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قو�ت �جلي�ش �لوطني �ليمني تو��صل تقدمها قرب مدينة �حلجه يف حمافظة �حلديدة )�أ.ف.ب(

�لفل�صطينيون ي�صيعون �لطفل هيثم �جلمل يف خانيون�ش )رويرتز(

حممد بن ر��صد خالل ��صتقباله حممد بن ز�يد  )و�م(

حممد بن را�سد ي�ستقبل حممد بن زايد
•• دبي -وام:

رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل 
�صموه يف  "رعاه �هلل" يف ق�صر  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ش جمل�ش  �لدولة 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  �أخ��اه �صاحب  �م�ش  زعبيل م�صاء 

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة.
�آل  ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  بح�صور   - �صموهما  وتبادل 
مكتوم ويل عهد دبي و�صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
�آل نهيان نائب رئي�ش  ز�يد  �ل�صيخ من�صور بن  �لظفرة و �صمو  يف منطقة 

�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�صيخ  و�صمو  �لرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�ش 
�صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  و�صمو  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
طري�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�ش  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�ش  مكتوم  �آل 
�لإم��ار�ت و�ل�صيخ ح�صر بن مكتوم بن جمعة �ل مكتوم مدير د�ئرة �عالم 
�ملبارك  رم�صان  �صهر  �لأو�خ���ر من  �لع�صر  يف  و�لتربيكات  �لتهاين   - دب��ي 
ر�أ�صها  وعلى  قيادتنا  يحفظ  �أن  وتعاىل  تبارك  �هلل  �إىل  بالدعاء  وتوجها 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه من 
كل �صوء و�أن يدمي على دولتنا و�صعبنا �لعزيز نعمة �لإ�صتقر�ر و�لرت�حم 

و�لتالحم �لوطني و�ل�صعادة.                 )�لتفا�صيل �ش2(

خليفة خالل ��صتقباله حامد وعمر بن ز�يد وحممد بن خليفة )و�م(

رئي�س الدولة ي�ستقبل حامد وعمر بن زايد 
وحممد بن خليفة مبقر اإقامته يف اإيفيان

•• اإيفيان -وام:

�لدولة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل 
�ل�صيخ  �صمو  �لفرن�صية  �إيفيان  مدينة  يف  �إقامته  مبقر  �هلل"  "حفظه 
�ل�صيخ  و�صمو  �أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد 
عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش �أمناء موؤ�ص�صة ز�يد بن �صلطان 

�آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�صانية و�صمو �ل�صيخ حممد بن خليفة �آل 
نهيان ع�صو �ملجل�ش �لتنفيذي �لذين قدمو� لل�صالم على �صموه وتقدمي 

�لتهاين و�لتربيكات مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك.
وتقبل �صموه �لتهاين و�لتربيكات من �صمو �ل�صيوخ �لذين متنو� �أن يعيد 
�هلل تعاىل هذه �ملنا�صبة على �صموه مبوفور �ل�صحة و�لعافية وعلى دولة 

�لإمار�ت و�صعبها بالأمن و�لأمان و�لرخاء.      )�صور �خرى �ش2(

مب�ساركة واإ�سناد اإماراتي 

التحالف يدمر تعزيزات ع�سكرية للمتمردين بال�ساحل الغربي.. وم�سرع 43 حوثيا
•• الدريهمي - اليمن -وام:

�لقو�ت  م���ن  و�إ����ص���ن���اد  مب�����ص��ارك��ة 
��صتهدفت   .. �لإمار�تية  �مل�صلحة 
مقاتالت �لتحالف �لعربي بقيادة 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية مو�قع 
وجت��م��ع��ات �حل��وث��ي��ن يف مناطق 
وغرب  زبيد  و�صمال  حي�ش  �صرق 
بيت �لفقيه و�حل�صينية بال�صاحل 
�لغربي لليمن ما �أ�صفر عن تدمري 
مو�قعها وتعزيز�تها �لع�صكرية يف 
�أفقدت  وم��رك��زة  نوعية  �صربات 
�لقدرة  لإي��ر�ن  �ملو�لية  �مليلي�صيا 
ميد�نيا  و�ل�صمود  �لتمركز  على 
و�أنهكت قدر�تها �لع�صكرية و�صط 
�جلبهات  م���ن  ع��ن��ا���ص��ره��ا  ف�����ر�ر 
ت�����ارك�����ن م���و�ق���ع���ه���م ع���ل���ى وق���ع 
�ملقاومة  ق���و�ت  ون����ري�ن  �ل���غ���ار�ت 

�ليمنية.
�ليمنية  �ملقاومة  ق��و�ت  ومتكنت 
ملحاولة  �لت�صدي  م��ن  �مل�صرتكة 
ميلي�صيات  نفذتها  بائ�صة  ت�صلل 
�حل���وث���ي �مل��و�ل��ي��ة لإي������ر�ن غرب 
�ل���ف���ق���ي���ه نحو  ب����ي����ت  م����دي����ري����ة 

ومو�جهات  �ل���ع���رب���ي  �ل��ت��ح��ال��ف 
�ليمنية  �مل����ق����اوم����ة  ق�������و�ت  م����ع 
�حلديدة  ج��ب��ه��ات  يف  �مل�����ص��رتك��ة 
و�صط �نهيار�ت و��صعة يف �صفوف 
�حل����وث����ي����ن �أن����ه����ك����ت ق���درت���ه���م 
ع��ل��ى �ل�����ص��م��ود م��ي��د�ن��ي��ا يف وجه 
�لدقيقة  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
و�لنوعية لقو�ت �لتحالف �لعربي 

و�ملقاومة �ليمنية.
�ليمنية  �ملقاومة  ق��و�ت  وجنحت 
�ملمتد  �ل�صاحلي  �خلط  تاأمن  يف 
من �خلوخة و�صول �إىل مديرية 
�لدريهمي جنوب �حلديدة و�صط 
مر�كز  تطهري  عمليات  ��صتمر�ر 
م��دي��ري��ة �ل��ت��ح��ي��ت��ا وزب���ي���د وبيت 
ميلي�صيات  عنا�صر  م��ن  �لفقيه 
�ل�صرقية  و�مل����ن����اط����ق  �حل����وث����ي 
�ل�صاحلي  ل��ل�����ص��ري��ط  �مل���ح���ازي���ة 
�ملكثفة  �ل�����ص����ت����ع����د�د�ت  ���ص��م��ن 
لتحرير مدينة �حلديدة لتتلقى 
بذلك عنا�صر �مليلي�صيات �صربات 
�ل�صاحل  ج���ب���ه���ات  يف  م���وج���ع���ة 
�لغربي وخ�صائر ب�صرية وميد�نية 

كبرية.

منها  �جل���اح يف حم��اول��ة  منطقة 
للقو�ت  �مل��ي��د�ين  �لتقدم  لتاأخري 
�إنها  �إل  �حل���دي���دة  م��دي��ن��ة  جت���اه 
�إثرها  بالف�صل ومنيت على  بائت 
ب���ال���ه���زمي���ة و�ل���ف�������ص���ل م����ع وق����وع 
ع�������ص���ر�ت �ل��ق��ت��ل��ى و�جل����رح����ى يف 

�صفوفها.
�ليمنية  �مل��ق��اوم��ة  ق���و�ت  و�أ���ص��رت 
�مليلي�صيات  م�صلحي  م���ن  ع����دد� 
خ����الل ع��م��ل��ي��ات ت��ط��ه��ري �أوك�����ار 
مبنطقة  �حل����وث����ي����ن  وج�����ي�����وب 
�حلاج �لأعلى و�لأ�صفل يف �صربات 

موجعة وقا�صمة تكبد على �إثرها 
�حل���وث���ي���ون خ�����ص��ائ��ر ف����ادح����ة يف 

�لعتاد و�لأرو�ح.
ولقي 43 عن�صر� من ميلي�صيات 
�حلوثي �ملو�لية لإير�ن م�صرعهم 
مل���ق���ات���الت  ن����وع����ي����ة  غ�����������ار�ت  يف 

اآالف الفل�سطينيني ي�سيعون جثامني 4 �سهداء �سقطوا يف مليونية القد�س

اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم املتحدة حول غزة

ملعب  يف  ال���ك���رة  ب���وت���ن: 
العلقات لتح�سن  ت��رام��ب 

•• مو�سكو-وكاالت:

�أع������������رب �ل����رئ����ي���������ش �ل����رو�����ص����ي 
ف���الدمي���ري ب��وت��ن ع���ن �أم���ل���ه �أن 
خطوة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تخطو 
�أوىل نحو حت�صن �لعالقات بن 
مقابلة  يف  بوتن  �لبلدين.وقال 
�ململوكة   »1 »رو�صيا  حمطة  م��ع 
»�ل��ك��رة يف ملعب   : ل��ل��دول��ة تبث 
�لرئي�ش  �ملتحدة«.وكان  �لوليات 
�قرتح  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
�لول �جلمعة خ��الل قمة  �أم�����ش 
�ل�صناعية  �ل��������دول  جم���م���وع���ة 
�إىل  رو�صيا  �إع��ادة  �لكربى  �ل�صبع 
��صتبعاد  مت  �أن��ه  �ملجموعة.يذكر 
�لثماين  جم��م��وع��ة  م���ن  رو���ص��ي��ا 

عقب �صمها �صبه جزيرة �لقرم .

داع�س يرتاجع يف البوكمال ال�سورية
قوات اأمريكية وتركية تعتزم ت�سيري دوريات مبنبج

•• عوا�سم-وكاالت:

�لأت��ر�ك و�لأمريكين �صري�قبون  �إن �جلنود  �لدفاع �لرتكي  قال وزير 
بلدة منبج �لرئي�صية يف �صمال �صوريا، يف �إطار �تفاق مت �لتو�صل �إليه هذ� 
قمة  بعد  بروك�صل،  يف  حديثه  ويف  �لكردية.  �لقو�ت  لن�صحاب  �لأ�صبوع 
�لتقى  �إنه  �لدين جانكلي  �لدفاع نور  �لأطل�صي  قال وزير  حلف �صمال 
نظريه �لأمريكي جيم�ش ماتي�ش. �أ�صاف جانكلي: "لقد عقدنا �جتماعاً 

مف�صاًل وبناء و�إيجابياً حول خارطة �لطريق يف منبج".
��صتباكات  �إن  �لإن�صان،�ل�صبت،  حلقوق  �ل�صوري  �ملر�صد  قال  ذل��ك،  �ىل 
�صرقي  )�صمال  �ل��زور  دي��ر  �لبوكمال مبحافظة  ت��دور يف مدينة  عنيفة 
�صوريا(، بن تنظيم د�ع�ش من جهة وقو�ت �لنظام وميلي�صيات مو�لية 

له من جهة �أخرى.
�لأطر�ف  �إىل  ت��ر�ج��ع  د�ع�����ش  تنظيم  ف��اإن  �حلقوقي،  �ملر�صد  وبح�صب 
�ل�صمالية �ملحاذية ل�صفة �لفر�ت �لغربية و�لأطر�ف �لغربية للمدينة، 
و�صط حماولت من قو�ت �لنظام ملحا�صرة عنا�صر �لتنظيم يف �أطر�ف 

�ملدينة و�إنهاء وجودهم.

•• نيويورك-غزة-وكاالت:

ت��ع��ق��د �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة لالأمم 
�مل��ت��ح��دة �ج��ت��م��اع��اً ط���ارئ���اً حول 
غ���زة، ي���وم �لأرب���ع���اء �مل��ق��ب��ل، بناء 
�لفل�صطينين  م���ن  ط��ل��ب  ع��ل��ى 
رئي�ش  �أعلن  ح�صبما  وحلفائهم، 
�جلمعية، مريو�صالف لجاك، يف 

ر�صالة �إىل �لدول �لأع�صاء.
�لعربية  �ل��دول  وطالب عدد من 
�لجتماع  هذ�  بعقد  و�ل�صالمية 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ��صتخد�م  بعد 
حلق �لنق�ش )فيتو( �صد م�صروع 
جمل�ش  يف  �إ�صر�ئيل  يدين  ق��ر�ر 

�لأمن �ل�صبوع �ملا�صي.
�لفل�صطينين  �آلف  و�صيع  ه��ذ� 
يف قطاع غزة، ظهر �أم�ش �ل�صبت، 
���ص��ه��د�ء، بينهم  �أرب���ع���ة  ج��ث��ام��ن 
�لحتالل  ق����و�ت  قتلتهم  ط��ف��ل، 
على  �لأول  �أم�������ش  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لتظاهر�ت  �لقطاع خالل  حدود 

�ل�صعبية.
من  �لت�صييع  م��و�ك��ب  و�نطلقت 
منازل  ب��اجت��اه  ع��دة  م�صت�صفيات 
�لأرب��ع��ة يف حمافظتي  �ل�����ص��ه��د�ء 
رف����ح وخ��ان��ي��ون�����ش ج��ن��وب قطاع 
�إىل  وجباليا  غ��زة  ومدينة  غ��زة، 

�ل�صمال من �لقطاع.
و�ألقى ذوو �ل�صهد�ء نظرة �لود�ع 

�لأخرية على �أبنائهم �لذين ُلفو� 
بالعلم �لفل�صطيني، قبل �أن ُي�صلى 
�لرثى يف  عليهم وتتم مو�ر�تهم 

مقابر �ل�صهد�ء مبناطقهم.
تطالب  ���ص��ع��ار�ت  �مل�صيعون  وردد 
على  بالرد  �لفل�صطينية  �ملقاومة 
�ملتكررة  �لإ�صر�ئيلية  �لعتد�ء�ت 

بحق �ملتظاهرين على �حلدود.
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العاهل ال�سعودي يدعو اإىل اجتماع رباعي لدعم الأردن
•• الريا�ض-وكاالت:

دعا �لعاهل �ل�صعودي، �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، �إىل عقد �جتماع رباعي 
ي�صم كاًل من �ل�صعودية، �لإمار�ت، �لكويت و�لأردن، ملناق�صة �صبل دعم �لأردن 
�قت�صادياً، ح�صبما ذكرت وكالة �لأنباء �ل�صعودية �لر�صمية )و��ش( يف �صاعة 

مبكرة من �صباح �م�ش �ل�صبت.
ودعا �مللك �صلمان، �إىل �لجتماع "يف �إطار �هتمام خادم �حلرمن �ل�صريفن 
باأو�صاع �لأمة �لعربية وحر�صه على كل ما يحقق �لأمن و�ل�صتقر�ر فيها"، 
من  للخروج  �ل�صقيق  �لأردن  دعم  "�صبل  �صيناق�ش  �لجتماع  �أن  �إىل  م�صري�ً 

�لأزمة �لقت�صادية �لتي مير بها".
و�صهدت عّمان وعدد من �ملدن �لأردنية تظاهر�ت ملدة 7 �أيام لالحتجاج على 
م�صروع قانون �صريبة �لدخل ورفع �أ�صعار �لوقود، كجزء من برنامج �إ�صالح 
�قت�صادي. كان �لعاهل �لأردين قد كلف عمر �لرز�ز بت�صكيل حكومة جديدة، 
عقب ��صتقالة حكومة هاين �مللقي يوم �لثنن �ملا�صي، على وقع �لحتجاجات 

�لتي �صهدها �لأردن �إثر �إقر�ر �حلكومة م�صروع قانون �صريبة �لدخل.

رئي�س  ي��ل��ت��ق��ي  ال�����س��ي�����س��ي 
ال��ي��وم اإث��ي��وب��ي��ا  وزراء 

•• القاهرة -وام:

�لرئا�صة  ب��ا���ص��م  �مل���ت���ح���دث  �أع���ل���ن 
�مل�����ص��ري��ة ب�����ص��ام ر�����ص���ي �م�������ش �إن 
�أحمد  �أب����ي  �إث��ي��وب��ي��ا  وزر�ء  رئ��ي�����ش 
ب������د�أ يف وق�����ت لح�����ق �م�������ش زي�����ارة 
مل�صر يجري خاللها حمادثات مع 
�لرئي�ش عبد �لفتاح �ل�صي�صي. وذكر 
بيان للرئا�صة �مل�صرية �أن �ملحادثات 
�ليوم  �ل�صي�صي و�أحمد �صتعقد  بن 
�صباح  �لقاهرة  �إىل  �لأح��د.وو���ص��ل 
و�لكهرباء  �ل������ري  �وزي��������ر  �م�������ش 

�لإثيوبي �صيل�صي بيكيلي.

مقتل 17 جنديا اأفغانيا يف هجوم لطالبان 
 •• هرات-اأ ف ب:

حركة  م��ن  م�صلحون  �قتحم  عندما  �لق���ل  على  �فغانيا  جنديا   17 قتل 
طالبان قاعدة ع�صكرية يف غرب �فغان�صتان قبل �صاعات على �عالن �حلركة 
�لهجوم  تبنيها  طالبان  و�أعلنت  م�صوؤولن..  بح�صب  �لنار،  لط��الق  وقفا 
�لذي وقع ليل �جلمعة. وقال �ملتحدث با�صم حاكم ولية هري�ت جيالين 
فرهد لوكالة فر�ن�ش بر�ش �إن 17 من عنا�صر قو�ت �لمن �لفغانية على 

�لقل قتلو� و��صيب �آخر بجروح.
و�أكد فرهد وقوع ��صابات يف �صفوف طالبان يف �لكمن يف منطقة ز�ول دون 

�أن يتمكن من �عطاء ح�صيلة حمددة.
و�أكد حاكم منطقة ز�ول حممد �صعيد �صرو�ري �لهجوم وعدد �لقتلى.

وقال �صرو�ري لوكالة فر�ن�ش بر�ش �إن عنا�صر طالبان "��صتولو� على ��صلحة 
يف �عقاب �لهجوم". ويف ر�صالة ن�صية على تطبيق و�ت�صاب قالت طالبان �إن 
على �عالن طالبان  �صاعات  قبل  �لهجوم  وجاء  قتلو�.  �فغانيا  جنديا   18

وقفا غري م�صبوق لطالق �لنار لثالثة �يام خالل عطلة عيد �لفطر.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�ستقبل حممد بن زايد
•• دبي -وام:

رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل 
�صموه يف  »رع���اه �هلل« يف ق�صر  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ش جمل�ش  �ل��دول��ة 
زعبيل م�صاء �م�ش �أخاه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 

عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة.
�آل  ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  بح�صور   - �صموهما  وتبادل 
مكتوم ويل عهد دبي و �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 

رئي�ش  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ  و�صمو  �لظفرة  منطقة  يف 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ عبد�هلل  و�صمو  �لرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�ش 
�آل  �أحمد بن �صعيد  �ل�صيخ  �لدويل و�صمو  نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
مكتوم رئي�ش هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ش �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت 
 - دب��ي  �ع��الم  د�ئ���رة  �ل مكتوم مدير  ب��ن جمعة  ب��ن مكتوم  و�ل�صيخ ح�صر 
�ملبارك وتوجها  �لتهاين و�لتربيكات يف �لع�صر �لأو�خ��ر من �صهر رم�صان 
�صاحب  ر�أ�صها  وعلى  قيادتنا  يحفظ  �أن  وتعاىل  تبارك  �هلل  �إىل  بالدعاء 
�ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه من كل �صوء 

و�أن يدمي على دولتنا و�صعبنا �لعزيز نعمة �لإ�صتقر�ر و�لرت�حم و�لتالحم 
�لوطني و�ل�صعادة.

وقد تقبل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم و�صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �لتهاين و�لتربيكات بال�صهر �لف�صيل من 
�أ�صحاب �ملعايل �لوزر�ء و�أعيان �لبالد وروؤ�صاء ومديري �ملوؤ�ص�صات و�جلهات 
�حلكومية وكبار �مل�صوؤولن يف �لدولة من مدنين وع�صكرين ر�جن �هلل 
عز وجل �أن يحفظ �صموهما و�أن يدمي عليهما نعمة �ل�صحة و �لعافية و�أن 
�لويف.  �صعبنا  و�إ�صعاد  �لغايل وخدمة  رفعة وطننا  و  فيه خري  ملا  يوفقهما 

و�أدى �صاحب �ل�صمو نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي 
و �صاحب �ل�صمو ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة و 
�ل�صيوخ و�حل�صور �صالة �ملغرب جماعة مبتهلن �إىل �خلالق جل �صاأنه �أن 
يعيد �ل�صهر �ملبارك �صهر رم�صان �لف�صيل على بالدنا و�صعبنا وجمتمعنا 

باخلري و�ليمن و�لربكات.
�ل�صيخ حممد  �ل�صمو  �إىل مائدة �صاحب  ثم تناول �جلميع طعام �لإفطار 
نعمته  على  تعاىل  �هلل  حامدين  �لعامرة  �لرم�صانية  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 

ور�صو�نه ورحمته.

