة من الريادة والتميز. وقال معايل حميد 
املدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي  حممد 
العام لهيئة ال�صحة بدبي، اإن مبادرة دمي ، لي�صت 
واأدواته،  تقنياته  يف  وفائقاً  ذكياً  تطبيقاً  جم��رد 
الأوىل،  بالدرجة  اإن�صانية  م��ب��ادرة  ه��ي  م��ا  بقدر 
ا���ص��ت��ه��دف��ت ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ب��دب��ي م��ن��ه��ا ، اإيجاد 
على  بالدم  التربع  عملية  لت�صهيل  تقنية  و�صيلة 

امل��ت��ربع��ني، وم��ن ث��م ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات املر�صى 
وامل�����ص��اب��ني واحل�����الت الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ط��ارئ��ة من 
الدم ومن الف�صائل النادرة ، على وجه ال�صرعة، 

وبالكميات املطلوبة.
ترتكز  واأه��داف��ه��ا  امل��ب��ادرة  اأن فكرة  واأك��د معاليه 
حياة  تخ�س  عاجلة  اإن�صانية  حاجة  تلبية  على 
اأ�صد  يف  مري�س  اأو  م�صاب  روح  اإن��ق��اذ  اأو  اإن�����ص��ان 
احلاجة لقطرة دم جتدد حياته وتبعث يف نف�صه 
الأمل ويف اأو�صاط اأهله ال�صعادة، لفتاً معاليه اإىل 
هذا  اإىل  الو�صول  يف  و�صعاً  تدخر  مل  الهيئة  اأن 
يتوافق يف  الذي  ، تطبيق دمي،  الذكي  التطبيق 
التقنيات  اآخر ماجادت به  تقنياته ومعايريه مع 
العاملية  واملعايري  يتوافق  كما  الذكية،  والو�صائل 
التي تكفل �صالمة الدم وماأمونيته، وهو ما جعله 
– بتكامله و�صمولية خدماته - الأول من نوعه 

على م�صتوى منطقة ال�صرق الأو�صط واأوروبا.
كما اأكد �صعادة املهند�س ح�صني نا�صر لوتاه مدير 
الوحدات  جميع  ت�صجيع  ع��ل��ى  دب���ي  ب��ل��دي��ة  ع���ام 
التنظيمية وموظفيها والأخذ باأيديهم للمثابرة 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل وال��ت��ن��اف�����س ال�����ص��ري��ف جت���اه ح�صد 
�صتى  واخل��ارج��ي��ة يف  امل��ح��ل��ي��ة  اجل���وائ���ز  خمتلف 
والتعاون  الفوز  حتقيق  اأهمية  موؤكدا  املجالت، 
ت��ت��وي��ج مم��ار���ص��ات الدائرة  اأج����ل  وامل���ث���اب���رة م���ن 
وو�صولها  دبي  بلدية  تر�صح  على  مثنيا  املتميزة 
املرحلة النهائية للفوز براية برنامج حمدان بن 

حممد للحكومة الذكية.
اأهم خم�س  “تعد دبي واحدة من  وقال �صعادته: 
م��راك��ز ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة وم��ن��ه��ا جت���ارة املنتجات 
ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة، وم���ن ه���ذا امل��ن��ظ��ور ومت��ا���ص��ي��ا مع 
روؤية دبي 2021 فقد اأطلقت بلدية دبي مبادرة 
مبادرة  وه��ي  نوعها  م��ن  والأوىل  مبتكرة  ذك��ي��ة 
م�صتدامة،  خ��دم��ات  تقدمي  خ��الل  م��ن  منتجي، 
ذكية متكاملة لتعزيز جتربة كل من امل�صتثمرين 
اإدارة  خ��الل  اخلدمة” من  وجن��وم  وامل�صتهلكني 
مطابقتها  م���ن  وال���ت���اأك���د  ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة  امل�����واد 
للموا�صفات املعتمدة والتعرف على مدى خطورة 

املنتجات با�صتخدام حمرك املخاطر الذكي.
واأ�صار لوتاه اإىل اأن منتجي ي�صمل مزايا متعددة 
ل��ل��ت��ج��ار م��ن��ه��ا ���ص��ه��ول��ة ال��ت�����ص��ج��ي��ل: ح��ي��ث ميكن 
التي  الفرعية  واملنتجات  املنتجات  ت�صجيل  لهم 
واحلجم  وال��رائ��ح��ة  ال��ل��ون  يف  فقط  تختلف  ق��د 
م��ن خ��الل �صا�صة واح���دة وط��ل��ب واح���د وبقيمة 
والدفع  الت�صجيل  ت�صمل  كاملة  ومن�صة  رمزية، 
لزيارة  للمتعامل  احلاجة  وتقلي�س  اللكرتوين 
الطلب،  م��ت��اب��ع��ة  واإم���ك���ان���ي���ة  اخل����دم����ة،  م���راك���ز 
وبذلك  واإح�����ص��ائ��ي��ات،  تنبيه  و���ص��ا���ص��ة  واأي��ق��ون��ة 
بيانات متكاملة  اإع��داد قاعدة  الهدف من  حتقق 
باأي  اخلا�صة  والتعميمات  للمرفقات،  ومكتبة 

وتوفري  ال�صتهالكية  املنتجات  على  مالحظات 
اجل��ه��د وال���وق���ت وامل����ال ب��دم��ج ط��ل��ب��ات املنتجات 

واملنتجات الفرعية وجتديدها.
ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  مطر  �صعادة  وب��ني 
واملوا�صالت،  الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�س 
الهيئة  وقعتها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي  التنقل  م��ب��ادرة  اأن 
مع �صركات عاملية رائدة يف خدمة تقدمي خدمة 
احلجز الإلكرتوين ملركبات الليموزين ومركبات 
والو�صائط  الت�صال  و�صائل  طريق  عن  الأج��رة، 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  ال��ذك��ي،  والتطبيق  الإل��ك��رتون��ي��ة 
تنفيذ  ع��ل��ى  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  ح��ر���س هيئة 
توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف حتويل دب��ي اإىل 
لل�صكان،  ال�صعادة  وحتقيق  عاملياً،  الأذك��ى  املدينة 
وتقدمي خدمات متميزة لل�صياح، وتعزيز جتربة 
التي  الذكية  املدينة  اأن  اإىل  م�صرياً  املتعاملني، 
ي��ري��ده��ا ���ص��م��وه ه���ي ت��ل��ك ت��ك��ون راح����ة ال�صكان 
خدماتها  وتقدم  اهتماماتها،  حمور  ورفاهيتهم 
ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة م���ن خ����الل ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة 
واملتطورة، ويعترب التنقل الذكي اأحد اأهم اأعمدة 

املدن الذكية.
وق����ال: اإن الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة مع 
م��ن نوعها  الأول  ت��ع��ت��رب  ك���رمي  اوب����رو  ���ص��رك��ت��ي 
ل�����ص��ك��ان وزوار دبي  ق��ن��اة ج���دي���دة  ت��وف��ر  ع��امل��ي��اً، 
الأجرة  مركبات  با�صتخدام  التنقل  يف  الراغبني 
ال�صعادة  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا  وال��ل��ي��م��وزي��ن، 
لل�صياح،  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  ل��ل�����ص��ك��ان، 
املبادرة  اأن  م���وؤك���داً  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  وت��ع��زي��ز جت��رب��ة 
�صاهمت يف رفع معدل ا�صعاد ور�صا املتعاملني عن 
قطاع النقل بن�صبة %87، وارتفاع معدل حت�صن 
واأحد،  ع��ام  %12 خ��الل  بن�صبة  ج��ودة اخلدمة 
املركبات  و�صول  معدل  تقلي�س  يف  �صاهمت  كما 
اأن  4 دقائق، ويتوقع  حتت الطلب اىل ما قرابة 
ي�صل عدد رحالت مبادرة التنقل الذكي اأكرث من 
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ويف هذا الإطار، قال �صعادة �صعيد حممد الطاير، 
الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
اآليات  اع��ت��م��اد  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�صعى  دب����ي:  وم��ي��اه 
مبتكرة ترتقي بجودة اخلدمات ا�صتناداً اإىل اأعلى 
وت��وف��ري خدمات  والع��ت��م��ادي��ة  ال��ك��ف��اءة  معايري 
اإن���ه���اء معامالتهم  امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن  ذك��ي��ة مت��ك��ن 
وقتهم  ي��وف��ر  م��ك��ان، مب��ا  اأي  وم���ن  وق���ت  اأي  يف 
وج��ه��ده��م وي��ح��ق��ق ���ص��ع��ادت��ه��م. و���ص��ع��دن��ا برت�صح 
برنامج حمدان بن حممد  مبادرة خطوة �صمن 
خطوة  م���ب���ادرة  ان  واو����ص���ح  ال��ذك��ي��ة.  للحكومة 
منهجية  لتطبيق  الهيئة  ج��ه��ود  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 
احلكومية،  اخل����دم����ات  ل��ت��ح�����ص��ني  دب����ي  من�����وذج 

امل��ت��ع��ام��ل��ني واجلمهور  اإ����ص���راك  وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى 
حيث  ���ص��ع��ادت��ه��م  لتحقيق  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  يف 
من�صات  ع��دة  عرب  تتوافر  التي  امل��ب��ادرة  اأ�صهمت 
وقت  تقليل  يف  ال�صطناعي،  بالذكاء  مدعومة 
من  اخل��ط��وات  ع��دد  وتقلي�س  املتعاملني  وجهد 
اأو  اإىل خطوة واح��دة فقط، لت�صغيل  خطوات   6
اإيقاف اأو حتويل خدمات الكهرباء واملياه، ف�صاًل 
عن توفري خيارات ذكية ل�صداد الفواتري. وتتيح 
الكهرباء  خدمات  ت�صغيل  “خطوة” للمتعاملني 
اإيجاري  ع��ق��د  ع��ل��ى  وامل���ي���اه مب���ج���رد احل�����ص��ول 
اإدارة  �صركات  م��ن  �صركة   800 م��ن  اأك���رث  ل��دى 
الكهرباء  ح�صابات  وحت��وي��ل  املعتمدة،  ال��ع��ق��ارات 
النتقال  عند  التاأمني  مبالغ  ذلك  واملياه مبا يف 
اإىل م�صكن جديد، دون احلاجة اإىل تقدمي وثائق 
التابعة  املتعاملني  اإ�صعاد  اأوزي��ارة مراكز  اإ�صافية 
املتعاملني  املبتكرة  امل��ب��ادرة  مت��ّك��ن  كما  للهيئة. 
واحل�صول  وامل��ي��اه  الكهرباء  خدمات  اإي��ق��اف  من 
على الفاتورة النهائية با�صتخدام تطبيق الهيئة 
وا���ص��رتداد مبلغ  الإل��ك��رتوين،  اأو موقعها  الذكي 
اأو  امل�صريف  للح�صاب  مبا�صرة  بتحويله  التاأمني 
عرب  اإر���ص��ال��ة  يتم  املبلغ  بقيمة  �صيك  طريق  ع��ن 

خدمة التو�صيل ال�صريع.
وق�����ال ����ص���ع���ادة ه����الل امل������ري، م���دي���ر ع����ام دائ����رة 
برنامج  يعترب  ال��ت��ج��اري:  والت�صويق  ال�صياحة 
ال��ت��ي ت�صهم يف  امل��ب��ادرات املهمة  اأح���د  دب��ي  خبري 
 20 ل���ص��ت��ق��ط��اب  ال�صياحية  دب���ي  روؤي����ة  حتقيق 
مليون �صائح �صنوياً بحلول العام 2020، وزيادة 
م�صاهمة ال�صياحة ب�صكل فعال يف اقت�صاد الإمارة 
ا���ص��ت��م��راري��ة و���ص��ع دب��ي على اخلارطة  ك��ذل��ك  و 
العاملية كوجهة رائدة لل�صياحة والأعمال معتربا 
ان برنامج خبري دبي ي�صلط ال�صوء على الريادة 
التي بلغتها دبي يف كافة املجالت كما يركز على 
عامل البتكار فيها بالإ�صافة اإىل ترويج العرو�س 
واملنتجات واملعامل ال�صياحية واخلدمات والباقات 
املختلفة لالإمارة وكذلك املحافظة على تناف�صية 
م�صتوى  ورف���ع  رائ���دة  �صياحية  كوجهة  الإم����ارة 
ل��ل��وج��ه��ة وبالتايل  ال��وع��ي وال��ت��اأي��ي��د الإي��ج��اب��ي 

الزيارات املتكررة اإليها.
واأ�صاف: اعتمد خبري دبي نهج تعليمي رائد من 
نوعه  م��ن  الأول  ليكون  اجل���ادة  الأل��ع��اب  خ��الل 
عاملياً بني منظمات اإدارة الوجهات لتقدمي جتربة 
ف���ردي���ة ل��ك��ل خ��ب��ري ح�����ص��ب اح��ت��ي��اج��ات العمالء 
لغة   12 ب���  تقدميه  اإىل  اإ���ص��اف��ًة  ومتطلباتهم، 
اأك��دت مطارات دبي  اأخ��رى،  خمتلفة. ومن جهة 
على اهمية برنامج حمدان بن حممد للحكومة 
الذكية يف دعم الرتقاء بقطاع اخلدمات وحتقيق 
روؤية الإم��ارة باأن ت�صبح املدينة الأف�صل للعي�س 

والعمل وال�صتثمار يف العامل.

وق����ال ���ص��ع��ادة ج��م��ال احل����اي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س يف 
م���ط���ارات دب����ي: م���ط���ارات دب���ي ت��دع��م توجهات 
ب�صكل  اخل��دم��ات  تطوير  اإىل  الرامية  احلكومة 
م��ب��ت��ك��ر وغ���ري اع���ت���ي���ادي، ل��ذل��ك ق��م��ن��ا بتطوير 
من�صة ذكية موحدة جتمع اآلف امل�صتخدمني من 
كال القطاعني احلكومي واخلا�س، بهدف توفري 
وعلى  دقيق  ب�صكل  الت�صغيلية  للعمليات  البيانات 
مدار ال�صاعة ل�صمان ان�صيابية حركة امل�صافرين 

وح�صولهم على جتربة �صفر ممتعة.
واأ�صاف احلاي: نحن فخورون لن تطبيق املطار 
املبادرات  �صمن  ليكون  تر�صيحه  مت  املجتمعي 
ال��ث��م��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��اأه��ل��ت ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف 
 . الذكية  للحكومة  حممد  ب��ن  ح��م��دان  برنامج 
جناح  على  ت��اأك��ي��داً  املرحلة  لهذه  و�صولنا  ويعد 
التي  العاملية  للمعايري  وارت��ق��ائ��ه  التطبيق  ه��ذا 
تعتمدها جلنة حتكيم الربنامج. وناأمل ح�صول 
 90 �صفر  تي�صري  ي�صتهدف  ال��ذي  التطبيق  ه��ذا 
برنامج  راي����ة  ع��ل��ى   2017 يف  م�����ص��اف��ر  م��ل��ي��ون 
ملا  ال��ذك��ي��ة ن��ظ��راً  ح��م��دان ب��ن حم��م��د للحكومة 
املطار  عمليات  اإدارة  يف  نوعية  نقلة  م��ن  حققه 
ك��اف��ة اجل��ه��ات املعنية  اه��ت��م��ام  وا���ص��ت��ح��واذه على 

لال�صتفادة من هذه التجربة الفريدة«.
واأو�����ص����ح ���ص��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة ح�����ص��ن ال������دراي املدير 
الإ�صعاف  خل���دم���ات  دب����ي  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
عامليا  ال��رائ��دة  الن�صائي  امل�صتجيب  م��ب��ادرة  ب���اأن 
ال�صعاف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�ص�صة  اأطلقتها  التي 
م���ب���ادرات جلهات  �صبع  ج��ان��ب  اخ��ت��ي��اره��ا اىل  مت 
حكومية ت�صعى اىل جانبنا لتج�صيد روؤية قيادتنا 
امل��ل��ه��م��ة ب��ال�����ص��دارة ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال ع��م��ل كل 
امل��ب��ادرة و�صول  خ��الل  يتم من  ، حيث  موؤ�ص�صة. 
ب��ت��ق��دمي اخلدمات  امل���ح���رتف  ال��ن�����ص��ائ��ي  ك���ادرن���ا 
 8 ع��ن  يقل  بزمن  اخل��دم��ة  لطالبت  ال�صعافية 
“قدم  واأ�صاف:  الإ�صعاف،  دقائق من وقت طلب 
م��ن��ذ انطالقة  ال��ن�����ص��ائ��ي خ��دم��ات��ه  امل�����ص��ت��ج��ي��ب 
نداء،   500 عن  يزيد  ما   2017 مايو  امل��ب��ادرة 
ي��ط��ل��ب ال��ت��دخ��ل ال���ص��ع��ايف ال��ن�����ص��ائ��ي ع��ل��ى وجه 
ن�صبته  بلغت  حيث  احل��ال��ة،  ل�صعاف  اخل�صو�س 
5 % من جمموع حالت طلب ال�صعاف البالغة 
13000طلب لنف�س الفرتة . تلبية خل�صو�صية 
احل���الت  يف  اخل���دم���ة  ت��ل��ك  ب��ت��ق��دمي  متعاملينا 
الطارئة للن�صاء، ومن خالل كادر ن�صائي خمت�س 
ن�صائي  م�صتجيب  مركبتني  املوؤ�ص�صة  وخ�ص�صت 
تغطي مناطق دبي املختلفة ، تقودها فنياً وطبياً 
ملكان  بالو�صول  حمرتفات  وم�صعفات  مواطنات 
الالزمة،  ال�صعافية  اخل��دم��ات  وتقدمي  ال��ب��الغ، 
اأر�س  على  امل��راأة  خ�صو�صية  �صون  على  ويعملن 
الإم������ارة ع��ن��د ت��ق��دمي اخل���دم���ة. واأع�����رب اأحمد 
�صعادته  عن  دب��ي  جمارك  مدير  م�صبح  حمبوب 

ب��رت���ص��ح ال���دائ���رة ل��ربن��ام��ج ح��م��دان ب��ن حممد 
الذكي  ال���ص��رتداد  مبادرة  عن  الذكية  للحكومة 
التي تعتمد  املعلومات  التي متثل ثورة يف تقنية 
على احللول الع�صرية فهي مبادرة ابتكارية تقوم 
املقدمة  امل�صتندات  من  التحقق  عمليات  باأمتتة 
ل��ط��ل��ب خ��دم��ة رد ال��ت��اأم��ي��ن��ات اجل��م��رك��ي��ة عرب 
تبني تقنية الذكاء ال�صطناعي بوا�صطة روبوت 
اف��رتا���ص��ي ب����دون ت��دخ��ل ب�����ص��ري وال���ت���ي تهدف 
دب���ي كمحور  م��دي��ن��ة  م��ك��ان��ة  وا���ص��ت��دام��ة  لتعزيز 
يف  دب��ي  جمارك  واإب��ق��اء  العاملية  للتجارة  رئي�صي 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  تطبيق  خ���الل  م��ن  امل��ق��دم��ة 
ب��ه��دف حت�����ص��ني خدماتها  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
اجلمركية بطريقة ذكية لت�صهيل حركة التجارة 
دبي  ج��م��ارك  وج��اه��زي��ة  املتعاملني  �صعادة  ورف��ع 

ل�صتقبال اك�صبو 2020.
املبادرة يف احلد من الخطاء  �صاهمت هذه  وقد 
ال��ب��ي��ان��ات وكذلك  ال��ب�����ص��ري��ة يف ع��م��ل��ي��ة ادخ�����ال 
اجلمركية  التاأمينات  رد  اج���راءات  انهاء  ت�صريع 
ما   61% بن�صبة  اخل��دم��ة  اجن���از  وق��ت  بتقليل 
ميكن املتعاملني من زيادة ا�صتثماراتهم وتن�صيط 
ح��رك��ة ال���ت���ج���ارة يف الإم�������ارة م���ن خ����الل توفري 
ال�صركات  ح�صابات  يف  امل��ال��ي��ة  وامل��ب��ال��غ  ال�صيولة 

بطريقة اأ�صرع.
مركز  اأول  م���دي���ر  ال�������ص���وي���دي  اإمي�������ان  وق����ال����ت 
احلكومية  اجل��ه��ود  ت�صافر  ي�صكل  دب���ي:  من���وذج 
املقدمة  اخل��دم��ات  لتطوير  م��ع��اً  وعملها  ال��ي��وم 
���ص��اط��ع��ة ج���دي���دة يف م�صرية  ن��ق��ط��ة  ل��ل��ج��م��ه��ور 
الرتقاء  يف  دب��ي  جهود  ودع��م  احلكومي،  العمل 
نحو ف�صاءات جديدة من  باخلدمات احلكومية 
رخاًء  اأكرث  م�صتقبل  نحو  وامل�صي قدماً  العاملية، 
وازدهاراً، وتفعيل ثقافة البتكار والتميز لتقدمي 
الربط  وتعزيز  الم���ارة،  وزوار  ل�صكان  الف�صل 
املتعاملني،  ور�صا  اخلدمات  حوكمة  بني  املبا�صر 
الرامية  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ال������روؤى  وحت��ق��ي��ق 
يف  العاملي  امل�صتوى  على  ال�صدارة  اإىل  للو�صول 
حتقيق  يف  ي�صاهم  م��ا  املتعاملني،  �صعادة  جم��ال 
المارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  م�صتهدفات 
2021. و�صيتم عر�س املبادرات املر�صحة خالل 
ملتقى حمدان الذي �صيقام يف دي�صمرب اجلاري، 
و�صتح�صد املبادرة الفائزة “راية برنامج حمدان 
بن حممد للحكومة الذكية”، والتي تعتمد ب�صكل 
حتت�صن  حيث  اجل��م��ه��ور  ت�صويت  على  رئي�صي 
“راية  مبادرة  اأف�صل  �صاحبة  احلكومية  اجلهة 
الذكية”  للحكومة  حممد  ب��ن  ح��م��دان  برنامج 
ملدة عام كامل معربًة عن تفوقها يف �صباق الريادة 
بعد  ليتم  دبي،  ل�صكان  وال�صعادة  الرفاه  لتحقيق 
املبادرة  ت�صليمها للجهة احلكومية �صاحبة  ذلك 

الأف�صل يف العام القادم.

•• دبى -وام:

العام  القن�صل  كورت�س  رامي��ون��د  ب��اول  �صعادة  اأ���ص��اد 
�صهدتها  التي  احلديثة  بالنه�صة  بدبي  الفلبيني 
دولة المارات والإجنازات القت�صادية واحل�صارية 
والقيادة  الحت����اد  ظ��ل  يف  ال���دول���ة  حققتها  ال��ت��ي 
اإن احتاد دولة المارات  احلكيمة لالإمارات. وقال 
امل��وؤ���ص�����ص��ني وعلى  ل��ل��ق��ادة  العظيمة  اجل��ه��ود  ث��م��رة 

راأ�صهم املغفور لهما باذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان وال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم.

اح���ت���ف���ال جمموعة  ك��ل��م��ت��ه خ����الل  ذل����ك يف  ج����اء 
ال��ق��اب�����ص��ة باليوم  ل��ل��م�����ص��اري��ع  ال��دول��ي��ة  الم������ارات 

ال��وط��ن��ي ال�����ص��اد���س والرب����ع����ني ل���دول���ة الم�����ارات 
حممدي  �صيد  ���ص��ال��ح  �صيد  ع��ب��دال��رزاق  بح�صور 
ق  وفلي�صيتا�س  للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الفبينية  العامة  بالقن�صلية  العماىل  امللحق  .ب��اى 

للمجموعة  العام  املدير  عبدالرزاق  وناجى  بدبى 
وع��دد م��ن رج��ال الع��م��ال بال�صافة اىل موظفي 
من  الفلبينية  اجلالية  ابناء  من  وع��دد  املجموعة 
التابع  الفلبني  و�صوبرمارت  باملجموعة  العاملني 

وا�صاد  بدبي.  املرقبات  مبنطقة  وذل��ك  للمجموعة 
بالعالقات الطيبة بني دولة المارات والفلبني فى 
كافة املجالت ومنها التجارية وال�صتثمارية منوها 
دولة  فى  الفلبينية  اجلالية  تلقاها  التى  بالرعاية 

�صيد  �صالح  �صيد  عبدالرزاق  األقى  كما  الم���ارات. 
الحتاد  اجن����ازات  فيها  ا�صتعر�س  كلمة  حم��م��دي 
وت���اأث���ريه الي��ج��اب��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع ج���وان���ب احلياة 
والمنية  والجتماعية  والق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صية 
والعي�س الرغيد للمواطنني واملقيمني حتت قيادة 
ب��رن��ام��ج احل��ف��ل على  ال��ر���ص��ي��دة. وا�صتمل  ال��ق��ي��ادة 
لدولة  ال��رتاث��ي  اجل��ان��ب  تعك�س  خمتلفة  ف��ق��رات 

المارات.

�لذكية للحكومة  حممد  بن  حمد�ن  ر�ية  على  تتناف�س  حكومية  مبادر�ت   8

قن�ص��ل ع��ام �لفلب��ني ي�صي��د بنه�ص��ة �لإم���ار�ت

•• ال�صارقة -وام:

احتفل مطار ال�صارقة الدويل باليوم الوطني ال�46 لدولة الإمارات العربية املتحدة، ومت تزيني مبنى املطار 
ابتهاج الإماراتيني بهذا  امل�صتمدة من روح الحتاد املعربة عن  املغادرين والقادمني بالأعالم والزينة  وقاعات 
ال�صارقة  وب��ادرت هيئة مطار  اجل��اري.  دي�صمرب   3 اإىل   1 ابتداء من  اأي��ام  م��دى ثالثة  الوطني على  العر�س 
الدويل اإىل توزيع الهدايا والورود والأعالم على امل�صافرين، اإ�صافة اإىل فعاليات اأخرى ا�صتملت على الرق�صات 
ال�صعبية، ونق�س احلناء، والت�صوير مع ال�صقر، وفعاليات خا�صة بالأطفال مثل الر�صم على الوجه. واأ�صهمت 
هذه الفعاليات واملظاهر الحتفالية امل�صاحبة لها يف تعريف امل�صافرين على جوانب من تاريخ دولة الإمارات 
العربية املتحدة، وعاداتها وتقاليدها، وتراثها الأ�صيل، لت�صهم يف نقل هذه املحطات البارزة من ما�صي الدولة 
اإىل  وانطباعاتهم  اإي�صال م�صاهداتهم  امل�صافرون، من خالل  ه��وؤلء  اإليها  ينتقل  التي  ال��دول  وحا�صرها عرب 
اأهلهم واأ�صدقائهم يف خمتلف دول العامل. وعرّب امل�صافرون عن بهجتهم و�صعادتهم بهذه املبادرة التي ت�صهم 
البارزة يف تاريخ الم��ارات العربية املتحدة، واجلهود  يف تعريف املقيمني بالدولة وزواره��ا على اهم املحطات 

امل�صتمرة التي تبذلها القيادة الر�صيدة لإ�صعاد �صعبها واملقيمني على اأر�صها.

مطار �ل�صارقة �لدويل يحتفل باليوم �لوطني �ل�46
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•• دبي-وام:

والإيجابية  ال�صعادة  جمل�س  ت�صلم 
مو�صوعة  من  �صهادات  دب��ي  ب�صرطة 
غ��ي��ن��ي�����س ل�����الأرق�����ام ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة يف 
الإم����ارات  ل��دول��ة  علم  اأك���رب  ت�صكيل 
ال�صيارات على �صكل  باأكرث عدد من 
ال�صعيد  الوجه   - ال�صعادة  “عالمة 
143�صيارة  اإىل  و���ص��ل��ت  ال��ت��ي   “
121�صيارة  ال�صابق  الرقم  متجاوزاً 
بيب�صي يف مدينة دبي يف  �صركة  من 
العام 2015 وذلك �صمن احتفالت 
دولة الإمارات باليوم الوطني ال46 
وفريق  ن���ادي���ا   17 م���ن  مب�����ص��ارك��ة 

لل�صيارات.
املحكم  اأحمد جابر  ال�صهادات  و�صلم 
ل�����الأرق�����ام  ال���ر����ص���م���ي يف غ���ي���ن���ي�������س 
اللواء  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة 
الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد اح��م��د بن 
ل�صوؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م�صاعد  فهد 
والعميد  وال���ت���دري���ب  الأك����ادمي����ي����ة 
الإدارة  م����دي����ر  ال���غ���ي���ث���ي  ع����ب����داهلل 
واملن�صاآت  ال��ه��ي��ئ��ات  لأم�����ن  ال��ع��ام��ة 
كامل  املهند�س  والعميد  وال��ط��وارئ 
بطي ال�صويدي مدير الدارة العامة 
ال�صمايل  ع��ل��ي  وال��ع��م��ي��د  للعمليات 
للموؤ�ص�صات  ال��ع��ام��ة  الدارة  م��دي��ر 
ال��ع��ق��اب��ي��ة وال���ع���م���ي���د ���ص��ي��ف مهري 
العامة  الدارة  م���دي���ر  امل�����زروع�����ي 
ل��ل��م��رور وع���دد م��ن م���دراء الدارات 

العامة ومراكز ال�صرطة يف دبي.
وق����ال ال��ع��م��ي��د ع���ب���داهلل ال��غ��ي��ث��ي اإن 
م��و���ص��وع��ة غ��ي��ن��ي�����س يعترب  دخ�����ول 
اإجنازاً جديداً ي�صاف اإىل الإجنازات 
م�صتوى  على  دب��ي  ل�صرطة  املتعددة 
ال��ع��امل م��ن��وه��اً ب����اأن اأه��م��ي��ت��ه��ا تنبع 
الدولة  احتفالت  �صمن  تاأتي  باأنها 

باليوم الوطني 46.
املزروعي  �صيف مهري  العميد  واأ�صار 
اإىل اأنه مت ت�صخري جميع الإمكانيات 

وتاأمني  امل���روري���ة  احل��رك��ة  لتنظيم 
�صخ�س   600 م��ن  لأك��رث  الفعالية 

كانوا متواجدين يف احلدث لت�صكيل 
اأكرب علم بوا�صطة ال�صيارات يف اإطار 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ���ص��رط��ة دب���ي يف دعم 
املنا�صبات الوطنية.

•• دبي-وام:

اأكد �صعادة اللواء خبري خليل اإبراهيم 
املن�صوري م�صاعد القائد العام ل�صوؤون 
العامة  الإدارة  اأن  اجل��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث 
ل��الأدل��ة اجلنائية وع��ل��م اجل��رمي��ة يف 
اأ���ص��ب��ح��ت م���ن���ارة للعلم  ���ص��رط��ة دب���ي 
خمتلف  يف  وال�����ت�����دري�����ب  وال����ت����ع����ل����م 

تخ�ص�صات الأدلة اجلنائية.
الرئي�صي  الع�صب  تعترب  اأنها  واأ�صاف 
املرتكبة  اجل��رائ��م  غ��م��و���س  ك�صف  يف 
املوثقة  العلمية  وال��رباه��ني  ب��الأدل��ة 
املتخ�ص�صني  خ���ربائ���ه���ا  خ����الل  م���ن 
وامل��وؤه��ل��ني علميا  م��ن ذوي اخل����ربات 
وعمليا يف العديد من التخ�ص�صات يف 
احلرائق  عن  والك�صف  اجلرمية  علم 
واحل����م���������س ال�����ن�����ووي وامل���ت���ف���ج���رات 
وال�صموم وفح�س امل�صتندات والهند�صة 
وم�صرح  والذخائر  والأ�صلحة  النووية 
التخ�ص�صات  م��ن  وغ��ريه��ا  اجل��رمي��ة 

املتنوعة.
�صرطة  اأن  املن�صوري  ال��ل��واء  واأو���ص��ح 

دبي تعد من اأوائل اجلهات الأمنية يف 
اأح��دث املختربات  التي متتلك  العامل 
العلمية الع�صرية يف التحليل والك�صف 
للجرائم  واملعنوية  املادية  الأدل��ة  عن 
التقنيات  اأح��دث  ومتتلك  بل  املرتكبة 
التي ت�صاعد يف ا�صتخراج نتائج موؤكدة 

يف اأوقات قيا�صي.
جاء ذلك خالل تفقده لالإدارة العامة 
اجلرمية  وع���ل���م  اجل���ن���ائ���ي���ة  ل����الدل����ة 
ال�صنوي  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ب��رن��ام��ج  ���ص��م��ن 
�صرطة  ومراكز  العامة  الإدارات  على 
اأح��م��د عيد  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  بح�صور 

املن�صوري مدير الإدارة العامة لالأدلة 
ونائبه  اجل����رمي����ة  وع���ل���م  اجل���ن���ائ���ي���ة 
اأول  خ��ب��ري  ال��ع��ق��ي��د  الإدارة  ل�����ص��وؤون 
لل�صوؤون  ونائبه  املهريي  مطر  اأحمد 
فريدة  الدكتورة  اأول  اخلبري  الفنية 
ال��دك��ت��ور �صالح  ال�����ص��م��ايل وال��ع��ق��ي��د 

العامة  الإدارة  نائب مدير  احلمراين 
للجودة ال�صاملة وعدد من ال�صباط.

جولته  املن�صوري  خليل  ال��ل��واء  وب���داأ 
الفرعية  الإدارات  بتفقد  التفتي�صية 
اجلنائية  ل��الأدل��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف 
وعلم اجلرمية واطلع على اإح�صاءات 
اجل���اري  ال��ع��ام  خ���الل  الإدارات  ت��ل��ك 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل��ا���ص��ي وت��ف��ق��د اإدارة 
ال���ت���ط���وي���ر وال����ت����دري����ب والأب�����ح�����اث 
برامج  ب�صاأن  اإح�صاءاتها  على  واطلع 
تدريب وتاأهيل اخلرباء وم�صاعديهم 
الفرعية  الإدارات  يف  وال���ف���ن���ي���ني 
اأه��م��ي��ة تدريب  م���وؤك���دا   .. والأق�������ص���ام 
ب�صكل  الإدارة  واأف��راد  �صباط  وتاأهيل 
التطورات  اأح�����دث  مل��واك��ب��ة  م�����ص��ت��م��ر 
الأدلة  جم��ال  يف  والتقنيات  العلمية 

اجلنائية وعلم اجلرمية .
ك��م��ا اط���ل���ع - خ����الل اجل���ول���ة - على 
 K»الأمني التفتي�س  اإدارة  تخ�ص�صات 
9« التي متتلكها �صرطة دبي ومهاراتها 
وقدرتها الفائقة على ك�صف اجلرمية 
حيث نفذت الإدارة اأربعة اآلف و946 

مهمة خالل العام اجلاري با�صتخدام 
بينها  من  املدربة  البولي�صية  الكالب 
مهام تتعلق بتاأمني فعاليات ومعار�س 
وال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال ح��را���ص��ة وت��ت��ب��ع اأثر 
ومت���ي���ي���ز روائ�������ح وع���م���ل���ي���ات ب���ح���ث .. 
و223  اآلف  خم�صة  تنفيذ  م��ق��اب��ل 

مهمة خالل عام 2016.
التفتي�س  خ����الل   - ���ص��ع��ادت��ه  واط���ل���ع 
ال�صنوي - على مبادرة “ فريق م�صرح 

تنفذها  ال��ت��ي  املاء”  حت��ت  اجل��رمي��ة 
اجلنائية  ل����الأدل����ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
العامة لأمن  والإدارة  وعلم اجلرمية 
الهيئات واملن�صاآت والطوارئ بالتعاون 
والإدارة  للتدريب  العامة  الإدارة  مع 
جاءت  وال��ت��ي  والإن��ق��اذ  للنقل  العامة 
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال���ل���واء عبداهلل 
ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري  خليفة 
ال�صرتاتيجي  التوجه  لتحقيق  دب��ي 

ل�صرطة دبي “مدينة اآمنة” وموائمة 
ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ال�����ص��اح��ل��ي��ة لإم��������ارة دبي 
ال��زي��ادة يف  وال��ت��ح��دي��ات الناجمة ع��ن 

الرقعة املائية.
فريق  اإع����������داد  امل������ب������ادرة  وت���ت�������ص���م���ن 
متخ�ص�س وموؤهل للتعامل مع م�صرح 
اجل���رمي���ة حت���ت امل�����اء مل��ع��اي��ن��ة ورف���ع 
الو�صائل  وفق  وتوثيقها  املادية  الآث��ار 

واملعايري املعتمدة دوليا.

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ����رة  ت�صعى 
جودة  ذات  تعليم  خم��رج��ات  حتقيق 
توفري  طريق  عن  اأبوظبي  يف  عالية 
متطورة  وطنية  تعليمية  منظومة 
ت���ع���زز ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز والب���ت���ك���ار يف 
م�صرية  يف  باإيجابية  وت�صهم  املجتمع 
التنمية امل�صتدامة وبناء اقت�صاد قائم 

على املعرفة.
وث��م��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را�صد 
النعيمي رئي�س دائرة التعليم واملعرفة 
ال�صمو  ل�صاحب  ال��ك��رمي��ة  ال��رع��اي��ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
اهلل” مل�صرية  “حفظه  الدولة  رئي�س 
التعليم وحر�س �صموه على اأن يكون 
النه�صة  اأولويات  مقدمة  يف  التعليم 
احل�صارية التي ت�صهدها الدولة. كما 
اأ�صاد معاليه بالدعم الكبري واملتابعة 
�صاحب  م��ن  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  احلثيثة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�صلحة .
ثروة  يعترب  التعليم  قطاع  اأن  واأك���د 
نه�صته  يف  الفقري  وع��م��وده  الوطن 

اأجندة  ي��ت�����ص��در  ح��ي��ث  احل�������ص���اري���ة 
اأولويات القيادة الر�صيدة وقد �صهدت 
منجزات  املا�صية  اخلم�س  ال�صنوات 
القطاع  ه�����ذا  يف  ك���ب���رية  ح�������ص���اري���ة 
احليوي .. لفتا اإىل اأن دائرة التعليم 
بناء نظام تعليمي  واملعرفة ت�صهم يف 
والبتكار  الإب����داع  على  ق��ائ��م  وط��ن��ي 
وي�صتطيع  العلمي  البحث  وم��ه��ارات 
قدراته  تنمية  خ��الل��ه  م��ن  ال��ط��ال��ب 
وتطويرها  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  وم���ه���ارات���ه 
مل��وا���ص��ل��ة ط��ري��ق ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ري���ادة 

الإماراتية.
الدكتور  ����ص���ع���ادة  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
يو�صف ال�صرياين وكيل دائرة التعليم 
واملعرفة بالإنابة اأن قطاع التعليم يف 
وا�صحا  ت��ط��ورا  �صهد  اأبوظبي  اإم���ارة 
وملمو�صا يف جميع مراحله وخمتلف 
وتوجيهات  دع�����م  ب��ف�����ص��ل  ج���وان���ب���ه 
اإيجاد  اإىل  الهادفة  الر�صيدة  القيادة 
حديثة  وط��ن��ي��ة  تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة 
ال���وق���ت ذاته  وم���ت���ط���ورة حت��اف��ظ يف 
وثقافته  وقيمه  املجتمع  اأ�صالة  على 
الثقافة  ع�����ص��ر  مب��ت��ط��ل��ب��ات  وت���اأخ���ذ 
الرتقاء  يف  ي�صهم  مب��ا  وامل��ع��ل��وم��ات 
لدعم  واإع����داده  الإم��ارات��ي  بالإن�صان 

م�صرية التقدم التي ت�صهدها البالد.
واملعرفة  التعليم  دائ���رة  اأن  واأو���ص��ح 
تعمل على توفر اخلدمات التعليمية 
والوافدين  امل��واط��ن��ني  للطلبة  كافة 
م����ن خ������الل دع������م وت���ف���ع���ي���ل ب���رام���ج 
املتمثلة  ر�صالتها  حتقيق  اإىل  ترمي 
�صمن  يكون  تعليمي  نظام  اإر���ص��اء  يف 
قادر  العامل  يف  التعليم  اأنظمة  اأرق��ى 
ملواجهة حتديات  الطلبة  اإع��داد  على 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  والرت��ق��اء  امل�صتقبل 
ري��ادي��ا يف جمال  ك��ي تت�صدر م��رك��زا 

التعليم الإبداعي والبحث العلمي.
واأ�صاف اأن الدائرة ت�صعى �صعيا حثيثا 
دولة  يف  امل�صتقبل  ق���ادة  تن�صئة  اإىل 
النماذج  اأم��ام��ه��م  ت�صع  اإذ  الإم�����ارات 
والرتقاء  قدراتهم  لتنمية  ال��رائ��دة 
ب��ه��م ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ���ص��ع��دة املحلية 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وت��رت��ك��ز كل 
دائرة  ب��ه��ا  ت�صطلع  ال��ت��ي  الأن�����ص��ط��ة 
ثقافة  تعزيز  على  واملعرفة  التعليم 
وغر�س  املجتمع  يف  والبتكار  التميز 
اقت�صاد  لتحويل  اأبنائه  يف  الطموح 
قائم  اق��ت�����ص��اد  اإىل  الإم�������ارات  دول����ة 
بالقدرات  الرتقاء  عرب  املعرفة  على 
والقت�صادية  والجتماعية  الب�صرية 

امل�صتدامة.
للعام  ال�صنوي  الأداء  تقرير  واأظ��ه��ر 
ال�صادر   2017  -  2016 الدرا�صي 
واملعرفة  التعليم  دائ���رة  ع��ن  م��وؤخ��را 
اإم�����ارة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن 
يف  ملحوظا  حت�صنا  �صهدت  اأبوظبي 
 2008 الأع����وام  ب��ني  التعليم  ج��ودة 
وحتى 2016 حيث ارتفعت الطاقة 
تفعيل  وزاد  للمدار�س  ال�صتيعابية 
دور اأولياء الأمور يف املدار�س وتنفيذ 
وتطوير  املعلمني  لكل  مهنية  تنمية 

معيار موحد لتقييم الطلبة.
ن�صبة  ارت�����ف�����اع  ال���ت���ق���ري���ر  واأو������ص�����ح 
ال��ت��ح�����ص��ي��ل الأك����ادمي����ي ل��ل��ط��ل��ب��ة يف 
 27 م���ن   «  EMSA ال������«  اخ���ت���ب���ار 
املدار�س  عدد  وزاد   %  47 اإىل   %
 “ ت�صنيف  �صمن  تقع  التي  اخلا�صة 
ج��ي��د ج���دا ف��م��ا ف���وق “ اإىل 82 % 
مقارنة بن�صبة 59 % فقط يف العام 
2014 وذلك ح�صب تقارير التقييم 
لربنامج “ارتقاء” اإ�صافة اإىل ارتفاع 
م��ع��دل ر���ص��ا اأول��ي��اء الأم����ور م��ن 69 
2011 اإىل 77 % يف العام  % عام 

.2016
عدد  زي�������ادة  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  واأ������ص�����ار 

 %  26 م�����ن  امل������درب������ني  امل���ع���ل���م���ني 
الطلبة  ن�صبة  وزي�����ادة   %  96 اإىل 
 10 من  الأطفال  بريا�س  امللتحقني 
اآلف و 396 طالبا اإىل نحو /18/ 
األفا و 800 طالبا وارتفعت الطاقة 
من  اخلا�صة  للمدار�س  ال�صتيعابية 
طالب  األ���ف   253 اإىل  األ��ف��ا   155
املدار�س  عدد  ارتفاع  بجانب  وطالبة 
اجل���دي���دة م��ن ث���الث م���دار����س فقط 
 58 اإىل  الأط����ف����ال  ري���ا����س  مل��رح��ل��ة 
 51 بجانب حتديث  مدر�صة جديدة 

مدر�صة.
ك��م��ا زاد ع���دد ال��ط��ل��ب��ة امل��ق��ب��ول��ني يف 
م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب���دون 
احلاجة اإىل �صنة تاأ�صي�صية من 3 % 
اإىل 21 % اإ�صافة اإىل اإغالق جميع 
والبالغ  الإم������ارة  يف  ال��ف��ل��ل  م���دار����س 
�صاهم ذلك  72 مدر�صة وقد  عددها 
للتعليم  املهنية  امل��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر  يف 
اآمنة  والتقييم وتوفري بيئة تعليمية 

و�صحية للطلبة واملعلمني.
ولفت التقرير اإىل زيادة عدد براءات 
واحدة  ب��راءة  امل�صجلة من  الخ���رتاع 
ب���راءة اخرتاع   36 اإىل   2010 ع��ام 
وارت���ف���اع ع���دد م��ن��ح ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 

اإىل   2010 ع����ام  م��ن��ح��ة   27 م���ن 
الدرا�صي  العام  81 منحة يف  و  األ��ف 

.2016 - 2015
ت��ق��دم كبري يف جمال  اإح����راز  كما مت 
املخ�ص�صة  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 
اأدى  ال��ذي  الأم���ر  العلمية  لالأبحاث 
براءات  يف  اأبوظبي  ح�صة  زي���ادة  اإىل 
حيث  ال��دول��ة  يف  امل�صجلة  الخ����رتاع 

جتاوزت ن�صبه 60 %.
واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ��������رة  وت����ق����وم 
الب�صرية  امل���وارد  هيئة  مع  بالتن�صيق 
�صوق  احتياجات  حل�صر  اأبوظبي  يف 
اأبوظبي  يف  ال���وظ���ائ���ف  م���ن  ال��ع��م��ل 
وت��وج��ي��ه ال��ب��ع��ث��ات ال���درا����ص���ي���ة نحو 
حتتاج  ال��ت��ي  املختلفة  التخ�ص�صات 
اإل���ي���ه���ا الإم����������ارة و���ص��ي�����ص��ه��د جمال 
ال��ب��ع��ث��ات ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة يف 
تخ�ص�صات  ف��ت��ح  ال��ق��ري��ب  امل�صتقبل 
جديدة لالبتعاث كما �صيتم الرتكيز 
اجلامعات  يف  العليا  ال��درا���ص��ات  على 

املرموقة.
البعثات  خ��ري��ج��ي  ال���دائ���رة  وت���دع���م 
ال���داخ���ل���ي���ة واخل���ارج���ي���ة م���ن خالل 
ت���������ص����ج����ي����ع ه���������������وؤلء اخل�����ري�����ج�����ني 
على  احل�������ص���ول  يف  وم�������ص���اع���دت���ه���م 

املوؤ�ص�صات  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  الوظيفة 
لإيجاد  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  يف  وال��ه��ي��ئ��ات 

فر�س عمل لهم.
التعليم  دائرة  وا�صتقبل م�صروع منح 
واملعرفة للتميز البحثي العام احلايل 
جامعيا  اأك��ادمي��ي��ا  بحثا   270 ن��ح��و 
 40 اأف�����ص��ل  ودع���م  التقييم  ب��غ��ر���س 
ويتم  دره��م  10 ماليني  بنحو  بحثا 
الأب��ح��اث م��ن خ��الل مقيمني  تقييم 
خارج  م��ن  متخ�ص�صني  اأك��ادمي��ي��ني 

الدولة.
جتريبية  ب�صورة  امل�صروع  تنفيذ  ومت 
ذلك  واأع����ق����ب   2015 ع����ام  خ����الل 
اع��ت��م��اد امل�����ص��روع ب�����ص��ورة ر���ص��م��ي��ة يف 
ت�صمن جمموعة  2017 حيث  ع��ام 
خ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة م��ن��ه��ا دع����وة جميع 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العاملة  اجلامعات 
وحتديد املجالت التي تخدم م�صتقبل 

وت�صمل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  التنمية 
امل����ج����الت احل���ي���وي���ة م���ث���ل جم����الت 
ال��ف�����ص��اء وال����ط����ريان وال���روب���وت���ات 
والبيئة  الت�������ص���الت  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املتجددة  والطاقة  والغذاء  وال�صحة 
اإىل جمالت العلوم  واملياه بالإ�صافة 

الإن�صانية والرتبوية.
ووفقا  اخلا�س  التعليم  �صعيد  وعلى 
ارتقاء  ل���ربن���ام���ج  ال���راب���ع���ة  ل����ل����دورة 
لتقييم اأداء املدار�س اخلا�صة يف اإمارة 
اأبوظبي جاءت نتائج الأداء التعليمي 
% من   78 متثل  مدر�صة   149 ل��� 
ع���دد امل���دار����س م��ا ب��ني مم��ت��از وجيد 

جدا وجيد ومر�صي “مقبول«.
امل���دار����س احلا�صلة  ك��م��ا ارت��ف��ع ع���دد 
اأو ج��ي��د ج���دا يف  ع��ل��ى تقييم مم��ت��از 
ثالث  مل��دة  “ارتقاء”  برنامج  نتائج 

دورات متتالية.