ت�سمل تقييم اأكرث من 250 خدمة عرب كافة قنوات تقدمي اخلدمات االإلكرتونية والذكية

حكومة الإمارات تطلق املرحلة الثانية لتطبيق موؤ�سر �سعادة املتعاملن
جتربتهم عن �خلدمات بعد �إجناز 
�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  ع��رب  �مل��ع��ام��ل��ة 
وز�ر�ت  وك���ان���ت  ف�������وري..  ب�����ص��ك��ل 
و�لقت�صاد  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة 
�جلهات  �أوىل  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
موقعها  على  �مل��وؤ���ص��ر  طبقت  �لتي 
�لعمل  ي��ت��م  ف��ي��م��ا  �لإل�����ك�����رتوين.. 
�ملوؤ�صر يف كافة  حاليا على تطبيق 
للجهات  �لتابعة  �لت�صال  م��ر�ك��ز 

�لحتادية خالل �لعام �حلايل.
للخدمة  �لإم��ار�ت  برنامج  وك�صف 
�حل��ك��وم��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة ع���ن �أن�����ه مت 
تطبيق موؤ�صر �صعادة �ملتعاملن يف 
يف  متعاملن  �صعادة  مركز   432
�جلهات �لحتادية وغطى �أكرث من 
�أم��ام��ي حيث  �آلف مكتب �صف   4
�ملتعاملن من كافة  ميكن جلميع 
كافة  عن  جتربتهم  تقييم  �لفئات 

�خلدمات �حلكومية �ملقدمة.
ع���دد  �إج�����م�����ايل  �أن  �إىل  و�أ�������ص������ار 
�لتقييمات �لتي �أجر�ها �ملتعاملون 
�ل����ف����رتة من  ع����رب �لن�����رتن�����ت يف 
�أكرث  بلغ   2018 مايو  �إىل  يناير 
بلغ  فيما  تقييم..  �أل��ف   645 من 

•• دبي-وام:

�أط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم������ار�ت 
موؤ�صر  لتطبيق  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن و�ل���ت���ي ت�صمل  ���ص��ع��ادة 
تقييم �أكرث من 250 خدمة عرب 
ك���اف���ة ق����ن����و�ت ت���ق���دمي �خل���دم���ات 
�جلهات  يف  و�لذكية  �لإلكرتونية 
بعد  وذلك  �لحتادية..  �حلكومية 
�صهدت  �لتي  �لأوىل  �ملرحلة  �إجناز 
�ملوؤ�صر وتعميمه يف مر�كز  �إط��الق 

�صعادة �ملتعاملن.
وميثل موؤ�صر �ل�صعادة مقيا�صا ذكيا 
�ملتعاملن  �صعادة  م�صتوى  ير�صد 
�خلدمة  على  ح�صولهم  رح��ل��ة  يف 
ويهدف  �لقنو�ت  كافة  خ��الل  م��ن 
م��ب��ا���ص��رة عن  ن��ت��ائ��ج  ت���وف���ري  �إىل 
ما  �ملتعاملن  ���ص��ع��ادة  م��ر�ك��ز  �أد�ء 
حتديد  يف  مهمة  م�صاهمة  ي�صكل 
جهود  وي��دع��م  �لتح�صن  ج��و�ن��ب 
��صتباقي  ب�صكل  �خلدمات  تطوير 
باأهمية  �ملتعاملن  ���ص��ع��ور  وي��ع��زز 
جتربة  ت���ق���ي���ي���م  يف  م�������ص���ارك���ت���ه���م 

�حل�صول على �خلدمة.

تعاونها  على  �حلكومية  للجهات 
�لثانية وتعميم  �ملرحلة  يف تطبيق 
�ل���ذك���ي���ة  �ل�����ق�����ن�����و�ت  �مل�����وؤ������ص�����ر يف 
�أن نتائج  و�لإل��ك��رتون��ي��ة.. م��وؤك��دة 
���ص��ت�����ص��ك��ل مدخال  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ه����ذ� 
�أ�صا�صيا للجهات لتطوير خدماتها 

وحت�صن جتربة متعامليها.
م�صاعد  طليعة  ب��ن  حم��م��د  و�أك����د 
�حلكومية  للخدمات  �لعام  �ملدير 
�ل���وزر�ء  جمل�ش  رئ��ا���ص��ة  مكتب  يف 
ب�������وز�رة �����ص����وؤون جم��ل�����ش �ل������وزر�ء 
على  �ملوؤ�صر  تطبيق  �أن  و�مل�صتقبل 
و�لإلكرتونية  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ق��ن��و�ت 
�إ�صر�ك  ي��ع��زز ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة يف 
من  �خلدمات  بت�صميم  �ملتعاملن 
�صعادتهم  م�صتويات  قيا�ش  خ��الل 
يتلقونها  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات  ع����ن 
ع��رب ك��اف��ة �ل��ق��ن��و�ت، ���ص��و�ء كانت 
�ملو�قع  �أو  �ملتعاملن  �صعادة  مر�كز 
�لهو�تف  وتطبيقات  �لإلكرتونية 

�لذكية.
برنامج  �إن   « ط��ل��ي��ع��ة  �ب����ن  وق�����ال 
�حلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  �لإم����������ار�ت 
�لنتقال  متطلبات  وف��ر  �ملتميزة 

و�أك����دت م��ع��ايل ع��ه��ود بنت خلفان 
لل�صعادة  دول�����ة  وزي������رة  �ل����روم����ي 
وج����ودة �حل��ي��اة م��دي��ر ع���ام مكتب 
موؤ�صر  �أن  �ل���وزر�ء  جمل�ش  رئا�صة 
�صعادة �ملتعاملن ميثل �أد�ة حيوية 
�ملتعاملن  و�نطباعات  �آر�ء  ملعرفة 
عن �خلدمات �حلكومية من خالل 
وفورية  �آنية  نتائج  من  يوفره  ما 
ل�صتخد�مها  �حلكومية  للجهات 
ما  �خلدمات،  وتطوير  ت�صميم  يف 
يدعم جهود تعزيز جودة �حلياة يف 

دولة �لإمار�ت.
�ل�صعادة  »�إن تطبيق موؤ�صر  وقالت 
ت��ق��دمي �خلدمة  ق���ن���و�ت  ك��اف��ة  يف 
يدعم  و�ل����ذك����ي����ة  �لإل����ك����رتون����ي����ة 
ج��ه��ود دول���ة �لإم������ار�ت يف تطوير 
منوذج حكومة �مل�صتقبل من خالل 
تعزيز �لتحول �لذكي يف �خلدمات 
�ل�صر�كة  عالقة  ونقل  �حلكومية 
م�صتويات  �إىل  �مل���ت���ع���ام���ل���ن  م����ع 
جديدة ومتابعة وتقييم �خلدمات 
�صعادة  م��وؤ���ص��ر  نتائج  �إىل  ����ص��ت��ن��اد� 

�ملتعاملن«.
�صكرها  ع����ن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أع�����رب�����ت 

�أجر�ها  �لتي  �لتقييمات  �إج��م��ايل 
�لفرتة  يف  �مل���ر�ك���ز  يف  �مل��ت��ع��ام��ل��ون 

ذ�تها نحو 325 �ألف تقييم.
وك�������ان�������ت �ل����ه����ي����ئ����ة �لحت�������ادي�������ة 
�لحتادية  و�لهيئة  و�ملاء  للكهرباء 
و�لبحرية  �ل���ربي���ة  ل��ل��م��و����ص��الت 
و�لتوطن  �لب�صرية  �مل��و�رد  ووز�رة 
�ملوؤ�صر  طبقت  �لتي  �جلهات  �أوىل 
يف مر�كز �صعادة �ملتعاملن �لتابعة 

لها.
موؤ�صر  �إط����الق  مت  �أن����ه  �إىل  ي�����ص��ار 
 2016 ن���وف���م���رب  يف  �ل���������ص����ع����ادة 
�ل�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�آل مكتوم  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي »رع���اه �هلل« .. 
�ملوحد  �لحت��ادي  �لنظام  باعتباره 
للقيا�ش �لفوري ل�صعادة �ملتعاملن 

عن �خلدمات �حلكومية.
�ل�صرت�تيجية  �لأه��م��ي��ة  وتتمثل 
لتطبيق �ملوؤ�صر يف توفري معطيات 
م�صتويات  ل��ق��ي��ا���ش  �آن��ي��ة  وب��ي��ان��ات 
�أد�ء  نظام  �صمن  �ملتعاملن  �صعادة 
�حلكومي �لحتادي ونظام �لتميز 

م��ن تطبيق  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �إىل 
�صل�صلة  ع��ق��د  خ���الل  م���ن  �مل��وؤ���ص��ر 
�ج��ت��م��اع��ات وور������ش ع��م��ل م���ع من 
و�إد�ر�ت  �لذكي  �لتحول  م�صوؤويل 
وتقنية  و�مل�صتقبل  �ل�صرت�تيجية 
�حلكومية  �جل��ه��ات  يف  �مل��ع��ل��وم��ات 
بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لتنظيم 
خاللها  مت  �لت���������ص����الت  ق����ط����اع 
�لتقنية  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ع��ري��ف��ه��م 
�لقنو�ت  ع��ل��ى  �مل���وؤ����ص���ر  ل��ت��ط��ب��ي��ق 

�للكرتونية و�لذكية ».
تقييم  للمتعاملن  �ملوؤ�صر  ويتيح 

�لإلكرتوين �إ�صافة �إىل دعم تقييم 
�لنجوم  ن��ظ��ام  �صمن  �مل��ر�ك��ز  �أد�ء 

�لعاملي لت�صنيف �خلدمات.
لر�صد  ذك��ي��ا  نظاما  �مل��وؤ���ص��ر  وي��ع��د 
تقييم �ملتعاملن مل�صتوى �صعادتهم 
باخلدمات �حلكومية �ملقدمة لهم 
وب�صيط..  وف�����وري  دق���ي���ق  ب�����ص��ك��ل 
ومبا�صرة  ح��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  ي���وف���ر  �إذ 
م��ن خ��الل ل��وح��ة ب��ي��ان��ات متوفرة 
�ملطبقة  �جل��ه��ات  يف  ل��ل��م�����ص��وؤول��ن 
م�صتويات  على  للتعرف  للموؤ�صر 
�ل�����������ص�����ع�����ادة مب���������ص����ت����وى �مل�����ر�ك�����ز 
�للكرتونية  و�مل��و�ق��ع  و�خل��دم��ات 
لدعم  �لتح�صن  جو�نب  وحتديد 
ب�صكل  �خل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  ج���ه���ود 

��صتباقي.
�ل�صعادة  م���وؤ����ص���ر  ن���ظ���ام  وي��ت��م��ي��ز 
با�صتناده �إىل �صبكة بيانات مركزية 

ع���ل���ى كافة  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  وق��اب��ل��ي��ت��ه 
�لقنو�ت وربطه بعدة م�صادر بيانات 
توفري  ت�صاهم يف  د�ع��م��ة  و�أن��ظ��م��ة 
�لبيانات و�لإح�صائيات �ل�صرورية 
لفهم �حتياجات وتطلعات �ملتعامل 
يف رحلة ح�صوله على �خلدمة مبا 

ي�صمن حتقيق �أف�صل �لنتائج.
وم���ن خ���الل ه���ذ� �ل���رب���ط.. يوفر 
م�صتويات  ح����ول  ن��ت��ائ��ج  �مل���وؤ����ص���ر 
�ل�������ص���ع���ادة ب����اخل����دم����ات وم����و�ق����ع 
بيانات  �إىل  �إ�����ص����اف����ة  ت���ق���دمي���ه���ا 
�ملتعامل �لدميوغر�فية و�إح�صاء�ت 
�ل��ز�ئ��ري��ن م��ن خ���الل �ل��رب��ط مع 
�أن���ظ���م���ة �لن����ت����ظ����ار �لإل����ك����رتوين 
�لإمار�تية  �لهوية  بطاقة  وق���ارئ 
�ملثبتة  ع����د�د �حل��رك��ة  وك���ام���ري�ت 
ع����ن����د م�����د�خ�����ل م�����ر�ك�����ز ����ص���ع���ادة 

�ملتعاملن.

الهلل يوزع وجبات اإفطار �سائم على النازحن مبحافظة ال�سالع
•• ال�سالع-وام:

ق���ام ف��ري��ق �ل���ه���الل �لح���م���ر �لم����ار�ت����ي بتوزيع 
وجبات �إفطار �صائم على عدد كبري من �لنازحن 
مب��ح��اف��ظ��ة �ل�����ص��ال��ع �ل���ذي���ن ���ص��ردت��ه��م �حل���رب 

وتركتهم دون ماأوى.
لفريق  وتقديرهم  �صكرهم  عن  �لنازحون  وع��رب 
�لهالل �لذين جنحو� يف �لو�صول �ىل خميماتهم 

�ملتناثرة على �صفوح �لتالل.
ووقف ع�صر�ت �لطفال و�لن�صاء و�لرجال يتلقون 

برنامج  ج���اءت �صمن  �ل��ت��ي  �ل��ه��الل  م�����ص��اع��د�ت 
�ل�صيخ حممد بن حمد بن  �صمو  م�صاعد�ت حرم 
حممد �ل�صرقي ويل عهد �لفجرية �صمو �ل�صيخة 
لطيفة بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم.. يف �طار 
م�����ص��روع »�إف���ط���ار ���ص��ائ��م« �ل����ذي ي��ن��ف��ذه �لهالل 
�ملحررة  �ليمنية  �ملحافظات  �لإمار�تي يف  �لأحمر 
توزيع  .وق��د مت  �ملبارك  �صهر رم�صان  �أي��ام  طيلة 
300 وجبة �صملت جميع �لأ�صر �لقاطنة يف تلك 
�ملخيمات �لتي عربت عن �متنانها لالمار�ت قيادة 

وحكومة و�صعبا.

الهلل يقيم اإفطارا جماعيا ح�سره عدد من اأبناء عدن
•• عدن -وام:

نظم فريق �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �م�ش �لول 
�فطار� جماعيا بحديقة فندق �للوت�ش بخورمك�صر 
عدن جمع �لعديد من �أبناء عدن على مائدة و�حدة 
�لجتماعية  �ل���رو�ب���ط  ل��ت��ق��وي��ة  ج��ه��وده  �ط����ار  يف 
وتاتي  �مل��ب��ارك.  رم�صان  �صهر  خ��الل  و�لن�صانية 
هذه �ملبادرة �صمن �صل�صلة من �ملبادر�ت �لن�صانية 
لدولة �لمار�ت وذر�عها �لن�صاين �لهالل �لحمر 
يف �ليمن حيث يعد م�صروع �إفطار �ل�صائم و�حد� 
م���ن ج��م��ل��ة م�����ص��اري��ع ي��ن��ف��ذه��ا �ل���ه���الل يف كافة 

�ملحافظات �ليمنية �ملحررة.

رئ���ي�������س ال����دول����ة 

ي�ستقبل حامد وعمر 

ب���ن زاي�����د وحم��م��د 

مبقر  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 

اإيفيان يف  اإق��ام��ت��ه 
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•• كانربا - وام:

�أ�صرت�ليا مو�ئد �إفطار رم�صانية يف �لعا�صمة كانرب� خالل �لكرمي  نظمت �صفارة �لدولة لدى 
�حتفاء بعام ز�يد. ح�صر �ملو�ئد هذ� �لعام عدد كبري من كبار �مل�صوؤولن باحلكومة �لأ�صرت�لية 
و�ملنظمات  �ملدنية  �ملوؤ�ص�صات  وقادة من  �أ�صرت�ليا  لدى  �ملعتمدة  �لدبلوما�صية  �لبعثات  وممثلن 

�خلريية وعدد من �لطلبة �لإمار�تين �لد�ر�صن يف �أ�صرت�ليا.
وحر�صت �ل�صفارة على تعريف �صيوفها هذ� �لعام مب�صرية �ل�صيخ ز�يد “طيب �هلل ثر�ه” ودوره 
و�أقو�له  وم�صاركاته  مو�قفه  �أب��رز  �ختيار  خ��الل  من  و�خل��ريي  �لإن�صاين  بالفكر  �لنهو�ش  يف 
�خلا�صة بالعمل �لإن�صاين و�خلريي. و�أ�صاد �ل�صيوف باإ�صهامات �ل�صيخ ز�يد �خلريية يف جميع 
�أنحاء �لعامل وحر�صه على بناء �لإن�صان وتطوره وعدم متيزه بن �لب�صر على �أ�صا�ش عرقي �أو 
مذهبي عند تقدمي �مل�صاعد�ت �لإن�صانية. وتركت هذه �ملبادرة �أثرها �لطيب على كل من ح�صر 
�ل�صيخ ز�يد وعلى وجه �لتحديد  هذه �لإفطار�ت من خالل ما مت عر�صه عن حياة �ملغفور له 
�جلانب �لن�صاين.. كما حر�صت �ل�صفارة على عر�ش �صريط �لفيديو لإفطار�ت م�صجد �ل�صيخ 

ز�يد يف �أبوظبي و�لذي ي�صم �لتنوع �لثقايف يف دولة �لإمار�ت.

•• بروك�سل-وام:

ت�����ر�أ������ش م����ع����ايل حم���م���د ب����ن �أح���م���د 
�لدفاع  �ل��ب��و�ردي وزي��ر دول��ة ل�صوؤون 
�جتماع  �مل�����ص��ارك يف  �لإم�������ار�ت  وف���د 
�لأطل�صي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  دف����اع  وزر�ء 
�لأول يف  �أم�������ش  ع��ق��د  �ل�����ذي  �ل��ن��ات��و 
“بروك�صل”  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة  �ل��ع��ا���ص��م��ة 
�لأع�صاء  �ل���دول  م��ن  ع��دد  مب�صاركة 
�مل�صارك  �لدولة  وفد  �صم  و�ل�صركاء. 
�أب����رز  يف �لج���ت���م���اع - �ل�����ذي ن��اق�����ش 
كبار  من  ع��دد�   - �لع�صكرية  �لق�صايا 
�ل�صباط و�مل�صوؤولن يف وز�رة �لدفاع 
�ل�صفري  و���ص��ع��ادة  �مل�صلحة  و�ل���ق���و�ت 
�لد�ئم  �مل��ن��دوب  �لكعبي  عبيد  �صعيد 
ل��ل��دول��ة ل���دى م��ن��ظ��م��ة ح��ل��ف �صمال 
دفاع  وزر�ء  وناق�ش  �لناتو.  �لأطل�صي 

�ل���ن���ات���و خ����الل �لج���ت���م���اع ع�����دد� من 
�مل�صتجد�ت  �أه����م  بينها  م��ن  �مل���ح���اور 

�لدعم  لعملية  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ب���ق���ي���ادة  �حل������ازم 

�لأم���ري���ك���ي���ة وم�����ص��ت��ق��ب��ل �لإئ���ت���الف 
و�لتهديد�ت �لعاملية و�صرورة �لعمل 

�جلغر�فية  �ل��ب��ق��ع��ة  ت��و���ص��ع��ة  ع��ل��ى 
ل��ل��ت�����ص��دي ل�����الإره�����اب ل��ت�����ص��ل �إىل 

�إىل جانب  لد�ع�ش  و�لت�صدي  �أفريقيا 
عدد من �لق�صايا �لهامة.

و�أكد معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي 
ماتي�ش  جيم�ش  معايل  لقائه  خالل   -
وزي���ر �ل��دف��اع �لأم��ري��ك��ي ع��ل��ى هام�ش 
�لج���ت���م���اع - �ل����ت����ز�م دول�����ة �لإم�������ار�ت 
للت�صدي  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ل�������الإره�������اب �ل����������دويل ب����ك����ل �أ����ص���ك���ال���ه 
�ل�صدد  هذ�  معاليه يف  ولفت  و�صوره. 
ك��ث��ري من  �لإم�������ار�ت يف  �إىل م�����ص��ارك��ة 
و�لإقليمية  �ل����دول����ي����ة  �ل���ت���ح���ال���ف���ات 
�لدويل  كالتحالف  �لإره�����اب  مل��ح��ارب��ة 
مل��ح��ارب��ة د�ع�������ش ف�����ص��ال ع���ن جهودها 
�لر�مية ملو�جهة �لإرهاب ما يعد دليال 
من  للحد  �جل���اد  �صعيها  على  و��صحا 
تاأثري�ته على �مل�صتوى �ملحلي و�لدويل 

و�لإقليمي.

•• عدن -وام:

ت���و�����ص���ل ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر 
�لإمار�تي تنفيذ �صل�صلة �لإفطار�ت 
يف  يوميا  تقيمها  �لتي  �جلماعية 
�ليمنية  �مل��ح��اف��ظ��ات  وب��ق��ي��ة  ع���دن 
�ملحررة طيلة �صهر رم�صان �ملبارك 
و���ص��م��ن جهودها  �ل�����ص��دد  ه���ذ�  يف 
�لإن�����ص��ان��ي��ة يف �ل��ي��م��ن �ل�����ص��ق��ي��ق .. 
ن���ظ���م���ت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����الل �لأح����م����ر 
مبقر  جماعيا  �إف��ط��ار�  �لإم���ار�ت���ي 
بح�صور  وذل�����ك  ع����دن  ت��ل��ف��زي��ون 
يف  �لعاملن  �لإعالمين  من  عدد 

�لتلفزيون.
�لتابع  �ملتطوعن  ف��ري��ق  و�أو���ص��ح 
لهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف 

�أن تنظيم �صل�صلة �لإفطار�ت  عدن 
�جلهود  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �جلماعية 
تبذلها  �ل��ت��ي  �ل�����ص��خ��ي��ة  �خل���ريي���ة 

تقدير�  لق������ت  و�ل�����ت�����ي  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�ل�صعب  م���ن  ك��ب��ريي��ن  و�ه��ت��م��ام��ا 
�ل��ي��م��ن��ي �ل�����ص��ق��ي��ق وك����ان ل��ه��ا بالغ 

�لأثر يف نفو�ش �أبنائه.
م����ن ج��ه��ت��ه �أع�������رب حم���م���د غامن 
رئ��ي�����ش ق��ط��اع ت��ل��ف��زي��ون ع���دن عن 

ل��دول��ة �لإم����ار�ت  �صكره وت��ق��دي��ره 
ق��ي��ادة وحكومة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
عمل  م��ن  يقدموه  م��ا  على  و�صعبا 

�إن�صاين لكل �أبناء �ليمن.
�لهالل  هيئة  �أعمال  �أن  �إىل  ولفت 
�لأح���م���ر �لإم�����ار�ت�����ي �خل���ريي���ة يف 

�ليمن كثرية ومتنوعة ول تقت�صر 
�أن  ع��ل��ى جم���ال حم���دد .. م���وؤك���د�ً 
ت��ف��اع��ل و����ص��ت��ج��اب��ة �لهيئة  ���ص��رع��ة 

�ليمن  �حتياجات  خمتلف  لتلبية 
بن  �لعالقات  لعمق  تتويجا  ياأتي 

�لبلدين �ل�صقيقن.

�سرطة اأبوظبي تعزز الرتابط الأ�سري واملجتمعي يف رم�سان
•• اأبوظبي -وام: 

�أمن  بقطاع  �لجتماعي  �لدعم  مر�كز  �إد�رة  نفذت 
�لأن�صطة  �أبوظبي جمموعة من  �صرطة  �ملجتمع يف 
�أبوظبي و�لعن لإحياء ليايل  و�لرب�مج �لهادفة يف 
رم�صان و�لتي ركزت على تعميق �لرت�بط �ملجتمعي 
�إطار خطة �لتوعية �لرم�صانية  و�لأ�صري وذلك يف 
و�لأمنية  �ملجتمعية  �لتوعية  وحملة   2018 لعام 
�صوؤون  بقطاع  �لأم��ن��ي  �لإع���الم  �إد�رة  تنفذها  �لتي 

�لقيادة حتت �صعار “رم�صان �أمن و�أمان«.
�ملجال�ش  يف  �مل�����ص��ارك��ة  �ل��ع��ن  يف  �لأن�����ص��ط��ة  و�صملت 

�ل��رم�����ص��ان��ي��ة و�مل��ل��ت��ق��ي��ات �لأ����ص���ري���ة �ل���ت���ي عقدت 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع م���ر�ك���ز �ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ص���ري���ة بهدف 
�ملجتمع  �أف���ر�د  م��ع  و�لتفاعل  �لتو��صل  ج�صور  م��د 
و�لأ�صرية  �لجتماعية  �مل�صكالت  خمتلف  ومناق�صة 
فئات  ب��ن  و�ملحبة  �لأل��ف��ة  �أو����ص��ر  وتعميق  وتعزيز 

�ملجتمع.
ورك�����زت م�����ص��ارك��ات م���ر�ك���ز �ل���دع���م �لج��ت��م��اع��ي يف 
�أبوظبي و�لعن على تر�صيخ قيم ومبادئ �ملغفور له 
�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه “ 
موؤ�ص�ش �لدولة وباين نه�صتها تز�منا مع عام ز�يد 
2018 وتنفيذ� ل�صرت�تيجية عام ز�يد لتعزيز قيم 

�حلكمة و�لحرت�م وبناء �لإن�صان و�ل�صتد�مة.
يف  �ملجتمعية  �مل��و���ص��وع��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ط���رح  ومت 
�لأ�صرة  ودور  �ل�صاحلة  كاملو�طنة  �لفعاليات  ه��ذه 
�لأب����ن����اء.. وع��ق��د حما�صرة  ت��رب��ي��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
“ بالتن�صيق  رم�صان  يف  “�صحتك  بعنو�ن  تثقيفية 

مع �إد�رة �خلدمات �لطبية.
�أبوظبي  �ل��دع��م �لج��ت��م��اع��ي يف  ن��ف��ذت م��ر�ك��ز  كما 
وفعاليات جمتمعية  �أن�صطة  �لف�صيل  �ل�صهر  خالل 
م�����ص��اح��ف على  ت��وزي��ع  ه��ادف��ة ت�صمنت  و�إن�����ص��ان��ي��ة 
موظفي �لدعم �لجتماعي و�لعمال �إىل جانب تنفيذ 

مبادرتي “ت�صحر معنا” و”بت�صاحمنا نرتقي«.

الإمارات ت�سارك يف اجتماع وزراء دفاع حلف »الناتو« بربوك�سل

الهلل الأحمر الإماراتي ينظم اإفطارا جماعيا ملوظفي تلفزيون عدن

�سفارة الدولة لدى اأ�سرتاليا تنظم موائد اإفطار رم�سانية يف كانربا احتفاء بعام زايد



األحد  10   يونيو    2018  م   -   العـدد  12348  
Sunday   10   June   2018  -  Issue No   12348

04

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ش  نهيان  �آل  بن خالد  بن حممد  �ل�صيخ خليفة  �أك��د 
تعد  �لرم�صانية  �ملجال�ش  �أن  �لتطوعية  و�ج��ب  جمعية 
�لتالحم  مظاهر  �أه���م  فيه  تتج�صد  �جتماعيا  م��وروث��ا 
�لر�صيدة  للقيادة  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  وجت��دي��د  و�لتكافل 

و�لوطن �لغايل.
جمعية  جمال�ش  �ختتام  مبنا�صبة  له  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
و�جب �لتطوعية �لرم�صانية �لتي �أقيمت برعاية �ل�صيخ 
“ ز�يد  �آل نهيان حتت �صعار  خليفة بن حممد بن خالد 
من  نخبة  مب�صاركة   “ �لعطاء  �إرث   .. �ل�صحر�ء  ق��اه��ر 

�ملحا�صرين .
و�أو�صح �ل�صيخ خليفة بن حممد �إن �ملجال�ش �لرم�صانية 
مثلت فر�صة لفتح باب �ل�ح��و�ر �لإيجابي �لبناء و��صتذكار 
ز�يد بن  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�ش  للو�لد  �مل�صرفة  �ملاآثر 
�أن  �إىل  “ .. م�صري�  ث��ر�ه  “ طيب �هلل  نهيان  �آل  �صلطان 
عام ز�يد ي�صكل فر�صة ثمينة لكافة �أبناء �لوطن ل�صتلهام 
دولة  �إد�رة  يف  �لعميقة  حكمته  �لتاريخ  �أثبت  قائد  روؤي��ة 

تناف�ش على �لرقم و�حد يف �صتى �ملجالت.
ز�يد بن  �ل�صيخ  “ مازلنا نهتدي ونقتدي بروؤية   : وقال 
بخريه  تنعم  �ملقبلة  �لأج��ي��ال  و�صتظل  نهيان  �آل  �صلطان 
ناجحا  من��وذج��ا  مثلت  ل��دول��ة  �أورث���ه���ا  ع��ط��رة  وب�صمعة 

للدولة �ملتقدمة و�ملتطورة » .
و�أقيم �ملجل�ش �لرم�صاين �لأخري بعنو�ن “ ز�يد �لأ�صوة 
�ملجال�ش  تناولت  حن  “ يف  �حل�صنة  و�ل��ق��دوة  �ل�صاحلة 
من  جمموعة  �لف�صيل  �ل�صهر  م���د�ر  على  �لرم�صانية 
�ملو�صوعات �لجتماعية �لتي ت�صتح�صر روح �لأب �ملوؤ�ص�ش 
“ طيب �هلل  �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان 

بناء  �لعليا وروؤيته �حلكيمة يف  �لإن�صانية  “ وقيمه  ثر�ه 
�صرح �لإمار�ت ورفع ��صمها عاليا يف �ملحافل كافة .

�صهد �ملحا�صرة �صعادة �صالح حممد �لبعيجان �صفري دولة 
�لكويت لدى �لدولة و�صعادة �لدكتور خالد بن �صعيد بن 

�صامل �جلر�دي �صفري �صلطنة عمان لدى �لدولة .
دولة  وزي��ر  ن�صيبة  �أن��ور  زكي  ��صتذكر معايل  ناحيته  من 
�صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�ش  �لقائد  ماآثر 
�أفئدة  “ �ل��ذي ��صتحوذ على  “ طيب �هلل ث��ر�ه  �آل نهيان 
مالين �لب�صر يف حياته وبعد رحيله حيث يعترب “ رحمه 
�هلل “ �أبرز �لعالمات �لفارقة يف تاريخ �ملنطقة باأ�صرها .. 
وقال :” �ل�صيخ ز�يد جاء به �لقدر لي�صنع تاريخا جميد� 

للدولة و�صعبها«.
و�أو���ص��ح معايل زك��ي ن�صيبة �أن �ل�صيخ ز�ي��د ت��رك �أث��ر� يف 
نفو�ش �ملالين منهم �مللوك و�لأمر�ء م�صت�صهد� مبقولة 
نفتقد  جميعنا   “ بريطانيا  عهد  ويل  ت�صارلز  �لأم���ري 
�لعام  يف  معاليه  ب��ه  �لتقى  عندما  “ وذل��ك  ز�ي��د  �ل�صيخ 
يجعل  �أن  ��صتطاع  ز�ي��د  �ل�صيخ  �أن  مو�صحا   ..  2012
لالإمار�ت مكانة مرموقة على م�صتوى �لعامل على �لرغم 
من �أن مرحلة �لتاأ�صي�ش كانت �صعبة جد� ب�صبب �لظروف 

�ملحيطة باملنطقة �صو�ء �ل�صيا�صية �أو �لقت�صادية.
م�صت�صار�  ع��م��ال  �ل����ذي   - ن�صيبة  زك���ي  م��ع��ايل  و�أ����ص���اف 
�خل���رب�ء  �أغ��ل��ب  �إن   - ل��ع��ق��ود  ز�ي����د  �ل�����ص��ي��خ  ل��ه  للمغفور 
�لذين  �لربيطانيون  ومنهم  �ملنطقة  لأح��د�ث  و�ملتابعن 
��صتمر�ر  يف  كبري  ب�صكل  �صككو�  �ملنطقة  �أح��د�ث  عاي�صو� 
�إقامة �لإحتاد و�أنه لن ي�صتمر يف ظل �لأجو�ء �لتي كانت 

تع�صف باملنطقة .
و��صتعر�ش معاليه م�صار�ت حكم �ل�صيخ ز�يد “ طيب �هلل 
ثر�ه “ و�لتي �نتهجها منذ توليه مقاليد �حلكم يف �إمارة 

�أبوظبي وهي �لعمل على قيام �لحتاد منذ �صتينات �لقرن 
م�صاعدة  وثم  �صعبه  لرفاهية  �ل��رثو�ت  وتوظيف  �ملا�صي 
و�لتو�زن بن خطو�ت مو�كبة  �لعربية  و�ل�صعوب  �ل��دول 
و�ل�صخ�صية  �لأ���ص��ال��ة  على  و�ملحافظة   “ �لع�صرنة   “

�لرت�ثية للدولة.
�لها�صمي  �ل��رح��م��ن  عبد  علي  �صماحة  �أك���د  ناحيته  م��ن 
�صوؤون  ب����وز�رة  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لق�صائية  �ل�����ص��وؤون  م�صت�صار 
�لرئا�صة �أنه مهما بذل �ملرء من جهد و��صتقر�ء لن يفي 
�آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  قدمه  ما  ببع�ش 
“ من عطاء و��صع ل ح��دود له  “ طيب �هلل ث��ر�ه  نهيان 
و�صجاعة  �لنظر  وبعد  و�ملتابعة  بال�صرب  تتميز  وخطو�ت 
�لقر�ر منذ بد�ية ت�صلمه مقاليد �حلكم يف �إمارة �أبوظبي 
و�ن��ط��الق��ه ن��ح��و ت��ك��وي��ن �لحت����اد �ل���ذي جن��ح بعطائه “ 

رحمه �هلل “ و�صربه وحكمته.
ز�يد  �ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور  عطاء  “�إن   : �لها�صمي  و�أ���ص��اف 
�لدولة  بد�صتور  �لحت��اد  قيام  �إع��الن  بعد  مبا�صرة  متيز 
�لإم��ار�ت �لحتادية  �لعالقات بن  ينظم  �ل��ذي  �لو�حدة 
و�حل���ري���ات �ل��ع��ام��ة حل��ي��اة �مل��و�ط��ن �لإم���ار�ت���ي وحتديد 

عالقات �لإمار�ت مع �لعامل �خلارجي ».
ولفت �إىل �أن كبار علماء �لإ�صالم ي�صهدون باأن �ملغفور له 
�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان ميلك ر�صيد� و�فر� من 
�لعلوم و�ملعارف �لدينية لأنه ويف معظم لقاء�ته �لكثرية 
على  �حلر�ش  �أن  يوؤكد  كان  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  بعلماء 
تعاليم �لدين هو �لطريق �ل�صوي �ملو�صل �إىل كل ما نبغي 
ل  و�لعنف  �لت�صدد  ب��اأن  بقوة  وينبه  و�لتقدم  �خل��ري  من 

ميت �إىل ديننا �لإ�صالمي ول �إىل جمتمعنا ب�صلة.
من ناحيته ��صتعر�ش ف�صيلة �ل�صيخ عمر حبتور �لدرعي 
مدير �إد�رة �لإفتاء يف �لهيئة �لعامة لل�صوؤون �لإ�صالمية 

و�لأوقاف كيف بنى �ل�صيخ ز�يد دولة �آمنة باأفكاره �لبناءة 
لفتا   .. �ل�صديدة  وحكمته  �ل�صليمة  فطرته  من  �لنابعة 
�إىل بع�ش من جو�نب من حكمته وعطائه �لتي �أدت �إىل 
�أن ي�صود �لعدل و�خلري و�لعطاء و�لرخاء و�لأمن و�لأمان 
�ل�صيخ طالب حممد  ن��وه ف�صيلة  �ل��دول��ة. من جهته  يف 
�لإ�صد�ر�ت  ورقابة  �لبحوث  �إد�رة  مدير  �ل�صحي  يو�صف 
يف �لهيئة �لعامة لل�صوؤون �لإ�صالمية و�لأوقاف �إىل حب 
�أم�ش  �لعامل يف  �أن  .. موكد�  ز�ي��د لل�صلم و�لأم��ن  �ل�صيخ 
�حلاجة �إىل مثل ز�يد �خلري يف مثل هذه �لأوقات باعتباره 
�لإن�صان �حلاكم �لعادل �لذي يوؤمتن على عباد �هلل منوها 

�ىل �أن من عالمة حب �هلل للعبد هي حب �لنا�ش.
�لعفاري  �صعيد  حمود  �لدكتور  �لعقيد  بن  ناحيته  من 
�أبوظبي  �صرطة  حر�ش  �ملجتمعية  �ل�صرطة  �إد�رة  مدير 
على تر�صيخ مفهوم �لتطوع �ملعريف وتطبيق روؤية �ملغفور 
ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له 
وتثقيفها  �لب�صرية  ب��امل��و�رد  و�لهتمام  �لعلم  ت�صجيع  يف 

وتعليمها وتطويرها.
وحتدث �لد�عية �لإ�صالمي �ل�صيخ �حلبيب علي �جلفري 
عن �إن�صانية �ل�صيخ ز�يد .. موؤكد� �أنه ل بد من تذكره يف 
�أ�صوة �صاحلة وقدوة ح�صنة ل تن�صى  كل حلظة باعتباره 
يف  �هلل  رحمه  مثله  �إىل  حتتاج  �لتي  �لإ�صالمية  �أمتنا  يف 
�ل�صرق  منطقة  بها  مت��ر  �ل��ت��ي  �لع�صيبة  �لأوق����ات  ه��ذه 

�لأو�صط و�لعامل.
غياب  يف  كياناتها  ت�صتقر  ل  �لأمم  �إن  �جلفري  و�أ���ص��اف 
�إن�����ص��اف��ه��ا حل��ك��ام��ه��ا �ل�����ص��احل��ن و�حل���دي���ث ع��ن �صدقة 
�ملغفور له و�إح�صانه و�إن�صانيته حيث كان قلب ز�يد يعلم 
�لأدب مع �هلل وكان قلبه مملوء�ً بالرحمة جتاه �لإن�صان 

بغ�ش �لنظر عن عرقه وجن�صه ولونه ودينه.

•• اأم القيوين -وام: 

باأم  �مل�صرعات �حلكومية   جنح فريق 
“خف�ش  حتدي  حتقيق  يف  �لقيوين 
رخ�صة  لإ������ص�����د�ر  �ل���زم���ن���ي���ة  �مل������دة 
�لقيوين  �أم  بلدية  لد�ئرة  �لبناء” 
�لزمنية  �مل�������دة  خ���ف�������ش  مت  ح���ي���ث 
لإ�صد�ر �لرخ�صة من 45 يوم عمل 
م���ب���ادرة تدعم  ع��م��ل يف  �أي����ام   5 �إىل 
خم���رج���ات م�����ص��روع من����وذج تطوير 
�لعمل �حلكومي يف �لإمارة �لذي مت 

�لإعالن عنه يف فرب�ير �ملا�صي.
ومت تطبيق �ملبادرة يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية باأم �لقيوين حيث �أجنز 
و�أ�صفر  �ل��ت��ح��دي  ه��ذ�  �لعمل  ف��ري��ق 
�لرخ�صة  �إ����ص���د�ر  م���دة  خف�ش  ع��ن 
يوم  �إىل  ي��وم��ا   24 م���ن  �ل��ت��ج��اري��ة 
�صعود  بن  �ل�صيخ علي  و�ح��د.  و�أثنى 
بلدية  د�ئ��رة  رئي�ش  �ملعال  ر��صد  بن 
�أع�صاء  ج���ه���ود  ع��ل��ى  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 
وعملهم  �حلكومية  �مل�صرعات  فريق 
�مل��ت��و����ص��ل �ل���ه���ادف لإح�����د�ث تغيري 
لتعزيز  �ل��ع��م��ل  ون��وع��ي يف  �إي��ج��اب��ي 
ح��ك��وم��ة �مل�����ص��ت��ق��ب��ل وت��ر���ص��ي��خ ري���ادة 

دولة �لإمار�ت.
و�أ�صاد رئي�ش �لد�ئرة بالإجناز �لذي 

ح��ق��ق��ه ف���ري���ق �ل��ع��م��ل م���ن خمتلف 
�جلهات �حلكومية و�خلا�صة و�لذي 
�صاحب  ح��ر���ش  منطلق  م��ن  ي��اأت��ي 
ر��صد  ب����ن  ����ص���ع���ود  �ل�����ص��ي��خ  �ل�����ص��م��و 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش  ع�صو  �مل��ع��ال 
بن  ر��صد  �ل�صيخ  و�صمو  �لقيوين  �أم 
�أم  �مل��ع��ال ويل عهد  ر����ص��د  ب��ن  �صعود 
�جلهود  وتكثيف  لتعزيز  �ل��ق��ي��وي��ن 
ل�صعادة  �خل��دم��ات  �أف�����ص��ل  ل��ت��ق��دمي 

حتقيق  يف  ذل��ك  ي�صب  حيث  �لنا�ش 
�جلميع  موجها  �لقيوين..  �م  روؤي��ة 
�لتي  �لتجربة  ه��ذه  من  بال�صتفادة 
و�لإنتاجية  �لكفاءة  رفع  �ىل  تهدف 
علي  �ل�صيخ  �أث��ن��ى  للموظفن.  كما 
بن �صعود بن ر��صد �ملعال على جهود 
بحكومة  �مل�������ص���رع���ات  ع���م���ل  ف���ري���ق 
�لإم���ار�ت لدعمها فريق عمل  دول��ة 
جانب  �إىل  �لقيوين  ب���اأم  �مل�����ص��رع��ات 

�لتحدي  ���ص��ارك��ت يف  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات 
�لذكية  �حل��ك��وم��ة  د�ئ����رة  مم��ث��ل��ة يف 
ود�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لقو�ت 
�مل�صلحة “ �صالح �ل�صارة “ و�لهيئة 
و�إد�رة  و�مل����اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء  �لحت���ادي���ة 
�لدفاع �ملدين باأم �لقيوين وموؤ�ص�صة 
�لإم��ار�ت �لعامة للبرتول وموؤ�ص�صة 

�لإمار�ت لالت�صالت “�ت�صالت«.
�حلكومية  �مل�صرعات  ف��ري��ق   وو�صع 

خ��ط��ة ع��م��ل ل��ل��ع��ام �جل����اري ل�صمان 
�ل���ص��ت��د�م��ة وت��و���ص��ي��ع �ل��ن��ط��اق مع 
�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ن و�صول  �ل�����ص��رك��اء 
 2021 ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة �لإم�������ار�ت 
و�إ�صد�ر رخ�صة بناء ذكية خالل 24 

�صاعة فقط.
�آلية  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل�����ص��رع��ات   وتعترب 
عمل  ف���رق  ت�����ص��م  م�صتقبلية  ع��م��ل 
�حلكومة  م��وظ��ف��ي  م���ن  م�����ص��رتك��ة 

و�ل��ق��ط��اع��ن �خل���ا����ش و�لأك���ادمي���ي 
�ل���ق���ط���اع���ات  ع���م���ل���ه���ا يف  وي�����رتك�����ز 
�ل��رئ��ي�����ص��ي��ة وت��ع��م��ل يف م��ك��ان و�حد 
وحت����������ت م����ظ����ل����ة و�ح��������������دة ل����رف����ع 
�لوطنية  �لأج����ن����دة  حت��ق��ي��ق  وت����رية 
�حلكومة  م�صاريع  تنفيذ  وت�صريع 
م�صاحات  خالل  من  �ل�صرت�تيجية 
فيها  �صتعمل  وم��ب��ت��ك��رة  خم�ص�صة 
�إ�صر�ف  ف���رق ع��م��ل م�����ص��رتك��ة حت��ت 
و�مل�صرفن  �مل�����درب�����ن  م����ن  ن���خ���ب���ة 
بر�مج  لتقدمي  �لعاملية  و�ل��ك��ف��اء�ت 

مكثفة يف مدد ق�صرية.
�مل�صرعات �حلكومية خدمات  وتقدم 
�حلكومية  �جل��ه��ات  خمتلف  ل��دع��م 
ت�صريع  �لأ���ص��ا���ص��ي  هدفها  �مل�����ص��ارك��ة 
�لوطنية  �لأج���ن���دة  �أه����د�ف  حتقيق 
�أ���ص��ا���ص��ي��ة وهي  �أرب����ع����ة جم�����الت  يف 
و�ل�صيا�صات  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���وؤ����ص���ر�ت 
و�ل����رب�م����ج و�مل�����ب�����ادر�ت و�خل���دم���ات 
فرق  ت�صكيل  خ��الل  م��ن  �حلكومية 
عمل م�صرتكة من خمتلف �جلهات 
�لأهد�ف  و�إجن��از  �لتحديات  ملعاجلة 
�حلكومي  �لب��ت��ك��ار  ثقافة  وتر�صيخ 
وحتقيق �لتميز عرب تنفيذ م�صاريع 
�إىل  تف�صي  ري��ادي��ة  عمل  باأ�صاليب 

نتائج �صريعة وم�صتد�مة.