»�لتعليم و�ملعرفة«.. خطو�ت و�ثقة لإر�صاء منظومة تعليمية قو�مها �لإبد�ع و�لبتكار

�للو�ء �ملن�صوري يتفقد �لإد�رة �لعامة لالأدلة �جلنائية وعلم �جلرمية

�صرطة دبي ت�صتلم �صهادة غيني�س لالأرقام �لقيا�صية يف ت�صكيل علم دولة �لإمار�ت 

•• راأ�س اخليمة-وام:

رئي�س  القا�صمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  ب��ن حميد  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ق��دم 
ال�صمو حاكم ر�س اخليمة وال�صيخ �صلطان بن  مكتب �صاحب 
الديوان  املواطنني يف  �صئون  القا�صمي مدير  جمال بن �صقر 
ب��اإذن اهلل  ا�صرة املغفور له  ال��ع��زاء اىل  الأم���ريي ام�س واج��ب 

تعاىل من�صور �صعيد املن�صوري براأ�س اخليمة.
واأعرب ال�صيوخ خالل الزيارة التي قاموا بها اىل خيمة العزاء 

يف منطقة الرم�س يف راأ�س اخليمة عن �صادق العزاء واملوا�صاة 
ال�صكرتري  الطنيجي  ج��م��ع��ة  ب��ن  ع��ب��داهلل  ف����واز  ���ص��ع��ادة  اىل 
اخلا�س ل�صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة يف وفاة خاله واىل 
 .. ذوي��ه  واإىل  وع��ب��داهلل  ونا�صر  احمد وحممد  الفقيد  اخ��وة 
بوا�صع رحمته وي�صكنه  ان يتغمده  القدير  العلي  �صائلني اهلل 
قدم  كما  وال�صلوان.  ال�صرب  وذوي���ه  اآل��ه  ويلهم  جناته  ف�صيح 
العام  القائد  اللواء علي عبد اهلل بن علوان،   .. العزاء  واجب 

ل�صرطة راأ�س اخليمة وعدد من امل�صئولني واعيان البالد.

عبد �هلل بن حميد �لقا�صمي و�صلطان بن جمال 
•• �رشم ال�صيخ-وام:�لقا�صمي يعزيان يف وفاة من�صور �صعيد

لالحتاد  والتوثيق  الع��الم  جلنة  اجتماع  يف  امل�صاركني  الم���ارات  ومر�صدات  ك�صافة  رواد  نظم 
 ، العربية  ال�صيخ بجمهورية م�صر  �صرم  يف  واملنعقد حالياً   ، واملر�صدات  الك�صافة  ل��رواد  العربي 
يوم اأم�س الول اإحتفائية مبنا�صبة اليوم الوطني ال�46 للدولة بح�صور الأمني العام لالحتاد 
الأمري يو�صف دندن . واأكدت ع�صو جلنة العالم والتوثيق الإماراتية غزالة مبارك همام ، اأن 
هذه املنا�صبة تاأتي ترجمة �صادقة مل�صرية المارات التي امتدت عرب 46 عاما م�صيئة وحافلة 
بالأحداث واملهام الكبرية والإجنازات التي ر�صم مالحمها الأوىل واأر�صى دعائمها موؤ�ص�س الدولة 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان - رحمه اهلل - واإخوانه الآباء املوؤ�ص�صون و�صار على دربه �صاحب 
ق��اد م�صرية وطن  “حفظه اهلل” ال��ذي  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
العطاء لتتوا�صل م�صرية التقدم والزدهار على خمتلف امل�صتويات والأ�صعدة كافة. وهناأ رئي�س 

اللجنة يا�صني خوجلي واع�صاء اللجنة، دولة الإمارات العربية املتحدة بهذه املنا�صبة.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �صرطة اأبوظبي احتفالية مبنا�صبة اليوم الوطني ال� 46 يف اأروقة مطار اأبوظبي الدويل 
امل�صافرين  على  والهدايا  الأع��الم  وتوزيع  وال��ربام��ج  الأن�صطة  من  جمموعة  تقدمي  ت�صمنت 
القادمني واملغادرين. واأعرب امل�صافرون عن م�صاعرهم الفيا�صة بهذه املنا�صبة مثمنني اإجنازات 
ل��الإم��ارات م��زي��دا م��ن التطور  ال��ق��ي��ادة الر�صيدة ومتمنني  امل�����ص��رية الإحت��ادي��ة ورع��اي��ة ودع���م 
والإزدهار. من جهته ثمن العقيد �صامل �صعيد العامري مدير اإدارة �صرطة اأمن مطار اأبوظبي 
اإجنازات امل�صرية الحتادية والتي حققت لالإمارات موقعا بارزا ومتميزا على اخلارطة العاملية .

الدويل  اأبوظبي  �صركة مطارات  العاملة يف  الحتفالية من اجلهات  ال�صركاء يف  بتعاون  واأ�صاد 
وعدد من اأ�صحاب الهمم وطالبات مدر�صة الرحبة البتدائية للبنات الالتي �صاركن برق�صات 
اإ�صافة اإىل عر�س الرقيب  وو�صالت �صعبية واأنا�صيد وطنية عربت عن املحبة الكبرية للوطن 

اأول هداية �صالح حممود لعدد من الر�صومات الت�صكيلية.

�صرطة �أبوظبي حتتفل باليوم �لوطني يف مطار �أبوظبي �لدويلك�صافة �لمار�ت حتتفل باليوم �لوطني يف �صرم �ل�صيخ

منظمة �ملر�أة �لعربية تهنىء 
�لإمار�ت مبنا�صبة �ليوم �لوطني

•• القاهرة -وام:

دولة  ال��ع��رب��ي��ة  امل����راأة  ه��ن��اأت منظمة 
مبنا�صبة  املتحدة  العربية  الم���ارات 
و�صرحت   . ال46  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
ال�صفرية مرفت تالوي املديرة العامة 
تعد  العربية  الم���ارات  اأن  للمنظمة 
دولة الجن��ازات حيث حققت بف�صل 
القيادة الر�صيدة جناحات يفخر بها 
�صعب الإم��ارات وتعزز مكانة الدولة 
بني اأكرث دول العامل تقدماً. واعربت 
ع��ن ت��ه��ان��ي��ه��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ل�صمو 
رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
الحتاد الن�صائي العام رئي�صة املجل�س 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة 
الأ�صرية  التنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  الأع���ل���ى 
التي تعد بحق منوذًجا رائ��ًدا ورمًزا 
جميًدا للفعالية الن�صائية الإماراتية 
النا�صطة واملخل�صة لق�صية الإ�صالح 
الجتماعي العام ، وقد اأ�صهم ح�صور 
اإع���ط���اء دف��ع��ة هائلة  ال��ف��اع��ل يف  ه���ا 
الإماراتية  ب��امل��راأة  النهو�س  لق�صية 
وبالتايل  الجتماعية  مكانتها  ودعم 
عملية  يف  التكامل  م��ع��ادل��ة  حتققت 

الزدهاريف المارات.
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العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/629 تظلم جتارى               
مبا  القامة  حمل  جمهول  دومينجو  دوما�صيان  لورينا   -1  / �صده  املتظلم  اىل 
اأن التظلم /بنك الحتاد الوطني وميثله/عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي 
ال�صادر يف  القرار  اع��اله ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  - قد 
الدعوى رقم 966-2017 امر على عري�صة جتاري والر�صوم وامل�صاريف.    وحددت 
رقم  بالقاعة  �صباحا   8.30 ال�صاعة   2017/12/17 املوافق  الح��د  يوم  جل�صه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
الفقار  ذو   / امل���دع���و  ف��ق��د 
حممد  ن����������ور  ب�������ت  ع�����ل�����ى 
اجلن�صية  ب��اك�����ص��ت��ان  ب����ت،  
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )3494661DH (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 
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•• دبي-وام:

املنتجات  م��ن  ع��ددا  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  �صحبت 
ا����ص���ت���خ���دام م��ك��م��الت غذائية  ال�����ص��ي��دلن��ي��ة حم�����ذرة م���ن 
تعميما   14 ال�صاأن  ال��وزارة يف هذا  ا�صدرت  مغ�صو�صة. فقد 
ا���ص��ت��خ��دام ه����ذه املنتجات  ���ص��ح��ب وال��ت��ح��ذي��ر م���ن  ب�������ص���اأن 
وامل���ك���م���الت ح���ي���ث ت�����ص��م��ن��ت ال��ت��ع��ام��ي��م ال���������ص����ادرة �صحب 
 UNITONE ”امل�صتح�صر ال�صيدلين للعناية باجللد
 ISIS امل�صنعة  “ لل�صركة   4 WHITE CREAM
لإحتوائه مادة غري معلن عنها وذلك بعد قيام دائرة ال�صحة 
باأبوظبي بتحليل منتج ي�صتخدم كم�صتح�صر لتفتيح الب�صرة 
اأ�صواق  يف  بيعه  يتم  وال��ذي  اجللدية  البقع  من  وللتخل�س 
هذا  اح��ت��واء  املخربية  التحليل  نتائج  اأثبتت  حيث  ال��دول��ة 
املعلن  غ��ري   ”Hydroquinone مادة”  ع��ل��ى  امل��ن��ت��ج 
اإن  الزئبق حيث  ن�صبة مرتفعة من مادة  عنها وتبني وجود 
ت�صتخدم  دوائ��ي��ة  م���ادة  ه��ي   Hydroquinone م���ادة 
اإل مبوجب و�صفة طبية  لعالج البقع اجللدية ول ت�صرف 
ويقت�صر بيعها على ال�صيدليات فقط علما باأنها قد تت�صبب 
.. يف حني  وت�صقق اجللد  �صديد جفاف  اح��م��رار  ح��دوث  يف 
اأن مادة الزئبق قد تت�صبب يف حدوث الآثار ال�صمية للزئبق 
الدم  وفقر  الع�صالت  وت�صنج  البطن  واآلم  الغثيان  ت�صمل 
وم�صاكل يف الكبد واجلهاز الع�صبي. كما ت�صمنت التعاميم 
ال�صحة  ع��ل��ى  خ��ط��را  ت�صكل  غ��ذائ��ي��ة  م��ك��م��الت  ع���دة  �صحب 
 Queen Slimming Soft Gel ”ت�صمل العامة 
 UKAS، Hong امل�صنعة”  “لل�صركة   Capsule
Kong “ حيث قام ق�صم �صبط اجلودة النوعية والأبحاث 
للمنتجات الطبية وال�صحية بوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
ع�صبي  كم�صتح�صر  ي�صتخدم  ال���ذي   - املنتج  ه��ذا  بتحليل 
على  احتوائه  التحاليل  نتائج  واأظ��ه��رت   - ال��وزن  لتخفيف 
 ”sibutramine“ مادة دوائية غري معلن عنها هي مادة
القلب  نب�صات  اأو معدل  ال��دم  ارتفاع يف �صغط  ت�صبب  التي 
اأن ت�صكل خطرا كبريا للمر�صى  عند بع�س املر�صى وميكن 
القلب  �صربات  انتظام  ع��دم  اأو  القلب  ب��اأم��را���س  امل�صابني 
 Slimming “ املنتج  ..و���ص��ح��ب  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�صكتة  اأو 
�صبط  ق�صم  قيام  بعد   “  Nine Slim Capsules
وال�صحية  الطبية  للمنتجات  والأب��ح��اث  النوعية  اجل���ودة 
بوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بتحليل املنتج املذكور- والذي 
ي�صتخدم كم�صتح�صر ع�صبي لتخفيف الوزن - حيث اأظهرت 
معلن  غري  دوائية  م��ادة  على  احتوائه  على  التحاليل  نتائج 

امل�صرطنة   “  phenolphthalein ”مادة وه��ي  عنها 
التي مل تعد ت�صتخدم يف امل�صتح�صرات ال�صيدلنية ..و�صحب 
�صبط  ق�صم  قيام  منتج” Lishou Capsules” بعد 
وال�صحية  الطبية  للمنتجات  والأب��ح��اث  النوعية  اجل���ودة 
بوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بتحليل املنتج املذكور - والذي 
ي�صتخدم كم�صتح�صر ع�صبي لتخفيف الوزن - حيث اأظهرت 
عنها  دوائية غري معلن  مادة  احتوائه على  التحاليل  نتائج 
وهي مادة “sibutramine” التي قد ت�صبب ارتفاع يف 
�صغط الدم اأو معدل نب�صات القلب يف بع�س املر�صى وميكن 
اأن ت�صكل خطرا كبريا للمر�صى امل�صابني باأمرا�س القلب اأو 

عدم انتظام �صربات القلب اأو ال�صكتة الدماغية.
 Hoodia Gordonii و�صملت التعاميم �صحب” منتج
 Hong Kong امل�صنعة”  لل�صركة   ”Capsule
Oak Fruit Industry Group Ltd “ بعد قيام 
الطبية  للمنتجات  والأب��ح��اث  النوعية  اجل��ودة  �صبط  ق�صم 
املنتج  بتحليل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  ب���وزارة  وال�صحية 
املذكور - والذي ي�صتخدم كم�صتح�صر ع�صبي لتخفيف الوزن 
دوائية  م��ادة  على  احتوائه  على  التحاليل  نتائج  واأظهرت   -
غري معلن عنها هي مادة” sibutramine “ التي قد 
ت�صبب ارتفاع يف �صغط الدم ومعدل نب�صات القلب يف بع�س 
امل�صابني  للمر�صى  كبريا  خطرا  ت�صكل  اأن  وميكن  املر�صى 
ال�صكتة  اأو  القلب  �صربات  انتظام  ع��دم  اأو  القلب  باأمرا�س 
 CapsuleGold ”املنتج �صحب  �صملت  كما  الدماغية. 
 Hong“ امل�صنعة  لل�صركة   Hoodia Gordonii
 KongCo. Guangzhou Shenjian
اجلودة  �صبط  ق�صم  ق��ام  اأن  بعد   Biotechnology
بوزارة  وال�صحية  الطبية  للمنتجات  والأب���ح���اث  النوعية 
ال�صحة ووقاية املجتمع بتحليل هذا املنتج -الذي ي�صتخدم 
نتائج  اأظ��ه��رت  حيث  ال���وزن-  لتخفيف  ع�صبي  كم�صتح�صر 
عنها  معلن  غري  دوائ��ي��ة  م��ادة  على  احتوائه  على  التحاليل 
“ التي قد ت�صبب ارتفاع يف   sibutramine“ هي مادة 
�صغط الدم اأو معدل نب�صات القلب يف بع�س املر�صى وميكن 
القلب  باأمرا�س  امل�صابني  للمر�صى  كبريا  خطرا  ت�صكل  اأن 
وكذا  الدماغية..  ال�صكتة  اأو  القلب  �صربات  انتظام  عدم  اأو 
 Hammer of Thor Capsules ”منتج �صحب 
قيام  بعد   ”Don Vigaron الإيطالية”  “لل�صركة 
الطبية  للمنتجات  والأب��ح��اث  النوعية  اجل��ودة  �صبط  ق�صم 
املنتج  بتحليل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  ب���وزارة  وال�صحية 
جن�صي  وم��ق��و  غ��ذائ��ي  كمكمل  ي�صتخدم  وال����ذي   - امل��ذك��ور 

التحاليل على احتوائه على  نتائج  اأظهرت  للرجال - حيث 
 ldenafilsi“ م��ادة  دوائ��ي��ة غ��ري معلن عنها وه��ي  م��ادة 
“علما باأن هذه املادة قد تت�صبب يف انخفا�س حاد يف �صغط 
اأن ي�صكل خطرا  الدم قد ي�صل اىل م�صتوى خطري وميكن 
ال�صكري  اأو  القلب  ب��اأم��را���س  امل�صابني  املر�صى  على  كبريا 
اأدوية  يتناولون  الذين  وخا�صة  الدهون  ن�صبة  يف  ارتفاع  اأو 
�صحب  ال��ت��ع��ام��ي��م  وت�����ص��م��ن��ت  “النيرتات”.  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
 Minceur Roasted Mocha 20g امل��ن��ت��ج 
والأبحاث  النوعية  اجل��ودة  �صبط  قيام  بعد   Sachets
ب������وزارة ال�����ص��ح��ة ووقاية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��ط��ب��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة 
اأنه  على  ي�صتخدم  وال��ذي   - املذكور  املنتج  بتحليل  املجتمع 
اأكيا�س قهوة لتخفيف الوزن - حيث اأظهرت نتائج التحاليل 
احتوائه على مادتني دوائيتني غري معلن عنهما هما مادتا 
ان  حيث   phenolphthaleinو  sibutramine
اأو  الدم  ارتفاع يف �صغط  sibutramin قد ت�صبب  مادة 
ت�صكل  اأن  وميكن  املر�صى  بع�س  عند  القلب  نب�صات  معدل 
عدم  اأو  القلب  ب��اأم��را���س  امل�صابني  للمر�صى  كبريا  خطرا 
اأن  حني  يف   .. الدماغية  ال�صكتة  اأو  القلب  �صربات  انتظام 
مل  م�صرطنة  م���ادة  ه��ي   phenolphthalein م���ادة 
ت�صمنت  كما  ال�صيدلنية.  امل�صتح�صرات  يف  ت�صتخدم  تعد 
الال�صقة  ال��ع��د���ص��ات  م��ن  ت�صغيلة  �صحب  اأي�����ص��ا  ال��ت��ع��ام��ي��م 
 ACUVUE OASYS Brand Contact
 Lenses ASTIGMATISM with
�صركة اإن���ت���اج  م���ن   HYDRACLEAR PLUS

 .Johnson & Johnson Vision Care Inc
طوعا  وجون�صون  جون�صون  امل�صنعة  ال�صركة  قامت  حيث 
ب�صحب الت�صغيلة رقم B00GW4Z” لهذا املنتج وذلك 
ا�صتخدام  عند  وا�صحة  غري  روؤي��ة  عن  تقارير  تلقي  ب�صبب 
الت�صغيلة املتاأثرة حيث تبني بعد التحقيق اأن هناك م�صكلة 
املنتج  باأن هذا  .. علما  العد�صات الال�صقة  يف ت�صنيع قالب 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  يف  ال���دواء  اإدارة  يف  م�صجل 
وعليه تقرر اأنه على الوكيل املعتمد �صحب الت�صغيلة املذكورة 
من اأ�صواق الدولة وا�صتبدالها باأخرى �صحيحة حيث يتوجب 
الت�صغيلة  ا�صتخدام  عدم  املنتج  هذا  م�صتخدمي  جميع  على 
اإن وج���دت ل��دي��ه��م .. ويف ح��ال��ة وج���ود اأي  امل���ذك���ورة اأع����اله 
ا�صتف�صار بخ�صو�س املنتج يرجى التوا�صل مع وزارة ال�صحة 
ووقاية املجتمع. واأكد �صعادة الدكتور اأمني ح�صني الأمريي 
والرتاخي�س  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ح��ة  ل�صيا�صة  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل 
اإطار  ال��وزارة ويف  اأن  الدوائية  لليقظة  العليا  اللجنة  رئي�س 

ال�صحية  وال�صالمة  اجل���ودة  اأنظمة  لبناء  ا�صرتاتيجيتها 
وال��دوائ��ي��ة وف���ق امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة وت��وف��ري اإط����ار ت�صريعي 
وحوكمة حيوية وتقدمي خدمات تنظيمية ورقابية متميزة 
للقطاع ال�صحي حتر�س على تر�صد ومراقبة كل املنتجات 
الإدع���اء  ذات  الغذائية  وامل��ك��م��الت  وال�صيدلنية  ال��دوائ��ي��ة 
الطبي ول تاألو جهدا يف �صبيل حتذير وتنبيه اجلمهور بعدم 
ت�صكل  لأن��ه��ا  منها  احل��ذر  وت��وخ��ي  املنتجات  ه��ذه  ا�صتخدام 
خطرا على حياة م�صتخدميها. واأو�صح ان ذلك ياأتي يف اإطار 
املجتمعية  احلماية  وت��داب��ري  نظم  لتحقيق  ال����وزارة  جهود 
من خماطر املنتجات املغ�صو�صة حفاظا على �صحة و�صالمة 
املر�صى واأفراد املجتمع واحلد من الغ�س التجاري والتزييف 
الالزمة  الإج���راءات  اتخاذ  �صرورة  املعنية  اجلهات  مطالبا 
تداولها  ومنع  الأ���ص��واق  من  املذكورة  املنتجات  �صحب  حيال 
غري  املنتجات  ه��ذه  ب��اأن  علما  توفرها  ح��ال  يف  وا�صتريادها 

م�صجلة لدى اإدارة الدواء يف وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع.
املنتجات  ت�������داول  م����ن  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  الأم��������ريي  وح������ذر 
و�صائل  ع��رب  املغ�صو�صة  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل��ك��م��الت  ال�صيدلنية 
التوا�صل الجتماعي التي تدعي عالجات غري مثبتة علميا 
والتعامل  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  يف  م�صجلة  وغ��ري 
املحتوى  امل�صتح�صرات جمهولة  ت�صببه هذه  ملا  نظرا  بحذر 
من اأ�صرار �صحية بليغة على م�صتخدميها خا�صة اأن اأغلب 
الأف��راد من  بالدولة. كما حذر  املنتجات غري م�صجلة  هذه 
الوهمية  ال�صيدليات  من  ع�صبية  اأو  طبية  منتجات  �صراء 
عرب النرتنت م�صريا اإىل اأهمية قيام املت�صررين من �صراء 
هذه املنتجات املغ�صو�صة بتبليغ وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
اأية  باأنه يف حال ح��دوث  املنا�صبة منوها  الإج���راءات  لإتخاذ 
بالآثار  اخل��ا���ص��ة  ال���ص��ت��م��ارة  م���لء  ي��ج��ب  اأع���را����س جانبية 
ADR واملتوفرة على املوقع اللكرتوين  اجلانبية للدواء 
وبخ�صو�س   .  http://www.cpd-pharma.ae
بخ�صو�س  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  يف  ت��داول��ه  يتم  ما 
�صحب لقاح الإنفلونزا املو�صمية من اجلهات ال�صحية كافة يف 
اأحد الدول اخلليجية لعدم اجتيازه لالختبارات الفيزيائية 
اأن ما مت  اإن وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع  اأو�صح الأم��ريي 
يف ه��ذا ال�����ص��اأن ه��و اإي��ق��اف ا���ص��ت��خ��دام ت�صغيلة واح���دة فقط 
حتمل الرقم P4A331V �صمن اإجراء احرتازي يف هذه 
الدولة اخلليجية وذلك اإىل حني ا�صتكمال اإجراءات التحقق 
موؤكدا اأن الت�صغيلة امل�صار اليها مل تدخل دولة الإمارات واأن 
جميع الت�صغيالت املتوفرة من اللقاح لدى اجلهات ال�صحية 

�صواء احلكومية اأو اخلا�صة مطابقة للموا�صفات و�صليمة.

جو�هر �لقا�صمي تطلع على حتديثات وبر�مج نادي �صيد�ت �حلمرية 
•• ال�صارقة -وام:

جواهر  ال�صيخة  �صمو  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  قرينة  اطلعت 
رئي�صة  الأ�صرة  ل�صوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  القا�صمي،  حممد  بنت 
نادي �صيدات ال�صارقة على مرافق نادي �صيدات ال�صارقة فرع احلمرية 
للمواهب  اإب��داع  للجمال ومركز  لياقة و�صالون ج��وري  �صملت مركز 

بعد عمليات التطوير والتحديث التي جرت عليها .
فرع احلمرية  ال�صارقة  �صيدات  لنادي  �صموها  زي��ارة  ذلك خالل  جاء 
موؤخرا يف اإطار حر�صها على دعم املوؤ�ص�صات الن�صائية ومتابعة وتفقد 

اأحوال ال�صيدات يف خمتلف مناطق اإمارة ال�صارقة.
اإدارة  مدير  ال�صنا�صي  اآمنة  من  مف�صٍل  �صرٍح  اإىل  �صموها  وا�صتمعت 
فروع نادي �صيدات ال�صارقة حول املزايا النوعية التي اأ�صافتها عمليات 
التطوير والتي مت اإجنازها يف اإطار حر�س النادي على تقدمي جتارب 

ترفيه متكاملة لل�صيدات ت�صمل خدمات ال�صحة واجلمال.
واجتمعت �صموها مبديرات فروع نادي �صيدات ال�صارقة الالتي قدمّن 
�صرحاً مف�صاًل حول الربامج واخلدمات التي يقدمها كل فرع بجانب 
خططهم امل�صتقبلية الهادفة اإىل حتقيق مزيد من التو�صع والتطوير 
على �صعيد اخلدمات املقدمة واملرافق . ورحبت حليمة العوي�س مدير 

نادي �صيدات احلمرية ب�صمو ال�صيخة جواهر القا�صمي خالل لقائها 
ب�صيدات منطقة احلمرية وثمنت الدعم الكبري الذي تقدمها للمراأة 
الرامية  املبادرات  اإطالق  اإىل  الدائم  والطفل بالإمارة و�صعي �صموها 
اإىل متكني املراأة وبث الإلهام يف نفو�س ال�صيدات وت�صجيعهن على تعزيز 
ح�صورهن يف املجالت كافة. واأعربت اآمنة ال�صنا�صي عن �صعادتهن يف 
الرعاية  التي تعك�س حجم  الزيارة  ال�صارقة بهذه  نادي �صيدات  فروع 
التي حتظى بها املوؤ�ص�صات املعنية ب�صوؤون املراأة والطفل بال�صارقة من 
قبل �صمو ال�صيخة جواهر القا�صمي وحر�صها الدائم على الوقوف على 
اأو�صاع ال�صيدات يف كل مناطق الإمارة، ومتابعتها املبا�صرة ل�صوؤونهن 

ب�صيدات منطقة احلمرية وتعرفها على  اأن لقاء �صموها  اإىل  ..لفتًة 
احتياجاتهن والتحديات التي تواجههن، وتوجيهها بالعمل على تلبية 

كل الحتياجات والطلبات التي تقدمت بها ال�صيدات.
بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو  لتوجيهات  تنفيذاً  اأن��ه  ال�صنا�صي  وذك��رت 
ت�صهده  ال��ذي  والنوعي  املت�صارع  للتطور  ومواكبًة  القا�صمي  حممد 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املجالت نفذ النادي خالل 
فرع  اأروق����ة  داخ���ل  التطويرية  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ح��زم��ة  املا�صية  ال��ف��رتة 
احلمرية وذلك بهدف رفع كفاءة اخلدمات املقدمة لع�صوات النادي 

واإعادة تقدميها يف �صورة اأكرث ع�صريًة.

�ل�صحة  ت�صحب منتجات �صيدلنية وحتذر من ��صتخد�م مكمالت غذ�ئية مغ�صو�صة 
•• القاهرة-وام: 

التي  التدريبية  العمل  ور�صة  اأعمال  يف  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  �صاركت 
التو�صيات  تنفيذ  التقارير ومتابعة  اإعداد  العربية حول  ام�س باجلامعة  عقدت 

اخلتامية ال�صادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإن�صان الدولية والإقليمية.
مثل الدولة العميد حممد علي ال�صحي والرائد عبد الرحمن جا�صم الطاهري 
وزارة  عن  ممثلني  املهريي  وفاطمة  املبارك  ون��وف  الداخلية  وزارة  عن  ممثلني 
اخلارجية والتعاون الدويل ونادية ال علي وفاطمة البدواوي من دائرة الق�صاء 
الإن�صان  حقوق  جلنة  رئي�س   - فزيع  جمعة  حممد  امل�صت�صار  وق��ال  باأبوظبي. 
العربية جلنة امليثاق اإن هذا الجتماع ميثل دليال على الهتمام الر�صمي الذي 
التهديدات  تزايد  ظل  يف  الإن�صان  حقوق  مل�صاألة  العربية  ال��دول  جامعة  توليه 
الآليات  خ��رباء  م�صاركة  اهمية  واأك��د  العربي.  العامل  بها  التي مير  والتحديات 
الإقليمية يف فعاليات هذه الور�صة وهو التعاون الذي يحدث لأول مرة يف تاريخ 
جلنة حقوق الإن�صان العربية .. م�صريا اىل اأن جلنة حقوق الإن�صان العربية تبنت 
التعاون  تعزيز  هدف   2014 العام  يف  و�صعتها  التي  ال�صرتاتيجية  خطتها  يف 
مع الآليات الدولية والقليمية املعنية بحقوق الإن�صان واأن هذه الور�صة تعترب 

اأحدى الو�صائل التي ن�صعى من خاللها لتحقيق هذا الهدف ال�صرتاتيجي.

�لإمار�ت ت�صارك يف ور�صة عمل حول حقوق �لإن�صان بالقاهرة 

ق�صاء �أبوظبي تطلق خدمة جديدة لأ�صحاب �لهمم من �ملكفوفني •• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  الق�صاء يف  دائرة  اأطلقت 
املكفوفني  ل��ف��ئ��ة  ج���دي���دة  خ���دم���ة 
من  متكنهم  الهمم،  اأ�صحاب  م��ن 
قراءة املحررات املقدمة للت�صديق 
ل�����دى ك����ات����ب ال����ع����دل م����ن خالل 
طباعتها بطريقة “برايل”، وذلك 
ال�����دويل  “اليوم  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
الذي  الإعاقة”،  ذوي  لالأ�صخا�س 
من  دي�صمرب  من  الثالث  ي�صادف 

كل عام.
واأكد �صعادة امل�صت�صار يو�صف �صعيد 
الق�صاء يف  دائ���رة  ال��ع��ربي، وك��ي��ل 
تاأتي  اخل��ط��وة  ت��ل��ك  اأن  اأب��وظ��ب��ي، 
ال���دائ���رة يف خدمة  ل��ق��ي��م  ت��ع��زي��زاً 
باملتعاملني  واله��ت��م��ام  اجل��م��ه��ور 
مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م، ان��ط��الق��ا من 

على اتخاذ الإج��راءات التطويرية 
الذي  التحديث  ل�صمان  ال��الزم��ة 
ينعك�س اإيجاباً على �صرعة و�صهولة 

ي�صمن  مب����ا  امل����ع����ام����الت،  اإجن�������از 
وعدلية  ق�صائية  خ��دم��ات  تقدمي 

ذات م�صتويات عاملية.

 ،2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة ح��ك��وم��ة 
وتوجهات القيادة الر�صيدة بتوفري 
وامل�صاندة  ال����دع����م  ���ص��ب��ل  ج��م��ي��ع 

لأ�صحاب الهمم.
من جهته اأو�صح يو�صف احلو�صني، 
املحاكم  م�������ص���ان���دة  ق���ط���اع  م���دي���ر 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني ب��دائ��رة ال��ق�����ص��اء، اأن 
ياأتي يف  اإط��الق اخلدمة اجلديدة 
املتوا�صلة يف  التطوير  اإط��ار خطة 
دائرة الق�صاء بهدف حت�صني جودة 
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
�صتتيح  اإذ  اإليها،  الو�صول  و�صهولة 
لأ�صحاب  ن��وع��ي��ة  م��ي��زة  اخل���دم���ة 
املعامالت  ت�صديق  لإجن��از  الهمم 
ال��ع��دل، بعد الطالع  ك��ات��ب  ل��دى 

ال�صيخ من�صور بن  توجيهات �صمو 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�صة،  ����ص���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء، 
لتحقيق  ال��ق�����ص��اء،  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
الأولوية ال�صرتاتيجية املتمثلة يف 
تعزيز فاعلية وا�صتدامة العمليات 
الو�صول  و����ص���ه���ول���ة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 

ال�صامل للخدمات.
ك���م���ا اأك������د ح���ر����س ال�����دائ�����رة على 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  م��وا���ص��ل��ة 
امل�����ص��ت��م��ر جل��م��ي��ع اخل����دم����ات، مبا 
يلبي احتياجات املتعاملني وي�صهم 
يف حتقيق روؤية الدائرة يف تقدمي 
خ���دم���ات ع��دل��ي��ة ع��امل��ي��ة اجل�����ودة، 
حتقيق  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وامل�����ص��اه��م��ة 

دقيق  ب�صكل  املحرر  تفا�صيل  على 
عرب ا�صتخدام الطابعات املخ�ص�صة 

للطباعة بطريقة “برايل”.
وقال احلو�صني ان اإطالق اخلدمة 
اجل����دي����دة ل��ف��ئ��ة امل���ك���ف���وف���ني من 
اأ�صحاب الهمم، ياأتي �صمن حزمة 
اخل����دم����ات ال���ت���ي ت���وف���ره���ا دائ����رة 
والتي  ال��ه��م��م،  لأ���ص��ح��اب  الق�صاء 
من بينها خدمة الإر�صاد واملرافقة 
الدائرة،  م��ق��ار  يف  وج��ه��ات��ه��م  اإىل 
يف  الأول���وي���ة  منحهم  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

اإجناز جميع معامالتهم.
واأكد احلر�س على متابعة وتلم�س 
احتياجات املراجعني والوقوف على 
متطلباتهم ومقرتحاتهم، والعمل 
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اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )31652/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  رميون ماهر عزيز ارمول .       

درهم   )28،084.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 38169/ خ�صو�صي/ الفئة الوىل / ال�صارقة ( 
من نوع ) كيا ريو - هات�صباك( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )31646/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عامر ن�صري حممد .       

درهم   )26،030.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( ن��وع  من   ) دب��ي   /N خ�صو�صي/   /67991  ( رق��م  ال�صيارة  على  التنفيذية 
هوندا �صيفيك LXI - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )31653/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عامر احمد عبداهلل ياغي .       

درهم   )29،859.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ن��وع )  ( من  دب��ي   /  O رق��م ) 62301/ خ�صو�صي/  ال�صيارة  التنفيذية على 
هيونداي جيني�صي�س- �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2106  ا�ستئناف عمايل    
����س.ذ.م.م   ل��ت  اآوت  ف��اك��ت��وري  ب��ران��دز  بيج  ���ص��ده/1-  امل�صتاأنف  اىل 
�صيلفا   دي  م��ارك  ديلهان  امل�صتاأنف/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
ب��ال��دع��وى رق���م 2017/8561 عمايل  ال�����ص��ادر  ا���ص��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د 
جزئي بتاريخ 2017/11/9 وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة   - �صباحا   11.00 ال�صاعة   2017/12/11
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )30157/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عرفان اف�صل حممد اف�صل .       

درهم   )90،716.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ن��وع )  ( من  دب��ي   /  D رق��م ) 95605/ خ�صو�صي/  ال�صيارة  التنفيذية على 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  �صالون(   - اك��ورد  هوندا 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )31925/ 2017 (

امل��نذر  :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املنذر اإليه :  وا�صي عبا�س حممد ان�صار .       

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )43،254.00( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 64165/ خ�صو�صي/ الفئة الوىل / ال�صارقة( من نوع ) تويوتا 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  �صالون(  ياري�س- 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )31647/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عبداحلنان عبدال�صكور .       

درهم   )18،164.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 16255/ خ�صو�صي/ B / عجمان ( من نوع ) 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة   ) – ا�صتي�صن  فور�صر  تويوتا 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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   يف  الدعوى 2017/2552  جتاري جزئي   

�صد املدعي عليه : حممد �صعيد عبا�س عثمان   
املقامة من : بنك الحتاد الوطني 

مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم   2017/2552  جتاري 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�صو�س  م   1992 ل�صنة  الثبات  قانون 
املو�صح  العنوان  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك يوم الثنني  املوافق 2017/12/11  يف متام ال�صاعة 30 : 11 �صباحا ،  ويرجى 

منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع.   
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
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 اإعالن للح�سور امام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى 2017/3112  مدين جزئي ن�سرا 
بناء على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 

اىل املدعى عليه /1- حممود ال�صيد حممود عالم - م�صري اجلن�صية  
اقام املدعي /  بنك الحتاد الوطني 

الدعوى رقم )2017/3112( مدين جزئي عجمان 
املو�صوع : املطالبة مببلغ  91772 درهم والفائدة التاأخريية بواقع  %14 

يوم  البتدائية  الحتادية  عجمان  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مدير  ام��ام  باحل�صور  مكلف  انت 
الحد  املوافق 2017/12/10 �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله  بو�صفك 

مدعى عليه. 
حرر بتاريخ  2017/11/26 

 مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/09044/2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / �صيف بن حممد بن عبداهلل ال�صام�صي 
العنوان : الرب�صاء )1( بناية ي�س بزن�س �صنرت - مكتب )110( بجانب اللولو 

هايرب ماركت  
املحكوم عليها املطلوب اعالنهما / بدر اأحمد غلوم يو�صف الن�صاري 

العنوان : 052/9013330  
منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/11/29    

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 
الزام املدعي عليه : ب�صداد بدل اليجار )9.764( درهم ، للفرتة 2017/2/28  

وحتى 2017/4/4 
الزام املدعي عليه : ب�صداد الغرامة مبلغ )24.750 درهم( 

الزام املدعي عليه : مب�صروفات الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه 

يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

يف  مقيم  اأردين  مواطن  حترير  اأم�س  بيان  يف  الأردين  اجلي�س  اأعلن 
احل�صول  اجل  من  �صوريا  جنوب  يف  م�صلحة  جماعات  خطفته  �صوريا 
للقيادة  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ب��ث على  ال��ذي  البيان  ونقل  ف��دي��ة.  على 
العامة للقوات امل�صلحة الأردنية عن م�صدر م�صوؤول يف القيادة قوله ان 
“القوات امل�صلحة ممثلة مبديرية ال�صتخبارات الع�صكرية، والوحدات 
ذات العالقة ومبتابعة من رئي�س هيئة الأركان امل�صرتكة، قد متكنت من 
املواطن الأردين منهل احمد عبداهلل حمدان الذي اختطفته  حترير 
ان  واأ���ص��اف  ال�صوري«.  اجلنوب  مناطق  يف  امل�صلحة  اجلماعات  اإح��دى 
“يقيم يف �صوريا منذ زمن طويل، ويدير مزارع  الأردين حمدان كان 
تعود ملكيتها له، وكانت اجلماعات امل�صلحة قد قامت بتعذيبه وطلبت 
فدية مقابل اإطالق �صراحه«. واأو�صح امل�صدر ان اجلهات ال�صتخباراتية 
اإىل  اأعادته  اأعمالها وحترياتها حتى متكنت من حتريره حيث  كثفت 
دام  اختطاف  بعد  ع��م��ان(  �صمال  كلم   89( اإرب���د  حمافظة  يف  ا�صرته 
عدة اأيام. واكد ان “القوات امل�صلحة الأردنية وهي ترابط على الثغور 
والأم���ان حلماية  الأم��ن  على فر�س  لتوؤكد حر�صها  احل��دود  وحتمي 
املواطن و�صت�صتخدم اأق�صى اأنواع القوة لردع هذه الع�صابات اأياً كانت 
اإ�صافية  تفا�صيل  اأي  البيان  ي��ورد  ومل  وولءات��ه��ا«.  واأهدافها  غاياتها 
حول عملية حترير املواطن املخطوف الذي ن�صرت �صوره وهو جال�س 

و�صط عائلته ويتلقى التهاين من بع�س افراد ع�صريته.

راأت �صحيفة غارديان الربيطانية اأن ال�صتباكات التي ا�صتعلت بني 
حلفاء يف �صنعاء بني الرئي�س ال�صابق علي عبداهلل �صالح واحلوثيني، 
ت�صب يف م�صلحة التحالف الذي تقوده ال��صعودية، وتعزز موقعه يف 

مواجهة نفوذ املتمردين يف اليمن.
�صالح  ق����وات  ب���ني  ال��ع��ن��ي��ف��ة  “ال�صتباكات  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
واحلوثيني هي الرابعة من نوعها، مما ي�صري اإىل تفكك التحالف” 
الذي كان يخو�س حرباً �صد التحالف العربي الذي تقوده ال��صعودية 
“املعارك بني  اأن  واأ����ص���اف���ت  ���ص��ن��وات.  ث���الث  م���ن  ي���ق���ارب  م���ا  م��ن��ذ 
النفجارات  دوي  �صمع  حيث  كبري،  ب�صكل  ال�صبت  ا�صتدت  الطرفني 
بذلها  التي  الو�صاطة  جهود  بقوة  وف�صلت  املدينة،  اأنحاء  جميع  يف 
ونقلت  املا�صية«.  القليلة  الأي��ام  خالل  وامل�صوؤولون  القبائل،  �صيوخ 
كانت ميدان حرب،  “ال�صوارع  اإن  قوله  ال�صكان  اأحد  ال�صحيفة عن 
ومل ترد اأي كلمة  و�صيارات الإ�صعاف تنقل اجلرحى للم�صت�صفيات”. 
ر�صمية عن ال�صحايا، اإل اأن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر اأفادت 
اأن  وح��ده ميكن  “اهلل  واأ�صاف  املئات”.  وج��رح  قتلوا  “الع�صرات  اأن 
ينقذنا.. الأطفال يت�صورون جوعاً«. ويف خ�صم ت�صاعد العنف، اأعلن 
الرئي�س ال�صابق علي عبد اهلل �صالح يف ظهور تلفزيوين اإنه “م�صتعد 

للحوار وفتح �صفحة جديدة” للتعامل مع الئتالف ال�صعودي.

اأكرث  ال��وط��ن  اإىل  الطوعية  ال��ع��ودة  جعل  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  تعتزم 
جذباً بالن�صبة لطالبي اللجوء املرفو�صني.

وبح�صب وزارة الداخلية الأملانية، ميكن طلب دعم اإعادة اإدماج اإ�صافية 
ت�صل قيمتها اإىل 3 اآلف يورو حتى 28 فرباير املقبل، واأ�صافت اأنه 
ميكن لأ�صر طلب خم�ص�صات عينية من اأجل الإيجار مثاًل واأعمال 
بقيمة  حمام  اأو  ملطبخ  الأ�صا�صية  التجهيزات  اأو  والتجديد  البناء 
ت�صل اإىل األف يورو. واأو�صحت الوزارة اأنه يتم بذلك تو�صيع نطاق 
برنامج العودة “�صتارت هيلفه بال�س” م�صاعدة البداية الذي انطلق 
ال�صكن  نفقات  اإعانة  لي�صمل  قادمة  اأ�صهر   3 ملدة  املا�صي  يف فرباير 
اأن �صحيفة  يذكر  الآن«.  “بلدك، م�صتقبلك،  �صعار  املوطن حتت  يف 
اأنباء عن تو�صيع  اأم زونتاغ الأملانية الأ�صبوعية كانت قد ذكرت  بيلد 
نطاق الربنامج يف عددها ال�صادر ام�س الأح��د، وحتى الآن يح�صل 
العودة  والذين قرروا  12 عاماً  اأعمارهم  الذين تتجاوز  الالجئون 
اللجوء،  وا�صرتدوا طلب  اللجوء  اإج��راءات  اإمت��ام  اإىل موطنهم قبل 
اأي  اأن  اأي  ي��ورو،   600 ي��ورو، ويح�صل الأط��ف��ال على   1200 على 
اأ�صرة لديها طفل واحد ا�صتطاعت احل�صول على 3 اآلف يورو، ومع 

تطبيق الربنامج اجلديد ميكن احل�صول على ال�صعف.

عوا�صم

بنغازي

برلني

لندن

ن�صف �لأيزيديني �ملخطوفني 
ما ز�لو� بقب�صة د�ع�س

•• اأربيل-اأ ف ب:

ل يزال نحو ن�صف الأيزيديني الذين خطفهم تنظيم داع�س الإرهابي قبل 
ثالث �صنوات يف العراق، بيد اجلماعة املتطرفة اأو يف عداد املفقودين، وفق 

ما اأفادت وزارة الأوقاف وال�صوؤون يف اإقليم كرد�صتان.
داع�س  تنظيم  دخ��ول  ل��دى   ،2014 العام  اأغ�صط�س  اآب  من  الثالث  ومنذ 
اإىل ق�صاء �صنجار معقل الطائفة الأيزيدية يف �صمال العراق، وحتى الأول 
من كانون الأول دي�صمرب 2017، اأح�صي اإنقاذ اأو فرار 3207 اأيزيديني 
التنظيم يف �صنجار، بح�صب ما قال مدير عام  6417 خطفهم  اأ�صل  من 

ال�صوؤون الأيزيدية يف وزارة الأوقاف خريي بوزاين لوكالة فران�س بر�س.
واأ�صار خريي اإىل اأن عدد الذين ما زالوا بيد التنظيم هو 3210، بينهم 
1507 ن�صاء و1703 رجال، من �صمنهم اأطفال مل يتم حتديد عددهم.

من  الأي��ت��ام  ع��دد  اأن  اإىل  ت�صري  املديرية  اإح�صائيات  اأن  امل�����ص��وؤول  واأو���ص��ح 
اآباءهم،  ف��ق��دوا  منهم   1759 يتيما،   2525 بلغ  الأي��زي��دي��ني  الأط��ف��ال 
هناك  املقابل  يف  ال��وال��دي��ن.  ك��ال  ف��ق��دوا  و359  اأمهاتهم،  ف��ق��دوا  و407 

220 طفال ل يزال اآباوؤهم حمتجزين لدى تنظيم داع�س .
من جهة ثانية، اأفاد خريي باأن عدد املقابر اجلماعية املكت�صفة حتى الآن هو 
47 مقربة، كما بلغ عدد املزارات واملراقد الدينية التي فجرها املتطرفون 

68 موقعا.
 ،2014 األف ن�صمة يف العام   550 وكان عدد الأيزيديني يف العراق يبلغ 
مئة األف منهم غادروا البالد بعد هجوم تنظيم داع�س فيما نزح 360 األفا 

اإىل كرد�صتان العراق اأو �صوريا، وفق امل�صدر نف�صه.