•• اأم القيوين - وام:

�أم�ش �لول مبقر  �لقيوين لل�صباب م�صاء  �أم  نظم جمل�ش 
�لعمل  �أه��م��ي��ة  ناق�صت  رم�صانية  �أم�صية  �ل�صباب  م��رك��ز 
“مركز  تفعيل  م��ب��ادرة  �ط��الق  خاللها  وج��رى  �لتطوعي 
وعدد  �لإم��ارة  �صباب  مب�صاركة  وذ�ك  �أم �لقيوين”  �صباب 
م��ن �أع�����ص��اء جم��ال�����ش �ل�����ص��ب��اب ب��ال��دول��ة وجم��م��وع��ة من 

�لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  يف  و�مل��وؤث��ري��ن  �لإع��الم��ي��ن 
تفعيل  مبادرة  �إط��الق  �لرم�صانية  �لأم�صية  خ��الل  ومت   .
مركز �صباب �أم �لقيوين وذلك مب�صاركة �ل�صباب وبالتعاون 
مع كافة �لقطاعات يف تبني �ملبادر�ت و�لن�صطة و�لرب�مج 
�إبر�ز  �ىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  �مل��رك��ز  تفعل  �أن  �صاأنها  م��ن  �ل��ت��ي 
�أن������و�ع �لن�صطة  �لي��ج��اب��ي��ة يف ج��م��ي��ع  �ل�����ص��ب��اب  ط���اق���ات 
�لرتقاء  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة  �ل��ه��ادف��ة  م�صاريعهم  و�ح��ت�����ص��ان 

باملجتمع و�صناعة �مل�صتقبل. 
“ �لعمل �لتطوعي  وب��د�أت �لم�صية بجل�صة حو�رية حول 
و�أد�ره���ا  �لك�صف  عي�صى  حممد  �لع��الم��ي  “��صت�صافت 
�بر�هيم �ل علي ع�صو جمل�ش �صباب �أم �لقيوين حيث مت 
�لتطرق �ىل �لأبعاد �لإن�صانية و�لجتماعية للتطوع ودوره 
يف تعزيز قيم �لتكافل و�لتعا�صد وتنمية �حل�ش بامل�صوؤولية 

وحتفيز روح �ملبادرة.

�لتطوعي  �لعمل  �أول���ت  �لإم����ار�ت  دول���ة  �ن  �لك�صف  وق���ال 
�أهمية خا�صة ووفرت �لدعم و�لرعاية للعديد من �ملبادر�ت 
و�لرب�مج �لتطوعية د�خل �لدولة وخارجها ..م�صري� �ىل 
�ن قطاع �لعمل �لتطوعي �صهد منو� كبري� خالل �ل�صنو�ت 
و�لبيئية  �ملجتمعية  �لق�صايا  من  �لعديد  لدعم  �لأخ��رية 

و�لإن�صانية.
�ل�صباب  فيها  �صارك  ترفيهية  فعالية  �لأم�صية  وت�صمنت 

�ملتعددة  وقاعاته  �أق�صامه  علي  و�لتعرف  �ملركز  لكت�صاف 
..ث����م ع��ق��دت ج��ل�����ص��ة ع�����ص��ف ذه��ن��ي ه��دف��ت �ىل �خل����روج 

مببادر�ت من �صاأنها �أن تعزز دور مركز �ل�صباب بالإمارة.
ويف ختام �لأم�صية توجهت �آمنة �ل علي رئي�صة جمل�ش �أم 
�لقيوين لل�صباب بال�صكر �ىل جميع �مل�صاركن على تفاعلهم 
مم��ا ���ص��اه��م يف �خل����روج ب��ع��دد م��ن �ل��ت��و���ص��ي��ات �ل��ت��ي تعزز 

مهار�ت �ل�صباب وطاقاتهم خا�صة يف �لعمل �لتطوعي.

خليفة بن حممد : التاريخ اأثبت حكمة زايد يف اإدارة دولة تناف�س على الرقم واحد

فريق امل�سرعات احلكومية باأم القيوين ينجح يف خف�س املدة 
الزمنية لإ�سدار »تراخي�س«

جمل�س اأم القيوين لل�سباب يطلق مبادرة تفعيل مركز ال�سباب بالإمارة

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �صمو �ل�صيخ �صلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �صاحب �ل�صمو رئي�ش �لدولة برقية تعزية 
�إىل �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة يف وفاة 
يف  �ل�صالمية  لل�صوؤون  �لأعلى  �ملجل�ش  رئي�ش  خليفة  �آل  علي  بن  خالد  بن  عبد�هلل  �ل�صيخ 

مملكة �لبحرين �ل�صقيقة.
و�أعرب �صموه يف �لربقية عن �صادق تعازيه ومو��صاته بالفقيد د�عيا �لعلي �لقدير �أن يتغمده 

بو��صع رحمته و�أن ي�صكنه ف�صيح جناته و�ن يلهم �لأ�صرة �لكرمية وذويه �ل�صرب و�ل�صلو�ن.

�سلطان بن زايد يعزي ملك البحرين بوفاة 
عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة

هيئة الأعمال اخلريية تنفذ حملة 
اإفطار �سائم يف 10 دول

•• عجمان-وام: 

��صتفاد نحو 140 �ألف �صخ�ش يف 10 دول من مبادرة �إفطار �صائم »�ملري 
�صمن  �ل��دول��ة  خ��ارج  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  هيئة  نظمتها  �لتي  �لرم�صاين« 
�صهر  خ��الل  �خل��ريي��ة  �مل�صاريع  م��ن  �لعديد  و�صملت  »�أ���ص��ع��ده��م«  حملتها 

رم�صان بتكلفة 3 مالين درهم.
للهيئة  �لتنفيذي  �ملدير  �خلاجه  عبد�لوهاب  خالد  �لدكتور  �صعادة  وق��ال 
وفل�صطن  وقرغيز�صتان  لبنان  هي  �مل��ب��ادرة  من  ��صتفادت  �لتي  �ل��دول  �إن 
و�أندوني�صيا و�لهند و�لنيجر و�ل�صود�ن و�ل�صنغال و�لبو�صنة و�لأردن.. فيما 

�صملت �ملبادرة توزيع 60 �ألف وجبة و16744 طرد� غذ�ئيا.

»حمدان التعليمية« تعتمد اأجندة فعالياتها للعام الدرا�سي املقبل
تنطلق30 اأغ�سط�س وبدء التقدمي الإلكرتوين 

مطلع �سبتمرب وحفل التكرمي21 اأبريل
•• دبي - حم�سن را�سد

�عتمدت موؤ�ص�صة حمد�ن بن ر��صد لالآد�ء �لتعليمي �ملتميز �أجندة فعاليات 
دورتها �ل�21 للعام �لدر��صي �ملقبل )2019-2018(، و�لتي من �ملقرر �أن 
تنطلق يف 30 من �صهر �أغ�صط�ش �ملقببل، وتنتهي بحفل تكرمي �لفائزين 

باجلائزة يف 21 من �أبريل 2019.
 ، �لدولة موؤخر�ً  تعميمها على مد�ر�ش  �لتي مت  �لفعاليات  �أجندة  و�أف��ادت 
باأن �لإعالن عن �نطالقها تقرر له 30 �أغ�صط�ش �ملقبل، فيما تبد�أ �حلملة 
�لتقدمي  �لتايل بدء  �ليوم  ، ويليها يف  �لإر�صادية باجلائزة مطلع �صبتمرب 
من  �ل�صاد�ش  وي��ك��ون  �مل��ح��ل��ي،  �مل�صتوى  على  �جل��ائ��زة  لفئات  �لإل��ك��رتوين 
�ل�صهر نف�صه �آخر موعد ل�صتالم طلبات �لرت�صح �إلكرتونياً لفئات �جلائزة 
�ملعلم  لفئة  �لرت�صيح  طلبات  ل�صتالم  موعد  و�آخ��ر  �ملحلي،  �مل�صتوى  على 
�لثامن من  �لنظري يف  �لتحكيم  تبد�أ عمليات  �لتميز، ثم  فائق  �خلليجي 

�ل�صهر نف�صه.
وحددت �لأجندة 13 �صبتمرب �ملقبل �آخر موعد ل�صتالم طلبات �لرت�صيح 
�لبحث  طلبات  حتكيم  بدء  ثم  للتعليم،  �لد�عمة  �ملوؤ�ص�صة  لفئة  �إلكرتونياً 
وعملية  نف�صه،  �ل�صهر  من   15 يف  �لعربي  �لوطن  م�صتوى  على  �لرتبوي 
من  �لفرتة  يف  �لتميز  فائق  �خلليجي  �ملعلم  لفئة  �لرت�صيح  طلبات  تقييم 
ذ�ته، ثم جتري جلان �لتقييم �لزيار�ت �مليد�نية  �ل�صهر  من   27 �إىل   22
من   21 حتى  �ملقبل  �صبتمرب   30 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  �ل�صخ�صية  و�مل��ق��اب��الت 
فرب�ير 2019، و�آخر موعد ل�صتالم طلبات �لبحث �لرتبوي على م�صتوى 

�لوطن �لعربي يف 30 من �صبتمرب �ملقبل.
وذكرت �لأجندة �أن �إعالن �أ�صماء �ملتميزين �لفائزين باجلائزة من جمل�ش 
�صيتم   2019 �أبريل  �صهر  �أمنائها �صيكون خالل �صهر مار�ش 2019، ويف 
ثم  باجلائزة،  �لفائزين  �ملتميزمي  لتكرمي  �خلتامي  �حلفل  بروفة  �إج��ر�ء 

�حلفل �خلتامي لتكرمي �لفائزين يف 21 من �ل�صهر نف�صه. 

�سرطة ال�سارقة ت�سبط كميات من املواد املخدرة
•• ال�سارقة-وام:

�لتفتي�ش  �د�رة  م��ع  بالتعاون  و  �ل�صارقة  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  ك�صفت 
�ل��دويل عن �صبط كميات من  �ل�صارقة  �جلمركي يف مركز جمارك مطار 
�ملو�د �ملخدرة حاول جتار �ملخدر�ت تهريبها �إىل �لدولة عرب �صحنات �صغرية 
�جلوية  �لرحالت  عرب  �لدولة  �إىل  قادمن  ب�صحبة  �إر�صالها  مت  متفرقة 

�لقادمة من بع�ش �ملدن �لآ�صيوية �إىل مطار �ل�صارقة �لدويل موؤخر� .

اأچندة فعاليات جائزة حمدان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  و�صف معايل 
�صاحب   .. �ل��ت�����ص��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  ويل عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ص��ل��ح��ة ب���اأن���ه ق���ائ���د وطني 
حب  �أن  يف  عاليا  �ملثل  ي�صرب  خمل�ش 
�ل��وط��ن و�ل�����ولء ل��الأم��ة و�ل��ع��م��ل على 
�إ�صعاد �ملو�طن هو �صبيل �لعزة وطريق 

�لنجاح و�صمان �ل�صتقر�ر.
وقال معاليه - يف مقال بعنو�ن “ �صكر� 
 “ �ل��ق��ي��ادة  ب��ن ز�ي��د .. عبقرية  حممد 
�لأر�ش  ه��ذه  يعي�ش على  م��ن  ك��ل  �إن   -
�لعمل  �آث��ار  و�صوح  بكل  يلم�ش  �لطيبة 
يبذله  �ل���ذي  �لهائل  و�جل��ه��د  �مل�صتمر 
ز�يد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�لإم������ار�ت  ت���ق���دم  ���ص��ب��ي��ل  ن��ه��ي��ان يف  �آل 
و�لتعاون  �لت�صامن  �أو����ص��ر  وحتقيق 
�لتنمية  وحت��ق��ي��ق  �مل�����ص��رتك  و�ل��ع��م��ل 
و�إ�صالميا  وع��رب��ي��ا  خليجيا  و�ل��ت��ق��دم 
�أن  �إىل  منوها   .. �ل�����ص��و�ء  على  وع��امل��ي��ا 
�صموه  �أطلقها  �لتي  �لر�ئعة  �مل��ب��ادر�ت 
خالل �لأيام �لقليلة �ملا�صية هي �متد�د 

طبيعي لهذ� كله » .
عن  �حل��دي��ث  �مل��ق��ال:  ن�ش  يلي  وفيما 
ز�يد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ص��ل��ح��ة هو 
�ل��ق��ل��ب نفتخر فيه  د�ئ��م��ا ح��دي��ث م��ن 
ونعتز باأنه قائد وطني خمل�ش وعظيم 
�ملنطقة  يحقق لنا يف �لإم���ار�ت بل ويف 
و�لأمان  و�لأم���ن  و�لنماء  �لتقدم  كلها 
و�ل�صتقر�ر .. هو قائد وطني خمل�ش 
ي�صرب لنا �ملثل عاليا يف كل يوم يف �أن 
حب �لوطن و�لولء لالأمة و�لعمل على 
�إ�صعاد �ملو�طن هو �صبيل �لعزة وطريق 

�لنجاح و�صمان �ل�صتقر�ر.
�إن �لقيادة �حلكيمة و�لعبقرية ل�صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

�إم��ار�ت��ن��ا �حلبيبة ع��ن حق  جت��ع��ل م��ن 
وب��ج��د�رة دول���ة ع��زي��زة �مل��ق��ام مرفوعة 
�لر�أ�ش مت�صي قدما �إىل كافة معطيات 
�لع�صر .. دولة لديها قدرة قوية وعزم 
�بتعاد  دون  وت�صيد  تبني  �أن  على  �أكيد 
 .. �لأ�صالة  عن  �نقطاع  �أو  �لهوية  عن 
ت�صهم  عالية خفاقة  ر�يتها  ترفع  دولة 
ب���ج���د وف���اع���ل���ي���ة يف ك���اف���ة �ل���ت���ط���ور�ت 
�لإيجابية �لدولية ولها دور حموري يف 
�ملنطقة  يف  و�ل�صتقر�ر  �ل�صالم  حتقيق 
و�ل��ع��امل وت��رت��ب��ط ب��ع��الق��ات طيبة مع 

�لأ�صقاء و�لأ�صدقاء يف كل مكان.
�لأر�����ش  ه���ذه  ع��ل��ى  يعي�ش  م��ن  ك��ل  �إن 
�لعمل  �آث��ار  و�صوح  بكل  يلم�ش  �لطيبة 
يبذله  �ل���ذي  �لهائل  و�جل��ه��د  �مل�صتمر 
ز�يد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�لإم������ار�ت  ت���ق���دم  ���ص��ب��ي��ل  ن��ه��ي��ان يف  �آل 
�لت�صامن  �أو�����ص���ر  حتقيق  �صبيل  ويف 
و�أي�صا  بل  �مل�صرتك  و�لعمل  و�لتعاون 
خليجيا  و�ل���ت���ق���دم  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
�ل�صو�ء  على  وعامليا  و�إ�صالميا  وعربيا 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة  �مل���ب���ادر�ت  �إن   ..
�ملا�صية  �لقليلة  �لأي�����ام  خ���الل  ���ص��م��وه 
�أول:   : كله  ل��ه��ذ�  طبيعي  �م��ت��د�د  ه��ي 
رو�صيا  جمهورية  �إىل  �لناجحة  زيارته 
�لحتادية وما جت�صده من جناح كبري 
�لإم��ار�ت �خلارجية وما تعرب  ل�صيا�صة 
�لإمار�ت  لدولة  مهمة  مكانة  من  عنه 
بن دول �لعامل �أجمع .. زيارة �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�صوء  ت�صلط  رو���ص��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  �إىل 
على عبقرية �لقيادة يف �لإمار�ت وتوؤكد 
لهما  معا  �ل�صديقن  �لبلدين  �أن  على 
ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى �ل��ت��ط��ور�ت �لدولية 
�لقوي  �لتعاون  �أن  يدركان  معا  و�أنهما 
بينهما �أمر �صروري ومطلوب لت�صكيل 

م�صتقبل �لتقدم و�ل�صالم يف �لعامل.
ث��ان��ي��ا: ج��اء بعد ذل��ك �ج��ت��م��اع جمل�ش 
و�ململكة  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ن  �لتن�صيق 
بقيادة  �ل�صقيقة  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

ز�يد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�آل نهيان و�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري 
حممد بن �صلمان �آل �صعود و�لذي تاأكد 
فيه ما ن�صعر به يف �لبلدين �ل�صقيقن 
�لعالقات  ب��ع��م��ق  وم���ب���اه���اه  ف��خ��ر  م���ن 
�لأخوية �لوثيقة بيننا يف كافة �ملجالت 
وبالتز�م �لبلدين معا على تاأكيد جميع 
قيم �لأخوة و�لتعاون و�لعمل �مل�صرتك 
و�ل�����ص��ع��ي ب��ك��ل ث��ق��ة وع����زم �إىل ك���ل ما 
و�لإ�صالمية  �لعربية  ل��الأم��ة  خ��ري  ه��و 

جمعاء.
�إن����ن����ا ن��ع��ت��ز ون��ف��ت��خ��ر ب������اأن �ل����ق����ر�ر�ت 
�ل���ت���ي �ع��ت��م��ده��ا جمل�ش  و�لت���ف���اق���ات 
�أن  ق��وي وو����ص��ح  �إع���الن  �لتن�صيق ه��ي 
�لتعاون و�لعمل �مل�صرتك بن �لإمار�ت 
بل  ويتنامى  ي�صتمر  �صوف  و�ل�صعودية 
�لدولتن  و�أن  و���ص��الب��ة  ق���وة  وي�����زد�د 
وبا�صتمر�ر  معا  �صتكونان  �ل�صقيقتن 
و�لأمل  و�ل�صتقر�ر  �ملحبة  ب��الد  وهما 

يف �مل�صتقبل.
�ل�صعودية  ب���ن  و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق  �ل���ت���ع���اون 
تكون  �أن  �إىل  �ل��ط��ري��ق  ه��و  و�لإم�����ار�ت 
وعزة  بناء  م�صدر  كلها  �لعربية  �لأم��ة 
�لتنمية  لتحقيق  �إي��ج��اب��ي��ة  دف���ع  وق���وة 
�لناجحة للمجتمع و�لإن�صان يف �ملنطقة 
و�ل��رخ��اء بن  بل وكذلك لن�صر �خل��ري 

كافة �لب�صر يف كل مكان.
�ل�صعودية  �أن  ك��ث��ري�  �هلل  ن��ح��م��د  �إن��ن��ا 
بف�صل  �ل��ي��وم  يقدمان  معا  و�لإم����ار�ت 
وبف�صل  �ل���ق���ي���ادة  وع���ب���ق���ري���ة  ح��ك��م��ة 
�ل�صعبن  ب�����ن  �ل����ق����وي����ة  �ل����ع����الق����ات 
للعالقات  ناجحا  من��وذج��ا  �ل�صقيقن 
مت�صابهة  ن��ظ��رة  على  يعتمد  �ل��دول��ي��ة 
ل��ل��ق�����ص��اي��ا و�ل���ت���ح���دي���ات وك���ذل���ك على 
و�ملبادئ  و�ل��ق��ي��م  و�مل��ع��ت��ق��د�ت  �ل����رت�ث 
�مل�صرتكة �لتي ت�صكل م�صرية �ملجتمع يف 
كال �لبلدين. نحن بحمد �هلل على ثقة 
�ل�صعودية  ب��ن  �لعالقات  �أن  يف  كاملة 
ملا  ق��وة وعمقا  ت���زد�د  و�لإم����ار�ت �صوف 

فيه م�صلحة �لعامل كله.

�لقيادة  عبقرية  ك��ذل��ك  ن�صهد  ث��ال��ث��ا: 
�ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  لدى �صاحب 
ز�يد �آل نهيان يف �ملبادر�ت �لجتماعية 
و�لقت�صادية �ملهمة �لتي بادر باتخاذها 
و�لرفاهية  �خل����ري  حت��ق��ي��ق  �أج����ل  م���ن 
لأبناء وبنات �لوطن ومن �أجل حتقيق 
�لقت�صاد  بيئة  يف  �مل�صتمرة  �لفاعلية 
هذه   .. �لإم����ار�ت  رب��وع  يف  و�ل�صتثمار 
�صموه  ميثله  ما  تعك�ش  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
من قيم ومبادئ وطنية �صامية تنطلق 
بنا جميعا يف بيتنا �ملتوحد نحو حا�صر 

ز�هر وم�صتقبل ناجح باإذن �هلل.
�مل��ب��ادر�ت جت�صيد حي ملا تت�صم به  هذه 
تركيز  م��ن  ل�صموه  �لعبقرية  �ل��ق��ي��ادة 
ع��ل��ى �ل��ت��خ��ط��ي��ط �جل���ي���د وع���ل���ى بناء 
بالإ�صافة  وم�����ص��ت��د�م  م��ت��ن��وع  �ق��ت�����ص��اد 
متكن  على  �لكبري  �صموه  حر�ش  �إىل 
بل  �ملجتمع  يف  دوره��م  وتاأكيد  �ل�صباب 
�لتنمية  حتقيق  على  عموما  وحر�صه 
يف  مبا  �لناجحة  و�لب�صرية  �ملجتمعية 
ذلك �هتمامه �لكبري بالتعليم و�ل�صحة 
وجم���الت �لب��ت��ك��ار و�لإب�����د�ع �ملختلفة 
�أبناء  جميع  ي�صارك  �أن  على  وحر�صه 
كامل يف م�صرية  وب�صكل  �لوطن  وبنات 

�ملجتمع و�لدولة.
�إن���ن���ا ن��ح��م��د �هلل ك���ث���ري� ع��ل��ى �أن���ن���ا يف 
ب��ال��ق��ي��ادة �حلكيمة  ن��ح��ظ��ى  �لإم�������ار�ت 
ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان .. هو قائد يحب �صعبه ويثق 
 .. �ل�صعور  نف�ش  يبادله  و�ل�صعب  فيه 
هو قائد يعرف �آمال وطموحات وطنه 

وي�صري بثقة يف �صبيل حتقيقها.
ق��ائ��د ق����ادر د�ئ���م���ا ع��ل��ى �ت���خ���اذ �لقر�ر 
قائد   .. و�لتز�م  وع��زم  بح�صم  �ل�صائب 
لالأد�ء  عالية  توقعات  لنا جميعا  ي�صع 
.. لديه قدرة فائقة على تنمية �لعمل 
�ل��ق��ائ��د �ملخل�ش  �إن���ه  �ل��ف��ري��ق ..  ب���روح 
��صتقاللية  ع���ل���ى  د�ئ����م����ا  �حل���ري�������ش 
�لقر�ر �لوطني .. قائد نرى معه نحن 
�أب���ن���اء وب��ن��ات �لإم������ار�ت ط��ري��ق��ن��ا نحو 

نتحمل  �أننا  كما  وبكل و�صوح  �مل�صتقبل 
عزم  بكل  ق��ي��ادت��ه  ظ��ل  يف  م�صوؤولياتنا 
وثقة نعتز معه مبو�قف دولتنا �لغالية 
يف م��ن��ا���ص��رة ق�����ص��اي��ا �حل����ق و�ل���ع���دل 

و�ل�صالم يف �ملنطقة و�لعامل.
�إن �صاحب  وباعتز�ز كبري:  �أق��ول  �إنني 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
هو �لقدوة و�لنموذج .. نتعلم منه يف كل 
يوم �لثقة بالنف�ش و�لعتز�ز بالوطن .. 
 .. �لقر�ر  �تخاذ  يف  �حلكمة  منه  نتعلم 
�لإم����ار�ت  ت��ك��ون  �أن  �أه��م��ي��ة  منه  نتعلم 
د�ئما جمتمعا يت�صم بالعتد�ل و�لبعد 
ع���ن �ل��ت��ط��رف جم��ت��م��ع ي��ح��ر���ش على 
ب��ن��اء �لإن�����ص��ان �مل��وؤم��ن ب��رب��ه و�ملخل�ش 
�ملاأمول  ب��دوره  لوطنه .. جمتمع يقوم 
وحتقيق  �لعربية  �لأم��ة  كلمة  جمع  يف 
و�ل�صعوب  �لأمم  �ملرموقة بن  مكانتها 

يف �لعامل.
�إن عبقرية �لقيادة عند �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان تتج�صد 
تعاظم  م��ن  عليها  ي��رتت��ب  م��ا  يف  �لآن 
�آم��ال��ن��ا وط��م��وح��ات��ن��ا يف �لإم������ار�ت ويف 
��صرت�كنا جميعا يف روؤيته �لثاقبة ملكانة 
 .. �لأمم  وم�صتقبلها بن  �ل��دول��ة  ه��ذه 
حر�صه  يف  تتجلى  �لقيادة  يف  عبقريته 
�ل��ت��ام ع��ل��ى تنمية ع��ن��ا���ص��ر �ل��ق��ي��ادة يف 
�ملجتمع بن جميع �أبنائه وبناته وعلى 
�لقيادة  يف  عبقريته   .. �مل�صتويات  ك��ل 
تاأثري  م��ن  ميلكه  فيما  متاما  و��صحة 
وم�صد�قية وبقدرته �لفائقة على �إلهام 

كل �أفر�د �ل�صعب.
وبو�صوح  تنعك�ش  �لقيادة  يف  عبقريته 
وما  ��صرت�تيجي  فكر  من  ميلكه  فيما 
يتمتع به من خ�صال كرمية.. عبقريته 
و�إجناز�ت..  �أفعال  رجل  �أن��ه  �لقيادة  يف 
عبقريته يف �لقيادة جعلتنا جميعا ن�صعد 
باأننا جنوده �ملخل�صون ن�صري ور�ءه بكل 
حما�صة وقناعة .. ن�صعر د�ئما �أنه و�حد 
منا يحر�ش علينا ويعتز بنا ويبذل كل 

�جلهد يف �صبيل �إ�صعادنا.

و�ل�صقيق  �لأخ  ن��ف�����ص��ي��ة  ف��ي��ه  ن��ل��م�����ش 
�حل��اين �صاحب �حلكمة  �لأب  وحر�ش 
و�لآر�ء  �ل��ع��م��ي��ق��ة  و�ل����روؤي����ة  �ل�����ص��ائ��ب��ة 
�إنه   .. �لعمالقة  و�لإجن���از�ت  �لر�صيدة 
�لقومي  �ل�صلوك  يف  مثال   .. وو�ل���د  �أخ 
�لوطنية  باملبادئ  �لل��ت��ز�م  يف  ومن���وذج 
مبا  ونعتز  و�لتقدير  �حل��ب  ل��ه  نكن   ..
و�إع����ز�ز  و�ح����رت�م  م��ن ولء  ل��ه  نحمله 

و�إكبار.
�أتقدم  �أك��رب  و�ع��ت��ز�ز  �إن��ن��ي بفخر كبري 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �إىل 
�لإمار�ت  �آل نهيان - ومعي �صعب  ز�ي��د 
�ل��ف��خ��ر و�لع���ت���ز�ز حتية  - بتحية  ك��ل��ه 
�لعزة و�ملجد .. �أتقدم �إىل �صموه بال�صكر 
�جلزيل و�لتقدير �لفائق لكل ما يبذله 

 .. �لأم��ة  وتقدم  �لوطن  رفعة  �صبيل  يف 
يوفقه  �أن  وت��ع��اىل  �صبحانه  �هلل  د�ع��ي��ا 
�لإن�صان  خ���ري  ف��ي��ه  م���ا  ك���ل  �إىل  د�ئ���م���ا 
دولتنا  ت��ك��ون  و�أن  و�ل���ع���امل  و�مل��ج��ت��م��ع 
�لعزيزة بف�صل حكمته وروؤيته �ل�صائبة 
د�ئما دولة عز وتقدم ومناء. ويف �خلتام 
.. �أقول: �إننا يف �لإمار�ت فخورون جد� 
ب�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان �لذي هو رجل �حلكمة ورجل 
�ل�صالم ورجل �لتنمية و�لرخاء .. رجل 
بناء  �أن  و�لعمل  بالقول  د�ئما  لنا  يوؤكد 
�لإن�صان هو �أعلى مطمح و�أهم هدف .. 
و�طمئنان  ثقة  بكل  ور�ءه  ن�صري  رج��ل 
نحو �لهدف �لوطني �لأ�صمى يف �أن تكون 
بالدنا منوذجا ومثال يف �لتنمية �حلقة 

بو�صوح وتتحمل  تتب�صر طريقها  دولة 
م�صوؤولياتها باقتد�ر دولة تاأخذ مكانتها 

�لالئقة بها بن دول �لعامل �أجمع.
حفظ �هلل �لإم��ار�ت وهي د�ئما �لدولة 
لنا  �هلل  وحفظ   .. و�ملتقدمة  �لناه�صة 
ز�يد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
خمل�صا  لوطنه  حمبا  ق��ائ��د�  نهيان  �آل 
يف ولئه لها حري�صا على حتقيق �خلري 
�أر�صها  على  يعي�صون  من  لكل  و�لرخاء 
ي�صدد  �أن  �لقدير  �لعلي  �مل��وىل  د�عيا   ..
خ��ط��اه م��ن �أج����ل �لإم������ار�ت وم���ن �أجل 
جمد �لإمار�ت بل وجمد �لأمة �لعربية 
�صبحانه  و�هلل   .. ك��ل��ه��ا  و�لإ����ص���الم���ي���ة 
وت��ع��اىل ه��و �مل��وف��ق و�ل��ه��ادي �إىل �صو�ء 

�ل�صبيل.

•• اأبوظبي-الفجر:

تو��صل بلدية مدينة �أبوظبي وبالتعاون 
م��ع ���ص��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات �لعامة 
م�صروعي  �أع��م��ال  تنفيذ  “م�صاندة” 
بنية حتتية يف مدينة �لرحبة باأبوظبي، 
�أعمال  �لنتهاء من جميع  �ملتوقع  ومن 

للم�صروعن خالل �لعام �حلايل.
�إطار  �صمن  �لرحبة  م�صروعا  وي��ن��درج 
�خلطة �ل�صرت�تيجية لد�ئرة �لتخطيط 
�ل���ع���م���ر�ين و�ل���ب���ل���دي���ات و�ل���ه���ادف���ة �إىل 
ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف 
�أبوظبي و�صو�حيها، وخ�صو�صا يف �ملدن 
وبال�صكل  مت�صاعد�،  من��و�  ت�صهد  �لتي 
�أبوظبي  حكومة  وروؤي���ة  يتطابق  �ل��ذي 
تنفيذ  يف  �ل�صتد�مة  قيم  تر�صيخ  ب�صاأن 
وفقاً  �حلديثة  �لتحتية  �لبنية  م�صاريع 

لأرقى �ملعايري �لعاملية.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت�صتهدف  ك��م��ا 
�أر�صية  �إي����ج����اد  �مل�����ص��روع��ن  ور�ء  م���ن 
مثالية ت�صاهم يف حتفيز �لنمو �ل�صكاين 
و�لق��ت�����ص��ادي، وت��وف��ري م��ر�ف��ق خدمية 
�أ�صا�صية حتقق متطلبات �ل�صكان، وتخدم 
�لرحبة،  مدينة  يف  �ل�صكنية  �لق�صائم 
منظومة  ومت���ك���ن  ت���ط���وي���ر  �إن  ح���ي���ث 
و�صو�حيها  �أبوظبي  يف  �لتحتية  �لبنى 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  �لتز�م  عن  يعرب 
�لتنمية  متطلبات  بتوفري  ��صرت�تيجياً 

يف �ملدن �لو�عدة و�لتي ياأتي يف مقدمها 
مع  �ملتو�ئمة  �لتحتية  �لبنية  م��ك��ون��ات 
يف  و�لق��ت�����ص��ادي  �ل�صكاين  �لنمو  حجم 

�ملدينة.
�للذين  �مل�صروعن  يف  �لأع��م��ال  وت�صري 
تبلغ تكلفة تنفيذهما 452 مليون درهم 

من  �لن��ت��ه��اء  ويتوقع  منتظمة  ب��وت��رية 
جميع �لأعمال يف �لعام �حلايل 2018 
، و�صتكون �ملنطقة بعد �إجناز �مل�صروعن 
و�ل�صتقر�ر  ل��ل��ع��ي�����ش  م��ث��ال��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة 
و����ص��ت��ك��م��ال م��ن��ظ��وم��ة �خل���دم���ات �لتي 

حتقق �لرفاهية و�ل�صعادة لل�صكان.

مكونات امل�سروعني
�صبكة  تنفيذ  �مل�صروعن  �أعمال  ت�صتمل 
�لطرق �لد�خلية ومنها: �لقيام باأعمال 
�ل���رت�ب���ي���ة م����ن ح���ف���ر وردم  �ل��ت�����ص��وي��ة 
�ملعد  �لت�صميمي  �ملن�صوب  �إىل  للو�صول 
لإن�صاء  �لأ�صا�ش  �لغر�ش  ليخدم  م�صبقاً 

�إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل�صكني،  �مل�����ص��روع  ه���ذ� 
�أعمال نقل و�إعادة متركز لبع�ش خدمات 
كهرباء،  خ��ط��وط  مثل  �لتحتية  �لبنية 
وحمطات فرعية �صغرية بالإ�صافة �إىل 
�صبكتي مياه �ل�صرب و�ل�صرف �ل�صحي. 
�مل�����ص��روع��ان يف مدينة  ُي��ن��ف��ذ  ج��غ��ر�ف��ي��اً 

مطار  م��ن  كلم   30 بعد  على  �ل��رح��ب��ة، 
�لأول  �مل�صروع  �ل��دويل، ويخدم  �أبوظبي 
�أعماله  وتت�صمن  �صكنية،  قطعة   519
�إن�صاء �لطرق �لد�خلية و�لبنية �لتحتية 
مل��دي��ن��ة �ل���رح���ب���ة، و�ل���ت���ي ت�����ص��م��ل �صبكة 
كهرباء  29  حم��ط��ة  و�إن�������ص���اء  �ل���ط���رق 

ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وتركيب  ف��رع��ي��ة، و���ص��ب��ك��ات 
خطوط مياه �ل�صرب، وفوهات مكافحة 
�صحي،  �صرف  �صبكة  و�إن�����ص��اء  �حل��ري��ق، 
وتبلغ  �لأم��ط��ار،  مياه  ت�صريف  و�صبكة 
تكلفته نحو 160 مليون درهم، وقد مت 
�لنتهاء من تنفيذ جميع �أعمال �مل�صروع 

�لأول يف �لربع �لثاين من �لعام 2017. 
�أما �مل�صروع �لثاين فيخدم 671 قطعة 
�لذي  �مل�صروع  �أع��م��ال  وتت�صمن  �صكنية 
درهم،  مليون   292 نحو  تكلفته  تبلغ 
�صرف  و�صبكة  �لد�خلية،  للطرق  �صبكة 
م���ي���اه �لأم����ط����ار، و���ص��ب��ك��ة م���ي���اه �صرب، 
ومت��دي��د ك��اب��الت ك��ه��رب��اء، و�إن�����ص��اء 36 
�إىل  بالإ�صافة  فرعية،  كهرباء  حمطة 
���ص��ب��ك��ة ����ص���رف ���ص��ح��ي، ت�صمل  �إن�������ص���اء 
خ���ط ����ص���رف رئ��ي�����ص��ا، وحم���ط���ة �صرف 
�صحي، ويتوقع �إجناز �مل�صروع يف يونيو 

.2018
اال�ستدامة واالأمن وال�سالمة

بلدية مدينة  تعمل  ذ�ت��ه  �لإط���ار  �صمن 
�لتز�مهما  “�صمن  “وم�صاندة  �أبوظبي 
�لبيئية  �ل���ص��ت��د�م��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  �ل��ت��ام 
�أث����ن����اء تنفيذ  �مل�������و�رد  و�حل����ف����اظ ع��ل��ى 
�مل�صروعن وفقا لأعلى �ملعايري �لعاملية، 
حيث مت �ل�صتدلل مبعايري �ل�صتد�مة 
�ب���ت���د�ًء م���ن م��رح��ل��ة �ل��ت�����ص��م��ي��م م���رور� 
و�صول  �لأول��ي��ة  و�مل��و�د  �ملعد�ت  باختيار 
�لأمر  و�لإجن�����از،  �لتنفيذ  م��رح��ل��ة  �إىل 
�ل���ذي م��ن ���ص��اأن��ه رف���ع ك��ف��اءة ��صتخد�م 
مو�رد �لطاقة �ملتعددة و�ملحافظة عليها، 
با�صرت�طات  �لل���ت���ز�م  م���ر�ع���اة  مت  ك��م��ا 
�لأم��ن و�ل�صالمة مبا يتطابق مع دليل 
���ص��روط �ل��دف��اع �مل���دين �مل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 

�أبوظبي. 