احلكومة الفل�سطينية حتّمل اإ�سرائيل تداعيات اقتحام قبة ال�سخرة 

فل�صطني تطلب �جتماعًا عربيًا و�إ�صالميًا طارئًا 

يف غياب اأي موؤ�سرات وا�سحة على حتقيق تقدم

تر�مب قد يفقد �صربه وينقل �ل�صفارة �لأمريكية �إىل �لقد�س 

�ردوغان: من �ل�صروري قيام دولة فل�صطينية 

�آلف �لإ�صر�ئيليني يتظاهرون �صد �لف�صاد يف تل �بيب 
ما �صاهد مرا�صل فران�س بر�س. والتظاهرة التي اطلق غليها 
ا�صم “م�صرية العار” من تنظيم قادة التظاهرات ال�صبوعية 
امام منزل املدعي العام افي�صاي ماندلبليت يف ال�صهر الخرية. 
ا�صمه  اعطاء  رف�س  ابيب  تل  �صكان  امل�صاركني من  احد  وق��ال 
“بيبي وحكومته يدمران البالد. هناك ما يكفي من الف�صاد«. 
ت�صامنه  عن  اع��رب  فقد  هريتزوغ  ا�صحق  املعار�صة  زعيم  اما 
مع الحتجاجات وكتب على في�صبوك “الحباط...يخرج من 
الف�صاد والعرتا�س  وال�صمئزاز من  العدالة  بانعدام  ال�صعور 

الخالقي على قانون �صنع على قيا�س �صخ�س واحد«.
م�صروع  على  اأوىل  ق��راءة  واف��ق يف  الإ�صرائيلي  الربملان  وك��ان 
كي  ل��ه  خ�صي�صا  م�صمما  نتانياهو  منتقدو  اع��ت��ربه  ق��ان��ون 

اأن يخ�صع  ال�صرطة، على  النجاة من حتقيقات  ي�صاعده على 
اأي�صا لقراءة ثانية وثالثة.

وا���ص��ت��ن��ادا اىل م��وق��ع ال��ربمل��ان ال���ص��رائ��ي��ل��ي ف��ق��د “مت اإدخ���ال 
العام  القانون، الول ي�صمح للمدعي  على م�صروع  تعديلني” 
التحقيقات  ع��ن  معلومات  ت��ق��دمي  ال�صرطة  م��ن  يطلب  ب���اأن 

اجلارية مع رئي�س الوزراء.
الذين  املحققني  �صنة بحق  ملدة  ال�صجن  “على  ين�س  والثاين 

ي�صّربون ا�صتنتاجاتهم” حول نتانياهو اإىل م�صادر خارجية.
وراعي م�صروع القانون هو ديفيد ام�صامل من حزب نتانياهو 
و�صمعة  ح��ق��وق  حلماية  فقط  ي�صعى  ان��ه  ق��ال  وه��و  ال��ل��ي��ك��ود، 

امل�صتبه بهم.

•• تل ابيب-اأ ف ب:

تظاهر ع�صرات اآلف الإ�صرائيليني يف تل ابيب �صد ما يقولون 
انه الف�صاد داخل احلكومة والوترية البطيئة للتحقيقات مع 

رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو يف ق�صايا ف�صاد.
فاخرة  ه��داي��ا  بتلقيه  لال�صتباه  لتحقيق  نتانياهو  ويخ�صع 
مع  �صرية  �صفقة  عقد  ل�صعيه  ا�صافة  اثرياء،  منا�صرين  من 
نا�صر �صحيفة يديعوت احرونوت الوا�صعة النت�صار يحظى من 

خاللها بتغطية �صحفية اإيجابية.
املدينة  احياء  اح��د  يف  رئي�صي  طريق  يف  املتظاهرون  واحت�صد 
ال�صرائيلية وهم يهتفون العار وبيبي اذهب اىل املنزل، بح�صب 

•• انقرة-اأ ف ب:

ام�س  الن��ا���ص��ول  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت 
ع���ن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج����ب طيب 
رئي�س  ل���ن���ظ���ريه  ق����ول����ه  اردوغ������������ان 
عبا�س  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة 
ان  ال�صبت،  م�صاء  هاتفي  ات�����ص��ال  يف 
فل�صطينية  دولة  قيام  ال�صروري  من 

عا�صمتها القد�س ال�صرقية.
وذك������رت م�������ص���ادر رئ��ا���ص��ي��ة اوردت���ه���ا 
اإقامة دولة  انباء النا�صول ان  وكالة 
بال�صيادة  فل�صطينية م�صتقلة وتتمتع 
لها،  عا�صمة  ال�صرقية  ال��ق��د���س  م��ع 
ال�صالم  ل��ت��اأم��ني  ����ص���روري���ة  م�����ص��األ��ة 

بالقد�س عا�صمة لإ�صرائيل، ول ب�صم 
 ،1967 يف  املحتل  ال�صرقي  �صطرها 
ال�صفارات الجنبية موجودة  علما ان 

يف تل ابيب.
جهتهم  م��ن  الفل�صطينيون  وي��ع��ت��رب 
تكون  ان  يجب  ال�صرقية  القد�س  ان 
عا�صمة الدولة التي يطمحون اليها.

لكن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
وعد خالل حملته بنقل ال�صفارة اىل 
قانون  ذل��ك  على  ين�س  كما  القد�س، 
اإل   .1995 يف  ����ص���در  ل��ل��ك��ون��غ��ر���س 
املتعاقبني  الم��ريك��ي��ني  ال��روؤ���ص��اء  اأن 
يجمدون تطبيقه كل �صتة ا�صهر، منذ 

عقدين، بف�صل بند ملغ.

�صتة قتلى يف ��صتهد�ف جتمع للرئي�س �لأفغاين
•• جالل اباد-اأ ف ب:

ا�صتهدف جتمعا لدعم  انتحاري  اعتداء  الأق��ل يف  ا�صخا�س على  �صتة  قتل 
با�صم  املتحدث  �صرح  كما  اب���اد،  ج��الل  يف  غني  ا���ص��رف  الف��غ��اين  الرئي�س 

�صرطة ولية ننغرهار ح�صرت ح�صني م�صرقيوال لوكالة فران�س بر�س.
“النتحاري الذي كان يتنقل على دراجة نارية عمد  وقال م�صرقيوال ان 
يف  �صيا�صي  جتمع  يف  ت�صارك  كانت  التي  اجلموع  و�صط  نف�صه  تفجري  اىل 
جالل اباد”، مو�صحا ان “�صتة ا�صخا�س بينهم ن�صاء وطفل قتلوا، واأ�صيب 
غني«.  ا�صرف  الرئي�س  لدعم  “جتمع  ان��ه  واو���ص��ح  ب��ج��روح«.  ع�صر  ثالثة 
واكد هذه احل�صيلة واملعلومات، املتحدث با�صم حكومة الولية عطاء اهلل 

خوجياين.
وقال مدير الجهزة ال�صحية جنيب كماوال ان بع�س اجلرحى “يف حالة 
ل�صغط  امل��ج��اورة،  لباك�صتان  املتاخمة  ننغرهار  ولي��ة  وتتعر�س  ح��رج��ة«. 
قواعده  فيها  يقيم  ال��ذي  داع�س  وتنظيم  طالبان  حركة  متار�صه  م��زدوج 

الرئي�صية يف افغان�صتان.

وال�صتقرار يف ال�صرق الأو�صط.
فيما  الهاتفي  الت�����ص��ال  ه��ذا  وي��اأت��ي 
الرئي�س المريكي مايك  نائب  اعلن 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  ان  ال��ث��الث��اء  ب��ن�����س 
ال�صفارة  بنقل  “يفكر فعال”  ترامب 
المريكية لدى ا�صرائيل من تل ابيب 

اىل القد�س.
الق�صية  دعمه  اي�صا  اردوغ���ان  وك��رر 
موؤكدا  الفل�صطيني،  لل�صعب  العادلة 
امل��ف��رو���ص��ة على  ال��ع��ق��وب��ات  رف����ع  ان 
ق��ط��اع غ���زة م��ن ���ص��اأن��ه ان ي�����ص��اه��م يف 
وكالة  اأو�صحت  كما  ال�صالم،  اإح��الل 

الأنا�صول.
الدولية  امل���ج���م���وع���ة  ت����ع����رتف  ومل 

الثنني،  املقبل  ال�صتحقاق  وم��وع��د 
كما تقول وزارة اخلارجية المريكية 
لوكالة  اجلمعة  التاأكيد  ك��ررت  التي 
ب��ر���س ان اي ق���رار مل يتخذ  ف��ران�����س 

بعد.

دولة اأخرى على القد�س. 

..قد يفقد �سربه
ويف النهاية قد يرجئ ترامب تنفيذ قرار نقل ال�صفارة. 
الرئي�س  اقناع  اأح��د من  وقد يح�صل هذا يف حال متكن 
ب����اأن ث��م��ة اح��ت��م��اًل ف��ع��ل��ي��اً لإح�����راز ت��ق��دم يف ح��ل النزاع 
املوقف  يف  مفاجئاً  واأن تغيرياً  الفل�صطيني-الإ�صرائيلي، 
الأمريكي قد يوؤذي هذا الحتمال اأو يت�صبب بردود فعل 

ث���اين جل�صات مباحثات  الأح����د  اأم�����س  ب����داأت  ذل���ك  اىل 
وحما�س  ف��ت��ح  ح��رك��ت��ي  ب���ني  الفل�صطينية  امل�����ص��احل��ة 
برعاية م�صرية، و�صط تعتيم اإعالمي كامل من طريف 
بناء  القاهرة،  يف  جتري  التي  املباحثات  حول  النق�صام 
العام  ال����راأي  لجن���رار  وم��ن��ع��اً  امل�����ص��ري  الو�صيط  طلب 

الفل�صطيني نحو اأي ت�صعيد يف ملف امل�صاحلة.
وقالت م�صادر فل�صطينية اإن املخابرات امل�صرية عقدت 
كل  وحما�س  فتح  حركتي  مع  منف�صلة  لقاءات  ال�صبت 
متكني  دون  حت��ول  ال��ت��ي  العقبات  منبحث  ح���دة،  على 
اأداء مهامها ب�صكل كامل يف  احلكومة الفل�صطينية من 
اأن وف��دي احلركتني مل  امل�صادر  واأ�صافت  قطاع غ��زة.  
اإل  ال�صبت،  اأم�س  التي جرت  يلتقيا خالل الجتماعات 
حما�س  حركة  رئي�س  جمعوا  امل�صريني  امل�صوؤولني  اأن 
امل�صاحلة  ملف  وم�صوؤول  ال�صنوار  يحيى  غزة  قطاع  يف 
لقاء  يف  الأح��م��د  ع��زام  حما�س  حركة  م��ع  الفل�صطينية 
اليوم  لقاءات  اأن  اإىل  امل�صادر  واأ���ص��ارت  كثرياً.  يطل  مل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

يف  �صوارتز  وي�صائي  اأندر�صون  اآر.  �صكوت  الباحثان  كتب 
جملة فورين بولي�صي، اإن اأمر الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب باإرجاء نقل ال�صفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل 
القد�س ملدة �صتة اأ�صهر، انتهى اجلمعة. ومع انتهاء هذه 
ارغام  اأج��ل  م��ن  فر�صت  التي  املالية  القيود  ف��اإن  املهلة 
الوليات املتحدة على نقل ال�صفارة، �صتدخل حيز التنفيذ 
اإىل عزمه على  ك��ان ترامب ي�صري  جم��دداً. وحتى الن، 
متديد اأمر اإرجاء نقل ال�صفارة كي يعطي دفعة خلطته 
لل�صالم. ولكن يف ال�صاعات الأخرية، اأوردت و�صائل اإعالم 
ترامب  يعمد  اأن  يتوقعون  الإ�صرائيليني  امل�صوؤولني  اأن 
اإىل ترك املهلة تنق�صي، واأن يعلن عن نقل ال�صفارة اإىل 
تكون هذه  وق��د  اأي���ام.  الأرج���ح يف غ�صون  على  القد�س، 
يريدون  اأ�صخا�س  من  ُن�صرت  رمب��ا  اأو  دقيقة،  التقارير 
الدفع بهذه امل�صاألة يف الإع��الم. وب�صرف النظر عن كل 
العتبارات، فاإن امل�صار الذي يعتزم الرئي�س اتخاذه يبقى 

جمهوًل. 

اختالف كبري
ال�صفارة مير من  نقل  اإرج��اء  ت�������رك  اإنه  الباحثان  وقال 
مع  كبرياً  اختالف�����اً  ميث�����ل  اآخ�����ر،  اأم���������ر  ا�صدار  دون 
وعودها  رغم  على  كانت  ادارات دميقراطية وجمهورية، 
الكونغر�س،  م���ن  وال�����ص��غ��ط  الن��ت��خ��اب��ي��ة  احل���م���الت  يف 
ا�صتياء  ذل��ك  يثري  من  خوف���������اً  ال�ص����فارة،  نقل  تعار�س 
ال�صرق  يف  باحتجاج�������ات  ويت�صبب  ال���ع���رب،  احل��ل��ف��اء 
الفل�صطينية- ال�صالم  بعملية  ال�صرر  ويلحق  الأو�صط، 

الإ�صرائيلية، ف�صاًل عن نتائج اأخرى. 

قلق مبالغ فيه!
من  القلق  اإن  ال��ق��دمي،  امل��وق��ف  ل��ه��ذا  منتقدون  وي��ق��ول 
اإىل  الداعني  مثل هكذا خطوة مبالغ فيه ويخدم فقط 
وكان  اخلا�صة.  عا�صمتها  اختيار  من  اإ�صرائيل  حرمان 
الأخري،  ال��راأي  النتخابية يف�صل  ترامب خالل حملته 
اإىل تعيني �صفري  ال�صفارة وعمد  وطاملا كرر وعده بنقل 
اختار  اخل��ط��وة. وعندما  ه��ذه  م��وؤي��دي  م��ن  اإ�صرائيل  يف 
رئا�صياً  اأم�����راً  ي�����ص��در  اأن  ي��ون��ي��و )ح���زي���ران(  ت��رام��ب يف 
اأق��دم على ذلك من  اإمن��ا  فاإنه  ال�صفارة،  يرجئ فيه نقل 
اتفاق  بنجاح على  التفاو�س  اأم��ام  الفر�س  “تعزيز  اأج��ل 
املرفق  البيان  يف  وج��اء  والفل�صطينيني”.  اإ�صرائيل  بني 
بالإرجاء اأن م�صاألة نقل ال�صفارة مل تعد ما اإذا كانت هذه 

اخلطوة �صتحدث، واإمنا متى �صتحدث. 
اأن �صلب املو�صوع حول مكان ال�صفارة  واأو�صح الباحثان 
الأمريكية يف اإ�صرائيل يت�صمن موقفاً من و�صع القد�س. 
اأخرى،  دول��ة  يف  �صفارتها  مكان  م��ا  دول��ة  تقرر  وعندما 
فاإن هذا ي�صري عموماً اإىل اأن الدولة الأوىل تعرتف باأن 
الأرا�صي التي اختارتها مكاناً ل�صفارتها، تقع �صمن �صيادة 
ي�صتدعي  بال�صيادة  الع���رتاف  ه��ذا  اإن  الثانية.  ال��دول��ة 
القانون  ميقت�صى  وال��واج��ب��ات  احل��ق��وق  م��ن  �صلة  تالياً 
بحكم  متار�صها  اأن  الثانية  ب��ال��دول��ة  يفرت�س  ال���دويل 
الإدارات  كانت  ال�صبب،  ولهذا  الأرا�صي.  على  �صيطرتها 
اإىل  ال�صفارة  نقل  يت�صبب  اأن  ال�صابقة تخ�صى  الأمريكية 
القد�س بت�صوي�س –اإن مل يكن بتغيري فعلي- يف �صيا�صة 
اأو اأي  اإ�صرائيل  الوليات املتحدة التي ل تعرتف ب�صيادة 

•• رام اهلل-وكاالت:

الأحد، لعقد  ام�س  الفل�صطينية،  دعت وزارة اخلارجية 
�صوء  على  طارئة  واإ�صالمية  عربية  اجتماعات  �صل�صلة 
احل��دي��ث ع��ن ع��زم الرئي�س الأم��ريك��ي دون��ال��د ترامب 
القد�س  ملدينة  اأب��ي��ب  ت��ل  م��ن  الأم��ريك��ي��ة  ال�صفارة  نقل 
اأبدية  كعا�صمة  املقد�صة  باملدينة  والع���رتاف  املحتلة، 
الأنباء  وك��ال��ة  اأوردت�����ه  م��ا  وبح�صب  اإ���ص��رائ��ي��ل.  ل��دول��ة 
الفل�صطيني  اخلارجية  وزي��ر  طلب  فقد  الفل�صطينية، 
ريا�س املالكي، عقد اجتماعني طارئني جلامعة الدول 
م�صتوى  على  الإ���ص��الم��ي،  ال��ت��ع��اون  ومنظمة  العربية 
باملقد�س  املحدقة  املخاطر  لبحث  الدائمني،  املندوبني 

واملقد�صات.
ال�صدد مع  بهذا  ات�صالت  اأجرى  “املالكي  اأن  واأ�صافت 
اأمني عام جامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيظ، واأمني 
عام منظمة التعاون الإ�صالمي يو�صف العثيمني، واأمني 
الزياين«.  اللطيف  التعاون اخلليجي عبد  عام جمل�س 
وقال املالكي يف حديثه مع امل�صوؤولني العرب، اإن “اإعالن 
الوليات املتحدة الأمريكية للقد�س عا�صمة لإ�صرائيل، 
خانة  يف  وي�صعها  ال�صالم،  عملية  يف  دوره��ا  �صُيفقدها 
التو�صعية”،  وط��م��وح��ات��ه��ا  الح���ت���الل  ل��دول��ة  امل��ن��ح��از 
مبيِّناً اأن “يف ذلك جتاوزاً للقرارات الدولية ذات ال�صلة 
وال�صراع  جهة،  من  الإ�صرائيلي  الفل�صطيني  بال�صراع 

العربي الإ�صرائيلي من جهة اأخرى«.
التداعيات  تتحمل  املتحدة  “الوليات  اأن  املالكي  وتابع 
�صتفجر  اأنها  من  ملثل هذه اخلطوة، حم��ذراً  اخلطرية 

الأو�صاع يف الأر�س الفل�صطينية والإقليم«.
مهمة،  الجتماعات  ه��ذه  “مثل  اأن  على  املالكي  و�صدد 
بخ�صو�س  اتخاذها  الواجب  اخلطوات  �صتناق�س  لأنها 
ه��ذا الإج���راء الأم��ري��ك��ي غ��ري امل�����ص��وؤول، اآم���اًل اأن تكون 
القرارات بهذا ال�صاأن تتنا�صب وحجم القد�س واأهميتها 
بو�صفها عا�صمة الدولة الفل�صطينية العتيدة من جهة، 
ثالث  الأق�����ص��ى  امل�صجد  وفيها  القبلتني  اأوىل  وكونها 

احلرمني ال�صريفني، وكذلك كني�صة القيامة«.
بالقد�س  ترامب  يعرتف  باأن  ترجيحات  بعد  هذا  ياأتي 

عا�صمة لإ�صرائيل يف كلمة له الأربعاء املقبل.

الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  ت��ع��ه��د يف ح��م��ل��ة  ت��رام��ب  وك����ان 
العام املا�صي بنقل ال�صفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل 
القد�س، لكنه اأرجاأ يف يونيو املا�صي، تنفيذ ذلك قائاًل، 
مل��ح��اول��ة ج��دي��دة تقودها  ال��ف��ر���ص��ة  اإت��اح��ة  “يريد  اإن���ه 
الإ�صرائيليني  ب���ني  ���ص��الم  لت���ف���اق  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

والفل�صطينيني«.
حكومة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ة  ح��م��ل��ت  ذل�����ك،  اىل 
ا�صتمرار  عن  الكاملة  امل�صوؤولية  الإ�صرائيلي  الحتالل 
امل�صتوطنني يف اقتحامات امل�صجد الأق�صى، حتت حماية 
رجال الأمن الإ�صرائيليني، داعية لتحرك عربي ودويل 

لوقف هذه النتهاكات.
يو�صف  الفل�صطينية،  احل��ك��وم��ة  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
ال�صخرة  قبة  �صحن  امل�صتوطنني  اقتحام  اإن  املحمود، 
حماية  حتت  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  قلب  يف  امل�صرفة 
واإ�صراف �صرطة وقوات الحتالل، يعد متادياً واإ�صراراً 
امل�صا�س  على  الإ�صرائيلية  احلكومة  قبل  م��ن  ���ص��ارخ��اً 
باملقد�صات، الأمر الذي يخالف كافة ال�صرائع والقوانني 

الدولية واملبادئ والأخالق والأعراف الإن�صاين.
عن  امل�صوؤولية  الإ�صرائيلية  احلكومة  املحمود،  وحّمل 
كافة اجلرائم التي تقرتفها ع�صابات امل�صتوطنني جتاه 
اأن الإج����راءات  م��ن  امل��ب��ارك، حم���ذراً  امل�صجد الأق�����ص��ى 
الأق�صى  امل�صجد  راأ�صها  وعلى  القد�س  يف  الإ�صرائيلية 
ال�����ص��راع الديني  ����ص���رارة  اإط����الق  اإىل  ت��ه��دف  امل���ب���ارك، 
ال��ره��ي��ب، وت���اأت���ي ا���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ح��روب امل��ف��رو���ص��ة على 
املنطقة والتي يلب�صونها لبا�س الدين والطائفية، الأمر 
الذي نرف�صه ونقف يف وجهه، كما اأكدت وتوؤكد القيادة 

الفل�صطينية على ذلك ب�صكل دائم.
و�صعدت جمموعة من امل�صتوطنني، �صباح ام�س الأحد، 
امل�صجد  ال�����ص��خ��رة يف  ق��ب��ة  م�����ص��ج��د  ���ص��ح��ن  ب��اح��ة  اإىل 
الأق�صى املبارك وجتولت يف املنطقة، يف خطوة و�صفتها 
ا�صتفزازية  باأنها  القد�س،  الإ�صالمية يف  الأوقاف  دائرة 

وغري م�صبوقة.
اليوم،  �صباح  امل�صتوطنني  م��ن  جمموعات  وا�صتاأنفت 
باب  م��ن  الأق�صى  للم�صجد  ال�صتفزازية  اقتحاماتها 
املغاربة بحرا�صة م�صددة من قوات الحتالل اخلا�صة، 

و�صرعت بتنفيذ جولت م�صبوهة يف اأرجاء امل�صجد. 

اقناع  يف  تنجح  قد  اجلهود  ه��ذه  ومثل  اأخ���رى.  اإقليمية 
ترامب بتعديل راأيه يف نقل ال�صفارة يف الوقت احلا�صر، 
لكن من املحتمل اأن تواجه حتديات عندما تتعرث عملية 
ويف  تتوقف.  اأو  الفل�صطينية-الإ�صرائيلية  املفاو�صات 
غياب اأية موؤ�صرات وا�صحة على حتقيق تقدم، فاإن املرء 
ميكن ان يت�صور ترامب فاقداً �صربه ويتخذ قراراً. واإذا 
 18 اأو   12 اأو  �صتة  الآن، فقد يكون يف غ�صون  مل يكن 

�صهراً. 

واآل���ي���ة عمل  غ����زة،  ق��ط��اع  امل��وظ��ف��ني يف  م��ل��ف  �صتبحث 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة والإداري�������ة امل��ك��ل��ف��ة ب��درا���ص��ة حالة 
الفل�صطينية  للحكومة  ال��ت��اب��ع��ني  امل��وظ��ف��ني  واأو����ص���اع 
فرتة  خ��الل  حما�س  حركة  عينتهم  ال��ذي��ن  واملوظفني 

�صيطرتها على القطاع.
و�صددت على اأن م�صر طلبت من الوفود عدم احلديث 
اإع��الم��ي��اً ع��م��ا ي��ج��ري، وم���ا �صيتم ال��ت��و���ص��ل اإل��ي��ه من 
اتفاق، خوفاً من التاأثري على �صري املباحثات بني طريف 
النق�صام. واأملحت امل�صادر لوجود ملفات مل يعلن عنها 
اأ�صرى بني  تبادل  ل�صفقة  اإ�صارة  اللقاء، يف  اأجندة  على 
و�صل  ال��ذي  حما�س  وف��د  اأن  حيث  واإ���ص��رائ��ي��ل،  حما�س 
القاهرة موؤخراً ي�صم، على غري العادة، القائد الفعلي 
ما  وه��و  عي�صى،  م���روان  غ��زة  قطاع  يف  الق�صام  لكتائب 
الذي  الأ����ص���رى  ت��ب��ادل  م��ل��ف  ف��ت��ح  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ي�صري 
بحوزة الق�صام والأ�صرى الفل�صطينيني الذين تعتقلهم 

اإ�صرائيل.
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�لبابا ي�صجب �لتوجه »�لال عقالين« نحو �لأ�صلحة �لنووية 
•• عوا�صم-رويرتز:

الرتاجع عن حافة  العامل على  البابا فرن�صي�س زعماء  حث 
الفناء املحتمل للب�صرية، م�صريا اإىل اأن بع�س هوؤلء الزعماء 

ينتهج توجها “ل عقالنيا” جتاه الأ�صلحة النووية.
الطائرة  م��نت  على  لل�صحفيني  بت�صريحاته  البابا  واأدىل 
اإىل ميامنار  زي��ارة  بعد  روم��ا  اإىل  البابوية يف طريق عودته 

وبنجالد�س هيمنت عليها اأزمة لجئي الروهينجا.
اأنه  اإىل  املا�صي  ال�صهر  األقاها  كلمة  اأ�صار يف  قد  البابا  وك��ان 
عقود  منذ  القائمة  الكني�صة  تعاليم  لهجة  لت�صديد  م�صتعد 
اأمر  ردع  نووية كو�صيلة  اأ�صلحة  امتالك  اإن  تن�س على  التي 

مقبول اأخالقيا طاملا اأن الهدف النهائي هو التخل�س منها.
نوفمرب  من  العا�صر  يف  البابا  األقاها  التي  الكلمة  تلك  ويف 
امتالك  اإدان����ة جم���رد  الآن  ي��ج��ب  اإن���ه  ق���ال  ال��ث��اين  ت�صرين 
اأ�ص��������لحة نووي�������ة حيث يب�������دو اإن قادة العامل لي�صت لديهم 
الرت�صانة  لتقلي�س  الإط������الق  ع��ل��ى  ن��ي��ة  ل  اأو  ت��ذك��ر  ن��ي��ة 

النووية.
و���ُص��ئ��ل ال��ب��اب��ا ع��ل��ى م��نت ال��ط��ائ��رة ع��ن ال�صبب ال���ذي دفعه 
لدرا�صة تغيري املوقف الر�صمي للكني�صة، وما ي�صعر به جتاه 
ترامب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ب��ني  الكالمية  احل���رب 

والزعيم الكوري ال�صمايل كيم جوجن اأون.
ورد البابا قائال ما تغري هو ل عقالنية املوقف من الأ�صلحة 

النووية. وق�������ال اليوم، بلغن��������ا املدى. واأ�صاف ميكن اجلدال 
اأننا و�صلن�����ا لأق�صى  راأيي وقناعتي  لكن�����ه  الأم�������ر  ه�������ذا  يف 
ام��ت��الك وا���ص�����ت��خ��دام الأ�صلحة  اأخ��الق��ي��ا م��ن  م��ا ه����و م��ب��اح 

النووية.
النووية  الرت�صانة  ه��ذه  ومبثل  اليوم  لأننا  “ملاذا؟  واأ���ص��اف 
الأقل جزء  اأو على  الب�صرية  فاإننا نخاطر بتدمري  املتطورة 

كبري من الب�صرية«.
للتو�صل  ثالثة  دولة  تتو�ص�ط  اأن  املا�صي  يف  الباب�������ا  واق��رتح 
وحث  ال�صمالية  وك��وري��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  �صفقة  اإىل 
ال��ط��رف��ني ع��ل��ى ت��ه��دئ��ة احل���رب ال��ك��الم��ي��ة ووق���ف الإهانات 

املتبادلة.

اأ�صاأل نف�صي �صوؤال  “لقد بلغنا املدى... ولذلك فاإنني  وقال 
النووية  بالرت�صانات  الحتفاظ  اليوم  القانوين  من  هل   ...
كما هي عليه؟ األي�س من ال�صروري اليوم الرتاجع من اأجل 

اإنقاذ اخللق والب�صرية؟«
وقالت كوريا اجلنوبية يوم اجلمعة اإن اآخر اختبار �صاروخي 
بيوجنياجن  لكن  م��داه.  وا�صنطن يف  ي�صع  ال�صمالية  لكوريا 
�صاروخية  تقنيات  م��ن  متكنها  لإث��ب��ات  ح��اج��ة  يف  م��ازال��ت 

متطورة.
واأدى الختبار اإىل اإ�صدار الوليات املتحدة حتذيرا باأن قيادة 
اإذا ما اندلعت احلرب،  “�صُتدمر بالكامل”  كوريا ال�صمالية 

وهو ت�صريح انتقدته رو�صيا ب�صدة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

جنود  ا�صتطاع  الأخ���ري،  يوليو  يف 
اأمريكي،  ب��دع��م ج��وي  ع��راق��ي��ون، 
حترير املو�صل، املدينة التي اأعلن 
م��ن��ه��ا اأب����و ب��ك��ر ال���ب���غ���دادي، زعيم 
داع�س، خالفته قبل ثالث �صنوات. 
وكان ن�صراً مكلفاً، بالن�صبة لقوات 
جمموعة  الإره�����������اب،  م���ك���اف���ح���ة 
العراقيني،  اجل���ن���ود  ن��خ��ب��ة  م���ن 
�صارع  اإىل  ����ص���ارع  م���ن  ح���ارب���وا  اإذ 
داع�س  مقاتلي  اق��ت��الع  اأج���ل  م��ن 
الذين اتخذوا من �صكان حمليني 
اآلف  قتل  كذلك،  ب�صرية.  دروع��اً 
اأكرث من مليون  املدنيني، وت�صرد 
هدمت  كما  بيوتهم.  م��ن  ع��راق��ي 
معامل املو�صل التاريخية، ودمرت 

البنية التحتية للمدينة.
ف�صحة  ه���ن���اك  زال������ت  م����ا  ول���ك���ن 
جملة  يف  كتبت،  كما  ل��الح��ت��ف��ال، 
�صكاي،  اإمي����ا  اأفريز”،  “فورين 
زميلة بارزة لدى معهد جاك�صون 
جلامعة  التابع  الدولية  لل�صوؤون 
كتاب:  وم��وؤل��ف��ة  الأم��ري��ك��ي��ة،  ييل 
�صائعة  وف��ر���س  عري�صة  “اآمال 
الكاتبة  وت����ع����دد  ال������ع������راق«.   يف 
املو�صل،  بتحرير  فرحتها  اأ�صباب 
اأدمغة  غ�صيل  �صهدت  املدينة  لأن 
اأط��ف��ال��ه��ا يف امل���دار����س، وج��ل��د من 
�صكانها،  من  التدخني  على  جت��راأ 
وق���ت���ل م��ث��ل��ي��ني ع���رب رم��ي��ه��م من 
حتويل  ع��ن  ف�صاًل  م��ب��ان،  اأ�صطح 
للجن�س.  لعبدات  اإيزيديات  ن�صاء 

ال�صيا�صي  امل�����ص��ه��د  يف  احل���ا����ص���ل 
ل��ب��ن��اء ائتالف  ف��ر���ص��ة  ال��ع��راق��ي 
ولكن  ل��ل��ط��وائ��ف.  ع��اب��ر  حقيقي 
هناك اأي�صاً خطر ان تقتن�س دول 
اأخرى يف املنطقة الفر�صة لزيادة 
تناف�س  ظل  يف  العراق  يف  نفوذها 

�صا�صة عراقيني على ال�صلطة. 

خطوات
وت���ق���ول ���ص��ك��اي اإن����ه ب��ال��رغ��م من 
بدعم  العراقية  ال��ق��ي��ادة  ترحيب 
داع�س،  م���ع  ح��رب��ه��ا  يف  ط���ه���ران 
ملوازنة  خطوات  تتخذ  ب��داأت  فقد 
النفوذ الإيراين عرب التقارب مع 
م�صوؤولون  تبادل  وقد  ال�صعودية. 

من اجلانبني زيارات ر�صمية. 
الهزمية  اإحل�������اق  وب���ع���د  وال����ي����وم 
ب��داع�����س، ت��ق��ول ال��ك��ات��ب��ة اإن���ه بات 
يجب  ل  جديد،  تاأثري  لوا�صنطن 
اأن  ي��ف��رت���س  ل  ك��م��ا  ت���ب���دده.  اأن 
ترامب  اإدارة  داع�س  هزمية  متنح 
ت�صحب  كي  ب��الأم��ان  كاذباً  �صعوراً 
ق���وات���ه���ا م���ن ال����ع����راق، لأن�����ه كما 
ات�����ص��ح خ���الل ال�����ص��ن��وات اخلم�س 
ع�صرة املا�صية، ل �صيء يف العراق 
ي�صمل  وذل�������ك  ن���ه���ائ���ي���اً.  ي���ع���ت���رب 
والتي  الإيرانية،  املكا�صب  بالطبع 
تتطلب مواجهتها تكاتف ال�صا�صة 
حيال  لتفاق  للتو�صل  العراقيني 
احلكم  كطبيعة  ح�صا�صة  ق�صايا 
وت����وزي����ع امل�������وارد م���ن اأج�����ل جعل 
اأق����ل عر�صة  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة 

للتدخالت اخلارجية. 

املو�صل  النت�صار يف  �صكل  كذلك، 
���ص��رب��ة م��وج��ع��ة ل���داع�������س، حيث 
وتقل�صت  مقاتليه  من  اآلف  قتل 
موارده، ودمرت قدرته التنظيمية، 

وتراجع امتداده العاملي. 

خطاأ خطري
يلم�س  عندما  اإن���ه  �صكاي  وت��ق��ول 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
الع�صكري،  ال��ن�����ص��ر  ذل���ك  اأه��م��ي��ة 
رمبا يرغب بالإعالن عن “انتهاء 
�صريع  خل���روج  وي�صعى  املهمة”، 
م���ن ال����ع����راق. ورمب�����ا ي���ب���دو ذلك 
ال��ق��رار م��غ��ري��اً، ب��ع��د اأرب��ع��ة ع�صر 
عاماً من الغزو الأمريكي للعراق، 
ولكن اتخاذه �صيكون خطاأ كبرياً.

اأخطاء �سابقة
وت��ع��ود ال��ك��ات��ب��ة اإىل م��ا ج���رى يف 
غزت  ع���ن���دم���ا   ،2003 م����ار�����س 
الوليات املتحدة العراق بفر�صية 
ث��ب��ت لح���ق���اً ع����دم ���ص��ح��ت��ه��ا ب���اأن 
�صدام  الأ�صبق  العراقي  الرئي�س 
ح�����ص��ني ك����ان ي��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
وحققت  ����ص���ام���ل.  دم�����ار  اأ���ص��ل��ح��ة 
ب�����ص��رع��ة جن���اح���اً ع�����ص��ك��ري��اً، حيث 
مت��ك��ن حت���ال���ف ق���ادت���ه ال���ولي���ات 

مقت�صى  ل��الأم��ري��ك��ي��ني،  امل���ع���ادي 
ال�����ص��در، ل��ك��ي ي��ك��ون ائ��ت��الف مع 
امل��ال��ك��ي ل�����ص��م��ان ان�����ص��ح��اب قوات 
ال���ع���راق بحلول  م���ن  الأم��ري��ك��ي��ة 
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تراجع عن وعود
لفرتة  موقعه  �صمان  اأج���ل  وم��ن 
ح��ك��م ث��ان��ي��ة، ت��راج��ع امل��ال��ك��ي عن 
ال�صحوة  مل���ج���م���وع���ات  وع���������وده 
ل�����ص��ق �صفة  واأخ������ذ يف  ال�����ص��ن��ي��ة، 
من  ب�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  “اإرهابيني” 
ال�����ص��ن��ة، م���ن اأج�����ل اإب���ع���اده���م عن 
قوات  واأم���ر  ال�صيا�صية،  العملية 
�صنية  ان��ت��ف��ا���ص��ة  ب�����ص��ح��ق  اأم��ن��ي��ة 
بعنف. وعند اتخاذه تلك املواقف، 
وفر املالكي الظروف التي �صمحت 
بقايا  من  جديدة  جماعة  لظهور 
ادعى  وهكذا  ال��ع��راق.  يف  القاعدة 
داع�������س ب���اأن���ه ح��ام��ي ال�����ص��ن��ة �صد 

نظام املالكي. 

انعطاف جديد
وم��ع اق��ت��الع داع�����س م��ن املو�صل، 
واق�����رتاب م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات يف 
اأبواب  على  ال��ع��راق  ب��ات   ،2018
الت�صرذم  ويوفر  جديد.  انعطاف 

ب���ت���ق���دمي امل���������ص����اع����دة وامل���������ص����ورة 
وال����دع����م ل�����ص��ري��ك��ن��ا ال����ق����وات يف 
ا�صتدامة هزمية  �صوريا ول�صمان 
قوات  جانب  اإىل  و�صنقف  داع�س. 
ق�صد خالل مباحثات جنيف من 

اأجل ال�صالم يف �صوريا«.  

ما  اأهلية،  الدولة ولن��دلع حرب 
�صمح للقاعدة باأن يكون له موطئ 
ق��دم يف ال��ع��راق، ولإي���ران بتو�صيع 
الفرتة  خ�����الل  ول���ك���ن  ن���ف���وذه���ا. 
الثانية من رئا�صة جورج بو�س، مت 
يف 2007، وبالتعاون مع ع�صائر 
خف�س  ال�صنية،  بال�صحوة  �صنية 

املتحدة، يف ب�صعة اأ�صابيع، من قلب 
حكومة �صدام، ولكن حتقيق جناح 
فقد  �صعوبة.  اأك���رث  ب��دا  �صيا�صي 
املوؤقتة،  الئتالف  �صلطة  �صرحت 
يف 2003، املوظفني احلكوميني 

وحلت القوات امل�صلحة.
لنهيار  ال����ق����رارات  ت��ل��ك  وق������ادت 

حزب  اأم��ام  الربملانية  النتخابات 
اإي�����اد عالوي  ال��ع��راق��ي��ة ب��زع��ام��ة 
بو�صفه  العراق  يف  للوزراء  رئي�صاً 
للوليات  و�صديقاً  وطنياً  زعيماً 
القرار �صب،  ذلك  ولكن  املتحدة. 
يف الواقع، يف م�صلحة اإيران، التي 
ال�صيعي  ال��زع��ي��م  ع��ل��ى  ���ص��غ��ط��ت 

حدة عنف طائفي، ما اأدى لهزمية 
القاعدة يف العراق. 

اإ�سرار
وتلفت �صكاي لإ�صرار اإدارة اأوباما 
ع��ل��ى الإب���ق���اء ع��ل��ى ن���وري املالكي 
رغ����م ه���زمي���ة ح���زب���ه ال����دع����وة يف 

���ص��وري��ا، و�صمان  داع�����س يف  ع��ل��ى 
حمررة.  مناطق  اإىل  عودته  عدم 
مع  ���ص��راك��ت��ن��ا  نوا�ص�����ل  و���ص�����وف 
الدميقراطية  �����ص����وري����ا  ق�������وات 
من  تبقى  م��ا  حت��ري��ر  ل�صتكمال 
م��ن��اط��ق م���ا زال����ت حت���ت �صيطرة 

لواي بي جي اأو قوات ق�صد. 

التزام
التحالف  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق  وق�����ال 
ديلون  ري��ان  الكولونيل  ال���دويل، 
بالق�صاء  م��ل��ت��زم  ال��ت��ح��ال��ف  اإن 

���ص��ن��دع��م عمليات  ك��م��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
تلك  يف  ال�صتقرار  لتاأمني  اأمنية 

املناطق. 
واأ�صاف ديلون “ما زالت 70 دولة 
حكومية  غ���ري  م��ن��ظ��م��ات  واأرب������ع 
ملتزمني  التحالف  ت�صكل  مم��ن 

•• وا�صنطن-وكاالت: 

ويلغينبريغ،  فان  فالدميري  كتب 
اأربيل  م���ن  ي��ع��م��ل  ح���ر  ���ص��ح��ف��ي 
عا�صمة كرد�صتان العراق، وحملل 
ل�صالح  ال��ك��ردي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  يف 
التقارير  عن  تاون  جيم�س  مركز 
�صوف  الأمريكيني  اأن  تفيد  التي 
ي���ت���وق���ف���ون ع����ن ت����زوي����د وح�����دات 
ح����م����اي����ة ال�������ص���ع���ب ال������ك������ردي يف 
منها  اخلفيفة  بالأ�صلحة  �صوريا 
خطوة  اأن  م���ع���ت���رباً  وال���ث���ق���ي���ل���ة، 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  تعني  كهذه 
يف  املقاتلني  اأك��ف��اأ  ع��ن  تخلت  ق��د 
حم���ارب���ة داع�������س ب��ع��د ط����رده من 

الرقة ومدن �صورية اأخرى.
ولكن اأحمد داديلي، �صابط كردي 
مع  وثيق  ب�صكل  �صوريا  يف  يعمل 
الوليات  ت��ق��وده  ال���ذي  التحالف 
“من  بي�صت  ل�ديلي  قال  املتحدة، 
با�صم  يتحدث  اأن  اأردوغ����ان  ع��ادة 
التايل  اليوم  ويف  اآخ��ري��ن،  زعماء 
ي��خ��رج ه����وؤلء ال��زع��م��اء لنفي ما 

ع���ل���ى وج��������وب وق������ف ال�����ولي�����ات 
املتحدة دعمها الع�صكري لالأكراد 

يف �صوريا. 
وزي�����ر  ق������ال  الإط������������ار،  ه������ذا  ويف 
كل  “يف  ال�����رتك�����ي:  اخل����ارج����ي����ة 
وحليفنا  �صديقنا  ي��خ��ربن��ا  م���رة 
الأم��ري��ك��ي ب����اأن دع���م الأك������راد يف 
احلرب على داع�س لي�س خياراً بل 
واجباً. ولطاملا انتهى داع�س، فاإن 

ذلك الواجب �صيزول تلقائياً«.

حتالف متعدد العرق
ل��زع��م يكرره  ال�����ص��ح��ف��ي  وي��ل��ف��ت 
م�������ص���وؤول���ون اأت��������راك م����ن اأن������ه ل 
ال�صعب  ف��رق بني وح��دات حماية 
الكردي ال�صورية واي بي جي وبني 
مقاتلي حزب العمال الكرد�صتاين 
اأمريكا  �صنفته  ال��ذي  كي  كي  بي 
الراعية  املنظمات  قائمة  �صمن 
اجلي�س  يحارب  والذي  لالإرهاب، 
الرتكي منذ اأكرث من 30 عاماً. 
اأك������راداً، ومعهم  ل��ك��ن م�����ص��وؤول��ني 
يرف�صون  اأمريكيون،  م�صوؤولون 

ال��ولي��ات املتحدة  اأردوغ���ان.  قاله 
وتدعمنا  ت�صاعدنا  وهي  �صريكتنا 

دولياً«. 

مرحلة ال�ستقرار
ل��ك��ن ق�����راءة لح��ق��ة ����ص���درت عن 
فيها:  ج������اء  الأب����ي���������س  ال���ب���ي���ت 
ال�صابقة،  �صيا�صتنا  م��ع  مت��ا���ص��ي��اً 
ترامب  دون����ال����د  ال��رئ��ي�����س  اأب���ل���غ 
اأردوغ��ان، تعليق  الرئي�س الرتكي 
ترتيبات ب�صاأن دعم ع�صكري قدم 
الأر�س يف �صوريا.  ل�صركائنا على 
وحيث اكتملت الآن معركة الرقة، 
اإط��ار مرحلة  فاإنا نعمل حالياً يف 
�صمان عدم  اأج��ل  ال�صتقرار، من 
بثقة:  داديلي  وقال  داع�س.  عودة 
الع�صكري  ال��دع��م  ت��رت��ي��ب��ات  ن��ع��م 
�صحيحة، ولكن الدعم الأمريكي 

لن يتوقف.

واجب ل خيار
لكن، بح�صب ويلغينبريغ، ل يكف 
اإحلاحهم  ع��ن  اأت���راك  م�صوؤولون 

وبي  ج����ي  ب����ي  واي  ب����ني  ال����رب����ط 
ب����داأت   ،2015 وم���ن���ذ  ك����ي.  ك���ي 
ب���دع���م قوات  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ق�صد،  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ����ص���وري���ا 
عرباً  ي�صم  العرق  حتالف متعدد 

واأكراداً.

ا�ستمرار ال�سراكة
زميل  ����ص���ت���اي���ن،  اآرون  وي����ق����ول 
يف  كاون�صيل”  “اأتالنتيك  يف 
اللحظة،  ه���ذه  ح��ت��ى  وا���ص��ن��ط��ن: 
اأمريكا  ب���ني  ال�����ص��راك��ة  زال����ت  م���ا 

والأكراد قائمة. 
ال���ق���ت���ال، ولكن  وت���راج���ع���ت ح����دة 
باقي������ة  ال��ع�����ص�����������������ك��ري��ة  ال����ق����وات 

هناك.
 واأملح ترامب لعزمه على التوقف 
ع��ن ت��زوي��د واي ب��ي ج��ي مبا�صرة 
بالعودة  ي��وح��ي  م���ا  ب��الأ���ص��ل��ح��ة، 
للحالة التي �صبقت مايو 2007، 
اأمريكية  ق����وات  ���ص��ارك��ت  وح��ي��ث 
ب��ري��ة وم��ق��ات��الت يف ال��ق��ت��ال �صد 
داع�س، ولكن مل يقدم حينها دعم 

•• �صيمي فايل-رويرتز:

ق���ال ع�����ص��وان يف ال��ك��وجن��ر���س اإن 
عن  امل�صوؤولة  الأمريكية  الوكالة 
الهجمات  م����ن  ال����ب����الد  ح���م���اي���ة 
ال�صاحل  ت�����ص��ت��ط��ل��ع  ال�����ص��اروخ��ي��ة 
دفاعات  ل��ن�����ص��ر  ل��ل��ب��الد  ال���غ���رب���ي 
ج���دي���دة م�������ص���ادة ل��ل�����ص��واري��خ اإذ 
ال�صمالية  ك�����وري�����ا  جت��������ارب  اأن 
ب�صاأن  خم��اوف  اأث��ارت  ال�صاروخية 
طريقة دفاع الوليات املتحدة عن 

نف�صها يف حالة اأي هجوم.
الدفاعات  ت�صمل  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
ال��غ��رب��ي منظومة  ال�����ص��اح��ل  ع��ل��ى 
البالي�صتية  لل�صواريخ  امل�صادة  ثاد 
التي تن�صرها اأي�صا كوريا اجلنوبية 
حمتمل  هجوم  اأي  م��ن  حلمايتها 

ت�صنه كوريا ال�صمالية.
التجارب  برنامج  وت�صارعت وترية 
لكوريا  البالي�صتية  ال�����ص��اروخ��ي��ة 
واحتمالية   2017 يف  ال�صمالية 
الأمريكي  الرب  اأن يق�صف جي�صها 
خالل  نوويا  راأ�صا  يحمل  ب�صاروخ 
زاد  مم��ا  املقبلة  القليلة  ال�صنوات 
الوليات  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��ط 
امل�����ت�����ح�����دة ل����ت����ع����زي����ز ال�����دف�����اع�����ات 
ال�صاروخية. كانت كوريا اجلنوبية 
ك���وري���ا  اإن  اجل���م���ع���ة  ي������وم  ق����ال����ت 
الأربعاء  ي���وم  اخ��ت��ربت  ال�صمالية 

�حلكومة �لأ�صرت�لية تفوز يف �نتخابات جزئية 
 •• �صيدين-اأ ف ب:

نظمت  حا�صمة  جزئية  انتخابات  يف  الأ���ص��رتايل  ال���وزراء  رئي�س  نائب  ف��از 
ب�صبب ق�صية تتعلق بحيازة بع�س ال�صيا�صيني جن�صيتني وكانت تهدد �صلطة 
احلكومة املحافظة. و�صكل فوز بارنابي جوي�س الوا�صح يف النتخابات التي 
جرت ال�صبت م�صدر ارتياح حلكومة مالكومل ترنبول التي كانت قد فقدت 
الأغلبية يف جمل�س النواب ب�صبب هذه الق�صية يف اجواء من ال�صتياء يف 

�صفوف النخبني وخالفات داخلية.
احلزبني  ي�صم  ال���ذي  احل��اك��م  املحافظ  التحالف  اع�صاء  م��ن  ع��دد  وك���ان 
الأول  ت�صرين  نهاية  يف  النيابية  مقاعدهم  ف��ق��دوا  وال��وط��ن��ي،  الليربايل 
البقاء يف الربملان  العليا انهم ل ي�صتطيعون  اأكتوبر عندما اكدت املحكمة 
مبوجب بند قدمي ومبهم يف الد�صتور مينع الذين يتمتعون بجن�صيتني من 
دخول الربملان. وقال ترنبول م�صاء ال�صبت امام ان�صاره يف تارموورث دائرة 

جوي�س ذات الغالبية الريفية يف ولية نيو ويلز اجلنوبية “انه فوز رائع«.
ومل ينته فرز ال�صوات لكن جوي�س ح�صل على 64،4 باملئة من ال�صوات 

مقابل 11،3 باملئة خل�صمه العمايل ديفيد ايوينغ.
بفارق  غالبية  ميتلك  املحافظ  التحالف  ب��ات  حيث  ال��ن��واب  جمل�س  ويف 
مقعد واحد فقط، خ�صر جنم التن�س جون الك�صندر اي�صا مقعد و�صتنظم 

انتخابات جزئية جديدة يف 16 كانون الأول دي�صمرب.
ينوي  ب�صيدين،  بينيلونغ  يف  دائ��رت��ه  ففي  اخ��ط��ر.  الق���رتاع  ه��ذا  ونتيجة 
يواجه  ال��ذي  ترنبول  منها  يعاين  التي  م�صاكل  على  الرتكيز  العماليون 

دعوات اىل ال�صتقالة مبا يف ذلك من داخل مع�صكره.
احل��ك��وم��ة حددت  املقبلة لن  الي���ام  تعقيدا يف  ال��و���ص��ع  ي���زداد  ان  ومي��ك��ن 
بالإعالن  الربملانيني  لإل���زام  موعدا  دي�صمرب  الأول  كانون  من  اخلام�س 

ر�صميا عن عدم امتالكهم جن�صية اخرى وتقدمي الدليل على ذلك.
وكان البند املتعلق بازدواج اجلن�صية ادرج يف د�صتور 1901 للتاأكد من ان 
الربملانيني ل ولء لهم لقوة اجنبية. وقد ادرج يف فرتة كان ال�صرتاليون 
يعتقدون خاللها ان ولءهم الأول هو للتاج الربيطاين. وهذا الن�س يبدو 
او  اخل��ارج  �صكانه يف  باملئة من  ول��د خم�صون  بلد  فاكرث يف  اك��رث  متقادما 

لبوين مهاجرين.
 