تتويج الفائزين يف م�سابقة »القراآن الكرمي« لأ�سحاب الهمم
•• دبي-وام:

نظمها  �لتي  �لكرمي  �لقر�آن  مل�صابقة  �ل�صابعة  �لن�صخة  فعاليات  �ختتمت 
نادي دبي لأ�صحاب �لهمم وتعد �أكرب و�أهم �مل�صابقات �لثقافية �لتي تقام 
نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  حرم  رعاية  حتت  �صنويا 

حاكم دبي وزير �ملالية �ل�صيخة رو�صة بنت �أحمد بن جمعة �آل مكتوم.
وح�صرت �ل�صيخة ح�صة بنت حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم و�ل�صيخة ميثاء 
و�لفتيات  �ل�صيد�ت  ت��ك��رمي  فعاليات  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  ح��م��د�ن  بنت 
�حلا�صالت على �ملر�كز �لأوىل �صمن �حلفل �خلتامي لتكرمي �لفائزين 
�إد�رة نادي دبي  �أي�صا ثاين جمعة بالرقاد رئي�ش جمل�ش  و�لذي ح�صره 
ل�صحاب  دب��ي  ن��ادي  �د�رة  جمل�ش  ع�صو  ح��ّم��اد  ومنى  �لهمم  لأ�صحاب 
�لهمم وحمد باجلافلة نائب �ملدير �لتنفيذي يف �لنادي وفوزية �لبلو�صي 

رئي�ش �للجنة �ملنظمة للم�صابقة.
ملر�عاة  ح��ف��ل��ن منف�صلن  ب��و�ق��ع  �خل��ت��ام��ي  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  و�أق��ي��م��ت 
�مل�صابقة  �خل�صو�صية للذكور و�لإن��اث حيث مت عر�ش فيلم ق�صري عن 
�لتي �نطلقت عام 2012 مب�صاركة 118 متناف�صا وتطورت �صنويا حيث 
 2014 164 يف عام  2013 ثم  143 يف عام  �إىل  �مل�صاركن  ز�د عدد 
�ملا�صي  �ل��ع��ام  و231   2016 ع��ام  يف  و224   2015 ع��ام  يف  و186 
�إن�صاد  �لقرين فقرة  �ل�صابعة �حلالية. وقدم حممد  �لن�صخة  و287 يف 

ديني ومت �فتتاح معر�ش �مل�صغولت �ليدوية لأ�صحاب �لهمم.
وك�صفت فوزية �لبلو�صي رئي�ش �للجنة �ملنظمة �نه مت تكرمي 56 فائز� 
يف  و20  �ل��ذك��ور  فئات  يف   36 بو�قع  �مل�صابقة  من  �ل�صابعة  �لن�صخة  يف 
�ملتميزة  بامل�صتويات  متيزت  �حلالية  �لن�صخة  �ن  ..وق��ال��ت  �لإن��اث  فئات 
لتقدميهم  ن�صعى  �لتي  �لكامنة  قدر�تهم  �أثبتو�  �لذين  �مل�صاركن  من 

�لكرمي  �لقر�آن  �إىل �ملجتمع عرب تفوقهم يف حفظ وت��الوة  من خاللها 
حيث �أثبتو� �نهم �أ�صحاب �لهمم على �أر�ش �لو�قع بتفانيهم و�إ�صر�رهم 
على ك�صب �لتحديات. وعربت �لبلو�صي عن تقديرها لكافة �جلهود �لتي 
حرم  برعاية  ت�صرفت  �لتي  �ل�صابعة  �ل��دورة  فعاليات  �إجن��اح  يف  �صاهمت 
�ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو 
�ل�صيخة رو�صة بنت �أحمد بن جمعة �آل مكتوم وقدمت �أ�صمى �آيات �ل�صكر 
�إىل �ل�صيخة ح�صة بنت حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم و�ل�صيخة ميثاء بنت 
حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم على ت�صريفهما حفل ختام �لإناث ما �أ�صفى 
�ل�صرور و�لبهجة على �مل�صاركات وكان له بالغ �لأثر يف �ل�صد من عزمية 

�للجنة �ملنظمة لتقدمي �أق�صى طاقة و�لرتقاء يف �لن�صخة �ملقبلة.
�لدولية  دبي  جائزة  حمكمي  جلهود  تقديرها  عن  �لبلو�صي  عربت  كما 
�خل��ريي وجميع  و�لعمل  �لإ�صالمية  �ل�����ص��وؤون  ود�ئ���رة  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن 

�جلهات �مل�صاركة يف هذه �لن�صخة.
وك�صفت �للجنة �ملنظمة عن �أ�صماء �حلا�صلن على �ملركز �لأول بح�صب كل 
فئة وهم: �أحمد �إبر�هيم من د�ئرة �ل�صئون �لإ�صالمية و �ل�صادق حممد 
و�متثال عو�ش ونبيلة نعيم ورغد �لعز�وي وح�صنن نعيم وحممد مبارك 
من جمعية �لإم��ار�ت للمعاقن ب�صريا ولبنى حوري ويا�صمن �صليمان 
عادل  و�أم��اين  �أحمد  و�صربي  �لإن�صانية  للخدمات  �ل�صارقة  مدينة  من 
و�صماء عبد�لعزيز وخالد حامت و�أحمد �صالح من نادي �لثقة للمعاقن 
وجعفر ح�صن وحممد خريي من نادي دبي لأ�صحاب �لهمم وعلي عبد 

�ل�صالم من مدر�صة �لزهور.
ونال جائزة �أجمل �صوت عا�صم جوهر من حكومة دبي �لذكية ورعد عبد 
�ل�صتار من نادي �لثقة للمعاقن ومت تكرمي �أ�صغر مت�صابقن هما ندى 

�صليمان من مدر�صة �لزهور ومن�صور حممد من حكومة دبي �لذكية.

نهيان بن مبارك : �سكرا حممد بن زايد .. عبقرية القيادة 

بالتعاون مع “م�ساندة”  وبتكلفة 452 مليون درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�سروعي بنية حتتية يف مدينة الرحبة يخدمان 1190 قطعة اأر�س �سكنية

جمارك دبي ت�ساعف مبادراتها الرم�سانية يف عام زايد اخلري
•• دبي-وام:

مدير  م�صبح  حمبوب  �أح��م��د  ق��ال 
د�ئرة جمارك دبي �أن �لد�ئرة تتبنى 
��صرت�تيجية و��صحة لرت�صيخ قيم 
�مل�صوؤولية �ملجتمعية تنفيذ� لروؤية 
و�كبت  ح��ي��ث  �ل���ر����ص���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة 
�ملجتمعي  �ل��ع��م��ل  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�ل���ت���ط���وع���ي ل���ل���د�ئ���رة �لأه�������د�ف 
“عام   2018 لإع���الن  �لرئي�صية 
�لد�ئرة  ح��ر���ش  م���وؤك���د�  ز�يد”.. 
ن�����ص��اط��ه��ا يف جمال  زي��������ادة  ع���ل���ى 
�لعام  خ��الل  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية 
�جل�����اري ع��ل��م��ا ب��اأن��ه��ا ن��ف��ذت نحو 
162 مبادرة وفعالية ��صتفاد منها 
�لعام  يف  �صخ�ش  مليون  م��ن  �أك��رث 

.  2017
�أنباء  ل��وك��ال��ة  ت�صريح  يف  و�أ���ص��اف 
�ل���د�ئ���رة  �أن   “ و�م   “ �لإم���������ار�ت 
�لرم�صانية  م��ب��ادر�ت��ه��ا  ���ص��اع��ف��ت 
 2018 �خل��ري  ز�ي��د  لعام  مو�كبًة 
�ملبادر�ت  ه���ذه  م��ن خ���الل  و���ص��ع��ت 
�إبر�ز  على  �ل��رتك��ي��ز  �إىل  �خل��ريي��ة 
دور �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ص��ي��خ ز�ي����د بن 
�هلل  “طيب  ن���ه���ي���ان  �آل  ���ص��ل��ط��ان 
و�أياديه  �لإن�صاين  �لعمل  ثر�ه” يف 
�لتي زرع��ت �خلري يف كل  �لبي�صاء 
مكان.. م�صري� �ىل دور جمارك دبي 
�مل�صوؤولية  �لر�ئد يف تر�صيخ ثقافة 

�صخ�صا   30 لنحو  غ��ي��اث  ع��ي��دي��ة 
و�إف��ط��ار �خل��ري يف ع��ام ز�ي��د �خلري 
�لربية  �جلمركية  �مل��ر�ك��ز  م��ب��ادرة 
�صائم  و500  �آلف   10 لإف��ط��ار 
و�إبر�م  يوميا  وج��ب��ة   350 ب��و�ق��ع 
جهود  جهود  لدعم  تعاون  �تفاقية 
مر�صى  �أ�صدقاء  جمعية  و�أن�صطة 
�ل�صرطان من خالل �إقامة �ملبادر�ت 
وجمع  �ل����ت����وع����وي����ة  و�حل������م������الت 
�إ�صعاد  يف  ت�صاهم  �ل��ت��ي  �ل��ت��ربع��ات 

مر�صى �ل�صرطان وعائالتهم.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال خ��ل��ي��ل ���ص��ق��ر بن 
�لت�������ص���ال  �إد�رة  م����دي����ر  غ����ري����ب 
دبي  جمارك  مبادر�ت  �إن  �ملوؤ�ص�صي 
�مل���ب���ارك عك�صت  ���ص��ه��ر رم�����ص��ان  يف 
�ملغفور  �ملوؤ�ص�ش  �ل��و�ل��د  ج�صده  ما 
له �ل�صيخ ز�يد من مبادئ وقيم ل 
تز�ل �لأ�صا�ش �ل�صلب �لذي نه�صت 
عليه �لدولة وتخليد ذكر�ه وقيمه 
بر�مج  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  ع���امل���ي���ا.. 
حتقق  ل��ل��د�ئ��رة  �ملجتمعي  �ل��ع��م��ل 

�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا ودعم 
�لجتماعية  �ل���ص��ت��د�م��ة  م��ف��ه��وم 
و�لق��ت�����ص��ادي��ة يف دول����ة �لإم�����ار�ت 

عامة و�إمارة دبي خا�صة.
و�أو�صح �أن جمارك دبي وزعت 10 
 4 �إفطار مق�صمة على  �آلف وجبة 
�ألفن و500 وجبة  �أ�صابيع بو�قع 
�أ���ص��ب��وع ع��ل��ى ق��ائ��دي �ملركبات  ك��ل 
وم�����رت�����ادي �ل����ط����رق ب���ال���ق���رب من 
قبيل  �ل�صوئية  �لإ����ص���ار�ت  تقاطع 
�آذ�ن �ملغرب �صمن مبادرة “�صو�عد 
�ملري  توزيع  عن  ف�صال  �لفر�صة” 
�لد�ئرة  �صلمت  حيث  �ل��رم�����ص��اين 
�لغذ�ئية  �مل����و�د  ك��رت��ون��ة م��ن  �أل���ف 
تر�حم  م��وؤ���ص�����ص��ة  �إىل  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 
�خل����ريي����ة ب���ه���دف ت���وزي���ع���ه���ا على 
�ألفن  وت�����ص��ل��ي��م  �مل��ت��ع��ف��ف��ة  �لأ����ص���ر 
حقيبة م�صتلزمات �صحية على فئة 
من  وف��د  وق��ام  �مل�صاعدة..  �لعمالة 
�إىل  بزيارة  �لتطوعي  غياث  فريق 
وتوزيع  �ل�صن  ك��ب��ار  ���ص��ع��ادة  م��رك��ز 

جناحا كبري� و�إجناز�ت مهمة عرب 
موؤ�ص�صات  مع  �ملجتمعية  �ل�صر�كة 

حكومية وخا�صة وجمعيات خريية 
ومر�كز �أ�صحاب �لهمم.

�لدين  زي��ن   / �مل��دع��و  فقد 
باك�صتان     ، �ل���دي���ن  ���ص��ي��ف 
�صفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )7791392BU( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ص���ال 

0582700403

فقدان جواز �سفر

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                            يف الطعن   2018/52  طعن عمايل    
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ ن�صو�ن حممد ح�صن �خل�صلوك وميثله / �مل خمي�ش دروي�ش 
 حممد �لبلو�صي - باعالن �ملطعون �صده/1- �يه يف �صوليو�صنز - �ش م ح - 

جمهول حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�صور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �صحيفة �لطعن �ملقدمة 

�صدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

تر�أ�ش �لعقيد �أحمد حممد بن جمعة مدير �إد�رة 
�ل�صرطة �ملجتمعية بالقيادة �لعامة ل�صرطة ر�أ�ش 
�إد�رة  �لذي عقد يف  �لتن�صيقي  �خليمة �لجتماع 
مناق�صة  ح��ول  و�لإ�صالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ص�صة 
باملوؤ�ص�صة  �لنزلء  �إعفاء ذوي  �آلية توفري خدمة 
من ر�صوم “رخ�صة �لغد” �لتابعة لد�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية بر�أ�ش �خليمة  ملدة 3 �صنو�ت ، وذلك 
د�ئرة  ع��ام  مدير  نائب  �ملحمود  حممد  بح�صور 
وعدد من ممثلي  بالوكالة  �لقت�صادية  �لتنمية 
م��ن جانب  ح��ن ح�صر  �لقت�صادية يف  �ل��د�ئ��رة 

�ل�صلحدي نائب  �لدكتور ر��صد  �لعقيد  �ل�صرطة 
عبد�هلل  و�ملقدم  �ملجتمعية  �ل�صرطة  �إد�رة  مدير 
�لعقابية  �ملوؤ�ص�صة  �إد�رة  مدير  �حليمر  حممد 
و�لإ���ص��الح��ي��ة ب���الإن���اب���ة و�مل���ق���دم ح��دي��د �صعيد 
�خلنبويل من مركز �لدعم �لجتماعي و�لر�ئد 
عبد�هلل عبد�لرحمن �لزعابي رئي�ش ق�صم توعية 
�ملجتمع و�ملالزم �أول موزة ر��صد �خلابوري مدير 

فرع �لرب�مج �ملجتمعية.
   ويف ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع رح��ب �لعقيد �أح��م��د بن 
على  �لإد�رة  ح��ر���ش  م��وؤك��د�ً   ، باحل�صور  جمعة 
�إ�صعاد  �إىل  �لهادفة  �ملبادر�ت  �لعديد من  �إط��الق 
ك���اف���ة ����ص���ر�ئ���ح �مل��ج��ت��م��ع و�مل���وظ���ف���ن ع��ل��ى حد 

�ل�صو�ء ، ومن �صمن تلك �لفئات وجهت �لإد�رة 
�هتمامها لنزلء �ملوؤ�ص�صة �لعقابية و�لإ�صالحية 
جودة  ذ�ت  خ��دم��ات  ت��وف��ري  �إىل  و�صعت  وذوي��ه��م 
قلوبهم  على  و�ل�����ص��رور  �لبهجة  لإدخ����ال  عالية 
، و�صمن  ع��ائ��ل��ه��م  ب��غ��ي��اب  ع��ن��ه��م  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف 
جهودها �ملبذولة خالل �صهر رم�صان �ملبارك ويف 
2018 ، وبتوجيهات  �إطار مبادر�تها لعام ز�يد 
�صامية من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �صعود بن �صقر 
حاكم  ل��الحت��اد  لأع��ل��ى  �ملجل�ش  ع�صو  �لقا�صمي 
ر�أ�ش �خليمة ، كما تز�منت �ملبادرة مع يوم ز�يد 
للعمل �لإن�صاين فقد مت عقد هذ� �لجتماع مع 
�جلهات �ملعنية للتن�صيق حول �آلية �إتاحة �لفر�صة 

�أمام ذوي نزلء �ملوؤ�ص�صة لمتالك رخ�صة منزلية 
بالد�ئرة  �خل��ا���ص��ة  ل��ل�����ص��روط  ��صتيفائهم  ب��ع��د 
�لقت�صادية و�إد�رة �ل�صرطة �ملجتمعية للم�صاركة 
يف خمتلف �ملعار�ش �لتي تقام بالإمارة وتنظمها 

�لد�ئرة .
�ملبادرة  �أطلقت هذه  �لإد�رة  باأن     وقال �صعادته 
نوعها  من  �لأوىل  وتعد  �صركائها  مع  بالتعاون 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �لإم������ارة و�ل���دول���ة ، ل��دع��م ذوي 
�ل�صعبة  �ملعي�صية  �لظروف  مو�جهة  يف  �لنزلء 
�ملجتمع  �إىل  �إبد�عاتهم  و�إب���ر�ز  قدر�تهم  لدعم 

�خلارجي .
حاكم  �ل�صمو  ل�صاحب  �جل��زي��ل  بال�صكر  وت��ق��دم 

ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة ع��ل��ى م��و�ف��ق��ت��ه �ل��ك��رمي��ة وكذلك 
توجه بال�صكر ل�صعادة �لقائد �لعام لل�صرطة على 

دعمه لكافة �ملبادر�ت �ملجتمعية.
   ومت خالل �لجتماع ، ��صتعر��ش فكرة �ملبادرة 
�لإجر�ء�ت  و�آلية  �ل�صامية  ور�صالتها  و�أهد�فها 
للخروج  �ل��و�ق��ع  �أر�����ش  ع��ل��ى  لتطبيقها  �ملتبعة 
بنتائج �إيجابية ، ومت مناق�صة �صبل تعزيز �حلياة 
�ل��ك��رمي��ة ل��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة �ل��ت��ي ل ت��ق��ل �أه��م��ي��ة عن 
باأ�صرع  تنفيذها  على  و�لعمل  باملجتمع  �لفئات 
�ل��ت��ع��اون و�لتن�صيق  ���ص��ع��ادت��ه ع��ل��ى  ، و�أك����د  وق���ت 
بروح  و�لعمل  �جلميع  بن  و�لفعال  �لالحمدود 
�لفريق �لو�حد لبلوغ �لأهد�ف وحتقيق �لر�صالة 

على �لوجه �لأكمل و�لعمل على تذليل �لعقبات 
�ملعمول  و�ل���ص��رت�ط��ات  للتعليمات  وفقاً  وحلها 

بها .
بن  �أحمد  �لعقيد  �أ���ص��اد   ، نهاية �لجتماع     ويف 
جمعة بجهود �جلميع وتعاونهم وحر�صهم على 
مبادر�ت  من  طرحه  يتم  فيما  �لكبري  �لتفاعل 
�لعمل  تقدم  على  تعمل  ونوعية  خالقة  و�أف��ك��ار 
موؤكد�ً   ، للجمهور  �ملقدمة  �خل��دم��ات  وتطوير 
تعزيز  ع��ل��ى  �ملجتمعية  �ل�����ص��رط��ة  �إد�رة  ح��ر���ش 
لكافة  وت��وف��ريه��ا  �جل��ه��ات  جميع  م��ع  �لتو��صل 
�لدعم  جمال  يف  �لو��صعة  وخرب�تها  �إمكانياتها 

�لإن�صاين و�ملجتمعي.

•• دبي-وام: 

هيئة  يف  �مل��دي��ري��ن  جمل�ش  �ع��ت��م��د 
�صعادة  برئا�صة  و�ملو��صالت  �لطرق 
ورئي�ش  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لطاير  مطر 
ملحطات  �لنهائي  �لت�صميم  �ملجل�ش 
�لعامة خلدمة  �ملو��صالت  حافالت 

�ك�صبو 2020.
ب��ن��اء وتطوير  �مل�����ص��روع  وي��ت�����ص��م��ن 
�حل���اف���الت  ل����رك����اب  حم���ط���ة   14
وحم��ط��ة و�ح���دة لإي����و�ء �حلافالت 

متطلبات  ت��ل��ب��ي  �ل��ق��وز  منطقة  يف 
�لعامة  �ملو��صالت  حافالت  خدمة 
 2020 �ك�صبو  معر�ش  منطقة  يف 
�حلافالت  حم��ط��ات  دم����ج  و���ص��ي��ت��م 
�نتهاء  بعد  دب��ي  ح��اف��الت  �صبكة  يف 
�لطاير  �صعادة مطر  �حل��دث. وقال 
ياأتي  �حلافالت  حمطات  �إن�صاء  �إن 
تطوير  يف  �لهيئة  جلهود  ��صتكمال 
�لنقل  ل���ن���ظ���ام  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل���ب���ن���ي���ة 
�جلماعي بغية ت�صجيع �ل�صكان على 
�جلماعي  �لنقل  و���ص��ائ��ل  ��صتخد�م 

�إط����ار  �ل��ي��وم��ي��ة ويف  ت��ن��ق��الت��ه��م  يف 
و�صعتها  �ل���ت���ي  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �خل���ط���ة 
��صت�صافة  متطلبات  لتلبية  �لهيئة 
�إم����ار دب���ي مل��ع��ر���ش �إك�����ص��ب��و 2020 
وحت��ق��ي��ق ت��ن��ق��ل �آم����ن و���ص��ه��ل لزو�ر 

�ملعر�ش وفعالياته.
�إن �خلطة تت�صمن تطوير  و�أ�صاف 
�لالزمة  و�لتقاطعات  �لطرق  �صبكة 
“م�صار  وت��ن��ف��ي��ذ  �مل��ع��ر���ش  خل��دم��ة 
�لأحمر  �خل��ط  لتمديد   ”2020
“نخيل  حم���ط���ة  م����ن  دب������ي  مل������رتو 

موقع  �إىل  تاور”  �أن��������د  ه�����ارب�����ر 
بطول   2020 �إك�������ص���ب���و  م���ع���ر����ش 
تطوير  وك���ذل���ك  ك��ي��ل��وم��رت�   15
�جلماعي  �لنقل  و�أن��ظ��م��ة  خ��ط��وط 
�مل��ع��ر���ش وت�صمل  �ل��الزم��ة خل��دم��ة 
�ملعر�ش  زو�ر  لنقل  خطوط  توفري 
بحافالت �صديقة للبيئة من نقاط 
جت��م��ع رئ��ي�����ص��ة يف �إم������ارة دب����ي �إىل 
مركبات  وت���وف���ري  �مل��ع��ر���ش  م��وق��ع 
زو�ر  �مل���ط���ل���وب���ة خل���دم���ة  �لأج���������رة 
�مل��ع��ر���ش وت��وف��ري �مل��و�ق��ف �لالزمة 

لها وتنظيم حركتها.
�ختيار  مت  �ن����ه  ���ص��ع��ادت��ه  و�أو�����ص����ح 
تلبي  ب���ح���ي���ث  �مل����ح����ط����ات  م�����و�ق�����ع 
�ح��ت��ي��اج��ات �مل��ن��اط��ق �حل��ي��وي��ة ذ�ت 
حتقيقا  �لعالية  �ل�صكانية  �لكثافة 
�ملتعاملن..  ر�صا  موؤ�صر  مل�صتهدف 
يت�صمن  �مل�����ص��روع  �أن  �إىل  م�����ص��ري� 
�ن�������ص���اء ث�����الث حم���ط���ات ث���اب���ت���ة يف 
مناطق �خلليج �لتجاري وجبل علي 
جديدة  حمطات  وخم�ش  و�لرب�حة 
م��ن��اط��ق و�حة  م��وؤق��ت��ة يف  ب�����ص��ورة 

�لعاملية  و�مل��دي��ن��ة  لل�صيلكون  دب���ي 
و�جلد�ف..  جمري�  ونخلة  وميد�ن 
ك��م��ا ت�����ص��م��ل ت��ط��وي��ر ���ص��ت حمطات 
قائمة هي حمطة �ت�صالت وميد�ن 
�لحت���������اد و�ل���غ���ب���ي���ب���ة و�جل���اف���ل���ي���ة 
وحت�صن م��ر�ف��ق �حل��اف��الت يف كل 
من مطار �آل مكتوم �لدويل ومطار 
دبي �لدويل �إىل جانب �ن�صاء حمطة 

لإيو�ء �حلافالت يف منطقة �لقوز.
و�و�صح �لطاير �أنه روعي يف �لت�صميم 
تلبية  �حل��اف��الت  ملحطات  �جل��دي��د 

�لت�صغيلية  و�لحتياجات  �ملتطلبات 
خلدمات  و�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �حل���ال���ي���ة 
ح���اف���الت �مل���و�����ص���الت �ل��ع��ام��ة من 
ح��ي��ث �ع������د�د �ل����رك����اب و�ل���رح���الت 
�حتياجات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�مل���و�ق���ف 
لتعبئة  حم��ط��ة  م��ث��ل  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�إ�صافة  �حل��اف��الت  وغ�صيل  �ل��وق��ود 
دب��ي للحكومة  ل��ك��ود  �ىل حم��اك��ات��ه 
�مل��وؤه��ل��ة خل��دم��ة �أ���ص��ح��اب �لهمم .. 
�ملعماري  �لت�صميم  �أن  �إىل  م�صري� 
عنا�صر  م��ن  م�صتوحى  بطابع  ج��اء 

ويتميز  �لم����ار�ت  بيئة  يف  طبيعية 
ما  ي��دم��ج  متكامل  ع�صري  بطابع 
�لعملي  �ل���د�خ���ل���ي  �ل��ت�����ص��م��ي��م  ب���ن 

و�لتميز يف �ملظهر �خلارجي.