ت�صريحات متناق�صة لرئي�س 
مايل ب�صاأن �صربة ع�صكرية 

•• باري�س-رويرتز:

املاليني  اإن اجلنود  الأح��د  ُن�صرت ام�س  قال رئي�س مايل يف مقابلة مع جملة 
الذين قتلوا يف �صربة ع�صكرية فرن�صية �صمال البالد يف اأكتوبر ت�صرين الأول 
الع�صكرية  ي��ك��ون��وا ه��ارب��ني م��ن اخل��دم��ة  ل��دى مت�صددين ومل  ك��ان��وا ره��ائ��ن 
م�صوؤولون  واأدىل  الفرن�صية.  ال�صلطات  ذكرت  مثلما  مت�صددين  اإىل  وحتولوا 

بت�صريحات  وف����رن���������ص����ا  م�������ايل  م�����ن 
الع�صكرية  ال�صربة  ب�����ص��اأن  متناق�صة 
جلماعة  م��ع�����ص��ك��را  ا���ص��ت��ه��دف��ت  ال���ت���ي 
اأن�صار الدين املت�صددة يوم 23 اأكتوبر 
الفرن�صي  اجلي�س  ق��ال  الأول  ت�صرين 
مت�صددا.   15 حتييد  عن  اأ�صفرت  اإنها 
كانت وزيرة الدفاع الفرن�صية قالت اإن 
“معلومات  الأجهزة التابعة لها لديها 
كانوا  امل��ق��ات��ل��ني  اأن  ت��ظ��ه��ر  فعلية” 
ج��م��ي��ع��ه��م م��ت�����ص��ددي��ن وب��ي��ن��ه��م جنود 
املت�صددون  جندهم  �صابقون  م��ال��ي��ون 
من  ت�صريحات  م��ع  يتناق�س  م��ا  وه��و 
رئ��ي�����س مايل  ل��ك��ن  م����ايل.  دف����اع  وزارة 

اإبراهيم بوبكر كيتا اأ�صر يف مقابلة مع جملة جون اأفريك على اأن الو�صع مل 
يكن كذلك. وقال كانوا رهائن لدى الإرهابيني وينبغي عدم وجود اأي غمو�س 
ب�صاأن هذا بيننا وبني اأ�صدقائنا الفرن�صيني. واأ�صاف من املوؤ�صف اأن هذا من 
املمكن اأن يحدث يف مثل هذا النوع من العمليات. ينبغي اأن نقر بهذا بدل من 
البحث عن اأ�صباب ل وجود لها. وتكافح حكومة مايل لحتواء عنف الطوارق 
واملت�صددين يف �صمال البالد الذي امتد بع�صه اإىل اجلنوب. وتف�صل حماولت 
تعيني م�صوؤولني يف بلدات �صمالية يف بع�س الأحيان مما يثري ت�صاوؤلت ب�صاأن 

قدرة احلكومة على حفظ ال�صتقرار قبيل النتخابات.

زال  م���ا  ن�����ص��ره��ا  اح��ت��م��ال  اأن  اإىل 
الع�صو  روج�����رز  واأ����ص���اف  ب��ع��ي��دا. 
اجل����م����ه����وري ب���ال���ك���وجن���ر����س عن 
ولي��ة الب��ام��ا ل��روي��رتز يف مقابلة 
منتدى  هام�س  على  ال�صبت  اأم�س 
جنوب  يف  الوطني  للدفاع  ريجان 
باملوقع  الأم��ر  “يتعلق  كاليفورنيا 
ال�صاروخي  الدفاع  وكالة  وتعكف 
بخ�صو�س  ت��و���ص��ي��ة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
املكان املنا�صب ملعايريها مع النظر 
وب�صوؤاله  البيئي«.  للعامل  اأي�صا 
عن اخلطة قال نائب مدير وكالة 
الدفاع ال�صاروخي الأمريال جون 
وكالة  ت��ت��ل��ق  “مل  ب���ي���ان  يف  ه���ي���ل 
تكليف  اأي  ال�������ص���اروخ���ي  ال����دف����اع 

ن����وع����ا ج����دي����دا م����ن ال�������ص���واري���خ 
التي  للقارات  العابرة  البالي�صتية 
 13 م����ن  اأك������رث  اأن حت���ل���ق  مي���ك���ن 
األف كيلومرت مما ي�صع وا�صنطن 
الكوجنر�س  يف م��داه. وق��ال ع�صو 
بلجنة  وه���و ع�صو  روج����رز  م��اي��ك 
النواب  مبجل�س  امل�صلحة  ال��ق��وات 
للقوات  الفرعية  اللجنة  ورئي�س 
على  ت�صرف  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجية 
وكالة  اإن  ال�������ص���اروخ���ي  ال����دف����اع 
ال���دف���اع ال�������ص���اروخ���ي ت���ه���دف اإىل 
مواقع  على  اإ�صافية  دفاعات  ن�صر 
وميزانية  ال����غ����رب����ي.  ال�������ص���اح���ل 
ت�صمل  ل   2018 ل���ع���ام  ال����دف����اع 
مت��وي��ل ه���ذا امل��ن��ظ��وم��ة مم��ا ي�صري 

ال�صاحل  على  ثاد  منظومة  لو�صع 
الدفاع  وك���ال���ة  وت��ت��ب��ع  ال���غ���رب���ي«. 
ال�صاروخي وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاجون(. وقال روجرز وع�صو 
اآدم  ال���دمي���ق���راط���ي  ال���ك���وجن���ر����س 
ن�صر  ت��در���س  احل��ك��وم��ة  اإن  �صميث 
ال�صاحل  م��واق��ع  يف  ث���اد  منظومة 
اإن  الغربي. وق��ال روج��رز و�صميث 
نهاية  التي ميكن يف  امل��واق��ع  ع��دد 
الأمر ن�صر املنظومة بها مل يتحدد 
منظومتي  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة  ب��ع��د. 
املنت�صرتني يف كوريا اجلنوبية  ثاد 
وج����وام يف امل��ح��ي��ط ال��ه��ادي متلك 
ثاد  اأنظمة  �صبع  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأخ����رى وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن متركز 
ال�����ص��واري��خ يف فورت  ب��ع�����س ه���ذه 
هذه  ف���اإن  تك�صا�س  ب��ولي��ة  بلي�س 
املنظومة تتحرك كثريا ومل يك�صف 

عن املواقع احلالية املوجودة بها.
لوكهيد  ل�����ص��رك��ة  مم��ث��ل  وام���ت���ن���ع 
عن  ث��اد  ملنظومة  امل�صنعة  م��ارت��ن 
التعليق على مواقع ن�صر ثاد ولكنه 
لدعم  “م�صتعدة  ال�صركة  اإن  ق��ال 
وكالة الدفاع ال�صاروخي وحكومة 
جهودهما  يف  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ال�صاروخي  ب���ال���دف���اع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اأن التجارب  واأ�صاف  البالي�صتي”. 
تتخذه  ق������رار  امل���ن���ظ���وم���ة  ون�������ص���ر 

احلكومة.

ل �سيء يعترب نهائيًا خالل ال�سنوات اخلم�س ع�سرة املا�سية

رغم هزمية د�ع�س..مهمة �لأمريكيني مل تنجز يف �لعر�ق

هل تخلت �أمريكا عن �ملقاتلني �لأكر�د؟ 

�لبنتاجون يدر�س ن�صر دفاعات �صاروخية على �ل�صاحل �لغربي 
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العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  نائب  �صرح  جهته،  من 
ينتظرون  كانوا  “العراقيني  اأن  بيان  يف  حمودي  همام 
من املجتمع الدويل، ل �صيما فرن�صا، الإ�صادة باملقاتلني 
الذين �صحوا باأرواحهم الزكية نيابة عن كل فرد موجود 
يف هذا العامل”. واأ�صاف “لول احل�صد ال�صعبي لو�صلت 
داع�س اىل قلب باري�س«. اأما القيادي يف احل�صد ال�صعبي 
اأح��م��د الأ����ص���دي، ف��ق��ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن “اأي 
حديث عن حل احل�صد ال�صعبي مرفو�س وغري مقبول 
معتربا اأن ذلك “ل  وتدخل �صافر يف ال�صاأن العراقي”، 

يختلف عن احلديث حول حل اجلي�س العراقي«.
الربملان  بح�صب  ال�صعبي،  احل�صد  مقاتلي  ع��دد  ويقدر 
خرباء،  بح�صب  ي��رتاوح،  بينما  اآلف،  ب�110  العراقي، 

بني 60 الفا و140 األفا.
يف ت�صرين الثاين نوفمرب 2016، اأقر جمل�س النواب 
العراقي قانون احل�صد ال�صعبي الرامي اإىل و�صع تلك 
للقوات  ال��ع��ام  للقائد  املبا�صرة  الإم���رة  حت��ت  الف�صائل 

امل�صلحة رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
وت�صكيالت  ف�����ص��ائ��ل  تعترب  ال��ق��ان��ون،  ذل���ك  ومب��وج��ب 
باحلقوق  تتمتع  ق��ان��ون��ي��ة  “كيانات  ال�صعبي  احل�����ص��د 
وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة و�صاندة للقوات 
هويتها  على  احلفاظ  يف  احل��ق  ولها  العراقية  الأمنية 
لالأمن  ت��ه��دي��داً  ي�صكل  ل  ذل��ك  دام  م��ا  وخ�صو�صيتها 

الوطني العراقي«.

•• بغداد-اأ ف ب:

اإىل  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  دع��وة  اأث��ارت 
حل ف�صائل احل�صد ال�صعبي العراقية انتقادات حادة من 
قبل �صخ�صيات �صيا�صية �صيعية يف العراق اعتربت الأمر 

تدخال فرن�صيا يف �صوؤون البالد.
اإقليم كرد�صتان نيجرفان  وخالل لقائه رئي�س حكومة 
بارزاين يف باري�س ال�صبت، دعا اإميانويل ماكرون العراق 
اإىل “نزع �صالح تدريجي على اأن ي�صمل ذلك خ�صو�صا 
قوات احل�صد ال�صعبي التي ت�صكلت يف الأع��وام الأخرية 

مع تفكيك تدريجي لكل امليلي�صيات«.
العراقي  ال��وزراء  اأي رد فعل من رئي�س  واإذا مل ي�صدر 
حيدر العبادي، فاإن �صلفه نائب رئي�س اجلمهورية نوري 

املالكي علق على الدعوة.
وقال املالكي عرب مواقع التوا�صل الجتماعي “يفاجئنا 
العراق  �صوؤون  يف  مرفو�س  بتدخل  الفرن�صي  الرئي�س 
هي  قانونية  ر�صمية  موؤ�ص�صة  بحل  ويطالب  الداخلية 

هيئة احل�صد ال�صعبي املجاهد«.
ب�صدة  مرفو�صة  فرن�صا  من  املواقف  “هذه  اأن  واأ�صاف 
حتى  وتتعار�س  وموؤ�ص�صاته،  العراق  �صيادة  مت�س  وهي 

مع الد�صتور الفرن�صي«.
وتابع املالكي “ل نريد لأية دولة اأن تفر�س اإرادتها على 

احلكومة العراقية واإرادة �صعبنا العراقي البطل«.

�جلرمية و�خل�صائر �لب�صرية تف�صد �ملكا�صب �لأمريكية يف �أفغان�صتان 
•• قندوز-رويرتز:

حركة  على  اجل��وي��ة  �صرباتها  ت�صعيد  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ب���داأت  منذ 
اأن  ي��خ��اف  ق��ن��دوز  ال���ذي ميلك متجرا يف  اهلل  يعد جنيب  ط��ال��ب��ان مل 
ي�صتويل امل�صلحون على املدينة الواقعة يف �صمال اأفغان�صتان مرة اأخرى. 
لكنه اأ�صبح يخاف من التعر�س لل�صرقة اأو اخلطف على اأيدي ع�صابات 
امليل�صيات. ومع حت�صن اأداء القوات الأفغانية واجتاهها للمباداأة بالهجوم 
اأ�صبح لدى القادة الأمريكيني قدر اأكرب من احلرية يف مهاجمة طالبان 

ومل يعد املتمردون يهددون اأي مراكز عمرانية كربى.
املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة طالبان ل تبعد �صوى  اأن  وعلى الرغم من 
الذي  ال�صرتاتيجي  املركز  ق��ن��دوز،  مدينة  عن  بال�صيارة  دقائق  ع�صر 
الأخ��ريي��ن، فاملدينة هادئة  العامني  اأي��دي احلركة مرتني يف  �صقط يف 
اإىل حد كبري غري اأن تر�صيخ الثقة يف الأمن اليومي مازال اأمامه �صوط 

حتقيق اأمريكي اإىل اأنه ل توجد اأدلة على �صقوط مدنيني قتلى.
اأنه كان على بعد ثالثة كيلومرتات من  اأو�صح  الذي  وقال عتيق اهلل، 
موقع الغارة “منذ اأعلن الأمريكيون ا�صرتاتيجيتهم اجلديدة ووقعوا 
التفاق اجلديد ازداد الو�صع �صوءا«. ي�صري التحول يف ت�صورات الأفغان 
على  توؤثر  اجلديدة  ال�صرتاتيجية  اأن  ي��رون  ب��داأوا  اأنهم  اإىل  العاديني 
بكثري  اأك��رب  احلاجة  اأن  توؤكد  اجلديدة  خماوفهم  اأن  غري  املتمردين. 
لبناء الثقة يف احلكومة املدعومة من الغرب. وقال جمال نا�صر اأمياك 
الذي ميلك عددا من املخابز يف املدينة “اأنا رجل اأعمال لكن ل ميكنني 
الذهاب اإىل اأي مكان بدون �صالح. رجال اأعمالنا واأغنياوؤنا فروا بالفعل 

من قندوز ومل يعد الأطفال يف اأمان«.
وتنت�صر عمليات اخلطف وال�صرقة ول يوجد �صعور يذكر بالثقة يف اأن 
حتقق احلكومة العدل اإذ يرى كثريون اأنها متورطة ب�صدة يف النتهاكات 

تاأتي  اأن  النا�س خائفني من  ك��ان  املا�صي  “يف  اهلل  وق��ال جنيب  طويل. 
حركة طالبان. اأما الآن فال اأحد يتحدث يف هذا الأمر«.

املدينة  و�صط  ب�صوت خافت وهو مييل على طاولة متجره يف  واأ�صاف 
م�صلحون  ي��وج��د  داخ��ل��ي��ة.  م�صاكل  لدينا  “الآن  اأح���د  ي�صمعه  ل  حتى 
ينجزون اأي �صيء تريده. يوجد نا�س يف هذه املدينة اإذا عرفوا اأن لديك 
مال ف�صياأتون اإىل متجرك وي�صرقونك يف و�صح النهار«. وخارج املدينة 
طائرات  لنريان  التعر�س  خطر  يظهر  �صلطانها  طالبان  تفر�س  حيث 
الهليكوبرت اأو املتمردين اأو العتقال يف عملية تطهري الأمر الذي يعني 
الأمامي.  اخلط  على  الواقعة  القرى  لأه��ايل  �صعوبة  اأك��رث  احلياة  اأن 
هليكوبرت  طائرات  بنريان  قتلى  �صخ�صا   16 �صقط  املا�صي  ال�صهر  يف 
اأمريكية يف غارة ليلية قرب قريتي كتل عام وغارو ق�صالق يف مقاطعة 
�صهردارا وهي منطقة تخ�صع اإىل حد كبري ل�صيطرة طالبان. وخل�س 

التي يرتكبها قادة ميلي�صيات مارقون يعملون دون خوف من العقاب.
وقال قائد �صرطة املدينة عبد احلميد حميدي “كلنا نعرف اأن ال�صالم ل 
ميكن اأن يتحقق بالقوة وحدها. فهو يحتاج للتنمية والقت�صاد. الأمن 

حت�صن كثريا عن العام املا�صي لكننا مل نحقق ما يتوقعه النا�س«.
وو�صف اأ�صد اهلل عمر خيل حاكم قندوز ما يرتدد عن تواطوؤ ر�صمي يف 
يخ�صي  ولكن يف حني  ال�صحة،  له من  اأ�صا�س  ل  باأنه  عمليات اخلطف 
اأكرث  اأي�صا باأن طالبان  كثريون طالبان فاإن كثريين غريهم ي�صعرون 

اأمانة وكفاءة من م�صوؤويل املدينة.
وقال مولوي خو�س حممد ن�صرتيار ع�صو املجل�س املحلي يف قندوز لو 
كانت هناك حكومة حقيقية يف و�صط قندوز ملا جلاأ النا�س اإىل طالبان 
من اأجل القرارات القانونية. الآن حتى النا�س من و�صط قندوز يلجاأون 

اإىل طالبان لت�صوية امل�صاكل القانونية.

مربحة  ال�����ص��وق  ه��ذه  تبقى  ج:   -
ج��دا ول��و اأنها اأق��ل ازده���ارا الآن. 
كثريا،  تتبدل  مل  الرحلة  وكلفة 
500 واأل����ف  وه����ي ت�����رتاوح ب���ني 
حد  اإىل  ت�صل  اأن  ومي��ك��ن  ي����ورو، 
كان  ح���ال  يف  ي����ورو  اآلف  خم�صة 

ال�صائق متواطئا يف العملية.
واإن متكنت ال�صبكة من مترير 6 
فهي  ليلة،  ك��ل  مهاجرا   15 اإىل 
حتقق اأرباحا هائلة يف وقت �صريع 
جدا. وجتني اأحيانا ما ي�صل اإىل 
األف يورو يف الليلة. وينبغي   15
الإ�صراع يف اإجناز التحقيقات لأن 
امل��ه��رب��ني غ��ال��ب��ا م��ا ي���ع���ودون اإىل 

بالدهم بعد ب�صعة اأ�صهر.
“الزبائن”  ع���دد  ك���ان  ق��ب��ل،  م��ن 
كانت  ق��ل��م��ا  اأن�����ه  ح���د  اإىل  ك���ب���ريا 
حت�����ص��ل ت�����ص��وي��ة ح�����ص��اب��ات. لكن 
�صجلت  كاليه،  خميم  تفكيك  مع 
عدة ح��وادث اإط��الق نار بني فرق 
خمتلفة من املهربني، من غري اأن 

توقع قتلى حتى الآن.
ومنذ كانون الثاين/يناير، متكن 
الهجرة  ل�صبط  الفرن�صي  املكتب 
 39 ال�����ص��رع��ي��ة م��ن تفكيك  غ��ري 
���ص��ب��ك��ة ل��ت��ه��ري��ب امل��ه��اج��ري��ن اإىل 
عن   10% بزيادة  اأي  بريطانيا، 
ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام املا�صي. 
�صخ�صا   150 م���ن  اأك����رث  وم��ث��ل 
اأمام قا�س وهم يواجهون عقوبة 
ع�صر  اإىل  ت�����ص��ل  مل�����دة  ال�����ص��ج��ن 
ت�����ص��ك��ي��ل ع�صابة  ب��ت��ه��م��ة  ���ص��ن��وات 
مل�����ص��اع��دة الإق����ام����ة ب�����ص��ورة غري 

�صرعية.

مع  تتوافق  ل  بب�صاطة  نيويورك 
ال�صيادة الأمريكية.

للرئي�س  ال��وف��ي��ة  هايلي  و���ص��ددت 
�صت�صتمر  ب��الده��ا  اأن  الأم���ريك���ي 
املهاجرين  دع�����م  يف  ب�����ص��خ��ائ��ه��ا 
وال���الج���ئ���ني ح����ول ال���ع���امل، لكن 
الهجرة  �صيا�صات  ح��ول  ق��رارات��ن��ا 
المريكيون  ي�����ص��ع��ه��ا  ان  ي��ج��ب 

دائما والمريكيون وحدهم.
العامة  اجل���م���ع���ي���ة  رئ���ي�������س  ورّد 
وزي���ر اخلارجية  امل��ت��ح��دة  ل���المم 
لجاك  م��ريو���ص��الف  ال�صلوفاكي 
عاملية  الهجرة م�صكلة  اأن  بيان  يف 
منددا  عاملية  ا�صتجابة  وتتطلب 

بالقرار الأمريكي.
واأ���ص��اف م��ريو���ص��الف ال���ذي نقل 
بريندن  با�صمه  امل��ت��ح��دث  ك��الم��ه 
اأف�صل  ال��ت��ع��ددي��ة  ت��ب��ق��ى  ف���ارم���ا، 

و�صيلة ملواجهة حتديات عاملية.
ولي���ة  م���ن  الأول  ال���ع���ام  ومت���ي���ز 
ترامب الرئا�صية بان�صحاب بالده 
م�صاريع  اأو  دول��ي��ة  ات��ف��اق��ات  م��ن 
حول  ع����دة  دول  ت�����ص��ّم  ات���ف���اق���ات 

العامل.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن خ��ط��ر عزلة، 
القوة  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�صبحت 
الوحيدة  الدولة  الأوىل،  العاملية 
خ����ارج ات��ف��اق ب��اري�����س ح���ول املناخ 
اىل  وي���ه���دف   2015 يف  امل���وق���ع 

احلد من ارتفاع حرارة الأر�س.

امل���ت���ح���دة،  امل���م���ل���ك���ة  اأح����ي����ان����ا يف 
م�صاعدين  عامة  ب�صورة  لديهم 
بتن�صيق  ي��ق��وم��ون  ال�����ص��م��ال،  يف 
ال�صائقني  م���ن  جم��م��وع��ة  ع��م��ل 
امل���ك���ل���ف���ني ج����ل����ب امل����ه����اج����ري����ن. 
لتحميل  ليال  ال�صائقون  ويتنقل 

املهاجرين يف �صاحنات.
ال�صبكات  بع�س  اأن  ن��الح��ظ  كما 
امل��ه��اج��ري��ن نقلهم  ت��ع��ر���س ع��ل��ى 
ال�صمال  وب��ح��ر  املان�س  بحر  ع��رب 
حتى  ب����ل  خ���ف���ي���ف���ة،  م����راك����ب  يف 
مراكب �صراعية �صغرية يف بع�س 

الأحيان.
- ����س: ه��ل ه���ذه ال�����ص��وق ل تزال 

مزدهرة؟

•• باري�س-اأ ف ب:

الكبري  امل����خ����ي����م  اإزال�������������ة  اأدت 
كاليه  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 
ب�صروطه  املعروف  فرن�صا  ب�صمال 
 2016 نهاية  املرتدية  ال�صحية 
و�صددت  امل��ه��اج��ري��ن،  ت�صتت  اإىل 
اإىل  تهريبهم  �صبكات  اإىل  �صربة 
مراجعة  عليها  حتمت  بريطانيا، 
ا�صرتاتيجياتها، بح�صب ما اأو�صح 
ل�صبط  الفرن�صي  املكتب  رئي�س 
جوليان  ال�صرعية  غ��ري  ال��ه��ج��رة 

جنتيل.
تفكيكك  ن��ت��ائ��ج  ه���ي  م���ا  �����س:   -

خميمات املهاجرين قبل �صنة؟
التي  املخيمات  تفكيك  اأث��ار  ج:   -
ك����ان ي��ق��ي��م ف��ي��ه��ا م���ا ب���ني �صبعة 
بلبلة  �صخ�س  اآلف  وع�صرة  اآلف 
ال�صرعية  يف �صبكات الهجرة غري 
طالبو  ك������ان  ع���م���ل���ه���ا.  زع����زع����ت 
الهجرة قبل ذلك جممعني وكان 
كبري  ق�صم  اأم��ر  يتولون  املهربون 
من  مقربة  على  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن 

املخيمات.
ن���ع���د نح�صي  ف���ل���م  ال����ي����وم،  اأم������ا 
“�صوى” 80 مهاجرا يتم العثور 
500 يف  اليوم، مقابل  عليهم يف 

ذروة حركة الهجرة.
مل  امل����ه����اج����ري����ن  اأن  ل�����و  وح����ت����ى 
كبرية  ب��اأع��داد  يتجمعون  ي��ع��ودوا 
يف ال�صمال، فاإن فرن�صا تبقى بلد 
ت���ران���زي���ت، وت��ب��ق��ى ح��رك��ة تدفق 
م�صتقر.  مب�����ص��ت��وى  امل��ه��اج��ري��ن 
يحددون  ال���ذي���ن  ه���م  امل���ه���رب���ون 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

قطاعا  املتحدة  ال��ولي��ات  اأ�صافت 
املهاجرين  ق���ط���اع  ه����و  ج����دي����دا 
امل�صاريع  لئحة  على  والالجئني، 
الطويلة  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ات  او 
ال���ت���ي ق����رر ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي 
دون���ال���د ت���رام���ب ان�����ص��ح��اب بالده 
اأن�صار  غ�����ص��ب  اأث�������ار  م����ا  م���ن���ه���ا، 

التعددية.
بيان  يف  ت���رام���ب  ادارة  واأع���ل���ن���ت 
لدى  الأم��ريك��ي��ة  البعثة  “اأبلغت 
ال���ع���ام  الأم��������ني  امل���ت���ح���دة  الأمم 
الوليات  ب��اأن  الدولية  للمنظمة 
املتحدة تنهي م�صاركتها يف امليثاق 

العاملي للهجرة«.
اجلمعية  يف  دول���ة   193 وك��ان��ت 
ال��ع��ام��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة تبنت يف 
بالإجماع   2016 �صبتمرب  اأيلول 
اع���الن���ا ���ص��ي��ا���ص��ي��ا غ���ري م���ل���زم هو 
لالجئني  ن�����ي�����وي�����ورك  اع����������الن 
حت�صني  اإىل  يهدف  وامل��ه��اج��ري��ن، 
يف  ال����دول����ي����ة  ال����الج����ئ����ني  اإدارة 
على  باحلفاظ  ويتعهد  امل�صتقبل 
حقوق الالجئني وم�صاعدتهم على 
اإعادة التوطني و�صمان ح�صولهم 

على التعليم والوظائف.
وبناء على هذا العالن، مت تكليف 
املفو�س ال�صامي ل�صوؤون الالجئني 
للمهاجرين  عاملي  ميثاق  اق��رتاح 

رئي�صة  ب�����ص��ورة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإىل 
خمبئني يف �صاحنات، لكن التكفل 
بعد  على  يتم  اأن  ميكن  الآن  بهم 
ال��ك��ي��ل��وم��رتات ع��ن كاليه،  م��ئ��ات 
يف م���واق���ع ك��ث��رية ي��ح��دده��ا لهم 

املهربون.
نالحظ  كاليه،  ع��رب  امل���رور  واإىل 
بريطانيا  اإىل  ال��رح��ل��ة  اأن  الآن 
بروتانيه  م�����ن  ان����ط����الق����ا  ت���ت���م 
والنورماندي، وحتى من اإ�صبانيا. 
كاليه  تق�صد  �صبكات  ه��ن��اك  ك��ان 
املهاجرين منها  باري�س جللب  اأو 
من  انطالقا  بال�صفن  واإر�صالهم 

مرفاأ بيلباو.
وروؤ�صاء هذه ال�صبكات املتمركزون 

ال��ه��ج��رة ويجتذبون  زخ��م ح��رك��ة 
املهاجرين الواثقني من العثور يف 
�صت�صاعدهم  �صبكات  على  فرن�صا 

على النتقال اإىل بريطانيا.
انت�صر  امل���خ���ي���م���ات،  اإزال��������ة  م���ن���ذ 
امل��ر���ص��ح��ون ل��ل��ه��ج��رة ع��ل��ى جميع 

الأرا�صي الفرن�صية.
غري  الهجرة  �صبكات  وا�صطرت   
التي  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإىل  ال�����ص��رع��ي��ة 
الألبان  عليها  ي�صيطر  ي���زال  ل 
والأكراد العراقيون، اإىل مراجعة 

ا�صرتاتيجياتهم.
- �س: ما هي طرق عمل املهربني 

اجلديدة؟
املهاجرين  نقل  يتم  زال  ما  ج:   -

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

دارفور  يف  ال��ن��اف��ذة  امل�صلحة  الف�صائل  اأح��د  زعيم  باعتقالها 
على  �صيطرتها  ال�صودانية  ال�صلطات  اأحكمت  ه��الل،  مو�صى 
اأنه قد يفتح  الإقليم امل�صطرب يف حترك يحذر حمللون من 

ف�صال جديدا من العنف.
املا�صي  الأ���ص��ب��وع  ال��ت��م��رد  ���ص��ودان��ي��ة ملكافحة  ق���وات  واع��ت��ق��ل��ت 
هالل، وهو م�صاعد �صابق للرئي�س عمر الب�صري، قرب منطقته 
عنيفة  ا�صتباكات  عقب  دارف����ور  �صمال  ولي���ة  يف  م�صرتيحة 

اأ�صفرت عن مقتل عدة اأ�صخا�س.
الدولية  الأزم���ات  اأب��ح��اث جمموعة  ل��دى مركز  املحلل  وق��ال 
م��اغ��ن��و���س ت��اي��ل��ر ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن��ه��ا حل��ظ��ة خطرية 

بالفعل.
يف  ت�صببوا  ه���الل،  مو�صى  على  قب�صهم  خ��الل  م��ن  واأ���ص��اف 
تاأليب فخذي قبيلة عربية خمتلفني من دارفور �صد بع�صهما 

البع�س.
وقامت قوات الدعم ال�صريع التي يقودها اأع�صاء اآخرون من 
املحاميد يف  باعتقال هالل، وهو زعيم فخذ  الرزيقات  قبيلة 

القبيلة ذاتها التي تعد اأكرب قبيلة عربية يف دارفور.

اآدم  اأحمد  لندن  جامعة  يف  امل�صاعد  الباحث  وق��ال 
“�صيوؤثر  واأ���ص��اف  ال��داخ��ل��ي.  القتتال  ب��داي��ة  ه��ذه 
وال�صتقرار يف  الأم��ن  �صك على  اعتقال هالل بال 

دارفور«.
وخالل ال�صنوات الأوىل من النزاع يف دارفور الذي 
اندلع عام 2003، قاتلت ف�صائل عربية اإىل جانب 
قوات حكومية �صد املتمردين الفارقة يف املنطقة. 
العربية  اجلنجويد  جمموعة  لح��ق��ا  ه��الل  وق���اد 
اأغار م�صلحوها على  والتي  املتحالفة مع احلكومة 
ال��ق��رى يف دارف����ور ح��ي��ث ق��ات��ل��وا امل��ت��م��ردي��ن الذين 
حملوا الأ�صلحة �صد حكومة اخلرطوم التي يهيمن 
اقت�صاديا  بتهمي�صهم  اإياها  متهمني  عليها،  العرب 
مئات  مقتل  اإىل  املتحدة  الأمم  وت�صري  و�صيا�صيا. 

الآلف ونزوح 2،5 مليون جراء النزاع.
وا�صُتخدمت قوات الدعم ال�صريع كذلك ل�صحق املتمردين يف 

حملة عنيفة اأطلقها الب�صري ملكافحة التمرد.
ومت عام 2007 ن�صر قوة حفظ �صالم م�صرتكة بني الحتاد 
الفريقي والأمم املتحدة يوناميد حلفظ ال�صتقرار يف دارفور 
الواقع يف غرب ال�صودان. وقال تايلر اإن كانت املعادلة ال�صابقة 

يف دارفور متمثلة بالعنف بني الف�صائل واملجموعات املتمردة... 
بني  الداخلي  العنف  هو  حاليا  خطورة  الأك��رث  العن�صر  ف��اإن 
ال�صفر فر�صته  ويواجه هالل حظرا على  العربية.  الف�صائل 
الأمم امل��ت��ح��دة ع��ل��ي��ه ف��ي��م��ا ا���ص��م��ه م����درج ع��ل��ى لئ��ح��ة اأف����راد 
يواجهون عقوبات لرتكابهم “فظائع تتعلق بحقوق الإن�صان” 

خالل ال�صنوات الأوىل من النزاع.

•• �صيول-اأ ف ب:

ح��م��ل��ت ك��وري��ا ال�����ص��م��ال��ي��ة ب��ع��ن��ف ام�����س ع��ل��ى الوليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبي املتهمتني بال�صعي اىل احلرب 
ع�صية اكرب تدريبات ع�صكرية جوية م�صرتكة للبلدين 
حتى الآن. و�صتبداأ تدريبات فيجيلنت اي�س التي ت�صارك 
230 طائرة بينها طائرات خفية من طراز  فيها نحو 
اليوم الثنني وت�صتمر خم�صة ايام.  “اف-22 رابرت”، 
بال�صتيا  �صاروخا  يانغ  بيونغ  اط��الق  بعيد  ت��اأت��ي  وه��ي 

عابرا للقارات ميكنه ا�صابة اأرا�صي الوليات املتحدة.
با�صم احلزب احلاكم،  الناطقة  ودانت �صحيفة رودون��غ 
افتتاحيتها  ال�صحيفة يف  الع�صكرية. وكتبت  التدريبات 

•• كابول-رويرتز:

قوات  اإن  اأفغان�صتان  يف  الرئي�صي  املخابرات  جهاز  ق��ال 
القوات  قائد  املا�صي  الأ���ص��ب��وع  قتلت  الأفغانية  الأم���ن 
“الوحدة  با�صم  امل��ع��روف��ة  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  اخل��ا���ص��ة يف 

احلمراء” يف اإقليم هلمند.
اإن املال �صاه وايل املعروف  اإدارة الأم��ن الوطني  وقالت 

كذلك با�صم املال نا�صر قتل يف عملية جوية يف هلمند.
والإق���ل���ي���م م���ن م��ع��اق��ل ط��ال��ب��ان وي��ق��ع يف ق��ل��ب جتارة 
اإن  ب��ي��ان الإدارة  ال��ب��الد. واأف����اد  امل��زده��رة يف  امل��خ��درات 
وايل اأ�صبح قائدا للوحدة احلمراء ونائبا حلاكم اإقليم 

ان  ميكن  ال�صمالية  ك��وري��ا  �صد  مفتوح  ا�صتفزاز  “انه 
ي����وؤدي اىل ح���رب ن��ووي��ة يف اي حل��ظ��ة«. وا���ص��اف��ت ان 
اللتني  اجلنوبية  ك��وري��ا  ودميتها  امل��ت��ح��دة  “الوليات 
تنزعان اىل احلرب �صيكون عليهما ان تبقيا يف ذهنيهما 
ان تدريباتهما الع�صكرية التي ت�صتهدف جمهورية كوريا 
ال�صعبية الدميوقراطية �صتكون عمال على القدر نف�صه 
اخلارجية  وزارة  وك��ان��ت  ذات����ي«.  لتدمري  اجل��ن��ون  م��ن 
الرئي�س دونالد  ادارة  ال�صبت  اتهمت  ال�صمالية  الكورية 
ب��اأي ثمن ع��رب هذه  ن��ووي��ة  ت��رام��ب بال�صعي اىل ح��رب 
ال��ت��دري��ب��ات اجل��وي��ة. م��ن جهته، ق��ال ه��رب��رت رميوند 
ماكما�صرت م�صت�صار المن القومي لرتامب ان احتمال 

وقوع حرب مع كوريا ال�صمالية يتعزز.

هلمند يف حكومة الظل قبل ثالث �صنوات و�صارك ب�صكل 
الأفغاين  اجلي�س  وي��ق��ول  طالبان.  هجمات  يف  مبا�صر 
باأ�صلحة  جم��ه��زة  احل��م��راء  ال��وح��دة  اأن  املعتقد  م��ن  اإن 
عيار  و�صواريخ  الليلية  ال��روؤي��ة  معدات  منها  متقدمة 
وبنادق هجومية  ثقيلة  ر�صا�صة  82 ملليمرتا ومدافع 
وايل  اإن  الوطني  الأم��ن  اإدارة  وقالت  ال�صنع.  اأمريكية 
يف  طالبان  ق��ادة  من  واثنني  انتحاري  مهاجم  مع  قتل 
املتحدة  ال��ولي��ات  وعملت  هلمند.  يف  مو�صى  قلعة  حي 
وتعزيز  لأفغان�صتان  اجل��وي  ال��دع��م  بناء  على  ج��اه��دة 
ان�صحاب  بعد  كافية  غري  بدت  التي  الهجومية  قدراته 

اأغلب القوات الأجنبية من البالد قبل ثالث �صنوات.

الدميوقراطي  ���ص��ل��ف��ه  ع��ه��د  يف 
ب��اراك اأوب��ام��ا. وق��د اتخذ تدابري 
عدة يف قطاع الهجرة يف الوليات 

املتحدة.
�صرحت ال�صفرية الأمريكية لدى 
نيكي  وزي��ر  برتبة  املتحدة  المم 
هايلي اأن الوليات املتحدة تفتخر 
باإرثها يف جمال الهجرة وبقيادتها 
لدعم ال�صعوب املهاجرة والالجئة 
م�صرية  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
اعالن  يف  العاملية  املقاربة  اأن  اإىل 

اإدارة ترامب، من دون  الهجرة يف 
حتديدها. واأ�صافت نتيجة لذلك 
الوليات  اأن  ترامب  الرئي�س  قرر 
امل���ت���ح���دة ���ص��ت��ن��ه��ي م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
ع��م��ل��ي��ة امل��ي��ث��اق ال��ت��ي ت��ه��دف اىل 
التو�صل اىل اجماع دويل يف الأمم 

املتحدة عام 2018.
كانون  م��ه��ام��ه يف  ت�����ص��ل��م��ه  وم��ن��ذ 
اجلمهوري  تعهد  ي��ن��اي��ر،  ال��ث��اين 
دون���ال���د ت���رام���ب الن�����ص��ح��اب من 
ع��دد م��ن الت��ف��اق��ات التي ابرمت 

ال�صنوي  ت��ق��ري��ره  يف  وال��الج��ئ��ني 
 .2018 يف  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  يف 
امل����ي����ث����اق على  ه�������ذا  و�����ص����ريت����ك����ز 
اطار  حتديد  هو  الأول  حمورين 
والثاين  ال�صكالية  على  الأج��وب��ة 

هو برنامج العمل.
املتحدة  الوليات  بعثة  واأو�صحت 
اعالن  اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل����دى 
احكاما عديدة  يت�صمن  نيويورك 
الهجرة  ق���وان���ني  م���ع  ت��ت��ن��اق�����س 
وال���ل���ج���وء الأم����ريك����ي����ة وم���ب���ادئ 

مهربو �ملهاجرين يف فرن�صا يبدلون طرق عملهم

كوريا �ل�صمالية تدين تدريبات بني و��صنطن و�صيول �ن�صحاب �أمريكي جديد من �تفاق دويل حول �لهجرة 

مقتل قائد �لقو�ت �خلا�صة حلركة طالبان 

�صخ�صيات عر�قية تنتقد دعوة ماكرون حلل »�حل�صد«

خرب�ء: ف�صل جديد من �لعنف يف د�رفور
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�نتهاء �ملحادثات �ل�صيا�صية يف فنزويال دون �تفاق 
•• كاراكا�س-رويرتز:

مل يتو�صل اأع�صاء يف حكومة فنزويال وائتالف معار�س اإىل اتفاق يف جولة 
جديدة من املحادثات يف جمهورية الدومينيكان اأم�س الأول تهدف اإىل حل 
الأزمة ال�صيا�صية التي ت�صهدها الدولة الع�صو يف منظمة البلدان امل�صدرة 

للبرتول )اأوبك( لكنهم يعتزمون الجتماع مرة اأخرى بعد اأ�صبوعني.
وف�صلت عدة جهود للو�صاطة يف ال�صنوات القليلة املا�صية. ويتهم املعار�صون 
الوقت يف حني يقول  با�صتغالل احل��وار لك�صب  الرئي�س نيكول�س م��ادورو 

الرئي�س اإن املعار�صة تف�صل العنف.
ول يتوقع الكثريون يف فنزويال اأن حتقق املحادثات انفراجة بعد اأن �صعر 
اإعادة  حملة  قبيل  ل�صلطاته  الرئي�س  تدعيم  م��ن  ب��الإح��ب��اط  املعار�صون 

النتخابات املرجح اأن جترى يف 2018.
وي�صغط ائ��ت��الف ال��وح��دة ال��دمي��ق��راط��ي، ال��ذي ف�صل يف الإط��اح��ة بحكم 
العام  ه��ذا  �صابق  وق��ت  يف  �صهورا  ا�صتمرت  ���ص��وارع  احتجاجات  يف  م���ادورو 
قبل ان ينزلق يف هوة اقتتال داخلي، من اأجل �صمان اإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة.
ويريد الئتالف كذلك ممرا للم�صاعدات الإن�صانية الأجنبية للتخفيف من 
حدة واحدة من اأ�صواأ الأزمات القت�صادية يف التاريخ احلديث كما يطالب 

باحلرية ملئات ال�صجناء واحرتام الربملان الذي تقوده املعار�صة.
اأحد امل�صاركني يف املحادثات طلب عدم الك�صف عن هويته لأنه غري  وقال 
م�صرح له باحلديث لو�صائل الإعالم اإن احلكومة واملعار�صة مل تتفقا على 

اأي نقاط رئي�صية.
 

الأطباء  �صوجنيدما كبرية  واكدت 
يف م�صت�صفى �صكاي اخلا�س للطب 
يعربون  “املر�صى  ان  التقليدي، 
ال��ب��ال��غ للعالجات  ارت��ي��اح��ه��م  ع��ن 
الكوريان  م��وظ��ف��اه  يقدمها  ال��ت��ي 
ال�صماليان اللذان يجتذبان مزيدا 

من الزبائن.
انهما  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  وا����ص���اف���ت 
�صعيدان  وه��م��ا  بحما�س  ي��ع��م��الن 
وخل�صت  منغوليا.  يف  لوجودهما 
ال�صابق  ال��ط��ب��ي��ب  ان  ال���ق���ول  اىل 
ط��ل��ب م��ن ال��ع��ي��ادة جت��دي��د عقده 

عندما تنتهي مدته.

ملوظفينا  ندفع  كما  بال�صبط  لهم 
نف�صه  ع��م��ل  ل������دوام  امل��ن��غ��ول��ي��ني، 

ي�صتمر ثماين �صاعات يوميا.
والم������ر اخل������ارج ع���ن امل����األ����وف ان 
اأطباء  يعملون  �صماليني  ك��وري��ني 
يعاجلون بوخز الأبر ويدويا، وهي 
تقنيات كورية تقليدية �صائعة جدا 

يف البالد.
ال��ت��ي ت��وؤم��ن لهم املواد  وال��ع��ي��ادات 
الرواتب  تدفع  وال�صكن،  الغذائية 
مبا�صرة اىل �صفارة كوريا ال�صمالية، 
كما علمت فران�س بر�س. ورف�صت 

ال�صفارة التعليق.

عقودهم  فرتة  انتهاء  بعد  البالد، 
يف اآب اغ�صط�س.

وق����������������ال حم��������ام��������ي ال�����������ص�����رك�����ة 
لفران�س  ت�صا�صيكر  ت�صوغتبايارين 
لأن  ب��خ��دم��ات��ه��م  “ا�صتعنا  ب��ر���س 
للعمل  امل����وؤه����ل����ني  امل���ون���غ���ول���ي���ني 
غري  ك���ان���وا  اخل��ي��اط��ة  اآلت  ع��ل��ى 

متوافرين«.
عملهم،  �صروط  عن  الدفاع  وقبل 
“ال�صحافة  ان  ب��ان��زع��اج  ا����ص���اف 
ت���دع���ي زورا  ال���ك���وري���ة اجل��ن��وب��ي��ة 
وب��ه��ت��ان��ا ان��ن��ا ن��دف��ع ل��ه��م اجورهم 
ندفع   )...( ت��ي-���ص��ريت  ق��م�����ص��ان 

•• اوالن باتور-اأ ف ب:

الذين  ال�صماليون  الكوريون  ب��ات 
منغوليا  يف  الأل���ف  ع��دده��م  يناهز 
النادرة  ال��دمي��وق��راط��ي��ات  اإح����دى 
ال����ع����امل،  ت�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��م يف  ال����ت����ي 
البلد  ه��ذا  مغادرة  اىل  م�صطرين 
البناء  ور�����س  اع��م��ال��ه��م يف  وت����رك 
بوخز  للعالج  طبية  ع��ي��ادات  يف  او 

الأبر.
كان  نوفمرب،  ال��ث��اين  ت�صرين  ويف 
الذين  ال�صماليني  الكوريني  ع��دد 
ال�صا�صع  ال��ب��ل��د  ه����ذا  يف  ي��ع��م��ل��ون 
يتعر�صون  م���ا  وغ��ال��ب��ا   ،1200
ظروف  يف  ويعي�صون  لال�صتغالل 

�صعبة.
احلري�صة  ب�����ات�����ور  اولن  ل���ك���ن 
الدولية  ال��ع��ق��وب��ات  تطبيق  ع��ل��ى 
جونغ- كيم  نظام  على  املفرو�صة 
عليهم  يتعني  اإن����ذارا  وج��ه��ت  اون، 
نهاية  ق���ب���ل  امل������غ������ادرة  مب���وج���ب���ه 
2017، لأن عقود العمل املمنوحة 

لهم مدة �صنة، لن جتدد.
اودونباتار  �صيجيخوغني  وق����ال 
امل�صوؤول الكبري يف وزارة اخلارجية 
امل��ن��غ��ول��ي��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
عقودهم،  �صالحية  تنتهي  عندما 
اخلا�صة  ال�����ص��رك��ات  ت�صتطيع  ل��ن 
جديدة،  بعقود  اق��رتاح��ات  تقدمي 

ب�صبب قرار المم املتحدة.
الف  مئة  ان  املتحدة  الأمم  وت��رى 
اخلارج،  يف  يعملون  �صمايل  ك��وري 

جنوب �أفريقيا و�ملغرب 
ي�صتاأنفان �لعالقات �لدبلوما�صية 

 •• جوهان�صربج-رويرتز:

ام�س  ن�صرت  �صحفية  مقابلة  يف  اأفريقيا  جنوب  رئي�س  زوم��ا  جاكوب  ق��ال 
بعد  الدبلوما�صية  العالقات  �صي�صتاأنفان  واملغرب  اأفريقيا  جنوب  اإن  الأحد 
وا�صتدعى  بريتوريا.  �صفريه من  املغرب  �صحب  �صنوات من  ع�صر  اأك��رث من 
اع���رتف رئي�صها  اأن  ب��ع��د   2004 اأف��ري��ق��ي��ا يف  ���ص��ف��ريه م��ن ج��ن��وب  امل��غ��رب 
اإنه جزء  املغرب  الذي يقول  الغربية  ال�صحراء  باإقليم  ثابو مبيكي  ال�صابق 
اأفريقي ونحن  “املغرب بلد  اأرا�صيه. وقال زوما ل�صحيفة �صيتي بر�س  من 
كانوا  ح��ال:  اأي  على  بيننا  م�صاكل  هناك  تكن  مل  معه...  للعالقات  نحتاج 
هم من بداأوا بقطع العالقات الدبلوما�صية«. والتقى زوما بالعاهل املغربي 
امللك حممد ال�صاد�س الأ�صبوع املا�صي على هام�س قمة لالحتاد الأفريقي 
املغاربة يف الجتماع  امل�صوؤولني  الأوروب��ي. وقال زوما عن موقف  والحت��اد 
فاإن  الغربية،  ال�صحراء  ب�صاأن ق�صايا  اختلفنا  لو  باأننا حتى  ي�صعرون  “هم 
البلدين يجب اأن تربطهما عالقات«. وموقف جنوب اأفريقيا الر�صمي كما 
اأكده زوما يف اإحدى خطبه هو اأنها تدعم حق تقرير امل�صري واإنهاء ال�صتعمار 
يف ال�صحراء الغربية. ولي�س من املتوقع اأن يرحب حزب املوؤمتر الأفريقي 

الذي يتزعمه زوما بقرار ا�صتئناف العالقات الدبلوما�صية مع املغرب.

زعيم كوريا �ل�صمالية يتفقد 
م�صنعًا ملركبات �إطالق �ل�صو�ريخ

•• �صيول-وكاالت:

اإنتاج  فيه  يتم  ب��اأن��ه  يعتقد  م�صنعاً  اأون  جونغ  كيم  ال�صمالية  ك��وري��ا  زعيم  تفقد 
الإطارات اخلا�صة مبركبات اإطالق ال�صواريخ املتنقلة)TEL( ل�صاروخ هوا�صونغ-
15 البالي�صتي العابر للقارات الذي اأطلقته موؤخراً كوريا ال�صمالية. واأفادت وكالة 
قام  اأون  جونغ  كيم  الزعيم  ب��اأن  الأح��د  ام�س  ال�صمالية  الكورية  الر�صمية  الأن��ب��اء 
الإط��ارات يف مدينة مانبو يف  ل�صناعة  “اأمنوك كانغ”  اإىل م�صنع  بزيارة تفقدية 
اإقليم جاكانغ. وقالت اإن الزعيم كيم تفقد الإطارات املختلفة التي يتم اإنتاجها يف 
املتنقلة  ال�صواريخ  اإطالق  الكبرية احلجم واخلا�صة مبركبات  امل�صنع، والإط��ارات 
التي مت تطويرها موؤخراً، واأو�صحت اأن الزعيم كيم اأمر بتطوير واإنتاج الإطارات 

الكبرية احلجم اخلا�صة مبركبة ذاتية الدفع ذات 9 حماور .

وي����ن����ام ال��ق�����ص��م الك������رب م��ن��ه��م يف 
لهم  ي�صمح  ان  دون  م��ن  ال���ور����س، 

بالقيام بنزهة وحدهم يف املدينة.
يف  احل���رارة  درج���ات  تتدنى  وفيما 
اولن-ب��ات��ور اىل 40 درج��ة حتت 
دون  من  كثريون  “يعي�س  ال�صفر 
التي  ل��ل��م��ب��اين  اق��ب��ي��ة  ت��دف��ئ��ة يف 
لفران�س  يقول  كما  ي�صيدونها”، 
جنوبي  ك���������وري  ن����ا�����ص����ط  ب�����ر������س 

م�صيحي.
ال���ذي طلب  النا�صط  ه��ذا  وح���اول 
التكتم على هويته لأ�صباب امنية، 
م�صاعدة عمال كوريني �صماليني يف 
منغوليا. لكن “اللقاء بهم مبا�صرة 
ا�صبح م�صاألة حمفوفة باملخاطر”، 
كما قال. وبقلق ا�صاف كنت ات�صل 
بهم عرب و�صيط، لكن هذا الرجل 

اختفى فجاأة.
وعلى مقربة من ور�صة ي�صتغل بها 
ك��وري��ون ���ص��م��ال��ي��ون، ه��اج��م عمال 
فران�س  �صحافيي  م��ن  جم��م��وع��ة 
بر�س ورف�صوا الرد على ا�صئلتهم.

وت��ث��ري ظ����روف ال�����ص��الم��ة اجلدل 
لقي  �صبتمرب،  اأي��ل��ول  ففي  اي�صا. 
ال�صابعة  يف  ���ص��م��ايل  ك���وري  ع��ام��ل 
ع��م��ره م�صرعه،  م��ن  وال��ع�����ص��ري��ن 
البناء  قيد  برج  �صقوطه من  لدى 

يف اولن باتور.
الن�صيج،  ���ص��ن��اع��ة  ���ص��ع��ي��د  ع���ل���ى 
غ���ادر ح���واىل م��ائ��ة ك���وري �صمايل 
م�����ص��ان��ع غ���وب���ي ك���ا����ص���م���ريي اول 
�صركة م�صنعة لن�صيج الك�صمري يف 

للعمالت  ثمينا  م�صدرا  ي�صكلون 
ير�صلون  ال��ت��ي  ل��ب��ل��ده��م  ال�����ص��ع��ب��ة 
مليون   500 ح��واىل  �صنويا  اليها 

دولر.
ن��ووي��ة جديدة  اع��ق��اب جتربة  ويف 
اج���رت���ه���ا ب���ي���ون���غ ي���ان���غ يف اأي���ل���ول 
���ص��ب��ت��م��رب، ت��ب��ن��ى جم��ل�����س الأم����ن 
الدولية قرارا ياأمر البلدان املعنية 
ب��ال��ت��وق��ف ع���ن م��ن��ح رع���اي���ا كوريا 

ال�صمالية اذونات عمل.
يعمل الق�صم الكرب من املهاجرين 
ال�صني  يف  ال�صماليني  ال��ك��وري��ني 
منهم  ال���ب���ع�������س  ل���ك���ن  ورو�����ص����ي����ا، 
ي�����ج�����ازف ب����ال����و�����ص����ول ح���ت���ى اىل 
اف��ري��ق��ي��ا وال�����ص��رق الو����ص���ط. ومع 
من  واح���دا  منغوليا  تعد  ب��ول��ن��دا، 
النادرة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ب��ل��دان 

التي تفتح لهم ابوابها.
ظروفهم  على  يح�صدون  ل  وه��م 
احلياتية يف اخلارج، اذ انهم يعملون 
من 12 اىل 16 �صاعة يوميا، مع 
وت�صادر  ال�صهر،  يف  عطلة  ي��وم��ي 
بيونغ يانغ ما بني �صبعني وت�صعني 
 300 باملئة من رواتبهم )ما بني 
اعلنت  كما  ���ص��ه��ري��ا(،  دولر  وال���ف 

وزارة اخلارجية الأمريكية.
�صركات  ت�����ص��ت��ه��ر  م��ن��غ��ول��ي��ا،  ويف 
ب���اأن���ه���ا توظف  ال���ع���ام���ة  ال����ص���غ���ال 
لقدراتهم  نظرا  �صماليني  كوريني 
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��اأع��ب��اء ع��م��ل �صعب 
تذمر  بال  طويال،  وقتا  وي�صتغرق 

او تاأفف.

•• باما-رويرتز:

البالد  �صرق  ل�صمال  خطة  النيجريية  احلكومة  ل��دى 
الذي مزقه �صراع م�صتمر منذ ثمانية اأعوام مع جماعة 
بوكو حرام تتمثل يف اإيواء النازحني يف بلدات حم�صنة 
ليحمي  ال��ري��ف  ب��اق��ي  ي�صرتك  بينما  مب���زارع  حم��اط��ة 

نف�صه بنف�صه.
وروؤية احلكومة النيجريية لولية بورنو، بوؤرة احلرب 
ال�صمال  ب��ال��واق��ع يف  ���ص��ارخ  اع���رتاف  ه��ي  الت�صدد  على 

ال�صرقي.
وعلى مدار عامني قال اجلي�س واحلكومة اإن بوكو حرام 

ُهزمت متاما ويجري التخل�س مما تبقى منها.
لكن اجلي�س غري قادر اإىل حد كبري على ال�صيطرة على 
الأرا�صي خارج املدن والبلدات التي ا�صتعادها من بوكو 
ح��رام. وه��ذا يعني اأن الكثري من نحو مليوين ن��ازح يف 
اأنحاء �صمال �صرق البالد ل ميكنهم العودة اإىل منازلهم 

يف املناطق الريفية.
ل  النا�س  اإن  ب��ورن��و  ولي��ة  حاكم  �صيتيما  كا�صيم  وق��ال 

ميكنهم العي�س يف قرى �صغرية.
النا�س يف خم�س  كل  “هدفنا هو جمع  ل��روي��رتز  وق��ال 
م�صتوطنات ح�صرية رئي�صية وتوفري جميع �صبل املعي�صة 
لهم، التعليم والرعاية ال�صحية والأمن بالطبع... اإنه 

حل طويل املدى بالتاأكيد«.
وال���ه���دف م��ن اخل��ط��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��زء ال�����ص��رق��ي من 
ت��ك��ون برناجما  اأن  ب��ام��ا،  ب��ل��دة  امل��رت��ك��زة على  ال��ولي��ة، 
اإن  اأخرى من بورنو  اأنحاء  جتريبيا يجري تطبيقه يف 

جنح.
وقال �صيتيما اإن اأفراد جمموعة تعرف حاليا بقوة املهام 

املدنية امل�صرتكة �صي�صبحون حرا�صا للمزارع.
دوريات  �صينظمون  النيجريية  الأمن  قوات  ومب�صاعدة 
يف ن��ط��اق خم�صة ك��ي��ل��وم��رتات ح��ول ك��ل ب��ل��دة حم�صنة 
و�صيعملون على تاأمني هذه املنطقة بحيث ميكن للنا�س 

الزراعة بها.

* حماية
الإن�صانية  ال�����ص��وؤون  من�صق  ن��ائ��ب  ل��ون��دب��رج  بيرت  ق��ال 
ي���راأ����س عمليات  ال����ذي  ن��ي��ج��ريي��ا،  امل��ت��ح��دة يف  ب�����الأمم 

املنظمة يف �صمال �صرق البالد، اإن اإعادة اإعمار بلدة باما 
ثاين اأكرب بلدة يف الولية “منطقية«.

كانت  اإذا  للعودة  متحم�صون  “النا�س  ل��روي��رتز  وق���ال 
ال��ظ��روف م��وات��ي��ة واآم��ن��ة وحت��ف��ظ اآدم��ي��ت��ه��م وبالطبع 

ينبغي اأن تكون طواعية«.
وت�صمل  الأوىل.  مراحلها  يف  احل��اك��م  خطة  ت���زال  وم��ا 
اإع�����ادة اآلف الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ف����روا م��ن ب��ل��دة باما 
واملناطق املحيطة وجلاأوا اإىل خميمات يف مايدوجوري 

وغريها.
غادرها  التي  باما  مثل  ب��ل��دات  يف  ت�صكينهم  و�صيجري 
قبل  ح��رام  بوكو  عليها  �صيطرت  عندما  �صكانها  معظم 
بعد  ال�صيطرة عليها  ا�صتعاد اجلي�س  لكن  اأع��وام  ثالثة 

ذلك.
ومل يت�صح بعد كيف �صيجري ت�صكني العائدين. ويوجد 
لل�صكان  م��ك��ت��ظ  خم��ي��م  يف  �صخ�س  األ����ف   15 ب��ال��ف��ع��ل 
املحليني النازحني اأقامه اجلي�س بعد ا�صتعادة ال�صيطرة 

على البلدة.

* منازل جديدة
اآلف منزل  ث��الث��ة  ل��ب��ن��اء  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة خ��ط��ط��ا 
قدرة  ب�����ص��اأن  قلق  ه��ن��اك  زال  م��ا  لكن  ب��ام��ا.  يف منطقة 
الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ج���رى اإر���ص��ال��ه��م اإىل ال��ب��ل��دة على 
يكن  مل  منهم  الكثري  لأن  ن��ظ��را  ال��و���ص��ع  م��ع  التكيف 

يعي�س هناك من قبل.
ب��ام��ا عن�صر  اإىل  ال��ن��ا���س  نقل  اأن  اإىل  ل��ون��دب��رج  واأ���ص��ار 
واحد فقط م�صيفا “اإذا مل ي�صتاأنف حمرك القت�صاد 
يعودون  الأ�صخا�س  ه��وؤلء  باأن  العمل فهناك خماطرة 
على  العتماد”  ���ص��دي��دي  فيها  ي�صبحون  اأم��اك��ن  اإىل 

امل�صاعدات.
ت��ر���ص��ي��م احل����دود ب��ني البلدات  اإن  اإغ���اث���ة  وق���ال ع��م��ال 
املح�صنة والريف غري اخلا�صع للقانون يعني اأن النا�س 
اأو  ل��دي��ه��م خ��ي��ارا واح����دا: العي�س يف ح��ج��ر اف��رتا���ص��ي 
العودة اإىل منازلهم يف الريف حيث تنت�صر بوكو حرام 
وتعاملهم قوات الأمن باعتبارهم متعاطفني حمتملني 

مع اجلماعة املت�صددة.
واأم�س الأول قتل ما ل يقل عن 13 �صخ�صا بينما اأ�صيب 

53 �صخ�صا يف هجوم نفذه انتحاريون يف بلدة بيو.

)�لبلد�ت �ملح�صنة( ��صرت�تيجية نيجرييا �جلديدة �صد بوكو حر�م 

�لعقوبات �لدولية ت�صغط على �لكوريني �ل�صماليني مبنغوليا

مزيد  اع���ط���اء  اىل  “تهدف   11
موؤكدا  للنتائج”،  ال�صمانات  من 
النتائج  لقبول  م�صتعدون  “نحن 
املعايري  ه��ذه  تطبيق  ع��ن  املنبثقة 
�صفافية  ���ص��م��ان  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

العملية«.
انقلبت  ف��رز ال���ص��وات  وم��ع تقدم 
ج����دا، مل�صلحة  امل��ت��ق��ارب��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
ح�صل  ال���ذي  اي��رن��ان��دي��ز  الرئي�س 
من  ب��امل��ئ��ة   42،92 ع��ل��ى  وف��ق��ه��ا 
باملئة   41،42 م��ق��اب��ل  ال����ص���وات 
ف���رز  ب���ع���د  اهلل  ن�������ص���ر  خل�������ص���م���ه 

94،31 باملئة من ال�صوات.

املحكمة العليا وي�صمح له بالتقدم 
لولية ثانية مع ان الد�صتور مينع 

ذلك.
ق�������ال م�����دي�����ر ح���م���ل���ة ن�������ص���ر اهلل 
�صد  امل��ع��ار���ص��ة  “حتالف  م��ر���ص��ح 
ان  لل�صحافيني  الديكتاتورية” 
حزبه يعمل من اجل التو�صل اىل 
اتفاق مع رئي�س املحكمة النتخابية 
العليا ديفيد ماتامورو�س ملوا�صلة 
معايري  ا�صا�س  على  الأ�صوات  فرز 

حمددة.
وا����ص���اف م���ارل���ون او����ص���وا ان هذه 
عددها  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي  “املطالب” 

فران�س بر�س ان عددا من عنا�صر 
من  خ��رج��وا  الع�صكرية  ال�����ص��رط��ة 
اح����راج وه���م ي��ط��ل��ق��ون ال��ن��ار مثل 
امل��ج��ان��ني وق��ت��ل��وه��ا ب��ر���ص��ا���ص��ة يف 

الراأ�س.
اىل  دع�����ا  ال������ذي  اهلل  ن�����ص��ر  ودان 
الرئي�س  ان����ق����الب  ال���ت���ظ���اه���رات، 
امل���ر����ص���ح غ����ري ال�������ص���رع���ي لإع������ادة 

انتخابه.
ولية  يف  ال��ف��وز  ايرنانديز  وي��اأم��ل 
ث��ان��ي��ة ل��ك��ن امل��ع��ار���ص��ة ت��ط��ع��ن يف 
ي�صتند  لأن����ه  ت��ر���ص��ح��ه  ���ص��الح��ي��ة 
ا�صدرته  ل��ل��ج��دل  م��ث��ري  ق���رار  اىل 

دايانا  كيمربيل  تدعى  العمر  من 
بالر�صا�س  ا�صابتها  بعد  فو�صيكا 
ل����ي����ل اجل����م����ع����ة ال���������ص����ب����ت خ����الل 
�صلفادور  ان�����ص��ار  ب���ني  م��واج��ه��ات 
حي  يف  وال���������ص����رط����ة  اهلل  ن�������ص���ر 

فيانويفا ب�صرق العا�صمة.
كارلو�س  ال�������ص���اب���ة  وال������د  وات����ه����م 
الع�صكرية  ال�����ص��رط��ة  ف��ون�����ص��ي��ك��ا 
على  النار  باطالق  النظام  حلفظ 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  واع��ل��ن��ت  اب��ن��ت��ه. 
حتقيق  فتح  الع�صكرية  وال�صرطة 

يف هذه الق�صية.
وروت لويزا �صقيقة ال�صابة لوكالة 

•• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب:

اإعالن  تنتظر  هندورا�س  زال��ت  ما 
الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ف��ائ��ز 
ا���ص��ب��وع وتناف�س  ال��ت��ي ج���رت ق��ب��ل 
املنتهية  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  ف��ي��ه 
ايرنانديز  اورلن��دو  خ��وان  وليته 
مر�صح  اهلل  ن�������ص���ر  و�����ص����ل����ف����ادور 
تراجعت  التي  الي�صارية  املعار�صة 
الطوارئ  ح��ال��ة  ب�صبب  ال�����ص��ارع  يف 

وومنع التجول.
املنتهية  الرئي�س  حكومة  واعلنت 
ايرنانديز  اورلن��دو  خ��وان  وليته 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  يت�صدر  ال���ذي 
التي جتري يف دورة واحدة، ح�صب 
خ�صمه  يرف�صه  لالأ�صوات  تعداد 
الطوارئ  حالة  اجلمعة  الي�صاري، 
لع�صرة اأيام لو�صع حد للتظاهرات 

الحتجاجية.
واع����ل����ن امل���ر����ص���ح���ان ف���وزه���م���ا يف 

القرتاع الرئا�صي.
وبعد منع للتجول ملدة 12 �صاعة، 
تيغو�صيغالبا  العا�صمة  ا�صتيقظت 
ع���ل���ى ����ص���دم���ة ت���ظ���اه���رات الي�����ام 
متفحمة  ب��ق��اي��ا  و���ص��ط  الخ������رية، 
امل�صاء وحجارة  اقيمت يف  حلواجز 

ر�صق بها رجال ال�صرطة.
وع���ل���ى اجل��������دران ُك���ت���ب���ت ع���ب���ارات 
وليته،  املنتهية  للرئي�س  معادية 
الديكتاتور  اي��ه��ا  ارح���ل  بينها  م��ن 

ومزور.
ع�صرة  ال��ت��اع�����ص��ة  ���ص��اب��ة يف  ُق��ت��ل��ت 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ب���داأت الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي حماكمة رج��ل الأع��م��ال ال��رتك��ي م��ن اأ�صل 
تربطه  ال��ذي  بنيويورك. و�صراب  ر�صا �صراب، يف مانهاتن،  اإي��راين 
اأدار م�صروع  اأردوغ��ان،  بالرئي�س الرتكي، رجب طيب  عالقات قوية 
العقوبات  على  الل��ت��ف��اف  اأج��ل  م��ن  ب��ال��ذه��ب،  النفط  ملبادلة  حمكم 
الدولية �صد اإي��ران، ويتهم بتلقي دعم من اأق��ارب وحلفاء ل��وزراء يف 
احلكومة الرتكية. وقد اعتقلت ال�صلطات الأمريكية �صراب يف مار�س 
)اآذار( 2016، عندما كان مي�صي عطلته يف ميامي بولية فلوريدا. 
ولكن كما اأ�صار يف جملة “فورين اأفريز”، مريان جينجريا�س، اأ�صتاذ 
البحرية  للكلية  التابع  الوطني  الأم���ن  ���ص��وؤون  ق�صم  ل��دى  م�صاعد 
للدرا�صات العليا يف مونتريي، كاليفورنيا، وهو موؤلف كتاب “�صقوط 
فور  العثمانية”،  الإمرباطورية  ونهاية  العظمى  احلرب  ال�صلطنة: 

بدء حماكمة �صراب، اأ�صقطت تلك التهم عنه. 
من متهم اإىل �ساهد

اأم��ام حمكمة  ثانية  مرة  �صراب  ي�صري جنجريا�س، ظهر  كما  ولكن، 
اأمريكية، لكي يكون �صاهداً، وليقول اإنه قدم ر�صى اإىل وزير اقت�صاد 

تركي، من اأجل التحايل على العقوبات �صد اإيران.
قد  لأن���ه  اأردوغ������ان  غ�صب  الق�صية  ت��ل��ك  اأث����ارت  ال��ك��ات��ب،  وبح�صب 

اإي��ران، ما دفعه ملهاجمة الوليات املتحدة،  يثبت تورطه يف م�صاعدة 
وانتقادها بحجة ال�صقوط يف فخ لإ�صقاط النظام الرتكي.

اجلرمية املنظمة
حالة  عن  من��وذج��اً  اإل  �صراب  ق�صية  لي�صت  جينجريا�س،  وباعتقاد 
اأو�صع يف تركيا تتمثل يف عودة ظهور اجلرمية املنظمة. فقد انت�صرت 
والتهريب  امل�صروعة  غري  التجارة  الأخ��رية،  الع�صر  ال�صنوات  خالل 
ع��رب جميع اأن��ح��اء ال��ب��الد. وي��ع��ود ج���زء م��ن ذل���ك ال��ت��و���ص��ع لندلع 
2011، ول���رتدي احل��ال��ة الأم��ن��ي��ة يف  احل��رب الأه��ل��ي��ة يف �صوريا يف 
العراق بعد ظهور داع�س يف 2014. وقد اأدت تلك احلالة من عدم 
ال�صتقرار لنفجار يف عمليات التهريب على طول احلدود اجلنوبية 
اأحبط ق�صم مكافحة املخدرات والتهرب  املثال،  لرتكيا. وعلى �صبيل 
واجلرمية املنظمة يف تركيا، )ك��وم(، يف 2009 قرابة 800 عملية 
غري م�صروعة لتهريب نفط، فيما قفز الرقم اإىل 5000 عملية يف 
عام 2011 ، واعتقل نحو 8000 �صخ�س بتهم تهريب الهريويني.

ارتباط
امل�صروعة  غ��ري  ال��ت��ج��ارة  يف  ال��زي��ادة  تلك  ترتبط  ال��ك��ات��ب،  وبح�صب 
باأردوغان وحكومته. فقد ف�صلوا عامة مبمار�صة احلزم، اأو الت�صميم 
بال�صمت  اأت���راك  م�صوؤولون  لذ  كما  التحديات.  تلك  مواجهة  على 
عن  طويل،  ولوقت  اأنقرة،  وامتنعت  التهريب،  عمليات  ارتفاع  حيال 

ب��اإغ��الق ح��دوده��ا م��ع �صوريا رغ��م زيادة  ل��ن��داءات دول��ي��ة  ال�صتجابة 
عدد املقاتلني الأجانب العابرين اإىل �صوريا عرب الأرا�صي الرتكية. 
اإل  كيلومرت   900 بطول  ح��دودي  ج��دار  لبناء  اأن��ق��رة  تتحرك  ومل 
تاأت  ومل   .2016 )اآب(،  اأغ�صط�س  يف  ل�صوريا  ال��رتك��ي  ال��غ��زو  بعد 
100 طن من النفط املهرب،  العتقالت الأخرية وال�صتيالء على 
يف مار�س)اآذار( الأخري، اإل بعد �صغط دويل جاء اإثر �صدور تقارير 
جديدة عن عمليات تهريب للنفط وعمليات غري م�صروعة متت بني 

تركيا ومناطق خا�صعة لداع�س.
  ل مبالة وتورط

تورطت  الرتكية  احلكومة  اأن  يبدو  الالمبالة،  حالة  اإىل  واإ�صافة   
مبا�صرة يف ذلك الن�صاط الإجرامي. وقد ظهرت اأكرث الأدلة الدامغة 
اأتراك  2013، عندما اعتقل حمققون  يف دي�صمرب ) كانون الأول( 
�صراب واأبناء اأربعة وزراء بارزين من احلزب احلاكم يف تركيا )اأي كي 
بي( بتهم غ�صيل اأموال ودفع ر�صى، وتهريب يتعلق بخرق عقوبات �صد 
اإيران. وكان لدى اأردوغان عالقات وثيقة باأولئك الوزراء، وحيث كان 
رئي�صاً للحكومة الرتكية.  ويقول الكاتب اإنه رغم ت�صبب التحقيقات 
با�صتقالة عدد من وزراء اآي كي بي، هاجم اأردوغان عالنية م�صوؤولني 
يف ق�صم مكافحة اجلرمية )كوم(، و�صواهم من البريقراطيني ب�صبب 

ما اعتربه” انقالباً ق�صائياً«. 

هل حتولت تركيا �إىل دولة للمافيا؟ 

هندور��س تنتظر �إعالن �لفائز يف �لنتخابات �لرئا�صية 



االثنني   4   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12189  
Monday  4   December   2017  -  Issue No   12189

15

املال والأعمال

�قت�صادية �أبوظبي تنظم ور�صة �صيا�صات ت�صجيع �ل�صتثمار و�ل�صادر�ت
�صركات القطاع اخلا�س املعنية بال�صادرات.

العبا�س من  بلقا�صم  الدكتور  التي قدمها  الور�صة  وناق�صت 
من  ع��ددا  الكويت  دول��ة  وم��ق��ره  للتخطيط  العربي  املعهد 
تطوير  واأهمية  التنمية  اأب��رزه��ا  م��ن  الرئي�س  املو�صوعات 
ال�صادرات وال�صتثمارات و�صيا�صات تنمية وترويج ال�صادرات 
وال�صتثمار بالإ�صافة اىل حتليل �صال�صل القيمة الإنتاجية 
ا�صرتاتيجية  وبناء  ال�صلع  حيز  وحتليل  لل�صادرات  العاملية 

تنمية ال�صادرات.
التجارة  دع���م  ادارة  م��دي��ر  العفيفي  اأدي����ب  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  الور�صة  اأن  ب��ال��دائ��رة  وال�����ص��ادرات  اخلارجية 
�صل�صلة من الفعاليات والندوات التي تنظمها الدائرة بهدف 
من  وال��ت��ي  اخل��ا���س  للقطاع  والت�صهيالت  احل��واف��ز  توفري 

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت دائرة التنمية القت�صادية ابوظبي يف مقرها بالتعاون 
“�صيا�صات  بعنوان  تدريبية  عمل  ور�صة  القت�صاد  وزارة  مع 
بهدف  ي��وم��ني  ا�صتمرت  وال�صادرات”  ال�صتثمار  ت�صجيع 
حتليل ا�صرتاتيجيات التنمية القائمة على تنمية ال�صادرات 
وجذب ال�صتثمار عرب تقدمي اأدوات عملية حتليلية لدرا�صة 

وتطوير ال�صادرات الإماراتية.
ال�صناعة  تنمية  مكتبي  ع��ن  ممثلون  ال��ور���ص��ة  يف  و���ص��ارك 
ودائرة  ابوظبي  لقت�صادية  التابعني  لال�صتثمار  واأبوظبي 
التخطيط  ودائ�����رة  الق��ت�����ص��اد  ووزارة  وامل��ع��رف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات وم��راف��ئ اأب��وظ��ب��ي وع���دد م��ن ممثلي 

�صاأنها اأن تدعم من ال�صادرات الوطنية لإمارة اأبوظبي عرب 
الت�صجيع على زيادة حجم ال�صادرات غري النفطية لالإمارة 
 2030 القت�صادية  اأبوظبي  روؤي��ة  حددته  ما  اىل  و�صول 
ب�صاأن الو�صول بال�صادرات غري النفطية لت�صاهم يف الناجت 

.% املحلي الإجمايل لالإمارة مبا ن�صبته 11 
اليوم الأول ناق�صت يف جل�صتها الوىل  وقال ان مو�صوعات 
اأهم اخل�صائ�س القت�صادية والتنموية ذات العالقة بقطاع 
وكذلك  القت�صادي  والنمو  والدخل  وال�صتثمار  ال�صادرات 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  التنمية يف  التجارة يف  دور 
تاأخذ  �صوف  التي  الهيكلية  اخل�صائ�س  اأه��م  لإب���راز  وذل��ك 
على  ق��ائ��م��ة  تنمية  ا�صرتاتيجية  ل�صياغة  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 

ت�صجيع ال�صتثمار وال�صادرات.

702 �ألف معاملة جمركية منجزة من خالل �لنظام �لذكي يف ت�صعة �أ�صهر يف دبي 

من خالل ا�سرتاتيجية تركز على املدن الذكية والطاقة الذكية والأعمال الذكية

�صركة �إنوجي �لعاملية - �ل�صرق �لأو�صط تدعم �لتحول للحياة �لذكية

�نطالق فعاليات معر�س جلف تر�فك 
برعاية وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية �ليوم

•• دبي-الفجر:

ترافيك”،  “جلف  وموؤمتر  معر�س  فعاليات  الثنني  اليوم  �صباح  ينطلق 
يوم  لغاية  وي�صتمر  التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  برعاية  ينظم  ال���ذي 
و�صيناق�س  العاملي.  التجاري  دب��ي  مركز  يف  اجل���اري  دي�صمرب   6 الأرب��ع��اء 
البتكار  نحو  املنطقة  النقل يف  لقطاع  املتزايد  التوّجه  دعم  �صبل  املعر�س 
وت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ذك��ي��ة، وذل����ك م���ن خ���الل ا���ص��ت��ع��را���س اأح���دث 
وموردي  اخل��رباء  كبري من  وبح�صور عدد  القطاع،  واملنتجات يف  احللول 
باركينغ”  “جلف  معر�س  اليوم  نف�س  يف  ر�صمياً  يفتتح  كما  التكنولوجيا، 
الذي ينطلق للمرة الأوىل يف املنطقة. واجلدير ذكره ان ال�صرق الأو�صط 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  البتكارات  ل�صت�صافة  رئي�صية  عاملية  من�صة  يعترب 
النقل. حيث تتمتع احلكومات الإقليمية واملحلية يف املنطقة ب�صهية كبرية 
لقيادة قطاع التنّقل الذكي على م�صتوى العامل، ف�صاًل عن ا�صتعداد �صكان 
اليوم  �س  و�صيخ�صّ الأف�صل.   نحو  التكنولوجي  التّغري  لعتماد  املنطقة 
الثالث من املعر�س ملناق�صة موا�صيع تتعلق بتطوير البنية التحتية املادّية، 
بدًل من الرقمية، حيث يناق�س هارج داليوال، املدير الإداري يف هايربلوب 
ون يف ال�صرق الأو�صط والهند، يف واحدة من اجلل�صات البارزة لذلك اليوم، 
كيف اأن كب�صولة هايربلوب ون للنقل ال�صريع �صت�صبح قريباً واقعاً ملمو�صاً 
يف ال�صرق الأو�صط، وتندمج مع و�صائط النقل الأخرى القائمة. ومن اأبرز 
كمعر�س  باركينغ  جلف  معر�س  اإط���الق  ال��ع��ام  ه��ذا  ترافيك  جلف  معامل 
ترافيك.   جلف  معر�س  جانب  اإىل  ت�صغيله  �صيتم  وال��ذي  جديد،  م�صتقل 
املعر�س  تركيز  نطاق  تو�ّصع  التي  التجارية  العالمات  لعرو�س  وتعزيزاً 
اجلديدة  الفعالية  ه��ذه  �صتقّدم  اأخ��رى،  رئي�صية  �صناعية  قطاعات  لدعم 
اإىل  الدخول  ملراقبة  الذكية  واحللول  الذكية  الدفع  حلول  اأح��دث  كذلك 
ال��ع��امل، مم��ا يخلق من�صة جديدة  اأن��ح��اء  م��ن جميع  ال�����ص��ي��ارات  م��واق��ف 

لل�صركات لعر�س اأحدث منتجاتها يف قطاعي النقل واملرور.

فندق ريك�صو�س برمييوم دبي يح�صد جو�ئز 
»هو�صبيتاليتي �ك�صلن�س« �ل�صرق �لأو�صط 2017

•• دبي-الفجر: 

حاز فندق “ريك�صو�س برمييوم دبي” على جائزة اأف�صل فندق فاخر جديد 
لعام 2017 من جوائز “هو�صبيتاليتي اك�صلن�س” ال�صرق الأو�صط 2017 

خالل حفل اأقيم يف الفندق.
الذي ح�صره حوايل  الفندق اجلائزتني خالل احلفل  وت�صلم فريق عمل 

500 من رواد قطاع ال�صيافة و ال�صياحة يف دولة المارات.
دبي”:  برمييوم  “ريك�صو�س  لفندق  العام  املدير  اوزان  جيم  ال�صيد  وق��ال   
نفخر با�صتالم هذه اجلائزة املرموقة التي تثبت جدارة فريق عملنا املميز 
يف قطاع ال�صيافة و ال�صياحة على م�صتوى ال�صرق الأو�صط. واأ�صاف قائال: 

مبوقعه  ال���ف���ن���دق  ي��ت��م��ي��ز 
منطقة  يف  ال�صرتاتيجي 
ريزيدن�س  بيت�س  ج��م��ريا 
وال��ت��ي حتت�صن  احل��ي��وي��ة 
حديثة  ت�������ص���وق  م�����راك�����ز 
ال�صيافة  ب�����ني  ومي��������زج 
الرتكية الفاخرة و ا�صلوب 

احلياة املعا�صر.
ريك�صو�س  ف��ن��دق  وي�����ص��ع��ى 
رفع  اإىل  دب�����ي  ب���رمي���ي���وم 
الفاخرة  اخلدمة  معايري 
و تطبيقها لتقدمي اأف�صل 
الرتفيهية  اخل������دم������ات 
وامل�������ط�������اع�������م وامل�����ق�����اه�����ي 
الراحة  و�صائل  و  واملرافق 
امل���رك���ز  و  وال����ص���ت���ج���م���ام 
ال�����ري�����ا������ص�����ي وال�������ص���ح���ي 
والقاعات وغريها لت�صبح 
عنوان البتكار والت�صميم 

واحلداثة.   

•• دبي-وام:

مبادرة  اأن  دب���ي  ج���م���ارك  اأع��ل��ن��ت 
ال����ص���رتداد ال��ذك��ي ح��ق��ق��ت قفزة 
نوعية يف عدد املعامالت اجلمركية 
املنجزة من خاللها والتي و�صلت 
خالل  م��ع��ام��ل��ة  األ����ف   702 اإىل 
يناير  من  الفرتة  يف  اأ�صهر  ت�صعة 

اإىل �صبتمرب2017.
واأكد اأحمد حمبوب م�صبح مدير 
جمارك دبي اأن مبادرة “ال�صرتداد 
ا�صرتاتيجية  ت���واك���ب  الذكي” 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
اأول  ل��ل��ذك��اء ال���ص��ط��ن��اع��ي وه����و 
مئوية  ���ص��م��ن  ���ص��خ��م  م�������ص���روع 
ميثل  ال�����ذي   2071 الإم��������ارات 
ب��ع��د احلكومة  اجل���دي���دة  امل���وج���ة 
ال����ذك����ي����ة ح����ي����ث ي���ع���ت���م���د ن���ظ���ام 

•• راأ�س اخليمة-وام:

اخليمة  راأ���������س  اإم����������ارة  ����ص���ه���دت 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م��ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ 
راأ�س  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�صو 
ال�صيخ  ���ص��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  اخل��ي��م��ة 
ب�����ن �صقر  �����ص����ع����ود  ب�����ن  حم����م����د 
راأ���س اخليمة  القا�صمي ويل عهد 
وخدمية  اق��ت�����ص��ادي��ة  ت����ط����ورات 
�صملت  نوعي�������ة  ونقل������ة  ك��ب��رية 
وواكبت  احل���ي���اة  جم�����الت  ك���اف���ة 
ت�صهدها  التي  ال�صاملة  النه�صة 

الدولة.
ال�صنوات  الم��ارة خ��الل  وحظيت 
الأخ������رية ب��ت��ط��ور م��ل��ح��وظ على 
�صعيد املرافق واخلدمات احليوية 
التي ترعاها دولة الحتاد خا�صة 
وال�صحة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع��ات  يف 
والكهرباء  وال���زراع���ة  والأ���ص��غ��ال 
وامل�����ي�����اه مم����ا ي��ع��ك�����س اإ����ص���اف���ات 
وا���ص��ح��ة اإىل ر���ص��ي��د الإجن�����ازات 
راأ�س  يف  حتققت  ال��ت��ي  ال�صخمة 
الحتاد  دول���ة  ق��ي��ام  منذ  اخليمة 
اإن�صاء العديد من املدار�س  ومنها 

مليارات درهم للفرتة نف�صها من 
اإعادة  اأ�صهمت  وق��د  املا�صي  ال��ع��ام 
هذا  من  واف��ر  بن�صيب  الت�صدير 
بن�صبة  ارت���ف���اع���اً  حم��ق��ق��اً  ال��ن��م��و 
مليارات   103 ب��ق��ي��م��ة   34%
القوي  الأداء  ي��ع��ك�����س  م���ا  دره�����م 

للقطاع التجاري يف دبي .
ومن جانبها قالت غنيمة اإبراهيم 
مدير اإدارة التاأمينات اجلمركية يف 
جمارك دبي اإن مبادرة ال�صرتداد 
على  تعتمد  ��ة  م��ن�����صّ ت��ع��د  ال��ذك��ي 
لتي�صري  ال����ص���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
وتب�صيط اإجراءات املطالبة واإعادة 
التاأمينات اجلمركية حيث ي�صمح 
املطالبات  بتقدمي  املبتكر  النظام 
على مدار ال�صاعة طوال الأ�صبوع 
تدخل  اأي  دون  م���ك���ان  اأي  م����ن 

ب�صري.

اخليمة  راأ���������س  اإم���������ارة  وجت����م����ع 
املمتدة  ال�����ص��واط��ئ اخل��الب��ة  ب��ني 
العربي  اخل���ل���ي���ج  ����ص���اح���ل  ع���ل���ى 
الدافئة  ال�صحراء  رم��ال  و�صحر 
ال�صاهقة،  اجل��ب��ل��ي��ة  وامل��رت��ف��ع��ات 
�صياحياً  م��ق�����ص��داً  ج��ع��ل��ه��ا  وه����ذا 
ال�صتجمام  عن  للباحثني  مميزاً 
وال���ه���دوء والب���ت���ع���اد ع���ن �صخب 

املدن الكربى.
القطاع  جن������اح  يف  ����ص���اه���م  وم������ا 
ال�صنوات  الإم��ارة يف  ال�صياحي يف 
تبنتها  التي  اخلطط  هو  املا�صية 
لتن�صيط  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ح��ك��وم��ة 
وتنمية  ال�������ص���ي���اح���ي���ة  احل�����رك�����ة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف 
ال�صتثمار  خ����الل  م���ن  الإم�������ارة 
ومراكز  وم��ن��ت��ج��ع��ات  ف���ن���ادق  يف 
ال�صياحية  املدن  وم�صاريع  ترفيه 
احل��دي��ث��ة ع��ل��ى ���ص��واط��ئ الإم����ارة 
اخلالبة، �صاهمت يف جذب ال�صياح 
والرتويج  لالإمارة  وامل�صتثمرين 
ال�صياحية  للمقومات  اخل��ارج��ي 
خالل  من  الإم���ارة  متتلكها  التي 
وامللتقيات  امل��ع��ار���س  يف  امل�����ص��ارك��ة 

ال�صياحية الدولية.

ع��ل��ى ت�����ص��وي��ت اجل���م���ه���ور خالل 
 7 23 ن��وف��م��رب اإىل  ال��ف��رتة م��ن 

دي�صمرب2017.
واأو����ص���ح م��دي��ر ج���م���ارك دب���ي اأن 
قيمة جتارة دبي اخلارجية �صجلت 
اإىل   13% بواقع  النمو  قفزة يف 
الربع  خ��الل  دره���م  مليار   344
على   2017 ال���ع���ام  م���ن  ال��ث��ال��ث 
 305 م��ع  مقارنة  �صنوي  اأ���ص��ا���س 

اجلمركية بطريقة ذكية لت�صهيل 
�صعادة  ورف������ع  ال����ت����ج����ارة  ح���رك���ة 
دبي  جمارك  وجاهزية  املتعاملني 

ل�صتقبال اك�صبو 2020.
ال�صرتداد  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ال����ذك����ي الب����ت����ك����اري����ة جن���ح���ت يف 
النهائية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ال��و���ص��ول 
ب�����ن حممد  ل����ربن����ام����ج ح�����م�����دان 
تعتمد  وال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  للحكومة 

ال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنية  تبني 
بدون  افرتا�صي  روب��وت  بوا�صطة 
تهدف  وال��ت��ي  ب�����ص��ري  ت��دخ��ل  اأي 
مدينة  مكانة  وا�صتدامة  لتعزيز 
للتجارة  رئ��ي�����ص��ي  ك��م��ح��ور  دب����ي 
ري�����ادة جمارك  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل تطبيق 
والتقنيات  امل���م���ار����ص���ات  اأف�������ص���ل 
احلديثة بهدف حت�صني خدماتها 

تقنية  ع��ل��ى  ال���ذك���ي  ال������ص�����رتداد 
والروبوت  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
النظام  ي��دع��م  ك��م��ا  الف���رتا����ص���ي 
اب��ت��ك��رت��ه وطورته  ال����ذي  ال���ذك���ي 

جمارك دبي .
يقوم  امل��ت��ط��ور  ال��ن��ظ��ام  اإن  وق����ال 
ب���اأمت���ت���ة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ق��ق من 
خدمة  لطلب  املقدمة  امل�صتندات 
اجل��م��رك��ي��ة عرب  ال��ت��اأم��ي��ن��ات  رد 

خل�صوبة  نظرا  للزراعة  �صاحلة 
تربتها او قلة امللوحة فيها وتوفر 

املياه العذبة.
حمطة  ط�����ري�����ق  ع������ن  مت  وق��������د 
اإدخ���ال كثري  والتجارب  الأب��ح��اث 
من اأ�صناف اخل�صراوات والفواكه 
اإىل املنطقة واإجراء جتارب عملية 
الظروف  تتحمل  ب��ح��ي��ث  عليها 

اجلوية للدولة.
راأ�س اخليمة عرب  اأهايل  وا�صتهر 
البحر  ع���ب���اب  ب��خ��و���س  ال���ت���اري���خ 
التجارة  واح����رتاف  ل��ل��رزق  طلبا 
اللوؤلوؤ  وا�صتخراج  ال�صمك  و�صيد 

واكت�صاف طرق البحر.
وتعد الإم��ارة موطناً للعديد من 
ال��ث��دي��ي��ات، وت�����ص��ت��ه��ر مب��ئ��ات من 
اأن��واع الطيور وتتنوع معاملها بني 
اأبرزها  وم���ن  واجل���دي���د  ال��ق��دمي 
م��ث��ل متحف  ال���رتاث���ي���ة  امل���ع���امل 
وقلعة  ال���وط���ن���ي  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
و�صمل  احلمراء  واجلزيرة  �صاية 
الرتفيهية  امل���ع���امل  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اآي�صالند  امل��ائ��ي��ة،  احل��دي��ق��ة  مثل 
املرجان  وج���زي���رة  ج��ي�����س  وج��ب��ل 

وغريها.