••دبي–الفجر:

قيدت وز�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتوطن 
�إحدى  بها مو�طن �صد  تقدم  �صكوى 
�مل���ن�������ص���اآت �خل���ا����ص���ة م��ط��ال��ب��ا �إي���اه���ا 
حلقت  �لتي  �لأ���ص��ر�ر  ع��ن  بتعوي�صه 
به جر�ء تعر�صه لإ�صابة عمل ير�جع 
فرتة  من  �مل�صت�صفيات  �حد  مبوجبها 
لأخرى ملتابعة حالته �ل�صحية بعد �ن 
�جلر�حية  �لعمليات  من  عدد  �أج��رى 
�صنو�ت. ث���الث  ق��ب��ل  �إ���ص��اب��ت��ه   ج����ر�ء 

ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة ق��ام بها وفد 
من �لوز�رة �ىل �ملو�طن عبيد حممد 
ي���رق���د ع��ل��ى �صرير  �ل�����ذي  �ل���ق���اي���دي 
�خلا�صة  �مل�صت�صفيات  �حد  يف  �ل�صفاء 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�  وذل�����ك  دب����ي  يف 
�لهاملي وزير  نا�صر بن ثاين  معايل 

�ملو�رد �لب�صرية و�لتوطن �لذي وجه 
بزيارة �ملو�طن بامل�صت�صفى لالطمئنان 
�صكو�ه  �إىل  و�ل���ص��ت��م��اع  �صحته  ع��ل��ى 
وت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل �ل���وف���د �ل���ذي 

م�صت�صار  عي�صى  �ل���وه���اب  ع��ب��د  ���ص��م 
م��ع��ايل �ل���وزي���ر و�أح���م���د ع��ب��د �جلبار 
�ل��ع��م��ل مبركز  رئ��ي�����ش ق�صم ع��الق��ات 
�صعادة �ملتعاملن �لتابع لوز�رة �ملو�رد 

�ل��ب�����ص��ري��ة و�ل��ت��وط��ن يف دب���ي وبطي 
 �صالح رئي�ش ق�صم �لتفتي�ش يف �لوز�رة.
وم�����ن �مل����ق����رر �ن ت���ت���و�����ص���ل �ل�������وز�رة 
�ل�صكوى  لبحث  �مل��ع��ن��ي��ة  �مل��ن�����ص��اأة  م��ع 

وحماولة �لتو�صل �ىل حل ودي ير�صي 
طرفيها �أو �حالتها �ىل �لق�صاء يف حال 
�ملو�طن  بن  �لودية  �لت�صوية  تعذرت 
�صدها. �مل�صتكى  و�مل��ن�����ص��اأة   �ل��ق��اي��دي 

�صعادته  �ل���ق���اي���دي  �مل���و�ط���ن  و�ب�����دى 
�هتمام  �ك�����د  �ل������ذي  �ل����وف����د  ب����زي����ارة 
�ملو�طنن  م���ع  ب��ال��ت��و����ص��ل  �ل�������وز�رة 
�خل����ا�����ش  �ل�����ق�����ط�����اع  �ل����ع����ام����ل����ن يف 

نظرهم  وج����ه����ات  �إىل  و�ل����ص���ت���م���اع 
�لتي  �ملختلفة و�لتحديات  وم�صاكلهم 
تو�جههم وذلك بهدف �صمان عملهم 
وم�صتقرة. حم���ف���زة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة   يف 

�لب�صرية  �مل������و�رد  وز�رة  �ن  ي���ذك���ر 
للمو�طنن  ت���ت���ي���ح  و�ل�����ت�����وط�����ن 
�ل����ق����ط����اع �خل���ا����ش  �ل���ع���ام���ل���ن يف 
�ل�صكاوى  ل���ت���ق���دمي  ق����ن����و�ت  ع�����دة 
م��رك��ز �لت�صال  م���ن خ���الل  وذل����ك 
�ملجاين  �ل��رق��م  على  ل��ل��وز�رة  �لتابع 
على  �لذكي  �لتطبيق  �أو   80060
م��ن�����ص��ت��ي �ن����دروي����د و�ب����ل ���ص��ت��ور �و 
www. ملوقع �للكرتوين للوز�رة�
مر�كز  �أو   mohre.gov.ae
تعبئة  تتم  حيث  �ملتعاملن  ���ص��ع��ادة 
يتم  �ل��ت��ي  بال�صكوى  خ��ا���ش  من���وذج 
�لعمل  ع��الق��ات  �د�رة  �ىل  حتويلها 
طرفيها  بوجود  لبحثها  �ل���وز�رة  يف 
بينهما  ت�����ص��وي��ة  �ي���ج���اد  وحم����اول����ة 
�لق�صاء  �ىل  �ل�����ص��ك��وى  �إح����ال����ة  �و 
 يف ح����ال ت���ع���ذر �ل��ت�����ص��وي��ة �ل���ودي���ة.

ملواجهة الظروف املعي�سية  

التنمية القت�سادية تدعم ذوي نزلء الإ�سلحية برخ�سة الغد جمانا

طرق دبي تعتمد الت�سميم النهائي ملحطات احلافلت خلدمة اك�سبو 2020 

طالب بتعوي�سه بعد تعر�سه الإ�سابة عمل

 »املوارد الب�سرية والتوطن« ت�سجل �سكوى مواطن �سد من�ساأة خلل زيارته امل�ست�سفى

•• دبي-وام:

وز�رة  وكيل  �لعلماء  �صليم  حممد  �لدكتور  �صعادة  �أك��د 
�ل��وز�رة ما�صية يف تطبيق  �أن  �ملجتمع  �ل�صحة ووقاية 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر م��ر�ف��ق��ه��ا �ل�����ص��ح��ي��ة �صمن 
�ل�صحة  موؤ�صر  متطلبات  لتو�كب  �لعاملية  �ملو��صفات 
�صمن �لأجندة �لوطنية وتتما�صى مع �ملتطلبات �لعاملية 

�لتي تطبقها �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية �ملرموقة.
جاء ذلك خالل تفقد �صعادته م�صت�صفى �لأمل لل�صحة 
بال�صارقة  �ل�صحي  �حل�صن  دبا  ومركز  بدبي  �لنف�صية 

�ل�صحية  �مل��ن�����ص��اآت  ع��ل��ى  �ل����دوري����ة  ج���ولت���ه  �إط�����ار  يف 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �حل���ايل ل��ل��خ��دم��ات �ل�صحية 
لإجر�ء  �مليد�ن  يف  �لطبي  �لكادر  �أد�ء  ومعاينة  �ملقدمة 
يف  �ملعتمدة  �ملعايري  ومو�كبة  �ل�صرورية  �لتحديثات 

�لوز�رة وفق �أرقى �ملمار�صات �لعاملية.
وجت���ول �ل��دك��ت��ور �ل��ع��ل��م��اء - ي��ر�ف��ق��ه ���ص��ع��ادة �لدكتور 
ي��و���ص��ف حم��م��د �ل�����ص��رك��ال �ل���وك���ي���ل �مل�����ص��اع��د لقطاع 
م�صت�صفى  يف  �ملختلفة  �لأق�����ص��ام  ع��ل��ى   - �مل�صت�صفيات 
لفتتاحه  متهيد�  �لتامة  �جلاهزية  من  للتاأكد  �لأم��ل 
�صبه  �مل�صت�صفى  ن�صبة �جناز  �أن  �إىل  .. م�صري�  �لر�صمي 

�لنتقال  �لت�صغيلية مع  �ملرحلة  �نطلقت  مكتملة حيث 
�إىل �ملبنى �جلديد يف منطقة �لروية �لثالثة بدبي على 
�صارع �لإمار�ت وذلك من ناحية �لكو�در �لطبية و�لفنية 
�ملعايري  لأعلى  �ملطابقة  �لطبية  و�لتجهيز�ت  و�ملعد�ت 
وه��و م��ا ي��وؤك��د �ل��ت��ز�م �ل����وز�رة بتعهد�تها جت��اه توفري 
�لوز�رة  و�أن  �ملتطورة  �ل�صحية  منظومة من �خلدمات 
�صتنتهي من �لرتتيبات �لنهائية لالفتتاح �لر�صمي وفق 

�جلدول �لزمني �ملحدد.
وقال “ لدينا من�صاأة �صحية متميزة على و�صك �لإطالق 
ب�صرية  وك��و�در  �خل�صر�ء  �ملباين  معايري  �أعلى  تطابق 

خدمات  ت��ق��دمي  ي�صمن  مب��ا  �لعالية  ب��ال��ك��ف��اءة  تتمتع 
�لرعاية  يف  �جل���ود  معايري  �أع��ل��ى  وف��ق  �صحية  رع��اي��ة 

�لنف�صية و�لتاأهيلية �لجتماعية«.
و�ط��ل��ع �ل��دك��ت��ور �ل��ع��ل��م��اء - خ���الل زي���ارت���ه م��رك��ز دبا 
�حل�صن �ل�صحي يف �ل�صارقة يف �إطار متابعته بعد زيارته 
�ل�صابقة يف �صهر �صبتمرب �ملا�صي - على �لإجناز�ت �لتي 
حققها �ملركز لتطوير خدمات عيادة قبل �لزو�ج وعيادة 
�لأجهزة  وحت��دي��ث  و�ل����ولدة  �لن�صاء  وع��ي��ادة  �لتغذية 
�لأ�صنان  ق�صم  �أد�ء  وتطوير  �لأ�صعة  وق�صم  �ملخترب  يف 
�ل�صحية  �ملعلومات  نظام  مع  للمركز  �لربط  وتطبيق 

�لطبية  �مللفات  جميع  لتحويل  “وريد”  �لإلكرتونية 
�إىل �إلكرتونية.

�أد�ء  على  �لعلماء  �ل��دك��ت��ور  �أث��ن��ى   .. �ل��زي��ارة  ختام  ويف 
�لطاقم �لطبي و�لإد�ري يف م�صت�صفى �لأمل ومركز دبا 
�جلهود  من  �ملزيد  بذل  على  وحثهم  �ل�صحي  �حل�صن 
لديها  �ل���وز�رة  �إن  مو�صحا  �ملر�صى  �حتياجات  لتلبية 
من�صاآتها  �حتياجات  لر�صد  متقدمة  وخطط  ب��ر�م��ج 
�ل�����ص��ح��ي��ة وت���وف���ري �مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل���الزم���ة ل��ل��ت��اأك��د من 
�ملر�صى  لإ�صعاد  متميزة  �صحية  رعاية  خدمات  تقدمي 

و�ملتعاملن.

العلماء : لدينا من�ساأة �سحية متميزة على و�سك الإطلق تطابق اأعلى معايري املباين اخل�سراء
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•• راأ�ض اخليمة - الفجر

�ل�صيخ  �مل���ه���ن���د����ش  جم��ل�����ش  ���ص��ه��د 
رئي�ش  �لقا�صمي  �صلطان  بن  �صامل 
د�ئ�������رة �ل�����ط�����ري�ن �مل������دين ب���ر�أ����ش 
�خليمة �أم�ش �لأول فعالية جديدة 
يف  �لتعليم  موؤ�ص�صات  “دور  بعنو�ن 
�لعام  �ل��ق��ط��اع  �ح��ت��ي��اج��ات  تغطية 
�لمار�تية” بح�صور  �مل��ه��ار�ت  من 
ج��م��ه��ور غ��ف��ري ���ص��ارك يف �حلديث  
�لذي قدمه �صامل حممد من �ذ�عة 
�مل�صوؤولن  ر�أ���ش �خليمة نخبة من 
�خلدمية  �ل����دول����ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  يف 
�ملهمة من �أمثال : �صيف �ل�صويدي 
�ملدين  �ل��ط��ري�ن  ع���ام هيئة  م��دي��ر 
�لبدور  خليفة   ونا�صر  �ل��دول��ة  يف 
�ل�����ذي �صخ�ش  م���دي���ر ط��ب��ي��ة دب����ي 
مدير  �ل�صام�صي  �للطيف  عبد  ود. 

كليات �لتقنية �لعليا.
يف �لبدء حتدث �ل�صويدي م�صخ�صا 
�ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ه��م��وم �ل��ت��ي يعاين 
منها �لطري�ن �ملدين نتيجة غياب 
�لعن�صر �ملو�طن مبينا �أن �ملو�طنن 
وظائف  ���ص��غ��ل  يف  �ل���ط���م���وح  دون 
�لرغم من �حلو�فز  �لطري�ن على 
�ملادية و�ملهنية �ملغرية �ملقدمة لهم 
موجها �للوم يف ذلك �ىل خمرجات 
بال�صعيفة  و�صفها  �ل��ت��ي  �لتعليم 
وغري �ملحفزة على �لعمل يف �لقطاع 
�لفني بالطري�ن �ملدين كمهند�صن 
ومالحن وفنين و�د�رين م�صري� 

�ىل ن�صبة �لتوطن يف ذلك �لقطاع 
 %  680 �أ���ص��ل  %10 م��ن  متثل 

يف �لطري�ن �ملدين بالدولة.
غياب املواطنني :

ويرى �أن وجود �لعن�صر �ملو�طن يف 
قطاع �لطري�ن �ملدين يعد �صرورة 
ملحة كو�جهة وطنية ثم ك�صامن 
ل���ص��ت��د�م��ة ���ص��ري �ل��ع��م��ل  يف حال 
ح���دوث ظ���روف ط��ارئ��ة تعيق �صري 
�ملو�طن  �ح��ج��ام  �نتقد  كما  �لعمل 
�لطري�ن  جم��ال  يف  �ل�صتثمار  عن 
ق��ائ��ال : ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل �مل���ث���ال يوفر 
�لذي  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن  �لتاأمن يف 
دره����م  م���ل���ي���ار   800 ي��ب��ل��غ ح���ج���م 
و�أي�صا   لال�صتثمار  ج��ي��دة  ف��ر���ص��ة 
�ل�صبب  ول��ه��ذ�  �لأخ�����رى  �مل���ج���الت 
ن��خ��ط��ط  لعقد م��وؤمت��ر ح���ول هذ� 

�لأمر يف 2019.
و�أكد �ل�صويدي وجود م�صاع حثيثة 
لق���ن���اع ���ص��ب��اب �ل���وط���ن ل��ل��ع��م��ل يف 
�لطري�ن �ملدين م�صري� يف ذلك �ىل 
مت�صمنة  برنامج بر�عم �لطري�ن 
للنا�صئن �لذين ترت �وح �أعمارهم 
ب���ر�ع���م  و�ط��������الق   )15  –13(
�لطري�ن لطلبة �ملد�ر�ش �ملو�طنن 
تعريفية  وب���ر�م���ج   )18  16-  (
بالتعاون  �ل���ط���ري�ن  ���ص��ن��اع��ة  ع���ن 
بر�مج  �ط��الق  �يربا�ش  �صركة  مع 
للتدريب �لعلمي لطالب �جلامعات 
يف �ملكتب �لتمثيلي لدولة �لمار�ت 
يف جمل�ش منظمة �لطري�ن �ملدين 

�ل�����دويل ب��الإ���ص��اف��ة ل�����ص��ر�ك��ة  مع 
و�طالق  لإع����د�د  �ل�صارقة  جامعة 
برنامج �ملاج�صتري لقانون �لطري�ن 

و�لف�صاء. 
ق�������ال ل����دي����ن����ا ت����و�����ص����ي����ات يف ه����ذ� 
من�صة  �ن�صاء  تت�صمن   �خل�صو�ش 
و�لطري�ن  �لتعليم  ب��ن  تن�صيقية 
و�در�ج  �لب�صرية و�لتوطن  و�ملو�رد 
بر�مج تعليمية �ر�صادية يف �ل�صنو�ت 
�لتاأ�صي�صية للطالب و�طالق حملة 
م�صرتكة مع قطاع �لتعليم وقطاع 
�لطلبة  ت��وع��ي��ة  ل���رف���ع  �ل����ط����ري�ن 
يف  و�لتوظيفية  �لفنية  بالعرو�ش 

قطاع �لطري�ن.
رواج  التمري�س:

�ما نا�صر �لبدور مدير طبية دبي 
بالوقاية  �ل�صحة  �هتمام  �أك��د  فقد 
و�صائل  �أن  �ىل  م�صري�  �لعالج  قبل 
�لتو��صل �حلديثة �صكلت يف �ملجتمع 
بالنحو  �ملر�صى  ل��دى  كبري�  وعيا 
�لذي ميكنهم من مناق�صة �لأطباء 
ح��ول ط��رق �لعالج  و�لأدوي���ة �لتي 

يحتاجونها . 
وبح�صب �لبدور فان قطاع �ل�صحة 
�ملهنية  �مل����ج����الت  ك���ل  م��ث��ل  ل��ي�����ش 
بانتهاء  معها  �لعالقة  تنتهي  �لتي 

�صاعات �لعمل و�منا يتك�صب �أهميته 
�خل���ا����ص���ة م���ن ك���ون���ه ي��ت��ع��ام��ل مع 
�ملر�صى طو�ل 24 �صاعة ويت�صمن  
ت��خ�����ص�����ص��ات ���ص��ح��ي��ة م��ع��ق��دة  مما 
ي�����ص��ت��دع��ي �����ص���ت���م���ر�ري���ة �لأط���ب���اء 
�لتعليم   �ل���ك���و�در يف  م��ن  وغ��ريه��م 
مل��و�ك��ب��ة �ل���ت���ط���ور�ت �مل��ت�����ص��ارع��ة يف 
�ل�صاحة �لطبية �لتي �صهدت دخول  
�لأجهزة �للكرتونية و)�لروبوتات 
�جر�ء  ج��زء� مهما يف  باتت  �لتي   )

�لعمليات �جلر�حية .
وحول جهود �لتوطن يف �لقطاعات 
�ل�صحية �ملختلفة �أو�صح �لبدور �أن 

طفرة مهمة قد حدثت يف غ�صون 
لدينا  قائال:”  �لأخ���رية  �ل�صنو�ت 
�أبناء  م��ن  وطبيبة  طبيبا  �لف   5
�لوطن يعملون يف �ملر�فق �ل�صحية 
جامعات  يف  وب��ع�����ص��ه��م  ب���ال���دول���ة 
و�أملانيا  و�ليابان  كند�  مثل  عريقة 
يدر�صون �ملجالت �لطبية �لدقيقة 
�لتمري�ش  ل��ق��ط��اع  بالن�صبة  .�أم����ا 
�أن  �ل��ي��ه �لن بعد  �ل��ن��ظ��رة  ت��غ��ريت 
ك��ان غ��ري م��رغ��وب فيه م��ن جانب 
حيث  ع��دي��دة  ول�صنو�ت  �مل��و�ط��ن��ن 
و�حدة  مو�طنة  ذك��ر  على  �قت�صر 
ه����ي )���ص��ل��م��ى �ل�������ص���ره���ان ( وب����ات 