خالل  م��ن  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
ثالثة م�صانع رئي�صية اىل جانب 
���ص��رك��ة ���ص��ريام��ي��ك راأ�����س اخليمة 
�صركات  اأك�������رب  م����ن  ت���ع���د  ال����ت����ي 
ت�����ص��ن��ي��ع ب����الط ال�����ص��ريام��ي��ك يف 
العامل وم�صنع اخلليج لل�صناعات 
ال��دوائ��ي��ة ج��ل��ف��ار، وال����ذي يعترب 
م����ن اأ����ص���خ���م م�����ص��ان��ع الأدوي�������ة 
حم��ل��ي��اً، وع��ل��ى م�����ص��ت��وى منطقة 
اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
القت�صادي  وي�صاهم يف دعم منو 

لالإمارة والدولة.
وت�������ص���ت���ث���م���ر الإم�����������ارة ال�����ي�����وم يف 
م�صروعات �صياحية متعددة، لإبراز 
مكانتها من جديد على اخلريطة 
بتنوع  لتميزها  وذل��ك  ال�صياحية 
حيث  م��ن  وت�صاري�صها  طبيعتها 
واجلبال  اخل�����ص��راء،  امل�صطحات 
ال�صا�صعة،  وال�����ص��ح��راء  ال���وع���رة، 
مبناطق  الإم�����������ارة  مت����ت����از  ك���م���ا 
باخل�صرة  اجلبال  اأ�صفل  الأودي��ة 
الزراعية،  وامل��ن��اط��ق  واخل�����ص��وب��ة 
كربيتية  مياه  ينابيع  توجد  كما 
امل��ن��اط��ق اجل��ب��ل��ي��ة وتعترب  ق����رب 
اخليمة  راأ��������س  اأرا������ص�����ي  م��ع��ظ��م 

يف قطاعات اأخرى من اقت�صادها 
منو  اإىل  ذل������ك  وي����ع����ود  امل���ح���ل���ي 
وال�صناعي،  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع 
خ�����ا������ص�����ة ق������ط������اع ال���������ص����ن����اع����ات 
نطاق  زي���ادة  وك��ذل��ك  التحويلية، 

عدد ال�صركات العاملة.
وعملت املناطق احلرة يف الإمارة، 
للعمالء  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  وامل���زاي���ا 
الأجانب  امل�صتثمرين  ج��ذب  على 
من  خمتلفة  حيوية  قطاعات  يف 
المارة ملزاولة العمال لل�صركات 
ك���م���ا ت���ع���د ه��ي��ئ��ة م���ن���اط���ق راأ������س 
اخل��ي��م��ة الق��ت�����ص��ادي��ة راك���ز التي 
راأ�����س اخليمة  اط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة 
والتنظيم،  الإ�������ص������راف  ب���ه���دف 
وت���وح���ي���د اخل�����دم�����ات وامل����راف����ق 
املنطقة  لهيئة  التابعة  وامل��ن��اط��ق 
وهيئة  اخل���ي���م���ة  ب����راأ�����س  احل������رة 
راأ�س اخليمة لال�صتثمار، وتوفري 
وتتيح  ل���ع���م���الئ���ه���ا  اخل������دم������ات 
�صركاتهم  تاأ�صي�س  للم�صتثمرين 
والتجاري  ال�صناعي  املجالني  يف 

�صمن بيئة متعاونة و�صهلة.
قائمة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  وت��ت�����ص��در 
الإنتاج املحلي يف �صناعة الإ�صمنت 

وال���ط���رق احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تخدم 
ح����رك����ة ال����ع����م����ران امل���ت���ن���ام���ي���ة يف 

الإمارة واملدن والقرى التابعة.
اخليمة  راأ����������س  اإم�����������ارة  ت���ت���م���ي���ز 
مهداً  وتعد  وغني،  حافل  بتاريخ 
ل��ل��ح�����ص��ارة، وم���ق���راً ل��ل��ع��دي��د من 
كما  قدمياً  الب�صرية  امل�صتوطنات 
�صياحية  باإمكانيات  ت�صتهر  انها 
هائلة تتمثل يف طبيعتها اخلالبة 
التي جتمع بني اخل�صرة واجلبال 
برتبتها  ت��ت��م��ي��زه��ا  اىل  اإ����ص���اف���ة 
ومواقعها  اخل�����ص��ب��ة  ال���زراع���ي���ة 

الأثرية وال�صياحية والرتفيهية.
ميناء  ب�صمها  الم��ارة  وا�صتهرت 
لأف�صل  موطناً  وبكونها  مزدهر، 
ُتو�صع  ال��ت��ي  الطبيعية  ال���الآل���ئ 
وامللكات،  امل���ل���وك  جم���وه���رات  يف 
اللوؤلوؤ  ع��ل��ى  ال��غ��و���س  ك���ان  ح��ي��ث 
دخلها  م�صادر  اأهم  من  الطبيعي 

يف املا�صي.
وت��ع��د راأ������س اخل��ي��م��ة راب����ع اأكرب 
كلم   1684 مب�����ص��اح��ة  اإم��������ارة، 
 3.16 ي����ع����ادل  م����ا  اأي  م���رب���ع���ا، 
دولة  م�صاحة  جمموع  م��ن  باملئة 
ملمو�صاً  تو�صعاً  و�صهد  الإم���ارات، 

ال�صت�صارات  ع���ل���ى  الأو�������ص������ط« 
وامل�صاريع يف اإطار الركائز الثالث 
وهي:  ال��ذك��ي��ة  املعي�صة  لأن��ظ��م��ة 
امل��دن الذكية مبا يف ذلك الطرق 
الذكية والقيادة الذاتية؛ والطاقة 
الذكية التي ت�صمل حلول الطاقة 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة املُ���ب���ت���ك���رة وخ���دم���ات 
الذكية  والأع��م��ال  الطاقة؛  اإدارة 
ال�صطناعي،  ال��ذك��اء  ت�صم  التي 
ت�صني  ال����ب����ل����وك  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

والروبوتات.
ا�صت�صارية  م��وؤ���ص�����ص��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
قطاع  يف  ب���امل���وث���وق���ي���ة  ت���ت���م���ت���ع 
ال�������ص���رق  م���ن���ط���ق���ة  ال����ط����اق����ة يف 
اإنوجي  الأو�صط، بات لدى �صركة 
�صجل  الأو���ص��ط  ال�صرق   - العاملية 
حافل يف تنفيذ م�صروعات كربى 
الوطنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��دع��م 
للطاقة  دب��ي  »ا�صرتاتيجية  مثل 
عن  ف�����ص��اًل   ،»2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
امل�������ص���اري���ع املُ���ب���ت���ك���رة يف جم���الت 
يف  والأخ�����ص��ر  الرقمي  القت�صاد 

املنطقة. 
ال�صت�صارات،  اإىل تقدمي  واإ�صافة 
اأع����م����ال ال�������ص���رك���ة على  ����ص���رتك���ز 
وال�صتثمار  ال�����ص��رك��ات  ت��اأ���ص��ي�����س 
وحا�صنات  النا�صئة  ال�����ص��رك��اء  يف 
ال�صركات  مع  بالتعاون  الأع��م��ال، 

املبتكرة حول العامل.

•• دبي-الفجر:

���ص��ع��ي��د حممد  ����ص���ع���ادة  اع���ت���م���د 
الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
دبي ورئي�س �صركة اإنوجي العاملية 
- ال�����ص��رق الأو����ص���ط، خ���الل لقاء 
الرئي�س  ترييوم،  بيرت  مع  عقده 
اإن���وج���ي اإ�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة 
اجلديدة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإي، 
ل�صركة »اإنوجي العاملية – ال�صرق 
امل�صرتك  امل�������ص���روع  الأو�������ص������ط«، 
ب���ني امل��وؤ���ص�����ص��ت��ني، وذل�����ك خالل 
لرواد  الثامنة  »القمة  فعاليات  
وتركز  دب��ي.  يف  ال�صحراء«  طاقة 
الذكية  املدن  على  ال�صرتاتيجية 
وال����ط����اق����ة ال����ذك����ي����ة والأع�����م�����ال 

الذكية.
وليد  امل���ه���ن���د����س  ال���ل���ق���اء  ح�����ص��ر 
�صركة  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ���ص��ل��م��ان، 
ال�������ص���رق   - ال����ع����امل����ي����ة  اإن������وج������ي 
التنفيذي  وال���ن���ائ���ب  الأو������ص�����ط 
الأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�س 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  والتميز 
الرئي�س  �صاماتي�س،  وبيري  دب��ي، 
العاملية  اإنوجي  ل�صركة  التنفيذي 
- ال�����ص��رق الأو�����ص����ط، وب����ول فون 
���ص��ون، رئ��ي�����س اإن��وج��ي اإ����س اإي يف 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 

وتقنية  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  يف 
ال����ب����ل����وك ت�������ص���ني وال�����روب�����وت�����ات 
والأث�����������������اث ال�������ذك�������ي واأج�������ه�������زة 
والت�صال  وال�صبكات  ال�صت�صعار 
الطاقة  وحلول  الذاتية  والقيادة 
وال�صيارات  امل��ب��ت��ك��رة  ال�صم�صية 
على  الطلب  واإدارة  الكهربائية 

الطاقة واملراقبة والتحكم.
ب��ي��رت ترييوم،  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة اإنوجي 
اإ�س اإي: لطاملا كانت هيئة كهرباء 
ومياه دبي �صريكنا ال�صرتاتيجي 
امل���ن���ط���ق���ة. ومن  ب����ه يف  امل����وث����وق 
امل��ع��روف ل��دى ال��ع��امل ب��اأ���ص��ره اإن 
دبي بيئة مثالية لتطوير وتنفيذ 
اأح��������دث الب�����ت�����ك�����ارات يف جم���ال 
تطوير  وي�صمن  الذكية.  املعي�صة 
اأن  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  ا�صرتاتيجيتنا 

نكون من رواد هذا التحول.
�صاماتي�س:  بيري  ق��ال  جهته  م��ن 
اأن نكون رواد التحول  نهدف اإىل 
لذا،  ال��ذك��ي��ة،  املعي�صة  جم���ال  يف 
�صرتكز »اإنوجي العاملية – ال�صرق 

اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  اإف���ري���ق���ي���ا، 
اإنوجي العاملية - ال�صرق الأو�صط، 
وتيمور غابوروف، مدير املحافظ 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  يف  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

ومياه دبي.
وقال �صعادة �صعيد حممد الطاير: 
ال�صرتاتيجية  م���ع  ان�����ص��ج��ام��اً 
اأطلقها  ال��ت��ي  لالبتكار  الوطنية 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ���ص��ي��دي 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
لتحويل دولة الإمارات اإىل واحدة 
من اأكرث الدول ابتكاراً يف العامل، 
ودع��م��اً مل��ب��ادرة دب��ي ال��ذك��ي��ة التي 
اأط��ل��ق��ه��ا ���ص��م��وه جل��ع��ل دب���ي اأذكى 
اأطلقنا  العامل،  يف  مدينة  واأ�صعد 
واملبادرات  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 
وامل�����ص��اري��ع ال��واع��دة. وم��ن خالل 
ا�صتدامة  اأك��رث  مل�صتقبل  ت�صورنا 
نحو  ثابتة  بخطى  ن�صري  وذك���اًء، 
احلياة  لتعزيز  الرقمي  التحول 
املوؤ�ص�صات  اإن  وال�صعيدة.  الذكية 

اإحاللية  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون 
الرابعة  ال�صناعية  الثورة  تواكب 
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وت�صمل 

التي  اخل��دم��ات  وت����زود  التحتية 
و�صيكون  ال��ذك��ي��ة،  احل��ي��اة  ت��ع��ّزز 
يف  رئي�س  دور  امل�صرتك  مل�صروعنا 

تكون  لن  امل�صتقبلية  اخلدماتية 
ب��ل �صتكون  امل��ا���ص��ي،  ك��م��وؤ���ص�����ص��ات 
البنية  ت���وف���ر  م��وؤ���ص�����ص��ات  ه���ن���اك 

معي�صة  نحو منط  التحول  قيادة 
ذكي يف املنطقة باأكملها.

هذا  �صيعتمد  ���ص��ع��ادت��ه:  واأ���ص��اف 

ر�أ�س �خليمة .. تطور�ت �قت�صادية ونقلة نوعية تو�كب �لنه�صة �ل�صاملة بالدولة
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»�إك�صبو 2020 دبي« ير�صي �أعمال �لهيكل �لفولذي لقبة �صاحة �لو�صل على »�صيمولي رميوند«
•• دبي-وام:

اأعلن “اإك�صبو 2020 دبي” اإر�صاء عقد اأعمال الهيكل الفولذي لقبة 
�صاحة الو�صل على �صركة �صيمولي رميوند ال�صرق الأو�صط.

عبارة  وهو  الفولذي  الهيكل  الإيطالية   - الإماراتية  ال�صركة  و�صتنفذ 
عن �صبكة معقدة عمالقة تغطي قبة �صاحة الو�صل باإرتفاع 67.5 مرت 
وبقطر 130 مرتا لتكون حتفة معمارية تغطي ال�صاحة املركزية التي 
ت�صكل قلب موقع اإك�صبو 2020 دبي وعند انتهاء الهيكل - الذي ي�صم 
 2256 600 مرت من الق�صبان الفولذية - �صيبلغ وزنه  األفا و   13

طنا.
وت�صكل �صاحة الو�صل املركز الرئي�صي ملوقع اإك�صبو 2020 دبي البالغة 

الأك��رب عنه لدى  4.38 كيلو مرت مربع و�صترتك النطباع  م�صاحته 
الو�صل  �صاحة  قبة  و�صتكون  العامل  اأنحاء  ال��زوار من خمتلف  ماليني 

�صا�صة عر�س عمالقة ميكن روؤيتها من الداخل واخلارج.
وقال اأحمد اخلطيب نائب رئي�س التطوير والت�صليم العقاري يف اإك�صبو 
2020 دبي اإن �صاحة الو�صل �صتكون اأيقونة مركزية يف اإك�صبو 2020 
الأو�صط  ال�صرق  رمي��ون��د  �صيمولي  �صركة  م��ع  بالعمل  مرحبا  دب���ي.. 
الإمارات  دولة  فيها جناح  بالإجنازات مبا  �صجال حافال  والتي متتلك 

يف اإك�صبو ميالنو 2015.
املر�صوم  املخطط  وفق  ي�صري  دبي   2020 اإك�صبو  اأن  واأ�صاف اخلطيب 
الو�صل  ل�صاحة  الرئي�صية  الإن�صائية  الأعمال  عقد  و�صري�صي  لالأعمال 
ت��ق��دم �صري  مل�����ص��اه��دة  امل��ق��ب��ل.. متطلعا  ال��ع��ام  ال��رب��ع الأول م��ن  خ���الل 

اإجن��از ت�صعة ماليني �صاعة عمل حتى الآن يف املوقع ويتم  حيث مت   “
�صب اأكرث من �صتة اآلف مرت مكعب من اخلر�صانة اأ�صبوعيا .. بينما مت 
مد اأكرث من 59 كيلومرتا من الأنابيب �صمن اأعمال البنية التحتية 

يف املوقع.
وتقوم ال�صركات الإماراتية بدور هام يف الأعمال الإن�صائية يف موقع “ 
“ وت�صمل قائمة ال�صركات امل�صاهمة يف الأعمال ..  2020 دبي  اإك�صبو 
الفطيم كاريليون وخان�صاحب وبي�صك�س واآرابتك وتراي�صتار اإ�صافة اإىل 

الأعمال الأولية التي اأجنزتها �صركة النابودة.
وك�صف منظمو احلدث - خالل ال�صهر املا�صي - عن �صور تظهر ارتفاع 
مباين مناطق املو�صوعات فوق م�صتوى الأر�س ويعمل حاليا اأكرث من 

ثمانية اآلف �صخ�س يف املوقع.

خم�صة  ت�صاوي  م�صاحة  تغطي  وال��ت��ي  الهائلة  القبة  ه��ذه  يف  الأع��م��ال 
دبي   2020 اإك�صبو  قلب  يف  رائ��ع��ا  منظرا  و�صتكون  ق��دم  ك��رة  مالعب 
من   .2020 د���ص��رتك��ت   - الإرث  م�����ص��روع  اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف  ووج��ه��ة ج���ذب 
جهته اأعرب غيو�صيبي اأنتونيو �صيارانادا الرئي�س التنفيذي ل��صيمولي 
رميوند ال�صرق الأو�صط عن �صعادته بالعمل مع اإك�صبو 2020 دبي يف 
التي  ال�صركة  خ��ربات  توظيف  �صيتم خالله  وال��ذي  الهام  امل�صروع  هذا 
واإنتاجها  الفولذية  الهياكل  ت�صميم  جم��ال  يف  طويلة  ل�صنوات  متتد 
بهدف اإجناحه .. لفتا اإىل اأن �صاحة الو�صل �صتكون نقطة جذب اأ�صا�صية 
2020 دبي .. مرحبا باإ�صناد امل�صروع ل�صركته  ومركزا جامعا لإك�صبو 

لت�صهم يف حتويل هذه الأيقونة املعمارية اإىل حقيقة واقعة.
ومت�صي الأعمال الإن�صائية ب�صكل حثيث يف موقع “ اإك�صبو 2020 دبي 

تفاهم بني »�لقت�صاد« و�صحة دبي للتعاون يف جمال �ل�صياحة �ل�صحية

د طائر�تها �جلديدة من طر�ز �لإيربا�س باأنظمة »ثالي�س« لإد�رة �لطري�ن  طري�ن �خلليج تزوِّ
ت�صريح منه على  ب�صكٍل خا�س. ويف  املزدحمة  تنا�صب ظ��روف احلركة اجلوية 
الرئي�س  نائب   � العلوي  الكابنت وليد عبد احلميد  التفاقية، قال  توقيع هذه 
يف  الإلكرتونية  النظم  اأف�صل  باختيار  قمنا  “لقد  اخلليج  لطريان  التنفيذي 
اإدارة الطريان لنزود بها اأ�صطولنا املرتَقب؛ مما ي�صمن لنا مب�صيئة اهلل تعاىل 
لعمالئنا  ال�صفر  جتارب  اأف�صل  وبالتايل  الطريان،  لعمليات  الكاملة  الفاعلية 
العام  � نائب رئي�س ثالي�س واملدير  اإريك هوبر  ال�صيد  الكرام.« من جانبه علَّق 
اأنظمة الطريان  اأنظمة الطريان علَّق قائاًل: لطاملا ح�صلت منتجات  خلدمات 
الإلكرتونية اخلا�صة بنا على التقدير العاملي لكونها متد الطيارين باملعلومات 
على  املتزايدة  الطلبيات  اأثبتته  الذي  الأمر  الطريان؛  اإدارة  لتح�صني  الالزمة 
طريان  اختيار  اأن  نعترب  ونحن   .2017 اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل  املنتجات  ه��ذه 
اخلليج اليوم ملنتجاتنا تعزيزاً ملوقعنا الريادي يف �صوق �صناعة الطريان بال�صرق 
بها  تتمتع  التي  والتناف�صية  العايل  الأداء  على  ال�صوء  يلقي  اأنه  كما  الأو�صط، 
منتجاتنا والدعم الذي نقدمه مل�صتخدمي هذه الأنظمة من �صركات الطريان.

•• املنامة-الفجر: 

–اتفاقية مع  ال��ب��ح��ري��ن  ال��وط��ن��ي��ة ململكة  – ال��ن��اق��ل��ة  ��ع��ت ط���ريان اخل��ل��ي��ج  وقَّ
من  يتاألف  ال��ذي  اجل��دي��د  اخلليج  ط��ريان  اأ�صطول  لتزويد  “ثالي�س”  �صركة 
17 ط��ائ��رة م��ن طراز  و    A320Neo الإي��رب��ا���س  12 ط��ائ��رة م��ن ط���راز 
باإدارة  اخلا�صة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ربام��ج  م��ن  بباقة   A321Neo الإي��رب��ا���س 
الطريان التي تنتجها �صركة ثالي�س مبا فيها نظامي توب فاليت و نظام اإدارة 
الطريان. اجلدير بالذكر اأن نظام توب فاليت الذي ل يزال من اأجنح اأنظمة 
اإدارة الطريان يف العامل، وي�صتحوذ على 70% من ح�صة ال�صوق يف هذا املجال 
م�صتخِدموه  ر  ُي��ق��دِّ A330Neo؛  و   A320Neo الإي��رب��ا���س  ل��ط��ائ��رات 
به  ينفرد  وما  اإليه”  ت��راه هو ما تطري  “ما  تقنية  دة خ�صو�صاً  املتعدِّ مميزاته 
من القدرة على تنفيذ خطة طريان موؤقتة. كما اأن نظام “توب فاليت” ميد 
ويعر�صها بطريقة مب�صطة  للغاية،  بها  املوثوق  املالحية  باملعلومات  الطيارين 

على  ب��اع��ث��ة  م��ق��وم��ات  م��ن  متتلكه 
الأم����ن والأم�����ان وال�����ص��الم . وقال 
تدرك  دب����ي  يف  ال�����ص��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  اإن 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  التناف�س  حجم 
ل��ت��ك��ون دائ��م��ا يف طليعة  ت��واج��ه��ه��ا 
امل��دن الأف�����ص��ل يف جم��ال ال�صياحة 
الذي  اأن الطريق  ال�صحية وتدرك 
مت�صي فيه لتقدمي جتربة �صحية 
لكنه  ال�صهل  ب��الأم��ر  لي�س  مم��ي��زة 
وجود  مع  خا�صة  بامل�صتحيل  لي�س 
�صراكات مميزة للهيئة مع خمتلف 
واملوؤ�ص�صات ويف مقدمتها  ال��وزارات 

وزارة القت�صاد .
واأ�صاد معايل القطامي بالنجاحات 
املتوالية لوزارة القت�صاد واجلهود 
ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا معايل 
املن�صوري  ���ص��ع��ي��د  ب����ن  ����ص���ل���ط���ان 
وح��ر���س ال�����وزارة ع��ل��ى دع���م جهود 
هيئة ال�صحة يف دبي لبلوغ اأهدافها 
.. لفتا اإىل اأن مذكرة التفاهم التي 
جديدة  اآف��اق��ا  �صتفتح  اإب��رام��ه��ا  مت 
لتحقيق  وال��ه��ي��ئ��ة  ال�������وزارة  اأم������ام 

جميع الأهداف امل�صرتكة.

مدير بلدية �حلمرية: �لقمة �لعاملية للتمكني 
�لقت�صادي تدعم �ملر�أة وبر�مج �لتنمية �مل�صتد�مة 

•• ال�صارقة _ الفجر:

العاملية  القمة  ان  احلمرية  بلدية  مدير  ال�صام�صي  را���ص��د  م��ب��ارك  اأك��د 
لالرتقاء  »من��اء«  موؤ�ص�صة  تنظمها  والتي  للمراأة  القت�صادي  للتمكني 
باملراأة بالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة حتت �صعار  املراأة.. متيز 
اقت�صادي من �صاأنها اأن تعزز كافة اجلهود الرامية اإىل دعم املراأة ليكون 
التنمية  ب��رام��ج  دع��م  ع��ن  ف�صال  القت�صادية  امل�صاريع  يف  ح�صورا  لها 

امل�صتدامة.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  دعم  بف�صل  �صباقة  دائما  ال�صارقة  اأن  اإىل  واأ�صار 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
القا�صمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�صيخه  �صمو  وقرينته  ال�صارقة  حاكم 
حفظهما اهلل يف حتقيق روؤيتها يف تبّووؤ املراأة مكانتها الطبيعية يف عامل 
واأن يكون لها ح�صورها وتاأثريها يف عامل  امل�صتدامة  الأعمال والتنمية 
ريادات الأعمال واإن�صاء امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة واأن حتظى بفر�س 

التمكني اأ�صوة بالرجل .
اأن القمة لها متيزها مبا تطرحه  من مو�صوعات  ولفت ال�صام�صي اإىل 
هامة وحيوية وح�صور من متحدثات لهن خرباتهن الكبرية ليتناولن 
وم�صوؤولية  الت�صريعات  وم�صاهمة  امل���راأة  ل��دى  والبتكار  الب���داع  جم��ال 
املجتمع  وم�صاركة  للمراأة  القت�صادي  ال��دور  تفعيل  يف  اخلا�س  القطاع 
والقطاعات احلكومية واخلا�صة والأهلية يف دعم روافد متكني املراأة يف 
ظل النجاح الذي حتققه املراأة يف الن�صاط القت�صادي وت�صهم يف اقت�صاد 

الوطن.
اإىل  الو�صول  اإىل  القمة  نتطلع من خالل  اأنن�������ا  اإىل  ال�صام�صي  واأو�صح 
رائ��������دات  و�صركات  م�صاريع  للمراأة ف�صال عن منو  داعمة وممكنة  بيئة 
مند  وجهوده��������ا  ب��امل��راأة  لالرتقاء  »من���اء«  مبوؤ�ص�صة  م�ص�����يدا  الأع��م��ال 
رئي�صتها  وبجه���������ود  العاليا  الأه������داف  من  العديد  حتقيق  يف  تاأ�صي�صها 
املدير  كرم  بن  وري���������م  القا�صمي  حممد  بنت  جواهر  ال�ص�������يخه  �ص�������مو 
للغايات  للو�صول  املوؤ�ص�صة  اأه���داف  تعزيز  يف  كوادره����������ا  ولكافة  العام 

املن�صودة.

•• دبي-وام: 

وهيئة  الق���ت�������ص���اد  وزارة  وق���ع���ت 
تفاهم  م���ذك���رة  دب����ي  يف  ال�����ص��ح��ة 
الو�صول  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ه��ود  ل��دع��م 
اإىل منوذج �صحي عاملي يحتذى به 
حركة  لتن�صيط  معا  العمل  بجانب 
ف�صال  دب��ي  يف  ال�صحية  ال�صياحة 
والتجارب  اخل������ربات  ت���ب���ادل  ع���ن 
وامل���ع���رف���ة ال���ت���ي ت���خ���دم الأه������داف 

امل�صرتكة للطرفني.
وقع املذكرة عن وزارة القت�صاد .. 
معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
وقعها عن  فيما   .. القت�صاد  وزي��ر 
���ص��ح��ة دب���ي م��ع��ايل ح��م��ي��د حممد 
الإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ق��ط��ام��ي 
بح�صور  وذل���ك  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 

عدد من امل�صوؤولني يف اجلهتني.
توقيع  اإن  املن�صوري  م��ع��ايل  وق���ال 
ال�صحة  هيئة  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
يف دب������ي ل���ت���ع���زي���ز اأط�������ر ال���ت���ع���اون 
ال�صحية  ال�����ص��ي��اح��ة  جم�����الت  يف 
ال�����وزارة على  ي��اأت��ي �صمن ح��ر���س 

ال�صراكة  ت���وث���ي���ق  اأن  ال���ق���ط���ام���ي 
القت�صاد  وزارة  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
مهمة  فر�صة  يعد  دبي”  و”�صحة 
للهيئة وميثل دعما قويا جلهودها 
مبجايل  م��ن��ه��ا  يت�صل  م��ا  ل���ص��ي��م��ا 
ال�صحي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 
ال�صحية  ال�صياحة  حركة  وتن�صيط 
القت�صاد  وزارة  لدى  اأن  موؤكدا   ..
العاملية  وريادتها  وتفوقها  قدراتها 
واأن الهيئة حري�صة على ال�صتفادة 
من هذه القدرات والإمكانيات مبا 
عام  ب�صكل  الإم������ارات  دول���ة  ي��خ��دم 

ودبي على وجه التحديد.
والإقبال  التوافد  اأن حالة  واأ�صاف 
دولتنا ويف  العي�س يف  ال�صديد على 
دبي ب�صكل خا�س توؤكد اأننا اأ�صبحنا 
املف�صل لال�صتثمار واحلياة  اخليار 
الأوىل  ال���وج���ه���ة  واأن����ن����ا  ال����راغ����دة 
وال�صعادة  ال�صحة  ع��ن  للباحثني 
وهذا  املميزة  ال�صت�صفاء  وجت��رب��ة 
“ على  دب�����ي  “ ���ص��ح��ة  ت��ع��م��ل  م����ا 
ال�صتفادة  ج��ان��ب  اإىل  ا���ص��ت��ث��م��اره 
م���ن امل���وق���ع امل���م���ي���زة ل���ل���دول���ة وما 

م�صرتكة  فعاليات  وتنظيم  املجال 
الكوادر  لتعزيز  عمل  ور����س  وع��ق��د 

واخلربات الوطنية يف هذا املجال.
واأ�صار معايل املن�صوري اإىل اأن اإمارة 
متنوعة من  دبي متتلك جمموعة 
املرافق ال�صحية املعتمدة دوليا اإىل 
ما  وهو  الطبية  دبي  مدينة  جانب 
ي�صاهم يف تعزيز قدرات منو قطاع 

ال�صياحة العالجية بالإمارة.
ال�صادر  للتقرير  وف��ق��ا  اأن���ه  وذك���ر 
ع����ن ����ص���ي���اح���ة دب�����ي ف������اإن الإم��������ارة 
األف   300 اإىل  ي�����ص��ل  مب��ا  رح��ب��ت 
ووفرت  اخل��ارج  من  عالجي  �صائح 
اإىل نخبة  ال��و���ص��ول  ���ص��ه��ول��ة  ل��ه��م 
م���ن ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة واخل�����رباء 
م��ت��ع��ددي ال��ت��خ�����ص�����ص��ات م���ن ذوي 
الكفاءة العالية يف جمالت الرعاية 
ال�����ص��ح��ي��ة ووف�������رت خ�����ي�����ارات من 
املرافق عاملية امل�صتوى بدون قوائم 
النتظار الطويلة وباأ�صعار تناف�صية 
وتوفري بيئة ومناخ مريح ومنا�صب 

خالل فرتة التعايف.
م����ع����ايل حميد  اأك�������د  م����ن ج���ان���ب���ه 

ومتقدما  م��ت��ط��ورا  �صحيا  ن��ظ��ام��ا 
اإىل  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وفق 
ج��ان��ب ك��ف��اءة اخل��دم��ات العالجية 
الدولة  م�صت�صفيات  داخ��ل  املقدمة 
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة ع���ل���ى حد 
ال�����ص��واء ف�����ص��ال ع��ن وج����ود خطط 
ا�صتثمارات  ل���ص��ت��ق��ط��اب  ط��م��وح��ة 
ع��امل��ي��ة يف ه���ذا امل���ج���ال ت��ع��م��ل على 
التقنيات  واأح�������دث  امل���ع���رف���ة  ن��ق��ل 
متكاملة  منظومة  لتطوير  املتبعة 
التطلعات  تلبي  ال�صحية  للرعاية 
وحت��ق��ق امل�����ص��ت��ه��دف��ات ال��وط��ن��ي��ة يف 
اأن��ه مبوجب  واأو���ص��ح  ه��ذا ال�صدد. 
�صتعمل  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
وزارة القت�صاد ممثلة يف الربنامج 
ال�صحة  وهيئة  لل�صياحة  الوطني 
التعاون  م�صتوى  رف��ع  على  دب��ي  يف 
وال��ت��ن�����ص��ي��ق ل��ت��ع��زي��ز م���ك���ان���ة دبي 
ال�صحية  لل�صياحة  عاملية  كوجهة 
 500 نحو  ل�صتقطاب  وال��ت��ع��اون 
األ�����ف ���ص��ائ��ح ���ص��ح��ي خ���ارج���ي اإىل 
2021 وذلك  الإم��ارة بحلول عام 
م��ن خ��الل ت��ب��ادل اخل���ربات يف هذا 

تطوير �صراكات فاعلة مع خمتلف 
احلكومية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  اجل���ه���ات 
واملحلي  الحت���ادي  امل�صتويني  على 
التنموية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ي��خ��دم  ومب���ا 
“روؤية  ويحقق م�صتهدفات  للدولة 

الإمارات 2021«.
ال�صياحة  ق����ط����اع  اأن  واأ�������ص������اف 
خ����ا�����ص����ة على  ب����اأه����م����ي����ة  ي���ح���ظ���ى 
يلعب  اإذ  للدولة  التنموية  الأجندة 
عجلة  دف��ع  يف  حيويا  دورا  القطاع 
التنويع  ���ص��ي��ا���ص��ات  وت��ع��زي��ز  ال��ن��م��و 
املقبلة  املرحلة  خ��الل  القت�صادي 
تر�صيخ  يف  الإم����ارات  جنحت  حيث 
كوجهة  وع��امل��ي��ا  اإق��ل��ي��م��ي��ا  مكانتها 
زوار  ع��دد  و�صجل  متميزة  �صياحية 
الدولة ما يفوق ال� 24 مليون زائر 

خالل عام 2016.
ال�صحية  ال�صياحة  اأن  واأكد معاليه 
تتمتع  التي  املجالت  اإح��دى  ت�صكل 
تناف�صية  مب��م��ي��زات  ال���دول���ة  ف��ي��ه��ا 
لتعزيز  وا����ص���ع���ة  وف����ر�����س  واع�������دة 
اإق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا يف هذا  م��ك��ان��ت��ه��ا 
امتالكها  خ�������الل  م�����ن  ال���������ص����دد 

التجارية  البعثات  يف  والإنتاجية 
ال�صارقة  غ���رف���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
لكت�صاف  ال���دول  م��ن  العديد  اإىل 
اأ����ص���واق ج��دي��دة وواع�����دة. ك��م��ا مت 
عمل  وواق���ع  طبيعة  على  التعرف 
امل�صانع  م���ن  ي��ع��د  ال����ذي  امل�����ص��ن��ع 
الرائدة حملياً يف �صناعة املنظفات 
الورقية  وامل��ن��ت��ج��ات  وامل���ط���ه���رات 
ورقائق  البال�صتيكية  وال�صناعات 
اأن�صاأته  وال��ذي  وغ��ريه��ا،  الأملنيوم 
الرحمن  ع���ب���د  زي����ن����ل  “�صركة 
تاأ�ص�صت يف  التي  للتجارة العامة” 

عام 1936.

•• ال�صارقة-الفجر:

جت�������ارة  غ������رف������ة  م�������ن  وف���������د  زار 
تي�صكو  “م�صنع  ال�صارقة  و�صناعة 
ملجموعة  التابع  ذ.م.م”  لل�صناعة 
م�����ص��ان��ع زي��ن��ل ع��ب��د ال��رح��م��ن، يف 
امليدانية  ال���زي���ارات  ب��رن��ام��ج  اإط���ار 
الغرفة  تنظمها  ال��ت��ي  وال���دوري���ة 
الأع�صاء  الق��ت�����ص��ادي��ة  للمن�صاآت 
مبختلف  مظلتها  حت��ت  املن�صوية 
وال�صناعية  ال���ت���ج���اري���ة  ف��ئ��ات��ه��ا 

واملهنية واخلدمية.
وب���ح���ث وف����د ال���غ���رف���ة ال�����ذي �صم 

م����ن ج���ه���ت���ه، اأع�������رب حم���م���د عبد 
ال��ع��زي��ز، ع��ن ت��ق��دي��ره ل��زي��ارة وفد 
غرفة ال�صارقة اإىل م�صنع تي�صكو، 
اأن هذه الزيارة تعك�س  اإىل  م�صرياً 
حر�س الغرفة على دعم وم�صاندة 
اأع�����ص��ائ��ه��ا، وت��ق��دمي امل�����ص��ورة لهم 
وم���ت���اب���ع���ة ����ص���وؤون���ه���م وال����وق����وف 
ع���ل���ى اح���ت���ي���اج���ات���ه���م، وال���ت���ع���رف 
تواجههم،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
وت�صجيعهم على امل�صاركة يف جوائز 

التميز.
اأهمية  اإىل  الج���ت���م���اع  وت����ط����رق 
ال�صناعية  ال�������ص���رك���ات  م�����ص��ارك��ة 

ك��ل م��ن اإب��راه��ي��م را���ص��د اجل���روان 
القت�صادية  العالقات  اإدارة  مدير 
ويعقوب  ال��غ��رف��ة،  يف  وال��ت�����ص��وي��ق 
ال���ق�������ص���ري م�������ص���ت�������ص���ار ال���������ص����وؤون 
ال�صناعية، وحميد اخليال م�صوؤول 
عدداً  القت�صادي،  التطوير  ق�صم 
بواقع  امل��رت��ب��ط��ة  امل���وا����ص���ي���ع  م���ن 
ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ة م��ع حم��م��د عبد 
ال��ع��زي��ز م��دي��ر ع���ام امل�����ص��ن��ع. كما 
احتياجات  اأب���رز  اجل��ان��ب��ان  ناق�س 
القطاع ال�صناعي يف اإمارة ال�صارقة 
من وجهة نظر مدير امل�صنع الذي 
اإمارة  يف  امل�صانع  اأع���رق  اأح��د  يعد 

التميز  من���وذج  وف���ق  امل�صنع  ع��م��ل 
الأوروبي. 

كما قّدم الوفد نبذة عن جمموعات 
العمل القطاعية التي تعمل حتت 
مظلة الغرفة، والتي تعترب مبثابة 
اخل���ا����س وحلقة  ال���ق���ط���اع  ����ص���وت 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ب��ني  ال��و���ص��ل 
عرب  املعنية  واجلهات  القت�صادية 

الغرفة.

تواجه  التي  والتحديات  الأع�صاء 
احللول  لإيجاد  وال�صعي  اأعمالهم 
للتعريف  وك���ذل���ك  ل��ه��ا،  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
التي  وال��ت�����ص��ه��ي��الت  ب���اخل���دم���ات 
توفرها الغرفة ملجتمع الأعمال يف 
لفتح  املتوا�صلة  وجهودها  الإم��ارة 
وت��ع��زي��ز �صادرات  اأ����ص���واق ج��دي��دة 
اأع�صائها، بال�صتفادة من الأن�صطة 
التي تنظمها  الرتويجية املختلفة 

اإب���راه���ي���م را�صد  ال�����ص��ارق��ة. وق����ال 
الزيارة  ه��ذه  تنظيم  اإن  اجل���روان، 
ي���اأت���ي ���ص��م��ن ب���رن���ام���ج ال����زي����ارات 
املن�صاآت  اإىل  ل��ل��غ��رف��ة  ال����دوري����ة 
التوا�صل  ب���ه���دف  الق���ت�������ص���ادي���ة 
وال��ت�����ص��اور م��ع اأك���رب ���ص��ري��ح��ة من 
عن  والتعرف  املنت�صبني،  اأع�صائها 
قرب على واقع خمتلف القطاعات 
اأن�صطة  وط��ب��ي��ع��ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 

على مدار العام. 
اأن ال��وف��د قّدم  واأ���ص��اف اجل����روان 
تعريفية  ن���ب���ذة  ال�����زي�����ارة  خ�����الل 
للتميز  ال�������ص���ارق���ة  “جائزة  ع����ن 
الرتقاء  يف  ودوره��ا  القت�صادي” 
ودعا  الق��ت�����ص��ادي��ة،  املن�صاآت  ب���اأداء 
باإحدى  للم�صاركة  امل�صنع  اإدارة 
ف���ئ���ات اجل����ائ����زة ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 
وخدمات  اأداء  تطوير  يف  مزاياها 

وفد من »غرفة �ل�صارقة« يزو م�صنع »تي�صكو لل�صناعة«
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الفجر الريا�ضي

اأقيمت ام�س الأحد املوافق 3 دي�صمرب ، الن�صخة الثالثة 
م��ن م���اراث���ون ال��ي��وم ال��وط��ن��ي للهجن يف م��دي��ن��ة دبي 
 42 مب�صاركة  بدبي،  ال�صلم  �صيح  يف  للقدرة  الدولية 
مت�صابقا، انطلقوا يف ال�صاعات الباكرة من �صباح ام�س 
لتحدي رمال ال�صحراء، وقطع م�صافة 25 كيلومرتا 
ينظمه  ال��ذي  ال�صباق  ه��ذا  ويعترب  الهجن.  ظهر  على 
مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث �صنوياً بالتعاون 
مع نادي دبي ل�صباقات الهجن، الأطول والأ�صعب من 
نوعه يف املنطقة وامتدادا لحتفالت اليوم الوطني ال� 
46 لدولة الإمارات العربية املتحدة. وارت�صمت لوحة 
تراثية، ابطالها فر�صاناً عزفوا اأجمل الأحلان وقدموا 
باملوروث  تذكرياً  امل�صافة،  امتداد  على  العرو�س،  ابهى 

ال�صعبي للمنطقة.
وبهذه املنا�صبة تقدمت ال�صيدة �صعاد ابراهيم دروي�س، 
ب��ن حممد  ال��ب��ط��ولت يف م��رك��ز ح��م��دان  اإدارة  م��دي��ر 
اإىل ح��ك��ام و���ص��ع��ب دولة  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال������رتاث،  لإح���ي���اء 
واأعربت  الفائزين  وه��ن��اأت  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
عن �صعادتها بتقدمي ريا�صة تراثية اأ�صيلة، لالحتفال 
باليوم الوطني ال�صاد�س والأربعني،  يف ماراثون منظم 
الن�صخة  ه���ذه  “تتميز  وق��ال��ت  ال���دول���ة  مب��ك��ان��ة  يليق 
املا�صيتني  الن�صختني  لتتوج  ج��اءت  التي  امل��اراث��ون  من 
امل�صاركة،  م�����ص��ت��وى  م���ن  وت���رف���ع  وامل���ع���رف���ة،  ب���اخل���ربة 

ل��ك��ون��ه��ا جت��م��ع جم��م��وع��ة م���ن امل��ح��رتف��ني يف جمال 
وركوب الهجن. اإذ حر�صنا يف هذه الن�صخة على حتفيز 
تهيئة  م��ن  لنتاأكد  ال��ث��الث��ني،  امل��رك��ز  حتى  امل�����ص��ارك��ني 
املاراثون  يف  ال�صتمرار  على  وحثهم  منا�صبة،  اأر�صية 
اإىل النهاية. الأمر الذي اأ�صفر عن التزام راكب املطية، 
وحر�صه على تدريب الناقة بوقت كاف قبل النطالق 
ع��ل��ى ظ��ه��ر امل��ط��ي��ة، وال���ص��ت��ع��داد وال��ت��اأه��ب م��ن حيث 

اللياقة البدنية والتدريبات املكثفة«.
يف  النهاية  خط  باأن  “لحظنا  ابراهيم  �صعاد  واأ�صافت 
الأعوام ال�صابقة �صهد عددا قليال من املتناف�صني، ال اأن 
هذا العام، كان هناك اأكرث من 12 مت�صابق يتوافدون 
اإىل خط النهاية، ول تف�صلهم �صوى ثوان معدودة عن 

خط النهاية«. 

الفائزون
مو�صى  غ��الم  غ��دي��ر  الأول  ب��امل��رك��ز  النامو�س  وح�صد 

البلو�صي على ظهر املطية “م�صاغب”، فيما كان الفوز 
مو�صى  غ��الم  �صعفار  اخيه  ن�صيب  م��ن  ال��ث��اين  باملركز 
البلو�صي على ظهر “مولع”، بينما جاء باملركز الثالث 

خمي�س علي �صعيد امللعاي. 
م�صافة  الأول  باملركز  الفائز  البلو�صي،  غ��الم  وق��ط��ع 
املاراثون يف �صاعة وخم�س دقائق ) 1.05(، تاله اأخيه 

بفارق ثوان، ليتبعه امللعاي بفا�صل من الثواين.
من جانبه تقدم علي بن �صرود، املدير التنفيذي لنادي 
والقيادة  للفائزين  بالتهنئة  ال��ه��ج��ن،  ل�صباقات  دب��ي 
ال��ر���ص��ي��دة و���ص��ع��ب دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
عاملني  “اأهم  وق��ال   46 ال  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة 
ميزا ه��ذا امل��اراث��ون، هما ق��درة الراكب وق��درة املطية، 
متتد  املرموم  �صباق  فيها  مبا  ال�صائدة  ال�صباقات  ففي 
اننا  ال  ب�صري،  عامل  يوجد  ول  كم،  امل�صافة اإىل 11 
هنا ناأخذ بالعتبار مدى قدرة حتمل املطية والراكب، 
اللذان معا يتوجب عليهما اأن يتمتعا بلياقة عالية وقوة 

على الحتمال وال�صرب. وحر�صنا يف هذه الن�صخة على 
من  النقدية  اجل��وائ��ز  على  احلا�صلني  ع��دد  تخفي�س 
ال��ث��الث��ني، وذل��ك لنحفز  امل��رك��ز  اإىل  امل��رك��ز اخلم�صني 
اإكمال  على  جميعاً  املت�صابقني  ون��ح��ث  امل�����ص��ارك��ة  روح 
املاراثون حتى النهاية، لنقدم بذلك احتفالية منظمة 
وم�صتوى عال من الأداء«.  واأكد بن �صرود اأن ماراثون 
اليوم الوطني للهجن ي�صاف اإىل �صجل �صباقات القدرة 
بحكم  حت��ددت  م�صبوقة،  غري  طويلة  مل�صافات  والعدو 
الأوىل  الن�صختني  يف  اأقيم  ال��ذي  التجريبي  امل��اراث��ون 

والثانية.

»م�ساغب«
الفائز  البلو�صي،  مو�صى  غ��الم  غدير  علق  جهته،  من 
الهجن  اك��رث  من  يعد  “م�صاغب  قائاًل  الأول  باملركز 
امتلكها.  ال��ت��ي  الهجن  ا���ص��رع  وم��ن  للم�صافة،  حتمال 
بداأت ركوب الهجن منذ �صن ال�صابعة، ومنذ ذلك الوقت 

اجتهدت يف تطوير قدرتي على ركوب املطي، واأ�صبحت 
ا�صارك يف �صباقات كثرية للهجن بالدولة وح�صلت على 

عدد كبري من املراكز املتقدمة«.
وعن ال�صباق اكمل البلو�صي “يعترب هذا املاراثون من 
للقدرة،  �صباقا  لكونه  خ�صتها،  التي  ال�صباقات  اأ�صعب 
ال��راك��ب واملطية،  اح��ت��م��ال  ق���وة  و���ص��ب��اق يخترب م���دى 
ب��ال��ت��دري��ب منذ  ب���داأت  ت��دري��ب��ات مكثفة.  اإىل  وي��ح��ت��اج 
 50 مل�صافة  العدو  “م�صاغب” على  اأحث  اأ�صهر، وكنت 
كم بني يوم واآخر ليتعود بذلك على امل�صافات الطويلة، 
على  وحر�صت  ال�صرعة،  على  بتدريبه  ب��داأت  ثم،  ومن 
للفوز  به  كنت متو�صما  لأنني  ب�صكل خا�س  به  العناية 
وح�صد املركز الأول يف هذا املاراثون الذي يعد الأطول. 
لذا مل اأ�صعر ب�صعوبة ال�صباق لأن التدريبات اآتت اكلها، 
ومل اتوقف ال بعد عبور خط النهاية. ا�صتمتعت كثريا 
تراثي  والحتفال يف مهرجان  ال�صعبي  امل��وروث  باإبراز 

مبنا�صبة غالية على قلوبنا«.

مل  ول���ك���ن  ال�����ص��اب��ق��ة  الأع��������وام  يف  “�صاركت  واأ�����ص����اف 
ابهرين  وم��ا  الأول،  املركز  من  للنيل  احل��ظ  يحالفني 
يف م��اراث��ون ه��ذا ال��ع��ام، ب��اأن ع��دد املتناف�صني اإىل خط 
اتوانى يف  باللثام ومل  اأم�صكت  لذا  كبرياً،  كان  النهاية 
اللحظات  يف  ال�صرعة  زي��ادة  على  “م�صاغب”  ت�صجيع 
انتبهت لوجود  ال��ن��ه��اي��ة،  ع��ب��ور خ��ط  وب��ع��د  الأخ�����رية. 
اأخي اإىل جانبي وا�صعدين احرازه املركز الثاين باأجزاء 
اأ�صكر املنظمني لهذه الحتفالية واأتقدم  الثواين.  من 

بالتهنئة ل�صعب الإمارات وحكامها«.   

جوائز
ح�صل املركز الأول على �صيارة ني�صان باترول – الدفع 
الثاين  امل��رك��ز  ح�صل  بينا  الذهبي،  وال�صيف  الرباعي 
على جائزة نقدية بقيمة 70 الف درهم، وح�صل املركز 
ال���ف درهم.   30 ن��ق��دي��ة قيمتها  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث 
وح�����ص��ل ال��ف��ائ��زون اإىل امل��رك��ز ال��ث��الث��ني ع��ل��ى جوائز 
نقدية، ت�صجيعاً لهم على م�صاركتهم يف حفظ املوروث 

ال�صعبي للدولة. 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ملركز  الر�صميني  ال��رع��اة  اأّن  يذكر 
ل��ل�����ص��ي��ارات ولندروفر  ال��ط��اي��ر  ال�����رتاث، ه��م  لإح���ي���اء 
-العربية  الر�صتماين  ال��واح��د  وع��ب��د  دب��ي  وم��ط��ارات 

لل�صيارات والقرية العاملية واإذاعة الأوىل. 

اأق����ر جم��ل�����س الأم�����ة ال��ك��وي��ت��ي ق���ان���ون ال��ري��ا���ص��ة اجل���دي���د يف 
وموافقة  نائبا   51 بح�صور  احلكومة،  اىل  واأحاله  مداولتني 

واحد. وامتناع   3 ورف�س   47
ال�صباب والريا�صة  الثاين للجنة  التقرير  املجل�س على  ووافق 
رد  بالت�صويت مقرتح  الريا�صة اجلديد، ورف�س  قانون  ب�صاأن 

الحتادات املنحلة.
 19 والريا�صة يف  ال�صباب  وكانت احلكومة تو�صلت مع جلنة 
يفي  جديد  ريا�صي  قانون  م�صروع  اىل  اكتوبر  الأول  ت�صرين 

باملتطلبات الدولية.
واأو�صح وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة ل�صوؤون ال�صباب 

نتاج  هو  القانون  م�صروع  ان  حينها  خالدالرو�صان،  بالوكالة 
اأ�صهر مع الحتاد الدويل لكرة القدم، وان احلكومة   4 جهود 
تو�صلت اإىل اتفاق مع الفيفا على م�صروع قانون ب�صاأن الريا�صة 
يتوافق مع امليثاق الدويل وين�صجم يف الوقت نف�صه مع د�صتور 

دولة الكويت و�صيادتها وقوانينها ويحافظ على املال العام.
وفر�صت هيئات ريا�صية منها اللجنة الأوملبية الدولية والحتاد 
الدويل لكرة القدم )فيفا( عقوبة اليقاف بحق الكويت منذ 
ت�صرين الأول اكتوبر 2015، على خلفية التدخل ال�صيا�صي يف 

عمل املنظمات الريا�صية.
ومطلع 2017، طلبت الكويت رفع اليقاف متعهدة بتعديل 

القوانني، ال ان اللجنة الوملبية رف�صت الطلب وا�صرتطت قيام 
الريا�صية  القوانني  جعل  مقدمها  يف  ع��دة،  بخطوات  الكويت 
اليقاف.  رف��ع  يف  البحث  قبل  الدولية،  املعايري  مع  متوافقة 
وكانت اللجنة الأوملبية والفيفا حددا مطلع هذه ال�صنة، ثالثة 
القوانني  مراجعة  م�صار  “انهاء  هي  الي��ق��اف،  لرفع  �صروط 
متوافقة  وجعلها  الكويت  يف  الريا�صية  الهيئات  على  املطبقة 
الأوملبية  باللجنة  العمل  واإع���ادة  الدولية،  املعايري  مع  كليا” 
و”حل   ،)2016 )يف  حلها  مت  ال��ت��ي  والحت������ادات  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
الكويتية”،  ال�صلطات  قبل  من  تعيينها  مت  موازية  هيئات  اي 

و�صحب الدعاوى القانونية الكويتية �صد الهيئات الدولية.

الأول  ت�صرين  نهاية  يف  انتخب  اليو�صف  اأح��م��د  ال�صيخ  وك��ان 
بالتزكية  القدم  لكرة  الكويتي  لالحتاد  رئي�صا  املا�صي  اأكتوبر 
ب��ع��د جمعية ع��م��وم��ي��ة غ��ري ع��ادي��ة ل��الأن��دي��ة، ق��اط��ع��ه��ا نادي 
املنحل  ب��الحت��اد  مت�صك  “فيفا”  اأن  ب��ي��د  ف��ق��ط،  ال��ق��اد���ص��ي��ة 

برئا�صة ال�صيخ طالل الفهد.
فقد  الدولية،  الهيئات  �صد  املرفوعة  ال��دع��اوى  خ�س  ما  ويف 
خ�صو�س  يف  ليونة  ع��دة  �صابقة  منا�صبات  يف  احلكومة  اب��دت 

�صحبها متى ما ظهرت بوادر رفع الإيقاف.
واأكد الرو�صان خالل جل�صة الأحد اأن عودة الحتادات املنحلة 
اإىل  ال��ن��واب  العمومية )الأن��دي��ة(، ودع��ا  اأم��ر يخ�س اجلمعية 

���ص��رورة اإق����رار ال��ق��ان��ون ق��ب��ل غ��د الث��ن��ني ح��ت��ى ي��ت��م اإر�صاله 
يف  اأعمالها  ج��دول  على  جلانه  اإح��دى  لت�صعه  “فيفا”  اإىل 

الجتماع الذي �صيعقد غدا اي�صاً.
املا�صي  ال��غ��امن الأرب��ع��اء  ووج���ه رئي�س جمل�س الأم���ة م���رزوق 
اإىل احل��ك��وم��ة وال���ن���واب حل�����ص��ور اجل��ل�����ص��ة اخلا�صة  ال���دع���وة 
للمجل�س والتي عقدت الحد لإقرار قانون الريا�صة اجلديد 

املتوافق مع معايري وا�صرتاطات الحتاد الدويل لكرة القدم.
وحرم اليقاف الريا�صيني الكويتيني من رفع علم بالدهم يف 
اأبرزها  عدة  م�صابقات  يف  امل�صاركة  ومن   ،2016 ريو  اوملبياد 

ت�صفيات مونديال 2018 يف رو�صيا.

جمل����س �لأم���ة �لكويت����ي يق���ر قان����ون �لريا�ص����ة �جلدي����د 

هز�ع وخالد بن �صلطان بن ز�يد يتوجان �لفائزين ب�صباق �ليوم �لوطني لقو�رب �لتجديف

للهجن الوطني  اليوم  ماراثون  يف  مت�سابقا   42

»م�صاغب« و»مولع« يح�صد�ن �لنامو�س لالأخوين �لبلو�صي

زايد  ب��ن  �صلطان  ب��ن  ه���زاع  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ت��وج 
بن  �صلطان  بن  خالد  الدكتور  وال�صيخ  نهيان  اآل 
القوارب  ال�صبت  الأول  اآل نهيان م�صاء ام�س  زايد 
اأبطاًل  ال�صيجي  وادي  و  وعمان  وجلفار  اخلزنة 
الذي  التجديف  ل��ق��وارب  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ل�صباق 
نظمه النادي على امتداد كورني�س اأبوظبي، �صمن 
احتفالته باليوم الوطني ال�صاد�س والأربعني التي 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  من  كرمية  برعاية  ينظمها 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

الدولة رئي�س النادي.
املدير  املهريي  اأحمد  �صنان  �صعادة  ال�صباق  و�صهد 
النادي،  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��الأن�����ص��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

و�صعادة الدكتور علي بن متيم مدير عام اأبوظبي 
لالإعالم، و�صعادة عبداهلل حممد املحريبي املدير 
و�صعادة  النادي،  يف  امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي 
م��ن�����ص��ور ���ص��ع��ي��د ع��م��ه��ي امل��ن�����ص��وري ن���ائ���ب �صمو 
املدير العام ملركز �صلطان بن زايد، و�صعيد عي�صى 
الفالحي مدير مكتب �صمو املدير العام يف النادي، 
واخلرباء  وامل�صوؤولني  الإدارات  م��دراء  من  وع��دد 
القوارب  م��الك  اإىل جانب  ال��ن��ادي،  الرتاثيني يف 

وح�صور جماهريي واإعالمي مميز.
ال�����ص��ب��اق، وكرما  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ���ص��م��وه��م��ا  وه���ن���اأ 
ال�صباق  اأ����ص���واط  م��ن  الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 
الأربعة، حيث فاز القارب “اخلزنة” باملركز الأول 

يف مناف�صات ال�صوط الأول لل�صباق ل�صاحب ال�صمو 
رئي�س الدولة بقيادة النوخذة حممد عبد العزيز 
واإ����ص���راف امل�����ص��ع��ود، يف ح��ني ج���اء ال��ق��ارب “وادي 
الثاين  ال�����ص��وط  م��ن  الأول  امل��رك��ز  يف  ال�صيجي” 
ل�صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي 
بقيادة النوخذة �صامل عبيد اأحمد الزحمي، واحتل 
املركز الأول من ال�صوط الثالث القارب “ عمان” 
بقيادة  عمان  ب�صلطنة  الريا�صية  ال�صوؤون  ل��وزارة 
الفائز  اأما  البحري،  �صامل حميد  النوخذة حميد 
الأول لل�صوط الرابع فح�صل عليه القارب “جلفار 
“ ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي 

وبقيادة النوخذة نا�صر اأحمد نا�صر ال�صحي.

التكرمي  حفل  بداية  يف  كرما  قد  �صموهما  وك��ان 
اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة وال��داع��م��ة ل��ل�����ص��ب��اق؛ م�صرف 
واأبوظبي  امل��ا���ص��ي،  ال���راع���ي  الإ���ص��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
لل�صباق.  الرئي�صي  الإع��الم��ي  ال��راع��ي  ل��الإع��الم 
وقناة الظفرة، ودائرة التنمية القت�صادية، وقناة 

تي يف فايف ، و�صركة فالفرز.
القرية  واح��ت��ف��الت  ال�صباق  مناف�صات  و���ص��اَح��َب 
الثانية  الريا�صية  ابوظبي  قناة  وبثته  الرتاثية 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  م��ب��ا���ص��رة  ال���ه���واء  ع��ل��ى 
ال�صعبية  ال���ف���رق  ب��ع�����س  ق��دم��ت  اإذ  والأن�������ص���ط���ة، 
الرتاثية جمموعة من اللوحات ال�صعبية الفنية، 
ثم  ال��ب��ح��ارة،  واأغ���اين  اأه��ازي��ج  ا�صتملت على  التي 

متثلت  �صعبية  ل��وح��ات  م�صاركة  اأخ���رى  ف��رق  اأدَّت 
النادي  مراكز  طلبة  وق��دم  واحلربية،  العيالة  يف 
القرية  حفلت  فيما  ال�صعبية،  ل��الأل��ع��اب  عرو�صا 
الرتاثية التابعة للنادي، التي احت�صنت من�صتها 
من  بالعديد  ال�صباق،  يف  الفائزين  تتويج  حفل 
الفعاليات الرتاثية بني اأركانها واأروقتها ومرافقها 
التي تعك�س روح وح�صارة الإمارات. حيث اعتادت 
القرية اإثراء املنا�صبة كل عام بربنامج خا�س غني 
التي  ال��رتاث��ي��ة  والفعاليات  العائلية  بالأن�صطة 
تليق باملنا�صبة الوطنية. ومتيزت فعاليات ال�صباق 
ال��وط��ن��ي بح�صور  ب��ال��ي��وم  ال��ق��ري��ة  واح���ت���ف���الت 
جمل�س  دول  واب��ن��اء  املواطنني  من  غفري  جمهور 

ال�صياح زوار دولة الم��ارات و�صط  التعاون ومئات 
فرحة غامرة باملنا�صبة الغالية وانطالق العرو�س 
اجلو  يف  الطائرات  وا�صتعرا�س  والبحرية  الفنية 
فوق منطقة كورني�س اأبوظبي. ورفع امل�صاركون يف 
ختام حفل التتويج ر�صالة تهنئة وحمبة اإىل مقام 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
“حفظه اهلل” واإىل ال�صيخ �صلطان  رئي�س الدولة 
بن زايد اآل نهيان ممثل رئي�س الدولة رئي�س نادي 
تراث المارات تقديرا لدعمه الريا�صات البحرية 
يف ال���دول���ة وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���س ���ص��ب��اق اليوم 
الوطني للتجديف الذي �صكل عر�صا بحريا وطنيا 

يليق باملنا�صبة العزيزة.

فريق   نخبة  م��ن  اأرب��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي  ف����رياري  ع���امل  ا�صت�صافت 
اأك��ادمي��ي��ة ف���رياري ل��ق��ي��ادة ال�����ص��ي��ارات لخ��ت��ب��ار ق��درت��ه��م على 
ذلك  وك��ان  الرتفيهية،  املدينة  يف  ال�صباقات  اأث��ن��اء  التحّمل 
بالتزامن مع �صباق جائزة اأبوظبي الكربى للفورمول 1 التي 

اأقيمت خالل عطلة نهاية الأ�صبوع. 
وا�صتقبل فريق عامل فرياري اأبوظبي ال�صائقني بحفاوة كبرية 
حيث ا�صطحبوهم يف جولة تعريفية حول املدينة الرتفيهية. 
ثم حتّدوهم لختبار مهاراتهم �صمن مرحلة حتليل الأداء يف 
»�صباق التريبو«، ليتقدموا من بعدها اإىل الختبار الرئي�صي 
املدينة  بهم عرب مركز  انطلقت  التي  الأفعوانّية  رك��وب  عرب 
64 مرتاً فوق »جزيرة  الرتفيهية لتبلغ ال��ذروة على ارتفاع 

يا�س«. 
درجات  اأق�صى  اختبار  اع��ت��ادوا  ممن  ال�صائقني  فريق  وتاألف 
متعدد  بطل  ليكلريك،  ت�صارلز  م��ن  ك��اّلً  واجل���راأة  الت�صويق 
الألقاب فاز يف �صباقات �صل�صلة GP3 وبطولة فيا فورمول 
ال�صابق  فورمول1  �صباقات  بطل  ابن  األي�صي،  وجوليانو   ،2
وكالوم  ف��وك��و  اأنطونيو  ال�صائقني  ج��ان��ب  اإىل  األي�صي،  ج��ني 

اإيلوت. 
ويف ه��ذا ال�����ص��دد، ق��ال جي�صي ف��ارغ��ا���س، امل��دي��ر ال��ع��ام لعامل 
اإىل  اأبوظبي  اأبوظبي: ن�صعى دائماً يف عامل فرياري  فرياري 
ال��زوار من �صمنها  املغامرة لدّى  تقدمي جتارب تر�صي حب 
باأق�صى  ركوبها  عند  �صيحظوا  التي  التريبو،  �صباق  اأفعوانّية 

درجات الت�صويق متاماً ك�صائقي جتارب �صيارات فرياري. 
على  ف��رياري  اأكادميية  �صائقي  م�صاهدة  فارغا�س:  واأ���ص��اف 
اأفعوانية �صباق التريبو مع زوار املدينة وهم يختربون  منت 
الإح�صا�س احلقيقي الذي يعي�صونه يومياً على حلبة ال�صباق، 
ل�صت�صافة  ج��داً  �صعداء  نحن  وملهماً.  ا�صتثنائياً  حدثاً  كان 
لتجربة  لهم  الفر�صة  واإت��اح��ة  ال�صائقني،  م��ن  النخبة  ه��ذه 

فريدة من خالل هذه الأفعوانية الرائعة.
 وبالإ�صافة اإىل جتربة �صباق التريبو، �صارك الفريق بتحدي 
اأكادميية الكارتينج يف داخل املدينة الرتفيهية حيث ت�صابقوا 
على احللبة. يف حني اختتمت زيارتهم بتجربة م�صّوقة للغاية 

يف فورمول رو�ّصا، اأ�صرع اأفعوانية يف العامل.

عامل فري�ري �أبوظبي ت�صت�صيف نخبة من فريق �أكادميية فري�ري لقيادة �ل�صيار�ت
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تنطلق اليوم الثنني يف منتجع “تالل رماح” اأن�صطة 
�صمن  الأوىل  الفعالية  لل�صقارة،  ال�صحراوي  املخيم 
الرابع للبيزرة، الذي يقام  مهرجان ال�صداقة الدويل 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  حتت رعاية �صاحب 
نادي  م��ن  بتنظيم  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
م��ع الحتاد  ا�صرتاتيجية  و���ص��راك��ة  الإم����ارات  ���ص��ّق��اري 

– اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  وج��ام��ع��ة  ل��ل�����ص��ق��ارة،  ال��ع��امل��ي 
 90 وباحث ميثلون  �صقار   700 من  اأك��رث  وم�صاركة 
بلداً، وبح�صور منظمات دولية تعنى بال�صقارة والبيئة 

و�صون الرتاث.

ال�صحراوي،  املخيم  اأن�صطة  يف  امل�����ص��ارك��ون  �صيتطرق 
التي  امل��و���ص��وع��ات  م��ن  للعديد  اأي����ام،   3 ي�صتمر  ال���ذي 
“تراث  مثل  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�صقارين  تهم 
والت�صريعات  التفاقيات  التاريخ”،  ع��رب   .. ال�صقارة 

لل�صقارة  امل�صتقبلية  ال�صرتاتيجيات  لل�صيد،  الدولية 
احلفاظ  يف  ال�صليمة  والأ�صاليب  التقنيات  ال��ع��امل،  يف 
حية  عرو�س  اإىل  بالإ�صافة  وطرائدها،  ال�صقور  على 
لل�صيوف  تقليدية  �صيد  رح��الت  و  بال�صقور  لل�صيد 

وفنية  عملية  وور�����س  اإم��ارات��ي��ني،  ���ص��ق��اري��ن  ب�صحبة 
الدوليني،  واملخت�صني  يقدمها جمموعة من اخلرباء 
كما يت�صمن املوؤمتر الدويل لل�صقارة يف مركز ال�صيخ 
ال��ع��ني مو�صوعات  ال�����ص��ح��راء مب��ن��ط��ق��ة  ل��ع��ل��وم  زاي����د 

بينها  م��ن  متعددة  بلغات  والباحثني  ال�صقارين  تهم 
اطروحات عربية عن ال�صقارة يف اأوروبا.

من  ال���راب���ع  ال���ي���وم  يف  �صتنتقل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ي��ذك��ر 
اأبوظبي،  العا�صمة  يف  خليفة”  “منتزه  اإىل  املهرجان 
ت�صمل  والتي  للجمهور  املخ�ص�صة  الأن�صطة  لتنطلق 
العديد من املعار�س وامل�صابقات واجلولت امل�صوقة على 

مدار يومني متتالني.

مكتوم،  اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن  حممد  ال�صيخ  ت��وج 
فريق  للرجبي  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  رئي�س جمل�س 
ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ب��ك��اأ���س ب��ط��ول��ة ط����ريان الإم�����ارات 
اختتمت  ال��ت��ي   ،2017 ل��ل��رج��ب��ي  دب���ي  ل�����ص��ب��اع��ي��ات 

مناف�صاتها م�صاء اأم�س على ملعب ذا �صيفنز بدبي.
 وجنح رجال جنوب اأفريقيا يف ح�صم نهائي اجلولة 
الرجبي  ل�صباعيات  العاملية  لل�صل�صلة  الفتتاحية 
بنتيجة  ن��ي��وزي��الن��دا  على  تغلبهم  عقب  ل�صاحلهم 
24-12، وجاء الفوز تتويجاً للعرو�س القوية ذات 
الطابع الهجومي التي قدمها الفريق بقيادة املدرب 
املخ�صرم نيل باور على مدى يومي البطولة، ومتكن 
مو�صم  يف  لفريقه  لقب  خام�س  ح�صد  م��ن  الأخ���ري 
2017، معززاً هيمنة جنوب اأفريقيا امل�صتمرة على 

مناف�صات �صباعيات  الرجبي العاملية.  
جمهور  تابعها  التي  للمباراة،  الأول  ال�صوط  و�صهد 
اأفريقيا  جنوب  تقدم  متفرج،   40،000 بلغ  كبري 
عرب  ناجحة  حم���اولت  ع��دة  ت�صجيل  اإث���ر   0-19
لعب  اأف�����ص��ل  لقب  على  احل��ائ��ز  �صيناتال،  �صيبيلو 
للعام �صابقا من قبل جمل�س الرجبي العاملي، وزميله 

كواجا �صميث، الفائز بلقب اأف�صل لعب يف النهائي. 
�صبع حماولت:  اأه��دى فريقه  ال��ذي  �صيناتال  وق��ال 
اأن  قبل  طويلة  فرتة  م�صت  رائعاً،  الفريق  اأداء  كان 

نعاود اللعب معاً وجميل اأن نفوز جمدداً يف دبي.

فريقي  الربونزية  امليدالية  على  املناف�صة  وجمعت 
اإجنلرتا وفيجي حيث تغلب الأول على فيجي 28-
21، فيما ُتوجت فرن�صا بكاأ�س التحدي عقب فوزها 

على ا�صبانيا 12-21. 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  بيمونت،  بيل  التتويج  ح�صر 
ال��رج��ب��ي ال���ع���امل���ي، وغ�����اري ت�����ص��امب��ان رئ��ي�����س دناتا 
وخ���دم���ات ال���دع���م يف جم��م��وع��ة ط����ريان الإم������ارات، 
ورئي�س  التنفيذي  الرئي�س  نائب  كوثيمر،  وديفيد 

العمليات يف ات�س ا�س بي �صي الإمارات. 
و�صق فريق جنوب اأفريقيا طريقه بقوة اإىل النهائي 
بعد اأن تغلب على �صاماوا يف ربع النهائي 10-26، 
وعلى فيجي يف ن�صف النهائي 12-7،  قبل اأن يطيح 

يف النهائي بنيوزيالندا.
يف حني بلغت نيوزيالندا النهائي بعد فوزها يف ربع 
النهائي على كينيا 14-12، وعلى اإجنلرتا 5-14 

يف ن�صف النهائي. 
ال�صل�صلة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  ت��ق��ام  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ال��ع��امل��ي��ة ل�����ص��ب��اع��ي��ات ال��رج��ب��ي يف ك��ي��ب ت����اون خالل 

الفرتة من 9-10 دي�صمرب اجلاري. 

�سرطة دبي توؤمن فعاليات البطولة
���ص��اه��م��ت جل��ن��ة ت��اأم��ني ال��ف��ع��ال��ي��ات مم��ث��ل��ة ب�����الإدارة 
ب�صرطة  وال��ط��وارئ  واملن�صات  الهيئات  لأم��ن  العامة 
الإدارة،  مدير  الغيثي  ع��ب��داهلل  العميد  بقيادة  دب��ي 
بطولة  حققته  ال���ذي  وال��ن��ج��اح  املتميز  التنظيم  يف 
 ،2017 للرجبي  دب��ي  ل�صباعيات  الم���ارات  ط��ريان 
و����ص���ع���ت ����ص���رط���ة دب�����ي م����ن خ�����الل احل�������دث  ال����ذي 
اأيامه  األ��ف متفرج على مدى  اأك��رث من مئة  ح�صره 
التوعوية  بحملتها  اجلمهور  تعريف  اإىل  الثالثة 
التعريف  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  #التزامكم_�صعادة 
الريا�صية. وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل���ن�������ص���اآت  اأم�����ن   ب���ق���ان���ون 

جنوب اأفريقيا حتتفظ بلقب �سباعيات دبي للرجبي

جنوب �فريقيا تهزم نيوزيالند� وتتوج بالذهب يف ملعب ذ� �صيفنز بدبي

•• العني - الفجر 

للفرو�صية  العني  نادي  �صهدت ميادين 
اأم�س  م�����ص��اء  وال��رم��اي��ة واجل���ول���ف يف 
املفتوحة  الرماية  بطولة  ختام  الأول 
مدى  على  مناف�صاتها  توا�صلت  التي 
���ص��ه��ر ك���ام���ل ب���داي���ة م���ن ال���ث���ال���ث من 
 118 امل��ا���ص��ي و���ص��ارك فيها  ن��وف��م��رب 
الأعمار  م���ن خم��ت��ل��ف  ورام���ي���ة  رام���ي���اً 
بينهم  من  الفنية  وامل�صتويات  والفئات 

عدد من كبار ال�صن. 
ه���ذا احل����دث مبنا�صبة  ت��ن��ظ��ي��م  وج����اء 
حتت  واأقيم  العام  لهذا  الوطني  اليوم 
رعاية �صمو ال�صيخ حممد بن خليفة بن 
زايد اآل نهيان ع�صو املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي رئي�س النادي وت�صمنت 
البطولة مناف�صات يف البندقية �صكتون 
املفتوحة والبندقية �صكتون لفئة الكبار 
وامل�صد�س عيار 9 مم والبندقية هوائي 
جمل�س  رع���اي���ة  حت���ت  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ومت 
احلكومي  ال�صريك  الريا�صي  اأبوظبي 
الداعم الر�صمي وبنك الحتاد الوطني 
الراعي املا�صي، وبدعم من �صركة كوكا 
كول، وقد ر�صدت اللجنة املنظمة لهذا 
احلدث ال�صنوي �صيارات وجوائز نقدية 

قيمة للفائزين.
النا�صري مدير  وتف�صل حممد را�صد 
والرماية  للفرو�صية  العني  ن��ادي  ع��ام 
ال�صام�صي  ب��ط��ي  وخ��ل��ي��ف��ة  واجل���ول���ف 
ومبارك  بالعني  ال���رتاث  ن���ادي  م��دي��ر 
الرماية  ن���ادي  م��دي��ر  ال��ع��ري��اين  �صيف 
الرامي  الفائزين حيث ح�صل  بتكرمي 
ال��ربي��ك��ى ع��ل��ى �صيارة  م��اج��د م���ب���ارك 
اأن  بعد   2018 م��ودي��ل  �صني  ني�صان 
تربع على �صدارة املناف�صني يف بطولة 
بر�صيد  املفتوحة  ال�صكتون  البندقية 
الرامية  متكنت  بينما  نقطة    221
فاخرة عبد اهلل ال�صغري من املحافظة 
على املركز الثاين بر�صيد بلغ 220.7 
�صامل  �صعيد  الرامي  احتل  فيما  نقطة 
حممد  �صعيد  عزة  والرامية  العرياين 
املركز الثالث م�صرتك بعد اأن جمع كل 

منهما 220.4. 
ك��م��ا ح�����ص��ل ���ص��ق��ي��ق��ه ال����رام����ي حممد 
ع��ل��ى �صيارة  اأي�����ص��اً  ال��ربي��ك��ي  م���ب���ارك 
اأن  بعد   2018 م��ودي��ل  �صني  ني�صان 
مناف�صات  يف  ال��رتت��ي��ب  ج���دول  ت�صدر 

 190 9 مم ب��ر���ص��ي��د  امل�����ص��د���س ع��ي��ار 
الرامي علي مبارك عمر  نقطة وج��اء 
 188 ول��ه  الثانية  املرتبة  يف  العمري 
كليتون  ال��رام��ي��ان  اأن��ه��ى  بينما  نقطة 

را�صد  ب�����ول وح���م���د حم���م���د  دي����ل����رون 
بعد  الثالث م�صرتك  املركز  ال�صباق يف 

اأن ح�صد كل منهما 185 نقطة.
وذهبت جائزة املركز الأول يف م�صابقة 

البندقية ال�صكتون لفئة الكبار للرامي 
���ص��امل ع��ب��داهلل ال��ع��ري��اين ال���ذي اأنهى 
بر�صيد  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  امل��ن��اف�����ص��ة 
الرامي  ت����اله  ن��ق��ط��ة    211.8 ب��ل��غ 

ع���ب���داهلل ���ص��ع��ي��د ���ص��ام�����س ال����درع����ي يف 
نقطة   209.6 ول��ه  الو�صيف  م��رك��ز 
�صعيد  �صلطان  ال��رام��ي  ت��راج��ع  بينما 
ال����وراء حمققاً  اإىل  ال��ع��ري��اين خ��ط��وة 

املركز الثالث بر�صيد 207.8 نقاط. 
البندقية  م��ن��اف�����ص��ات  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
تنظيمها حتت  ج���رى  ال��ت��ي  ال��ه��وائ��ي��ة 
الرامي  اإ�صتطاع   ، ال��رتاث  نادي  رعاية 

العرياين  �صامل  عبداهلل  عبدالرحمن 
بر�صيد  الأول  امل���رك���ز  اإىل  ي��ق��ف��ز  اأن 
ترتيبه  كان  اأن  بعد  نقطة    220.6
ث���ان���ي���اً ح���ت���ى اجل����ول����ة ق���ب���ل الأخ������رية 

الرامي  ال�����ص��دارة  ���ص��اح��ب  ل��ي��رتاج��ع 
الثاين  املركز  اإىل  ح�صني  اأ�صعد  اأحمد 
تاله  ن��ق��ط��ة   219.6 ق����دره  ب��ر���ص��ي��د 
ال�صام�صي  حميد  عبدالرحمن  الرامي 
يف املرتبة الثالثة وله 219.5 نقطة. 
وح�صل جميع الفائزين على ميداليات 

ملونة وجوائز نقدية قيمة.
ويف نهاية حفل التكرمي تبادل حممد 
العني  نادي  مديرعام  النا�صري  را�صد 
للفرو�صية والرماية واجلولف وخليفة 
الرتاث  ن���ادي  م��دي��ر  ال�صام�صي  بطي 

الدروع التذكارية للناديني.
را�صد  اأ����ص���اد حم��م��د  ل���ه  ت�����ص��ري��ح  ويف 
اأنهم  النا�صري بنجاح البطولة موؤكداً 
يف كل عام ينتظرون منا�صبة الحتفال 
امل��ج��ي��د م���ن تاريخ  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
ع��ن فرحتهم  ليعربوا  الإم����ارات  دول��ة 
للرماية.  م��ف��ت��وح��ة  ب��ط��ول��ة  بتنظيم 
وقال: �صعدت كثرياً بالعدد الكبري من 
ال��ذي��ن �صاركوا  ال��رم��اة  م��ن اجلن�صني 
يف بطولة هذا العام، كما �صعدت اأي�صاً 
مب�صاركة املخ�صرمني من الرماة كبار 
ال�صن ال��ذي��ن  م��ار���ص��وا ال��ري��ا���ص��ة من 
خدمة  يف  اأي�صاً  و�صاهموا  ال�صبعينات  
الوطن يف عدة جمالت اأيام املغفور له 
باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان. ول اأن�صى اأن اأ�صيد بالعن�صر 
الن�صائي الذي كانت م�صاركته مفاجاأة 
فاخرة  ال���رام���ي���ة  وجن���ح���ت  ل��ل��ج��م��ي��ع 
امل�صاركات  ب��ني  م��ن  ال���درع���ي  ع��ب��داهلل 
بطولة  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ح�����ص��د  يف 
ال��ب��ن��دق��ي��ة ال�����ص��ك��ت��ون امل��ف��ت��وح��ة، وبكل 
و�صباب  بنات  على  ببعيد  لي�س  تاأكيد 
ي��ت��ب��واأوا م��راك��ز متقدمة  اأن  الإم����ارات 
من خالل م�صاركتهم يف كل البطولت 
امل�����ص��ت��وي��ني املحلي  ت��ن��ظ��م ع��ل��ى  ال���ت���ي 
بهذه  ف����رح����ون  ون���ح���ن  واخل�����ارج�����ي. 
امل�����ص��ارك��ة واأع��ت��رب ال��ف��رح��ة م��ن �صمات 
ه����ذه ال���دول���ة وم����ن ال��ق��ائ��م��ني عليها 
ي�صجعون  وح��ك��ام��ن��ا  �صيوخنا  ودائ���م���اً 
واأن  الريا�صة،  ممار�صة  على  ال�صباب 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان ع�صو املجل�س التنفيذي 
لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س ن����ادي العني 
�صباق  واجل��ول��ف  والرماية  للفرو�صية 
ل��دع��م ك��ل الأن�����ص��ط��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة التي 

ينظمها النادي على مدار العام”.

ختام بطولة “العني للفرو�سية” للرماية املفتوحة

�لربيكي �أخو�ن يخطفان �لأ�صو�ء ويح�صالن على �صيارتي ني�صان

�نطالق مهرجان �ل�صد�قة �لدويل �لر�بع للبيزرة �ليوم

مت ان��ت��خ��اب ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري في�صل 
رئي�س  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلطان  بن  بندر  بن 
والإلكرتونية  الذهنية  لالألعاب  ال�صعودي  الحت���اد 
للريا�صات  ال���ع���رب���ي  ل����الحت����اد  رئ��ي�����ص��ا  ب����الإج����م����اع 
 )2021-2017( النتخابية  للدورة  الإلكرتونية 
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  خ��الل  وذل���ك 
العربي للريا�صات اللكرتونية الذي اأقيم يف مدينة 
ب��و���ص��ان يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة م���وؤخ���را ع��ل��ى هام�س 

اإجتماعات الحتاد الدويل للريا�صات اللكرتونية.
اأحمد  الأ�صتاذ  اإنتخاب  الجتماع  نف�س  يف  تقرر  وق��د 

نائباأ   التون�صية  اجلمهورية  م��ن  روح��ه  �صيخ  حممد 
العربي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  واإ���ص��ن��اد  للرئي�س 
للريا�صات اللكرتونية اإىل الأ�صتاذ ه�صام علي حممد 
لي�صبح  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  الطاهر من 
ال��ر���ص��م��ي��ة املعتمدة  امل��ع��ن��ي��ة  ب��ذل��ك الحت�����اد اجل��ه��ة 
الوطن  انحاء  كافة  يف  اللعبة  �صوؤون  على  لالإ�صراف 
الالزمة  ال�صروط  كافة  ا�صتيفاء  مت  ان  بعد  العربي 
للتاأ�صي�س وفق معايري الحتادات الريا�صية العربية. 
للنظام  وطبقا  املناق�صات  ومبوجب  اخ��رى  جهة  من 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ت�صبح  اأن  تقرر  الأ�صا�صي 

هي بلد املقر لالإحتاد العربي للريا�صات الإلكرتونية 
والمانة العامة يف دولة الم��ارات. كما كان من اأبرز 
القرارات التي متخ�صت عن الجتماع خماطبة اإحتاد 
الأحتاد  لإعتماد  العربية  الوطنية  الأوملبية  اللجان 
الأخ����رى وكذلك  ال��ري��ا���ص��ي��ة  الإحت�����ادات  م��ع  ر�صميا 
لالإحتاد  الن��ت�����ص��اب  ع�صوية  على  للح�صول  العمل 
المانة  تكليف  ومت  الإلكرتونية  للريا�صات  ال��دويل 
العامة بالعمل على دعوة الحتادات الوطنية العربية 
التي مل تن�صم اىل الآن لاللتحاق بالحتاد والتن�صيق 
التي  العربية  بالدول  الوملبية  الوطنية  اللجان  مع 

لي�س بها احتادات وذلك للتن�صيق والعمل على تاأ�صي�س 
اإحتادات للريا�صات اللكرتونية ،وعر�س م�صتجدات 
المور خالل اجتماع جمل�س الإدارة املرتقب انعقاده 

يف مدينة الريا�س اأواخر ال�صهر احلايل.
بال�صكر  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ب��ه��ذه  في�صل  الم����ري  ت��وج��ه  وق���د 
العربي  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اإىل  والتقدير 

للريا�صات اللكرتونية على ثقتها الغالية.
م�صريا اىل طموحاته الالحمدودة للو�صول بالحتاد 
هذه  ان  اىل  وموؤكدا  عاملية  احرتافية  م�صتويات  اىل 
وتطوير  العمل  تعزيز  على  �صتعمل  الطيبة  امل��ب��ادرة 

تنمية  ال��ع��رب��ي يف  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  الع��م��ال  منظومة 
اأوا���ص��ر الأخ����وة وال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل ب��ني الحت���ادات 

عملها  �صتبني  والتي  العربية  ال��دول  ل��دى  الوطنية 
وفق روؤية وا�صرتاتيجة عمل موحدة.

ه�سام الطاهر اأمينًا عامًا 
�لأمري في�صل بن بندر بن �صلطان رئي�صا لالحتاد �لعربي للريا�صات �لإلكرتونية
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الفجر الريا�ضي

اأكد جمعة عبيد ال�صام�صي رئي�س جمل�س اإدارة نادي احلمرية الثقايف 
الريا�صي اأن عام زايد ميثل عاما لتوا�صل اخلري والتم�صك باأهداب 
الريا�صية واإبراز الأخالق ومنا�صبة لن�صر القيم الريا�صية يف قلوبنا 

و�صمائرنا قبل مالعبنا.
واأ�صار اإىل اأن الأ�صرة الريا�صية على م�صتوى الدولة مدعوة يف عام 
اأحداثها  2018م لأن ترت�صم نهج زاي��د يف كافة  زاي��د وط��وال ع��ام 
احلمرية  ن��ادي  اأن  واأعلن  وعطائه.  زاي��د  روح  عن  لتعرب  الريا�صية 
ال�صعار  احل��م��ري��ة  ن���ادي  ادارة  جمل�س  اعتمد  زاي���د  ع��ام  ومبنا�صبة 
وذلك  القدم   لكرة  الول  الفريق  قم�صان  على  زاي��د  لعام  الر�صمي 

يف مبادرة تعرب عن الوفاء والتقدير للقائد املوؤ�ص�س املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان طيب اهلل ثراه. واأعرب عن اعتزاز 
الالعبني واجلهاز الداري والفني بهذه املبادرة وحر�س اجلميع على 
العتزاز بالقائد املوؤ�ص�س والفخر بحمله �صعار العام ليكون حا�صرا 
يف كافة املباريات وعنوانا ملاآثر زايد. واأو�صح  جمعه  ال�صام�صي باأن 
ماآثر املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد �صتبقى يف قلوبنا وما قمنا به 
العتزاز  للتعبري عن  ب�صيط  �صيء  ع��ن   اإمن��ا يعرب  املنا�صب  ه��ذه  يف 
والفخر بالقائد الن�صان وما قدمه للوطن ب�صورة عامة وللريا�صة 

ب�صورة خا�صة.

جمعه ال�سام�سي : عام زايد عام لن�سر القيم الريا�سية 

نادي �حلمرية �لثقايف �لريا�صي يعتمد �صعار عام ز�يد �لر�صمي على قم�صانه

حقق كليفالند كافاليريز و�صيف البطل فوزه احلادي ع�صر 
 ،111-116 غريزليز  ممفي�س  �صيفه  ح�صاب  على  تواليا 
وفاز بو�صطن �صلتيك�س مت�صدر املنطقة ال�صرقية على �صيفه 
فينيك�س �صنز بالنتيجة ذاتها ال�صبت �صمن دوري كرة ال�صلة 

المريكي للمحرتفني.
ازاح  ان  بعد  خ�صو�صا  للمنطقة  زعامتهما  الفريقان  واك��د 
لفرتة  ثانيا  بقي  ال��ذي  بي�صتونز  ديرتويت  فريقي  كليفالند 

طويلة، وتورونتو رابتورز.
ليربون  “امللك”  بف�صل  جناحاته  كليفالند  وت��اب��ع 

لي�صع  امل���ب���اراة  ن��ه��اي��ة  ت��األ��ق يف  ال���ذي  جيم�س 
فريقه على بعد فوزين من اف�صل �صل�صلة 
 2009-2008 م���و����ص���م  يف  ح��ق��ق��ه��ا 
 2017-2016 م��و���ص��م  يف  وع���ادل���ه���ا 

)13 فوزا متتاليا دون هزمية(.
واكد جيم�س بالدليل القاطع 

م�����رة ج����دي����دة ع���ل���ى علو 
م�صتواه  وث��ب��ات  كعبه 

ا���ص��اب��ي��ع عدة  م��ن��ذ 
 34 ب���ت�������ص���ج���ي���ل���ه 
ن���ق���ط���ة ا����ص���اف���ة 
اىل 12 متريرة 
وتاألق  حا�صمة، 
خ�����ص��و���ص��ا يف 
الربع الخري 

بت�صجيله 
ن���ق���ط���ة   13

اآخ����ر  ث���الث���ي���ة يف  م���ن���ه���ا 
خم�س ثوان.

وي�����ب�����دو ج���ي���م�������س ال�����ذي 
من   33 ال�  قريبا  �صيبلغ 
بثبات  ي�صري  ان��ه  العمر، 
ن��ح��و ل��ق��ب اف�����ص��ل لعب 
املنتظم  ال�������������دوري  يف 
وال�����ذي ���ص��ب��ق ان ت���وج به 

اربع مرات.
مباريات  “خ�صت  وق�����ال 

م��ه��م��ة ك���ث���رية يف ال������دوري 
النهائية  والدوار  امل���ن���ت���ظ���م 

عليك  يعتمد  حيث  اوف(  )ب��الي 
زم��الوؤك، وهذا ما احاول القيام به 

يف كل مباراة«.
ومل يكن كليفالند يف و�صع مريح طوال 

امل��ب��اراة وح��ق��ق ال��ف��وز حت��دي��دا يف الربع 
 18 بفارق  متقدما  انهاه  عندما  الثاين 

الول  يف  تخلف  ان  بعد   20-38 نقطة 
27-30 والخري  28-32، ثم يف الثالث 

.29-23
كيفن  وزم��الئ��ه  جيم�س  خ��ربة  ولعبت 
لوف )20 نقطة و11 متابعة( وجي 
وايد  ودواي��ن  نقطة(  �صميث )17  اآر 

الفوز،  يف  كبريا  دورا  حا�صمة(  مت��ري��رات  وارب���ع  نقطة   16(
و12  م��ت��اب��ع��ات  و7  نقطة   31( اي��ف��ان��ز  ت��اي��ري��ك  ك���ان  فيما 
متريرة(، وال�صباين مارك غا�صول )27 نقطة و6 متابعات 

واربع متريرات( الف�صل يف �صفوف اخلا�صر.
وثبت كليفالند اقدامه يف املركز الثاين بعد ان رفع ر�صيده 
بو�صطن  ع��ن  بعيدا  ي���زال  لكنه ل  ه��زائ��م،  ف���وزا و7   16 اىل 
20 مقابل ارب��ع هزائم  مت�صدر املنطقة ال��ذي حقق ف��وزه ال� 
فقط، ملحقا اخل�صارة ال� 16 بفينيك�س )مقابل 8 انت�صارات( 

القابع يف املركز الثاين ع�صر يف ترتيب املنطقة الغربية.
التي �صجلها جنم فينيك�س ديفني   38 ال�  النقاط  ومل تكن 
بروكر )مع 4 متابعات و5 متريرات( كافية لتجنيب فريقه 
لكايري  اجلماعية  وال��ق��وة  املميز  الداء  ام���ام  اخل�����ص��ارة 
ايرفينغ اف�صل م�صجل يف �صفوف بو�صطن )19 نقطة( 
ب����راون )17( وم��ارك��و���س م��وري�����س )17  وج��اي��ل��ني 

اي�صاأ9 وجاي�صون تاتوم )15 نقطة(.
 ،)22-31( الول  الربع  من  بو�صطن  وتفوق 
ل��ك��ن ف��ي��ن��ي��ك�����س ق��ل�����س ال���ف���ارق ق��ل��ي��ال يف 
يعيده  ان  ق��ب��ل   )29-32( ال���ث���اين 
 ،25-29 ال��ث��ال��ث  يف  الر����س  �صاحب 
الذي   )32-27( الخ���ري  يف  ويتخلف 
و����ص���ل ال����ف����ارق ف��ي��ه اىل ���ص��ل��ة واح����دة 
ان  ق��ب��ل   )103-105(
النهاية  يف  ي��رت��ف��ع 
نقاط   5 اىل 
-1 1 6

.111
ك�������ان  واذا 
ثالث  ت��ورون��ت��و 
 14( امل����ن����ط����ق����ة 
يلعب  مل   )7 م�����ق�����اب�����ل 
ب��الم�����س، ف��ان دي��رتوي��ت وا���ص��ل ت��راج��ع��ه ومني 
ب��اخل�����ص��ارة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل وال�����ص��اد���ص��ة يف 
ام��ام م�صيفه  ب�صقوطه  ار���ص��ه،  خ��ارج  مباريات  �صت 

فيالدلفيا �صفنتي �صيك�صرز 108-103.
ويدين فيالدلفيا الذي عزز موقعه يف املركز اخلام�س 
)13 مقابل 9( بهذا الفوز املهم ب�صكل خا�س اىل جنمه 
 25 �صاحب  اميبيد  جويل  الرت��ك��از  لع��ب  الكامريوين 
انطيطوكومنبو  ياني�س  اليوناين  وق��اد  اللقاء.  يف  نقطة 
�صاكرامنتو  �صيفه  على  الفوز  اىل  باك�س  ميلووكي  فريقه 
ترتيب  يف  ال�صاد�س  امل��رك��ز  اىل  ونقله   104-109 كينغز 

املنطقة )11 مقابل 9( بت�صجيله 33 نقطة.
النت�صار  كارليل  ريك  امل��درب  الغربية، حقق  املنطقة  ويف 
دال�����س  ب��ق��ي��ادت��ه  امل���ح���رتف���ني  دوري  يف   700 رق����م 
اجنلي�س  لو�س  �صيفه  على  كبري  ف��وز  اىل  مافريك�س 
كليبريز 108-82. وبات كارليل املدرب الثامن ع�صر 
الذي يحقق هذا الرقم الرمزي يف عدد النت�صارات 
يف تاريخ البطولة المريكية، والثالث الذي ل يزال 
على راأ�س عمله بعد الكرواتي ال�صل غريغ بوبوفيت�س 
 ،1996 �صبريز منذ  انتونيو  �صان  ي�صرف على  الذي 

ودوك ريفرز مدرب كليبريز منذ 2013.

كليفالند وبو�صطن زعيما �ملنطقة �ل�صرقية 

تعادل  ا�صتغالل  فر�صة  مدريد  ري��ال  اأه��در 
فيجو  �صيلتا  م��ع   2-2 امل��ت�����ص��در  بر�صلونة 
وت���ع���ادل ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ب����دون اأه������داف مع 
مدريد  اأتليتيكو  جنح  بينما  بيلباو  اأتليتيك 
2-1 ع��ل��ى ري���ال ���ص��و���ص��ي��داد يف دوري  وف���از 

الدرجة الأوىل الإ�صباين لكرة القدم .
النت�صار  ه��دف  جريزمان  اأن��ط��وان  و�صجل 
الفريق  ليكمل   88 الدقيقة  يف  لأتليتيكو 
ال�����ص��وط الأول  ال��ت��اأخ��ر يف  ب��ع��د  ان��ت��ف��ا���ص��ة 
ويقل�س الفارق مع بر�صلونة اإىل �صت نقاط 
بينما ل يزال ريال يتاأخر بثماين نقاط عن 

القمة.
اأ���ص��ب��ا���س مهاجم  اإي���اج���و  واأ���ص��ك��ت 

ا�صتاد  يف  اجل���م���اه���ري  ���ص��ي��ل��ت��ا 
ن��و ك��ام��ب ع��ن��دم��ا م��ن��ح �صيلتا 
بعد   20 الدقيقة  يف  التقدم 

انطالقة جريئة.
�صريعا  مي�صي  ل��ي��ون��ي��ل  ورد 
بعد  ب���ر����ص���ل���ون���ة  ل���ي���ت���ع���ادل 

هدفه  م�������ص���ج���ال  دق���ي���ق���ت���ني 
بجميع  مباريات  �صت  يف  الأول 

امل�����ص��اب��ق��ات وال��ه��دف 13 ل��ه هذا 
املو�صم يف الدوري.

واأل���غ���ى احل��ك��م ه��دف��ا ل�����ص��واري��ز ق��ب��ل نهاية 
على  مت�صلال  اعتربه  اأن  بعد  الأول  ال�صوط 
يعاين  التي  الثانية  امل��رة  وه��ي  نحو خاطئ، 
خالل  احل��ك��ام  اأخ��ط��اء  م��ن  بر�صلونة  فيها 
التعادل  يف  ملي�صي  ه��دف  اإل��غ��اء  بعد  اأ���ص��ب��وع 
الكرة خط  بلن�صية حني جت��اوزت  مع   1-1

املرمى بو�صوح.
اأن��ه هدف  ب��دا  ما  و�صاعد مي�صي يف �صناعة 
الدقيقة  يف  ���ص��واري��ز  لوي�س  و�صجله  ال��ف��وز 
62 عندما حول مهاجم اأوروجواي متريرة 
جوردي األبا اإىل ال�صباك لكن بر�صلونة ُحرم 
من النت�صار عرب لعب اآخر من اأوروجواي 

وهو ماك�صي جوميز.
مدى  من  ال�صباك  يف  الكرة  جوميز  وو�صع 
قريب بعد انطالقة قوية اأخرى من اأ�صبا�س 
اأومتيتي  �صمويل  اإ�صابة  من  ا�صتفاد  ال��ذي 
مدافع بر�صلونة يف ع�صالت الفخذ اخللفية 

اأثناء حماولته اإيقاف املهاجم ال�صباين.
منتخب  م��داف��ع  اإن  بيان  يف  بر�صلونة  وق��ال 

لثمانية  ���ص��ي��غ��ي��ب  ف��رن�����ص��ا 
يعني  مم����ا  اأ����ص���اب���ي���ع 

عدم م�صاركته يف 
لقاء القمة �صد 
ري�������ال م���دري���د 
اللقب  ح���ام���ل 

ي�������������������������وم 

اإرن�صتو  وق��ال  الأول.  كانون  دي�صمرب   23
بالبريدي مدرب بر�صلونة “الإ�صابة كلفتنا 
هدفا وتراكمت الكوارث اإذ ت�صببت يف تعادل 
فقد  فادحة  الآن  �صمويل  خ�صارة  واإ�صابة. 
كان يف حالة رائعة«. و�صن بر�صلونة هجوما 
20 دقيقة  عنيفا على مرمى �صيلتا يف اآخر 
واأهدر جريار بيكي فر�صة خطرية لت�صجيل 
ه���دف ال��ف��وز لكنه ���ص��دد خ���ارج امل��رم��ى من 
ملي�صي  ت�صديدة  ح���ادت  بينما  ق��ري��ب  م��دى 
م��ن رك��ل��ة ح���رة ق��ل��ي��ال ع��ن املرمى 
بدل  املحت�صب  ال��وق��ت  نهاية  يف 

ال�صائع.

* تعادل ريال
اأهداف مع  وتعادل بدون 
بيلباو  اأتليتيك  م�صيفه 
ب���ع���دم���ا ����ص���دد يف اإط�����ار 
وتعر�س  مرتني  املرمى 
رامو�س  قائده �صريجيو 
24 يف  ل���ل���م���رة  ل���ل���ط���رد 

م�صريته.
ب���ق���وة و�صدد  امل����ب����اراة  وب������داأ ري�����ال 
املهاجم الفرن�صي كرمي بنزمية يف 
من  عر�صية  متريرة  بعد  القائم 

اإي�صكو.
ودخ����ل ب��ي��ل��ب��او ال��ل��ق��اء وه����و يف 
امللك  ك��اأ���س  وودع   16 امل��رك��ز 
ب��ع��د ه��زمي��ة م��ف��اج��ئ��ة من 
لكنه  فورمنتريا  املغمور 
من  كبري  ب��دع��م  حظي 

امل�صجعني.
الدين زيدان  وقال زين 
“نتاأخر  ري�������ال  م�������درب 
بثماين نقاط عن بر�صلونة 
لت�صجيل  اف��ت��ق��رن��ا  لأن���ن���ا 

الأهداف هذا املو�صم«.
اأك����رب  “النتائج  واأ������ص�����اف 
مقارنة  ل���ن���ا  ح�����دث  ت���غ���ي���ري 
باملو�صم املا�صي.. ل اأعتقد اأننا 
خمتلف.  ب�صكل  نلعب  اأ�صبحنا 

يف املو�صم املا�صي فزنا مبباريات يف اللحظات 
هز  يف  ننجح  ل  اأن��ن��ا  ي��ب��دو  والآن  الأخ�����رية 
ال�����ص��ب��اك«. وت�����ص��دى ك��ي��ل��ور ن��اف��ا���س حار�س 
اأريتز  الهجوم  ثنائي  من  لت�صديدتني  ري��ال 
ال�صكوك  على  وليامز لريد  واإيناكي  اأدوري��ز 
ف��وي��ن��الب��رادا يف  م��ب��اراة  بعد  ح��ول م�صتواه 

الكاأ�س يوم الثالثاء املا�صي.
اأري���زاب���الج���ا ح���ار����س بيلباو  ك��ي��ب��ا  واأظ���ه���ر 
وت�صدى  ب�صمه  مدريد  ري��ال  اهتمام  �صبب 
وكري�صتيانو  م��ار���ص��ي��ل��و  م����ن  ل��ف��ر���ص��ت��ني 
ارتدت  ت�صديدة  اأي�صا  اأطلق  ال��ذي  رون��ال��دو 

من القائم يف ال�صوط الثاين.
يف  فقط  ه��دف��ني  ال��ربت��غ��ايل  النجم  و�صجل 
الدوري هذا املو�صم واأخفق يف هز ال�صباك يف 
خم�س زيارات اإىل ا�صتاد �صان مامي�س معقل 

بيلباو منذ اإعادة ت�صييده يف 2013.
وعاد رامو�س للعب مرتديا قناعا واقيا بعد 
اإنذار  على  اأنفه وح�صل  ك�صر  اأ�صبوعني من 
جار�صيا  راوؤول  نحو  باملرفق  �صربة  ب�صبب 
ث���م ح�����ص��ل ع��ل��ى ب��ط��اق��ة اأخ�����رى ق��ب��ل اأرب���ع 
القيا�صي  رق��م��ه  ليعزز  النهاية  على  دق��ائ��ق 
كاأكرث لعب ح�صول على بطاقات حمراء يف 

الدوري الإ�صباين بر�صيد 19 مرة.
وقل�س اأتليتيكو الفارق مع بر�صلونة بف�صل 
ال����ذي �صجله ج��ري��زم��ان بعد  ال��ف��وز  ه���دف 
تقدم  ل��وي�����س  فيليبي  م���ن  ه���دف  األ���غ���ى  اأن 
�صو�صيداد عن طريق املهاجم ويليان جوزيه 

من ركلة جزاء يف ال�صوط الأول.
اأكادميية  ن�صاأ يف  ال��ذي  ج��ري��زم��ان،  وان��زل��ق 
 25 مقابل  لأتليتيكو  بيعه  قبل  �صو�صيداد 
مليون يورو )30 مليون دولر( يف 2014، 
بالراأ�س  ك��رة  ليحول  البعيدة  ال��زاوي��ة  عند 
ويحافظ  ال�صباك  اإىل  نيجيز  ���ص��اوؤول  م��ن 
على اآمال فريقه يف �صباق اللقب لكنه رف�س 
مدرب  �صيميوين  دييجو  وق���ال  الح��ت��ف��ال. 
يف  امل��ه��م��ة  ب��اإجن��از  ���ص��ع��داء  “نحن  اأتليتيكو 
طاقتنا  ج��ددن��ا  الآن  ج����دا..  �صعبة  م��ب��اراة 
وهذا �صي�صاعدنا يف اخلطوة املقبلة. اأهدرنا 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��ر���س ل��ك��ن مل ن��ت��وق��ف عن 

املحاولة«.  

اأتليتيكو مدريد يفوز على ريال �سو�سيداد 

ريال يرف�س هدية بر�صلونة ويتعادل مع بلباو

للريا�صات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  اح��ت��ف��ل 
واأ�صرة  امل�صاركني  باملت�صابقني  البحرية 
ال������زوارق ال�����ص��ري��ع��ة ال��ع��امل��ي��ة م���ع ختام 
ج��ائ��زة دب��ي ال��ك��ربى ل��ل��زوارق ال�صريعة 
–اك�س كات- اجلولة الرابعة واخلتامية 
والتي   2017 ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  م����ن 
ا�صت�صافها النادي على مدار ثالثة اأيام 
دبي قبالة  البحرية لإم��ارة  الواجهة  يف 
ال��ت��ي احت�صنت  ن��خ��ل��ة ج��م��ريا  ج���زي���رة 

مقار الفرق واحلدث  العاملي الكبري.
اأم�س الأول  اأول من  واأ�صدل ال�صتار يوم 
البطولة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  –ال�صبت- 
العاملية والتي ا�صت�صافها النادي تزامنا 
ال�صاد�س  الوطني  ال��ي��وم  اح��ت��ف��الت  م��ع 
والأرب����ع����ني ب���اإ����ص���راف الحت�����اد ال���دويل 
للزوارق ال�صريعة –يو اأي اأم- مب�صاركة 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  زورق��ا   13
املنا�صبة  الإماراتية مع  الفرحة  لتواكب 

الوطنية العزيزة.
و�صهد فندق وي�صني امليناء ال�صياحي يوم 
احلفل  اإقامة  –ال�صبت-  اأم�س  من  اأول 
املو�صم بح�صور  اأبطال  لتتويج  الر�صمي 
حريز املر حممد بن حريز رئي�س احتاد 
الإم�����ارات ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة رئي�س 
وحممد  تيم  الفيكتوري  اإدارة  جمل�س 
اإدارة  ع�����ص��و جم��ل�����س  ح�����ارب  ع���ب���داهلل 
البحرية  للريا�صات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 
رافئيلي  وال���دك���ت���ور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال���دويل وهزمي  الحت���اد  رئي�س  ك��ب��ويل 
ال�صباقات  اإدارة  مدير  القمزي  حممد 

يف النادي.
ك��م��ا ح�����ص��ر الح��ت��ف��ال ك��ال م��ن حممد 
جمل�س  رئي�س  نائب  املطيوعي  م��ب��ارك 
واحمد  تيم  الفيكتوري  موؤ�ص�صة  اإدارة 
اإب���راه���ي���م حم��م��د ن���ائ���ب رئ��ي�����س احت���اد 
الإم������ارات ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي ال���ف���ج���رية ال����دويل 
ال��ب��ح��ري��ة وغ����امن خمي�س  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
الفيكتوري  اإدارة  جمل�س  ع�صو  امل���ري 
يف  املرا�صي  م�صئول  ثالث  بن  وعلي  تيم 
اإىل جانب  ال��ب��ح��ري��ة  ن��خ��ي��ل  جم��م��وع��ة 
واملت�صابقني  امل�����ص��ارك��ة  ال��وف��ود  اأع�����ص��اء 

واللجان الدولية.

بقيادة   3 فيكتوري  زورق  طاقم  وت�صلم 
وعي�صى  ال��ع��دي��دي  علي  ���ص��امل  الثنائي 
البطولة  يف  الأول  املركز  كا�س  علي  اآل 
الرتتيب  ب�صدارة  ان��ف��راده  بعد  العاملية 
نقطة   174 ج��ام��ع��ا  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال���ع���ام 
زورق  امل��ب��ا���ص��ر  مناف�صه  ع��ل��ى  وم��ت��ف��وق��ا 
املركز  ن��ال  وال���ذي   8 راو  بلو  ا�صرتاليا 
الثاين بر�صيد 158 نقطة فيما ح�صل 
را�صد  الثنائي  بقيادة   6 ابوظبي  زورق 
املركز  على  املن�صوري  وم��اج��د  ال��ط��اي��ر 
للبطولة  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب  يف  ال��ث��ال��ث 

العاملية بر�صيد 153 نقطة.
وح�����ص��ل ال��ث��ن��ائ��ي ال��ط��ائ��ر ����ص���امل علي 
على  اأي�����ص��ا  علي  اآل  وعي�صى  ال��ع��دي��دي 
ل�صباق  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  الأول  امل��رك��ز 

اأف�������ص���ل زم����ن وال������ذي ا���ص��ت��م��ل ع��ل��ى 4 
وواحد  ال�صني  يف  منها  ث��الث  م��راح��ل 
الفريق  الإم�������ارات ح��ي��ث ج��م��ع  ه��ن��ا يف 
طاقم  ث��ان��ي��ا  ح���ل  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة   121
الزورق ال�صرتايل بلو راو 8 ونال 101 
الزورق  الثالث  املركز  احتل  فيما  نقاط 
اليطايل كا�صيا اجنانيريز 22 وح�صل 

على 84 نقطة. 
بكلمة  ا�صتهل  ق��د  الكبري  احل��ف��ل  وك���ان 
ملحمد عبداهلل حارب ع�صو جمل�س اإدارة 
النادي املدير التنفيذي رحب فيها بكبار 
للزوارق  ال��دويل  الحت��اد  ال�صيوف من 
والفرق  الإم��������ارات  واحت������اد  ال�����ص��ري��ع��ة 
الكبري  احل����دث  امل�����ص��ارك��ة يف  وال���وف���ود 
�صعد بلحظات جميلة  اأن اجلميع  مبينا 

ثالثة  م���دار  ع��ل��ى  امل��ث��ري  التناف�س  م��ن 
اأيام. وقال اأن احلدث تزامن مع منا�صبة 
وط��ن��ي��ة ع���زي���زة ه���ي اح���ت���ف���الت البالد 
باليوم الوطني ال�صاد�س والأربعني وقد 
زادت فرحة اجلميع بالنجاح التنظيمي 
اأدرك�������ه احل�����دث ف�صال  ال��ك��ب��ري ال�����ذي 
ع���ن ال��ن��ج��اح��ات ال��ف��ن��ي��ة وال���ت���ي متثلت 
بفوز  الإم����ارات  ريا�صة  �صفراء  ت��األ��ق  يف 
العامل  بطولة  بلقب   3 فيكتوري  زورق 
ولقب بطولة �صباق الزمن ونيل زورقي 
الو�صل 7 وفيكتوري 33 املركز الأول يف 

ال�صباقني الأول والثاين على التوايل.
ال�صركاء من  اإىل  ال�صكر اجلزيل  ووج��ه 
الوطنية  واملوؤ�ص�صات  الدوائر احلكومية 
وه���ي جم��م��وع��ة ن��خ��ي��ل ال��ب��ح��ري��ة التي 

الأوىل  للمرة  احل��دث  مقر  ا�صت�صافت 
وجهاز  دب���ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
وال�صواحل  احل��ي��وي��ة  امل��ن�����ص��ات  ح��م��اي��ة 
العامة  والإدارة  الرابع(  ال�صرب  )قيادة 
ل��ل��دف��اع امل�����دين ب���دب���ي وم��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
لالإعالم )قناة دبي الريا�صية( وموؤ�ص�صة 
ابوظبي لالإعالم )قناة ياأ�س الريا�صية( 
اإ�صافة اإىل جمل�س دبي الريا�صي املظلة 
الإمارة  يف  الريا�صي  للن�صاط  الراعية 

واحتاد الإمارات للريا�صات البحرية.
واأ�����ص����اد ح���ري���ز امل����ر حم��م��د ب���ن حريز 
للريا�صات  الإم����������ارات  احت������اد  رئ���ي�������س 
موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البحرية 
الذي  الكبري  بالنجاح  تيم  الفيكتوري 
الكربى  دب��ي  ج��ائ��زة  مناف�صات  حققته 

والتي  ك��ات-  –اك�س  ال�صريعة  ل��ل��زوارق 
تاأتي كا�صتمرار للنجاح امل�صتمر  والرائع 
ل���ع���ا����ص���م���ة ال���ري���ا����ص���ة يف امل���ن���ط���ق���ة يف 
الريا�صية  الفعاليات  ملختلف  الت�صدي 

يف البجر اأو يف الياب�صة اأو الأجواء.
وابدي حريز �صعادتهم يف احتاد الإمارات 
ريا�صة  �صفراء  حققها  التي  بالنجاحات 
ومنها  الأ���ص��ع��دة  خمتلف  يف  الإم�����ارات 
الأول  باملركز   3 الفيكتوري  زورق  ف��وز 
العام(  )ال���رتت���ي���ب  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف 
وح�����ص��ول��ه اأي�����ص��ا ع��ل��ى ����ص���دارة بطولة 
ابوظبي  زورق  وح�صول  الزمن  �صدارة 
الثالث يف الرتتيب العام  املركز  على   5
الأبطال  م��ن  م�صتغرب  غ��ري  اأم���ر  وه���و 
ع���الق���ة وطيدة  ع���ل���ى  ظ���ل���وا  وال����ذي����ن 

مبن�صات التتويج. 
رافئيلي  ال��دك��ت��ور  اأ����ص���اد   ، ج��ان��ب��ه  م���ن 
للزوارق  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  كبويل 
ال�صريعة –يو اأي اأم- بالنجاح التنظيمي 
ال��ك��ربى للزوارق  ال��ك��ب��ري جل��ائ��زة دب���ي 
ال�صريعة اجلولة الرابعة واخلتامية من 
بطولة العامل 2017 والتي ا�صت�صافها 
امليناء ال�صياحي يف جزيرة نخلة جمريا 
نادي  اأن  م��وؤك��دا  اأي���ام  م��دار ثالثة  على 
جنح  البحرية  للريا�صات  ال���دويل  دب��ي 
بال�صورة  احل���دث  اإخ�����راج  يف  وب��ام��ت��ي��از 
القمزي  حممد  ه��زمي  ووج��ه  املطلوبة. 
ال�صكر  النادي  يف  ال�صباقات  اإدارة  مدير 
اجل��زي��ل اإىل ك��ل اجل��ه��ات امل��ت��ع��اون��ة مع 
ال���ن���ادي يف اإجن�����اح احل����دث وق��ب��ل ذلك 

اأنف�صهم  واملت�صابقني  ال��دول��ي��ة  اللجان 
النهاية  يف  ���ص��ع��د  اجل��م��ي��ع  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
الآمان  بر  اإىل  والو�صل  امل�صوار  بنهاية 
الظروف  ظل  يف  عوائق  اأو  م�صاكل  دون 
املختلفة التي عا�صها اجلميع يف ال�صباق 
والأبطال  املت�صابقني  حديثه  يف  مهنئا 
بالو�صول اإىل اخلامتة ال�صعيدة متمنيا 

جتدد اللقاء يف موعد قريب اأخر.
الفريق املثايل

ت�صلم بطلنا العاملي ال�صابق حممد �صيف 
ل��ف��ري��ق فيكتوري  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  امل����ري 
واملتميز  امل��ث��ايل  ال��ف��ري��ق  ك���ات  –اك�س 
املو�صم  يف  ب��ذل��ت  ال��ت��ي  للجهود  تقديرا 
احل���ايل وال���ذي م��ر ب��ع��دة حم��ط��ات بني 
ال�صني والإم��ارات و�صجل نهاية �صعيدة 
للفريق الأزرق الذي ح�صد كل الألقاب.

ميداليات 
ال��ب��ح��ار �صفراء  اأم������راء  اأع���ن���اق  ت��زي��ن��ت 
زورق  يف  ت���ي���م  ال���ف���ي���ك���ت���وري  م��وؤ���ص�����ص��ة 
فيكتوري 3 الثنائي �صامل علي العديدي 
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ي  اآل  وعي�صى 
بطولة  يف  امل���و����ص���م  ل��ب��ط��ل  امل��خ�����ص�����ص��ة 
ال��ع��امل اك�����س ك��ا���س ح��ي��ث ق���ام الدكتور 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  كبويل  رافئيلي 
بتقليد  اأم-  اأي  –يو  ال�صريعة  ل��ل��زوارق 
البطل  ل���ل���زورق  ال��ذه��ب��ي��ة  امل���ي���دال���ي���ات 
 8 والف�صية للزورق ال�صرتايل بلو راو 
فيما كانت الربونزية من ن�صيب طاقم 
را�صد  الثنائي   5 اب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  زورق 

الطاير وماجد املن�صوري.
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الجن�����از   3 ف���ي���ك���ت���وري  زورق   اأ�����ص����اف 
العاملية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  خ��زائ��ن  ال�����ص��اد���س يف 
والتتويج  الفوز  بعد  تيم(  )الفيكتوري 
ب���ال���ل���ق���ب ال���ع���امل���ي يف ب���ط���ول���ة ال���ع���امل 
حيث  ك���ات-  –اك�س  ال�صريعة  ل��ل��زوارق 
املا�صية  اخل��م�����س  ال�������ص���ن���وات  جن���ح  يف 
2012 و2013  اأعوام  باللقب  بالفوز 

و2014 و2015 و2016.
العديدي  ع��ل��ي  ���ص��امل  ال��ث��ن��ائ��ي  وجن����ح 
جديد  ت��اري��خ  كتابة  يف  علي  اآل  وعي�صى 
وم�صرق يف املو�صم احلايل ويتوجا باأغلى 

الألقاب.

كات اك�س  مو�سم  اأبطال  لتتويج  جنوم  حفل 6 

فيكت���وري 3 يجم���ع لقب���ي �لعال���م و�صب����اق �لزم���ن 
)دبي البحري( يودع املت�سابقني والفرق يف ليلة جميلة
حارب : �سكر لكل الدوائر واملوؤ�س�سات وتقديرنا ملجموعة نخيل



    

 
عرو�س تنهار من ر�صالة و�لدها �ملتويف

بكت عرو�س يف يوم زفافها بعدما �صمعت ر�صالة تركها لها والدها 
املتويف. وقد تويف ال�صيد تود اك�صيل بعد �صراع مع مر�س ال�صرطان 
اإميلي تبلغ من العمر  ابنته  2001 عندما كانت  يف عيد الأم عام 
املراهقة من  �صنوات  واأم�صت  الفتاة  ون�صاأت  �صنوات فقط.  ثماين 

دون وجود والدها بالقرب منها.
ولأنه كان يرغب باأن يكون بالقرب من ابنته، اأراد ال�صيد اك�صيل اأن 
يعد ر�صالة مبنا�صبة كل اإجناز حتققه ابنته اإمييلي يف احلياة، لكنه 
مل يكن ميلك الوقت الكايف لتحقيق هذا الأمر. وبدًل من ذلك، 

اختار الأب اأن يكتب ر�صالة ليتم قراءتها يف يوم زفاف اإميلي.
وقد تزوجت ال�صابة اإمييلي من حبيبها �صاكيل داربي يف 4 ت�صرين 
الأول من العام 2016، وخالل حفل زفافها، قراأ الر�صالة عرابها 

وعمها ال�صيد بيرت، فانهارت بالبكاء.
وعرّب الوالد يف الر�صالة عن حّبه لبنته، واأنه حتماً يحب زوجها، 

كما تّوجه اأي�صاً باحلديث اىل الزوج.

ح�صر�ت تغزو ر�أ�س فتاة 
وتبكي  ال�صارع  يف  جتل�س  كانت  الهند  ديفي" من  "بريتي  ال�صابة 
ال�صخا�س  من  جمموعة  عليها  عرث  عندما  الطريق  حافة  على 
العاملني يف جمعية خريية، ونقلوها اىل امل�صت�صفى لتلقي العالج . 
ال�صابة التي تبلغ من العمر 30 عاماً قالت لول انها تلقت م�صاعدة 
لعدة  ال�صابة  تعر�صت   . اليوم ميتة  لكانت  ال�صخا�س  ه��وؤلء  من 
ومت  ا�صخا�س،  ع��دة  قبل  م��ن  مهاجمتها  بعد  راأ���ص��ه��ا  يف  ���ص��رب��ات 
عالجها ملدة خم�صة اأ�صهر حتى ا�صتعادت �صحتها، حيث كان راأ�صها 
الفتاة كانت  ان  الهندية  ال�صرطة  "النغفة" تقول  بح�صرات  مليئاً 
خائفة ان تتعر�س للقتل مما دفعها للهرب من منزل عائلتها يف 
ولية  اىل  ال�صابة  انتقلت   . اأ�صهر   6 قبل  "بهار" الهندية  ولي��ة 

يف ال�صوارع. امل�صردين  حياة  تعي�س  "راج�صتان" وكانت 

خبز بطعم �صر��صري �لليل
ابتداء من اليوم، �صيظهر خبز من نوع جديد على رفوف الأ�صواق 
اخلبز  هذا  هل�صنكي.  الفنلندية  العا�صمة  يف  التجارية  واملحالت 

ت�صتعمل احل�صرات يف ت�صنيعه اإ�صافة اإىل الدقيق.
هذا النباأ ب�صرت به �صحيفة "helsingin sanomat "، مو�صحة 
اأعلنت  وق��د   ،"Fazer" تدعى  �صركة  �صتنتجه  اجلديد  اخلبز  اأن 
من  جمففة  ح�صرة   70 �صيتطلب  واح��د  رغيف  �صنع  اأن  ب��دوره��ا 
اإىل  واإ�صافتها  �صيتم طحنها  املجففة  احل�صرات  الليل.  �صرا�صري 
%3 من وزن الرغيف  الليل على  الدقيق، و�صت�صتحوذ �صرا�صري 

الكلي.
احلايل  الوقت  يف  يتعذر  اأن��ه  اإىل  املحلية  الإع���الم  و�صائل  ولفتت 
توفري �صرا�صري الليل املجففة جلميع املخابز يف البالد، اإل اأنها 

اأكدت اأن هذا النق�س �صتتم معاجلته يف امل�صتقبل.
ال�صركة  خم��اب��ز  يف  الب��ت��ك��ار  م��دي��ر  �صيباكوف،  ج��وه��اين  وي��ق��ول 
ال�صرا�صري:  خبز  اإن  اجلديد  اخلبز  حما�صن  معددا  الفنلندية، 
على  حتتوي  احل�صرات  اأن  اإىل  بالإ�صافة  للربوتني،  جيد  م�صدر 
الأحما�س الدهنية املفيدة والكال�صيوم واحلديد وفيتامني ب 12. 
وللراغبني يف تذوق طعم هذا ال�صنف من اخلبز، نفيد باأن �صعر 
الرغيف الواحد �صيكون 4 يورو، يف حني اأن اخلبز التقليدي يباع 
ان�صمت  فنلندا  اأن  بالذكر  واجلدير  ي��ورو.   3  -  2 بني  فنلندا  يف 
منذ الأول من نوفمرب ت�صرين الثاين 2017، اإىل النم�صا وبلجيكا 
برتبية  و�صمحت  و�صوي�صرا،  وه��ولن��دا  وال���دمن���ارك  وبريطانيا 

احل�صرات وبيعها لال�صتهالك الب�صري.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جملة علمية: زر�عة ر�أ�س لالإن�صان كذب
اإن ما ان�صغلت به الأو�صاط العلمية والإعالمية الدولية خالل الأ�صابيع  قالت جملة بوبيولر �صاين�س الأمريكية 
القليلة املا�صية من حديث عن جناح اإجراء اأول عملية زرع راأ�س لالإن�صان، ما هو اإل روايات مريبة، غري �صحيحة، 

ودون اأي اأ�صا�س علمي.
وكانت املجلة العلمية الر�صينة، تعر�س يف موقعها على الإنرتنت تفنيًدا علمًيا ملا اأعلنه اجلراح �صريجيو كانافريو 

موؤخًرا من اأنه جنح باخرتاق اإن�صاين يتمثل يف زراعة الراأ�س.
ويف تفنيد علمي ات�صم باحلدة، قالت املجلة اإن ما اأعلنه كانافريو لي�س جديًدا بل يعود اإىل العام 2015، واإن “ق�صته 
بذلك منذ عدة  يتحدث  فهو  اأحاديث،  يزعمه من  ما  كانافريو  يفعل  بكلمة ل، مل  اخت�صارها  كلها مريبة ميكن 

�صنوات ومل يكمل ما بداأه من حماولت لزرع راأ�س ب�صرية ومن امل�صتبعد جًدا اأن يفعل ذلك.
وقالت املجلة اإن التو�صيف العلمي لزراعة الراأ�س هو زراعة اجل�صم، يف العملية يوؤخذ راأ�س ال�صخ�س املتربع امل�صاب 

ب�مر�س الع�صل التنكي�صي ويتم تعليق هذا الراأ�س على اجل�صم اجلديد.
ومبوجب هذا الت�صخي�س العلمي فاإن كانافريو مل ينجح حتى الآن يف جتاربه التي كان رّوج لها قبل عامني وعاد 

الآن ليمالأ ال�صحف بها.
واأعلن كانافريو موؤخًرا يف موؤمتر �صحفي اأن اإجمايل من ماتوا من الب�صر حتى الآن، منذ بدء اخلليقة الإن�صانية، 

ي�صل 100 بليون اإن�صان، وهو رقم و�صفه كانافريو باأنه اإبادة جماعية جاء الوقت لوقفها.
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حترير فتاة من �صجن ذئب ب�صري
اأنواع التعذيب  بعد عقد كامل، تعر�صت فيه �صيدة رومانية، لأ�صواأ واأب�صع 
بالب�صر،  والتنكيل  التعذيب  ملمار�صة  جمهزة  زن��زان��ة  داخ��ل  والغت�صاب، 
ب�صري،  ذئ��ب  قب�صة  م��ن  ال��ف��ت��اة،  الإي��ط��ال��ي��ة، يف حت��ري��ر  ال�صرطة  جنحت 

ا�صتطاع خالل فرتة حب�صه لها، اإجناب طفلني منها.
ووفًقا ل�صحيفة ذا �صن الربيطانية، مت القب�س على األوي�صيو فران�صي�صكو، 
من  تبلغ  فتاة،  واغت�صاب  بحب�س  اتهامه  اإث��ر  عاًما،   52 العمر  من  البالغ 
مبدينة  �صغرية  بلدة  يف  منزله،  م��ن  الأر���ص��ي  بالطابق  ع��اًم��ا،   28 العمر 

قطن�صار الإيطالية.
التي  املرة الأوىل،  اأن هذه لي�صت  الواقعة،  وما يثري الده�صة يف مالب�صات 
يتهم فيها فران�صي�صكو مبثل هذه الواقعة، حيث مت القب�س عليه من قبل، 
واغت�صاب  ا، يف خطف  اأي�صً تهمة مماثلة، حيث جنح  1995م، يف  العام  يف 
العقوبة؛ حل�صن  بعد مدة وجيزة من  الإف��راج عنه،  اأخ��رى. وعقب  �صيدة 
ال�صري وال�صلوك، عاد فران�صي�صكو ملدينته؛ للعي�س برفقة زوجته املري�صة، 
رومانية؛  اأطفال  مربية  لتعيني  زوجته؛  مر�س  ودفعه  ال�صغار،  واأطفاله 
لالهتمام باملنزل. ومل تكن تتخيل هذه الفتاة، البالغة من العمر 19 عاًما 
اآنذاك، اأن ت�صبح �صحية لالغت�صاب والتعذيب لع�صر �صنوات مقبلة، فمنذ 
وفاة زوجة فران�صي�صكو، �صلك املتهم �صلوًكا مغايًرا ملا كان عليه، جتاه الفتاة 

الرومانية ال�صغرية.

عمليات �لتجميل حتولها �إىل هيكل عظمي
عمليات التجميل دليل على عدم تقبل الذات، ويف الغالب تنقلب نتائجها 

على �صاحبها عندما تتحول اإىل هو�س الو�صول اإىل الكمال.
وهذا ما حدث مع الإيرانية "�صحر ترب"، حيث اأنفقت ثروة �صخمة لتبدو 

مثل الفنانة العاملية اأجنلينا جويل.
ن�صخة  باأنها  اجلميع  لي�صفها  جتميل  عملية   50 من  اأك��رث  �صحر  اأج��رت 
طبق الأ�صل من جنمة هوليود ال�صهرية مبجرد روؤيتها، لكن مع انت�صار 
بهيكل  الكثريين  ي�صبهها  اأن  تتوقع  مل  اإن�صتجرام،  تطبيق  عرب  �صورها 
عظمي لعرو�س ظهرت يف فيلم الر�صوم املتحركة Corpse Bride جثة 

العرو�س.
كما خ�صعت �صحر لنظام غذائي قا�ٍس لعدة اأ�صهر حتى بلغ وزنها اإىل 40 

كيلو جراما.
ال�صحف  ك��ب��رية يف  ع��ام��ا �صجة   29 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  �صحر  واأث�����ارت 
األف   260 من  اأك��رث  ولديها  الجتماعي،  التوا�صل  ومواقع  الربيطانية 

متابع عرب اإن�صتجرام.

ل�س �لفنادق
اأوق���ف���ت ال�����ص��رط��ة ال��ه��ن��دي��ة رجال 
ت��ل��ف��زي��ون من  120 ج��ه��از  ���ص��رق 
فنادق على مدى اأربعة اأ�صهر، وفق 

ما اأفاد م�صوؤولون.
يف  يحجز  ناناياه  فا�صوديف  وك��ان 
ف��ن��ادق رخي�صة يف ولي���ات ع��دة يف 
حقائب  معه  حامال  الهند  جنوب 
التلفزيون  اأج��ه��زة  لو�صع  �صخمة 

امل�صروقة فيها.
التي  احل��ق��ي��ب��ة  ك���ان���ت  ح�����ال  ويف 
يحملها ل تت�صع جلهاز التلفزيون 
يف الغرفة، فاإن هذا الرجل البالغ 
من العمر 34 عاما كان يبحث يف 
اأكرب  حقيبة  ع��ن  املحلية  ال�����ص��وق 

لتفي بالغر�س وفق ال�صرطة.
البتة  ال��ف��ن��دق  ع��م��ال  ي�صتبه  ومل 
ب�صلوك  يلتزم  كان  اإذ  الرجل  بهذا 
ج��ي��د ج�����دا. وك�����ان ن���ان���اي���اه يدفع 
م�صبقا يف مقابل ثمن ق�صاء ليال 
عدة يف الفندق غري اأنه كان يغادر 
املدفوعة على ما  امل��دة  انتهاء  قبل 
بانغالور  �صرطة  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأك���د 
�صيتان �صينغ راثور لوكالة فران�س 

بر�س.
�صابق  اأوقفناه يف وقت  "لقد  وقال 
هذا ال�صهر حينما كان يحاول بيع 
متجر  ل�صاحب  تلفزيون  اأج��ه��زة 
اإخطار  اإىل  الأخ����ري  ع��م��د  ب��ع��دم��ا 

ال�صرطة".
واأ�صارت ال�صرطة اإىل اأنها ا�صرتدت 
تلفزيون  ج��ه��از  ع�����ص��ري��ن  ح����وايل 
م�������ص���روق ك���م���ا ع�����رثت ع���ل���ى نحو 
يف وليتي تاميل نادو  حقيبة   24
واأندرا برادي�س ا�صتخدمها الرجل 
ع��ل��ى الأرج����ح يف ���ص��رق��ة ن��ح��و مئة 
الأ�صهر  خ����الل  ت��ل��ف��زي��ون  ج���ه���از 

الأربعة املا�صية.

�آلة ت�صلخ فروة ر�أ�س �مر�أة
عا�صت عاملة �صينية اأ�صواأ حلظات 
�ُصلخت  اإذ  اأمل�����اً  واأك���رثه���ا  ح��ي��ات��ه��ا 
ف���روة راأ���ص��ه��ا ب��ع��دم��ا ع��ل��ق �صعرها 
الفيديو  وبح�صب  ت�صغيل.  اآل��ة  يف 
املراقبة  ك��ام��ريات  التقطته  ال��ذي 
يف امل�صنع، فقد ظهرت امل��راأة وهي 
اأن  م���ن دون  الآل������ة  ت���زح���ف حت���ت 
ت��غ��ط��ي راأ���ص��ه��ا، وب��ع��د ث����وان عدة، 
قيل  وقد  ب�صعرها.  الآل��ة  �صحبتها 
يجل�س  ك���ان  ال����ذي  امل�����راأة  زوج  اإن 

بالقرب منها �صحبها واأنقذها.
هذه  اأن  اىل  ال��ت��ق��اري��ر  واأ�����ص����ارت 
ت�صرين   20 يف  وق���ع���ت  احل����ادث����ة 
حتديد  ي��ت��م  مل  اأن�����ه  اإل  ال���ث���اين، 
موقع امل�صنع، كما مل يتم الك�صف 
اإذا كانت  ع��ن م��ع��ل��وم��ات ح���ول م��ا 
ال�صيدة قد نقلت اإىل امل�صت�صفى اأو 

تلقت العالج.

جنني يف بطن �صيدة منذ 15 عاًما  
اأ�صيب الأطباء يف الهند بال�صدمة بعد العثور على جنني 
متحجر منذ 15 عاًما داخل بطن امراأة تبلغ من العمر 
عن  الك�صف  تريد  ل  التي  ال�صيدة  واأجه�صت  عاًما.   52
اأ�صرتها  توافق  مل  عندما  عاًما،   15 قبل  حملها  ا�صمها، 
ميل  ديلي  �صحيفة  وبح�صب  اآخ��ر.  لطفل  اإجنابها  على 
التوليد  طبيبة  اأك����دت  ال���وق���ت،  ذل���ك  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
اإجها�صه  مت  الطفل  اأن  تعاجلها  التي  الن�صاء  واأم��را���س 
بنجاح. ومع ذلك، عانت ال�صيدة من اآلم يف البطن على 
مر ال�صنني، وزارت العديد من الأطباء، الذين اأعطوا لها 

م�صكنات الأمل وحبوب احلمو�صة.
وع��ل��ى م���دى ال�����ص��ن��وات ال���ث���الث امل��ا���ص��ي��ة، ك��ان��ت تتقياأ 
با�صتمرار، ما اأثار قلقها، وعندها ذهبت لروؤية الأخ�صائي 
مقطعية  اأ�صعة  واأج���رى  ال�����ص��ادم،  ال�صبب  اكت�صف  ال��ذي 
الطبيب  اأج��رى  وعندما  اأمعاءها.  يعيق  ما  �صيًئا  ووج��د 
الفح�س باملنظار، اكت�صف اأن هذا العائق هو بقاء اجلنني 
نيل�س:  الدكتور  وق��ال  داخلها.  متحجًرا  النمو  املكتمل 
متحجًرا  �صهور   4 عمره  طفاًل  وج��دت  عندما  دمت  �صُ
بالكامل داخ��ل الأم��ع��اء، فهذا ن��ادر ج��ًدا. واأ���ص��اف: لقد 
اأق��دام من  و4  ال�صيدة  الطفل احلجري من ج�صم  اأزلنا 
ا، و�صتكون بخري. من جانبها، �صكرت املراأة  اأي�صً اأمعائها 

امل�صت�صفى لتحريرها من اأمل عانت منه ملدة عقد.

هروب �صاب ليلة زفافه
بعد  غريبة  واق��ع��ة  تركيا  غربي  اأما�صيا  مدينة  �صهدت 
هرب �صاب يف يوم حفل زفافه اإىل جهة جمهولة. وقالت 
فرهاد  يدعى  ال�صاب  اإن  الرتكية  الأنا�صول  اأنباء  وكالة 
بالبان واأقدم على الهرب جتنبا لتقليد اجتماعي �صائد يف 
املدينة، حيث يقوم �صبان قريته ب�صربه وال�صخرية منه 
ح�صب تقليد متوارث ملباركة الزواج. وتقت�صي التقاليد يف 
مدينة اأما�صيا اأن يقوم �صبان القرية بو�صع �صرج ح�صان 
على ظهر العري�س ويكبلون يديه، وير�صون عليه ال�صوائل 
على راأ�صه، باملاء املثلج، واأ�صباغ اجلدران وغريها. ور�صد 
�صباب القرية مكافاأة مالية قدرها 500 لرية تركية، ملن 
يديل مبعلومات حول مكان تواجده، متوعدين بالنتقام 

منه ملا قام به خالل حفالت زفافهم �صابًقا.

ينتقم من زميله بالعمل بده�صه 
البحرين  يف  الرابعة  اجلنائية  ال��ك��ربى  املحكمة  ق�صت 
اأق��دم على  �صنوات،   7 بحب�س مدر�س من جن�صية عربية 
خالفات  ب�صبب  ركبتيه  وك�����ص��ر  ال��ع��م��ل  يف  زم��ي��ل��ه  ده�����س 
اإب���ع���اده ع���ن ال���ب���الد ب��ع��د ت��ن��ف��ي��ذ العقوبة،  ب��ي��ن��ه��م��ا، م���ع 
دولرا(   1060 ي��ع��ادل  )م��ا  دي��ن��ار   400 واإل���زام���ه مببلغ 
على �صبيل التعوي�س املوؤقت. ويف التفا�صيل، فاإن املجني 
عليه، والبالغ 64 عاًما، يعمل مدر�ًصا اأول بوزارة الرتبية 
والتعليم، وكان متوجًها اإىل منزله باملحرق وعندما اأوقف 
متوقفة  املتهم  �صيارة  راأى  امل��ن��زل  م��ن  بالقرب  �صيارته 
ب��ال��ق��رب م��ن م��ن��زل��ه، وف���ور ت��رج��ل��ه م��ن ���ص��ي��ارت��ه فوجئ 
باملتهم يقود �صيارته باأق�صى �صرعة وي�صطدم به متعمًدا، 
ا ونقله للم�صت�صفى للعالج، لفًتا  ما اأدى اإىل �صقوطه اأر�صً
اإىل تعر�صه لك�صور يف كلتا ركبتيه، واإن اإحداهما ته�صمت 

وبحاجة لركبة �صناعية بدًل منها. عدد كبري من امل�ساركني يف الن�سخة الثامنة من مناف�سة التجديف بالقرب من كاتدرائية نوتردام على نهر ال�سني يف باري�س. )رويرتز(

خمدر�ت د�خل 
�لباذجنان !

م��ي��ن��اء �صباء،  ���ص��ل��ط��ات  اأح��ب��ط��ت 
تهريب  ال�صعودية،  غربي  �صمال 
�صخمة،  خم����درة  ح��ب��وب  �صحنة 

خمباأة باأغرب طريقة ممكنة.
ال�صعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اإىل  ال���ق���ادم���ني  اأح�����د  اإن  -وا������س 
حاول  �صباء،  ميناء  عرب  اململكة 
من  األ����ف����ا   175 ن���ح���و  ت���ه���ري���ب 
ح����ب����وب ال���ك���ب���ت���اغ���ون امل����خ����درة، 

خمتبئة داخل ثمار الباذجنان.
وق���ال م��دي��ر ع���ام اجل��م��رك علي 
للجمرك  و����ص���ل���ت  ال����ع����ط����وي، 
���ص��اح��ن��ة حم��م��ول��ة ع��ل��ى اإح����دى 
اإر�صالية  حت��م��ل  ك��ان��ت  ال��ع��ب��ارات 

عبارة عن خ�صار الباذجنان.
تلك  على  عرث  بتفتي�صها  وتابع: 
الكبتاغون  ح��ب��وب  م���ن  ال��ك��م��ي��ة 
ثمار  داخل  فنية  خمباأة بطريقة 
ب��ع��د فتحها  ال���ب���اذجن���ان، وذل����ك 
وع���م���ل جت���وي���ف ب��داخ��ل��ه��ا ومن 
واإغالقها  باحلبوب  ح�صوها  ث��م 

بغراء �صفاف.
واأ�صاف العطوي اأن املهرب اأخفى 
�صناديق الباذجنان املحتوية على 
�صناديق  ب��ني  الكبتاغون  ح��ب��وب 
بق�صد  ال�����ص��ل��ي��م��ة  ال����ب����اذجن����ان 

التمويه على املراقب اجلمركي.
مثل  اأن  ال�صعودي  امل�صوؤول  واأك��د 
اأ���ص��ب��ح من�صوبو  الأ���ص��ال��ي��ب  ه��ذه 
خمتلف  يف  اجلمارك  ومن�صوبات 
امل���ن���اف���ذ اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى دراي����ة 

كاملة بها.

كيف حت�صل على وظيفة عالية �لأجر؟
ال�صخ�صية،  ���ص��م��ات��ك  ب��ني  ال��ت��واف��ق  ي��ح��ول��ك ع���دم  ق��د 
ومتطلبات وظيفتك اإىل موظف بائ�س وتعي�س يتقا�صى 

راتًبا �صعيًفا.
وبح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية، خل�صت درا�صة 
جديدة، اإىل اأن مالءمة ال�صمات ال�صخ�صية للمتطلبات 
من  اأع��ل��ى،  رات���ب  ك�صب  على  ال��ف��رد  ت�صاعد  الوظيفية 
املوظف الذي ل تتنا�صب �صماته مع متطلبات وظيفته.

مثالية،  �صخ�صية  نوع  وجود  فكرة  يف  الدرا�صة  و�صككت 
املقابالت  اإج����راء  طريقة  تغيري  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  م�صرية 

لقبول اأو رف�س املتقدمني اإىل وظيفة ما.
باتباع  العمل  واأ���ص��ح��اب  املوظفني،  الباحثون  وين�صح 
املطلوبة  وال�صفات  الفرد  �صمات  لتقييم  دقة  اأكرث  نهج 
جاب  ال��درا���ص��ة  يف  الرئي�س  الباحث  ق��ال  حيث  للعمل، 
ديني�صن، من جامعة تيلبورغ الهولندية: تظهر نتائجنا 
ومطالب  ال�صخ�صية  ال�صمات  بني  التوفيق  درا���ص��ة  اأن 
الراتب،  مثل  هامة  بنتائج  التنبوؤ  مفتاح  هي  الوظيفة 
م�صرًيا اإىل �صرورة اأخذ بيئة ال�صخ�س املتقدم للوظيفة 

ا. يف العتبار اأي�صً

�صاحب  املوظف  اإن  ديني�صن  يقول  امل��ث��ال،  �صبيل  فعلى 
ال�صمري اليقظ، والذي يعمل بجد ومنظم جًدا وملتزم 

بالقواعد، يقدره �صاحب العمل جًدا.
وقد طور الباحثون اأثناء الدرا�صة ا�صرتاتيجية جديدة 
ل��ت��ح��دي��د امل���الءم���ة ب��ني امل��وظ��ف وال��وظ��ي��ف��ة، وحتديد 
ال�صمات  با�صتخدام  الوظيفة  تتطلبها  التي  ال�صفات 
وال�صمري،  وال��ق��ب��ول،  الن��ب�����ص��اط،  الآت��ي��ة:  ال�صخ�صية 

والثبات النفعايل، والنفتاح.
واأبرزت ال�صحيفة درا�صة الباحثني للمالمح ال�صخ�صية، 
يعي�صون  ا  �صخ�صً  8458 ووظ��ائ��ف  ال�صنوي،  وال��دخ��ل 
الجتماعية  اللجنة  م��ن  بيانات  اإىل  ا�صتناًدا  اأملانيا  يف 

والقت�صادية الأملانية.
وظيفة  تتطلب  امل��ث��ال  �صبيل  على  اأن��ه  الباحثون  واأك���د 
اأدن��ى م�صتوى لالنب�صاط، على عك�س وظيفة  املحا�صب 
املمثل اأو املخرج التي حتتاج لأعلى م�صتويات النب�صاط، 
خا�صًة  ال�صخ�صية  ال�صمات  مالءمة  اأن  على  م�صددين 
التجارب اجلديدة  والنفتاح على  والقبول،  النب�صاط، 

ملتطلبات الوظيفة ت�صاعد يف حت�صني دخل الفرد.

نيللي كرمي تنال �ملاج�صتري 
من جامعة كامربيج

يبدو اأنه ل حدود لطموح املمثلة امل�صرية  نيللي كرمي ، فرغم ان�صغالتها اليومية اإ�صافة 
اىل اأعمالها التمثيلية التي تتطلب وقتاً كبرياً ا�صتطاعت ان تنال �صهادة املاج�صتري من 

اجلامعة الربيطانية العريقة كامربيج.
ون�صرت �صورة لها وظهرت فيها وهي ترتدي املالب�س اخلا�صة بالتخرج وكانت مت�صك 
بال�صهادة التي نالتها وكتبت يف هذا الطار معلقة : "اإنني اأ�صرف بح�صويل على �صهادة 

املاج�صتري من  جامعة كامربيدج  الدولية."
يذكر اأن نيللي كرمي كانت قد �صاركت اأخرياً يف حفل ختام الدورة ال�39 ملهرجان القاهرة 

ال�صينمائي الدويل حيت كّرم اأهل الفن على اأعمالهم.