مطلوبا من �ملجتمع ونتيجة لذلك 
من  �لنظري  منقطع  �ق��ب��ال  ي�صهد 
قبل �ملو�طنات وتلعب كلية فاطمة 
للعلوم �ل�صحية دور� مهما يف �ثر�ء 
بكو�درها  �ل�����ص��ح��ي��ة  �ل���ق���ط���اع���ات 
عمليا  �مل����وؤه����ل����ة  �ل���ت���م���ري�������ص���ي���ة  
ونظريا  ويرى �لبدور �أن �ل�صياحة 
�لعالجية يف �لمار�ت ت�صهد طفرة 
كبرية و�نتقلت �ىل برنامج عالجي 
�ل���ع���دي���د من  �أن  م���ف���اده  م��ت��ك��ام��ل 
بحثا  عائالتهم  م��ع  ي��اأت��ون  �لنا�ش 
عن �لعالج يف �ملر�فق �ل�صحية �لتي 
تتمتع بال�صمعة �لعاملية يف جمالت 
��صتبد�ل  م���ث���ل  م��ه��م��ة  ع���الج���ي���ة 
�لركب و�أطفال �لأنابيب وجر�حات 

�لتجميل �ىل جانب مارب �أخرى. 
�لطفرة �لتكنولوجية :

�ل�����ص��ام�����ص��ي مدير  د.ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف 
ذكر  �لعليا  �لتقنية  كليات  جممع 
�لتعليم  خمرجات  بن  �لفجوة  �أن 
و���ص��وق �لعمل ق��دمي��ة ج��د� ل��ذ� مل 
���ص��وى تغيري  ي��ك��ن م��ن م��ف��ر منها 
ب��ح��ي��ث يكون  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة 
�لتكنولوجية  ل��ل��ط��ف��رة  م���و�ك���ب���ا 
:”من  وقال  �لدولة  ت�صهدها  �لتي 
�لوظائف  على  �لرتكيز  �ل�صروري 
�ملهم  �مل��ح��رك  متثل  �لتي  �مل�صاندة 
�لعمالة  وت�����ص��ت��ق��ط��ب  ل��الق��ت�����ص��اد 
ن�صبة  بينما   85% ن�صبة  �لو�فدة 

�ملو�طنن ل تتعدى15%.
كليات  معاهد  �ل�صام�صي  وو���ص��ف 

�لتقنية �لعليا بالتجربة �لمار�تية 
�ملهار�تي  �جلانب  ملو�كبة  �ل��ر�ئ��دة  
�لد�عم لقت�صاد �ملعرفة وقد �صكلت 
عامل ردم لبع�ش تلك �لفجوة بن 
�لتعليم و�صوق �لعمل وتدعم  بقوة 
�جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة ل��ل��ح�����ص��ول على 
�لحرت�فية   �مل��ه��ن��ي��ة  �ل�������ص���ه���اد�ت 
�ت��ف��اق��ي��ة مع  ت��وق��ي��ع  م�����ص��ري� �ىل 
�جلامعة �لفنية للعلوم �لتطبيقية 
�لأملانية لإعد�د كفاء�ت �مار�تية يف 

�لهند�صة �للوج�صتية .
 17 �ل���دول���ة  وت���اب���ع :” ل��دي��ن��ا يف 
وتبلغ  �لعليا  �لتقنية  لكليات  فرعا 
�ألف   23 فيها  �ل��د�ر���ص��ن  ح�صيلة 
طالب وطالبة م�صري� �ىل �أن روؤية 
تطبيق �جليل �لثاين �لقائمة على  
�لثورة �ل�صناعية و�لذكاء �ل�صناعي 
تت�صمن عقد وظيفة لكل طالب يف 
���ص��وق �ل��ع��م��ل ق��ب��ل �ل��ت��خ��رج �أي ما 
وخريجة  خريجا  �لف   4 ي�صاوي 
�لتغيري�ت  دو�ف����ع  وح���ول  ���ص��ن��وي��ا. 
�ل��ت��ي ط��ال��ت �ل��ت��ع��ل��ي��م �لأك���ادمي���ي 
خطوة  كانت  بانها  �ل�صام�صي  ذك��ر 
ع���ل���ى عجز  ل���ل���ت���غ���ل���ب  �����ص����روري����ة 
مو�جهة  يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
على   �صبت  �لتي  �جلديدة  �لأجيال 
و�صكلت  �ل��ع�����ص��ري��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عن  �لتخلي  يقت�صي  جديد�  و�قعا 
�لكتاب �ملدر�صي  و��صتبد�له باأدو�ت 
تكون من �صميم ممار�صات �لطالب 

مثل مو�قع �لتو��صل وغري ذلك.

•• دبي-الفجر:

�ملهند�ش  �ل����دك����ت����ور  م���ع���ايل  وج�����ه 
ع����ب����د�هلل ب��ل��ح��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
بالنتهاء  �لتحتية،  �لبنية  تطوير 
�جلاري  �لبديع،  ج�صر  م�صروع  من 
�أمام  وف��ت��ح��ه  �ل�����ص��ارق��ة،  يف  تنفيذه 
ح��رك��ة �ل�����ص��ري ق��ب��ل �ن��ط��الق �لعام 
 ،2019  - 2018 �لدر��صي �ملقبل 
�لزدحام  م��ن دور يف تخفيف  ل��ه  مل��ا 
�مل����روري على ط��ري��ق �لم����ار�ت بن 

�إمارتي �ل�صارقة ودبي.
�مل�صروع  �أه��م��ي��ة  على  معاليه  و�أك���د 
يربط  ح��ي��وي��ا  ي�صكل حم���ور�  �ل���ذي 
دب�����ي ب�����الم�����ار�ت ����ص���م���ال �ل����دول����ة، 
بدولة  �ل���ط���رق  م��ن��ظ��وم��ة  وي���دع���م 
�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ولفت 
�إطار  ياأتي يف  �مل�صروع  �أن تنفيذ  �إىل 
�صبكة  ل��ت��ط��وي��ر  �ل�����ص��ام��ل��ة  �خل���ط���ة 
�لطرق و�جل�صور، ل�صتيعاب �لزيادة 
�ملتنامية يف �حلركة �ملرورية وحت�صن 
�ملرور  حركة  وت�صهيل  �لنقل  حركة 
يف خمتلف مناطق �لدولة، وترجمة 

يف  ل��ل��وز�رة  �ل�صرت�تيجية  للخطة 
للطرق  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
�ل�صاملة،  �لتنمية  خطط  ل��ت��و�ك��ب 
وتدعم  �ل�صكان،  �حتياجات  وتلبي 

�لتنمية �ل�صاملة.
ول�����ف�����ت م���ع���ال���ي���ه خ�������الل زي�����ارت�����ه 
ر�فقه  �ل���ذي  ل��ل��م�����ص��روع،  �لتفقدية 
فيها �ملهند�ش �أحمد �حلمادي مدير 
�لعمل  �أن  ب���ال���وز�رة،  �ل��ط��رق  �إد�رة 
بامل�صروع ي�صري وفق �خلطة �لزمنية 
�لن��ت��ه��اء من  �مل��ق��رر  �ملعتمدة، وم��ن 
�إجنازه  ن�صبة  بلغت  �ل���ذي  �مل�����ص��روع 
من  �ل��ث��ال��ث  �ل��رب��ع  خ��الل   ،85%
�ل��ع��ام �جل����اري، �لأم���ر �ل���ذي ي�صهم 
على  �مل����روري  �لزدح����ام  يف تخفيف 
ط��ري��ق �لإم������ار�ت، وي��ق��ل��ل م��ن زمن 
�ل���ذروة وخ��الل عودة  �لرحلة وق��ت 
عند  �ل��در����ص��ة  مقاعد  �إىل  �لطلبة 
�نطالق �لعام �لدر��صي �ملقبل. ولفت 
بعد  �مل�صروع  �أن  �إىل  �ل��وزي��ر  معايل 
�ل�صتيعابية  �ل�صعة  �صريفع  �إجن��ازه 
كانت  عما  �ل�صعف  بن�صبة  للطريق 
�ألفاً   17 �إىل  لت�صل  ���ص��اب��ق��اً،  عليه 

فيما  �ل�����ص��اع��ة،  يف  م��رك��ب��ة  و700 
�صريفع �ل�صعة �ل�صتيعابية للطريق 
لت�صل  �أ���ص��ع��اف،  بثالثة  �لن��زلق��ي 

�إىل 2500 مركبة يف �ل�صاعة.
�إن�������ص���اء ط��ري��ق جممع  �أن  و�أو�����ص����ح 
مل�صافة  ح���������ار�ت  ب����ث����الث  وم���������وزع 
دب������ي، �صمن  د�خ������ل  ك���ي���ل���وم���رتي���ن 

يف  �صي�صهم  �لبديع،  تقاطع  م�صروع 
زي����ادة �ل��ط��اق��ة �ل���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة بنحو 
ما  �ل�������ص���اع���ة،  يف  م���رك���ب���ة   6000
ينهي م�صكلة �لحتكاك بال�صاحنات، 
�ل�صارقة  نحو  ج�صر  �إن�صاء  وكذلك 
 6000 و����ص���ع���ة  ح���������ار�ت،  ب����ث����الث 
�لطريق  م�����ص��ك��ل��ة  حل����ل  م���رك���ب���ة، 

�لنزلقي.
م��ن خالل  ت�صعى  �ل����وز�رة  �أن  و�أك���د 
مكانة  حتقيق  �إىل  �مل�صاريع  تنفيذ 
م��رم��وق��ة ل��ل��دول��ة دول���ي���اً يف جمال 
�ملكت�صبات  على  و�ملحافظة  �ل��ط��رق، 
ومنها  عاملياً،  �ل��دول��ة  حققتها  �لتي 
بجودة  �لأول  �مل��رك��ز  على  ح�صولها 

�لطرق خلم�ش �صنو�ت متتالية.
منفذ�  �ل���ب���دي���ع  ج�����ص��ر  �حل����م����ادي: 
مروريا مهما ذ� �صعة مرورية عالية

�لطرق  �د�رة  مدير  �أثنى  جهته  من 
�ملهند�ش  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وز�رة  يف 
�حلثيثة  باملتابعة  �حل��م��ادي،  �أح��م��د 
ودعمه  �لبنية  تطوير  وزي���ر  مل��ع��ايل 

�صاهما يف �جناز  �لذين  �لالحمدود 
�ملو��صفات  �أرق�������ى  وف�����ق  �مل�������ص���روع 

�لعاملية ويف �لوقت �ملحدد له.
ع��ب��ارة عن  �مل�����ص��روع  �أن  �إىل  ل��ف��ت  و 
ج�����ص��ر ي��ج��م��ع ب���ن ����ص���ارع �لإم�����ار�ت 
�ل�صريعن  -مليحة  �ل�صارقة  و�صارع 
كونه  مهماً  م��روري��ا  منفذ�  ويعترب 
بن  �لو��صلة  �خلم�صة  �ملعابر  �أح��د 
يكت�صب  كما  ودب��ي  �ل�صارقة  �إم��ارت��ي 
مرورية  �صعة  ذ�  ك��ون��ه  م��ن  �أهميته 
�ملرورية  �حل��ار�ت  لعدد  عالية نظر�ً 
�ل��ك��ب��رية ع��ل��ى �ل�����ص��و�رع �مل��ك��ون��ة له 
���ص��ارع �لإم���ار�ت  على  ح���ار�ت  “�صت 
وثالث على �صارع �ل�صارقة مليحة” 
ف�����ص��ال ع���ن �أن�����ه ي�����ص��ت��ق��ط��ب �مل����رور 
�ل�صمالية  �مل���ن���اط���ق  م����ن  �ل�����ق�����ادم 
دبي  �إمارتي  �إىل  �ملتجهة  و�ل�صرقية 
و�أبوظبي. و�أو�صح �أن �مل�صروع يهدف 
�لقائم  �جل�صر  وتو�صعة  تطوير  �إىل 
���ص��ت حار�ت  �إىل  م��ن ث���الث ح����ار�ت 
يف �لجت��اه��ن ب��و�ق��ع ث��الث حار�ت 
�إ�صافية يف �جتاه دبي - ر�أ�ش �خليمة 
�إ���ص��اف��ي��ة يف �جتاه  وث����الث ح�����ار�ت 

ر�أ�ش �خليمة - دبي ..م�صري� �إىل �أنه 
تو�صعة  �مل�صروع  خالل  كذلك  �صيتم 
�ل���ط���رق �لن���زلق���ي���ة �مل��ح��ي��ط��ة �إىل 
حارتن يف �أربعة �جتاهات بالإ�صافة 
�إن�����ص��اء ط��ري��ق �جت��اه��ي جديد  �إىل 
و�مل���ت���ك���ون م����ن ج�����ص��ر ف�����وق طريق 
�لإمار�ت  طريق  على  ونفق  مليحة 
وذلك لتوفري حركة مرور حرة من 
دبي �إىل �ل�صارقة ف�صال عن تو�صعة 
ط��ري��ق �لإم�������ار�ت �إىل ���ص��ت ح���ار�ت 
و�إع��ادة �إن�صاء �لأج��ز�ء �ملت�صررة من 
تقاطع  �إىل  �لقائم  �لإم���ار�ت  طريق 
�ل��ذي��د وطريق  7 على ط��ري��ق  رق��م 
وربطه  �مل�����ص��روع  ح����دود  يف  مليحة 
مليحة  ط��ري��ق  تو�صعة  م�����ص��روع  م��ع 

�جلاري تنفيذه حاليا.
�أن �لهدف �لرئي�صي  وذكر �حلمادي 
م���ن م�����ص��روع ت��ط��وي��ر ورف����ع كفاءة 
ت��ق��اط��ع �ل��ب��دي��ع ه��و حت�����ص��ن تدفق 
�ختناقات  م��ن  و�حل��د  �مل���رور  حركة 
ح��رك��ة �مل����رور ع��ل��ى ���ص��ارع �لإم����ار�ت 
�لعابر »E611« بن �لمار�ت �لتي 

ت�صرتك يف هذ� �ملحور �حليوي.

�سفارة الدولة يف برلن تنظم اإفطارا رم�سانيا يجمع ممثلي الأديان ال�سماوية
•• برلني -وام:

نظمت �صفارة �لدولة يف برلن �إفطار� رم�صانيا ح�صره ماركو�ش 
و�أمين  �لعامل  �أدي���ان  ل�صوؤون  �لأملانية  �حلكومة  مفو�ش  غروبل 
و�حلاخام  �أمل��ان��ي��ا  يف  للم�صلمن  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش  رئ��ي�����ش  م��زي��ك 
طوبوغر�فيا  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �ملدير  ناخاما  �أندريا�ش  �لدكتور 
�ل��دول �لعربية و�لإ�صالمية يف برلن  �لإره��اب وعدد من �صفر�ء 
�طار  وذل��ك يف  �مل��دين  و�ملجتمع  و�لقت�صاد  �ل�صيا�صة  رج��ال  ومن 

�لت�صامح و�لتعاي�ش بن �ل�صعوب و�لأديان �ملختلفة.
ورحب �صعادة علي عبد�هلل �لأحمد �صفري �لدولة لدى جمهورية 
�أملانيا �لحتادية - يف كلمة له - بال�صيوف وهناأ �لأمة �لإ�صالمية 
�ملحبة  قيم  لإح��ي��اء  فر�صة  يعترب  �ل���ذي  �مل��ب��ارك  رم�صان  ب�صهر 

و�لتو��صل و�لرت�حم بن �لنا�ش .. م�صري� �إىل �أن رم�صان يف دولة 
�لإمار�ت مبثابة �حتفالية جتمع بن �لنا�ش �صو�ء �مل�صلمن وغري 
قبل  ذي  م��ن  تعقيد�  �أك��رث  �صار  �لآن  �ل��ع��امل  �إن  وق��ال  �مل�صلمن. 
�لتحديات �حلقيقية  �ل��دول و�أن  وتال�صت �حل��دود بن كثري من 
و�لندماج  �لتعاي�ش  �إتاحة  يف  تكمن  �لأقليات  ذ�ت  �ملجتمعات  يف 
يف �ملجتمع من خالل �لق�صاء على �حل�صا�صيات �لجتماعية بن 
�أف���ر�د �ملجتمع �ل��و�ح��د وت��ب��ادل �لأف��ك��ار وع��دم �خل��وف من �لآخر 
�أن تكون هناك �صورة و��صحة عن  �إل بعد  وعدم �تخاذ �لقر�ر�ت 
�لآخر. و�أكد �أن دولة �لإمار�ت تعد منوذجا لبلد يعي�ش فيه �لنا�ش 
و�ل�صتقر�ر  �ل�صلم  من  مناخ  يف  تقريبا  �لعامل  جن�صيات  كل  من 
و�لح��رت�م و�صيادة �لقانون.. م�صري� �إىل جهود �لدولة يف توفري 
من  �ل�صماوية.  �لأدي���ان  لكافة  �لدينية  �ل�صعائر  ممار�صة  حرية 

�لأملانية  �حلكومة  مفو�ش  غ��روب��ل  ماركو�ش  �ل�صيد  �أك��د  جانبه 
ل�صوؤون �لأديان �لعاملية يف كلمة له �أن �مللتقيات مثل هذ� �لإفطار 
فيه  تال�صى  �ل��ذي  �لع�صر  يف  مهمة  �حل���و�ر  لتعزيز  تهدف  �لتي 
�صعاره  �ل��ذي  لالإفطار  بالدعوة  �صعادته  عن  معرب�   .. �لت�صامح 
ملد  �لثالث  �ل�صماوية  �لأدي��ان  ممثلي  جامعا  و�لتعاي�ش  �لت�صامح 
�جل�صور وتقريب وجهات �لنظر. وعرب �أمين مزيك رئي�ش �ملجل�ش 
�لعاملي  »�ملوؤمتر  �صعادته بح�صور  �أملانيا عن  للم�صلمن يف  �لأعلى 
يف  تنظيمه  مت  �ل��ذي  و�لتحديات«  – �لفر�ش  �مل�صلمة  لالأقليات 
�أبوظبي .. موؤكد� �أن �إقامة هذ� �لإفطار لي�ش مبثابة مد للج�صور 
بن �لثقافات فح�صب بل �إنه يعمل على تقويتها وتر�صيخها ودعما 
عمل  �أهمية  على  وت��اأك��ي��د�  �لغربية  �ل���دول  �أب��ن��اء  م��ن  للم�صلمن 

�ملجل�ش �لأعلى للم�صلمن يف �أملانيا.

يف جمل�س �سامل بن �سلطان الرم�ساين:

�سيف ال�سويدي : املواطن غائب عن الطريان املدين موظفا وم�ستثمرا  وايربا�س  تطلق برامج تدريبية لطلب املدار�س
نا�سر البدور :5000 طبيب مواطن وبع�سهم يتخ�س�سون باأعرق اجلامعات العاملية 
د. عبد اللطيف ال�سام�سي : كليات التقنية داعمة لالقت�ساد و»اجليل الثاين« يوفر وظائف قبل التخرج 

لدوره يف تخفيف االزدحام املروري على طريق االمارات بني اإمارتي ال�سارقة ودبي

د. عبداهلل النعيمي يوجه بالنتهاء من م�سروع ج�سر البديع قبل انطلق العام الدرا�سي املقبل 
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اأخبـار الإمـارات

برعاية وح�سور القائد العام

�سرطة دبي تنظم اأطول مائدة اإفطار يف العامل ل�12 األفا و830 م�ساركَا

•• ال�سارقة-الفجر:

�ملجتمعية،  م�����ص��وؤول��ي��ت��ه  �إط�����ار  يف 
�إفطار  م�����ص��روع  بتنفيذ  و�ل��ت��ز�م��ه 
مبادر�ته  �أب�����رز  �إح�����دى  �ل�����ص��ائ��م، 
�لرم�صانية، و�لتي �أطلقها يف �لعام 
�ل�صارقة  م�صرف  يو��صل   ،2005
�إفطار  ت��ق��دمي وج��ب��ات  �لإ���ص��الم��ي 
ي��وم��ي��اً، يف عدة  �أل���ف �صائم   75 ل��� 

مناطق باإمارة �ل�صارقة.
�لإفطار  وج��ب��ات  �مل�����ص��رف  وي��ق��دم 
�خليمة  خ�����الل  م����ن  ل��ل�����ص��ائ��م��ن 
�مللك  م�������ص���ج���د  ب�����ج�����و�ر  �مل����ق����ام����ة 
ع�صر  �ل��ر�ب��ع  للعام  وذل���ك  في�صل، 
ع��ل��ى �ل����ت����و�يل، حت���ت �إ�����ص����ر�ف تام 
�مل�������ص���رف، ح��ي��ث ياأتي  م���ن ط���اق���م 
�ختياره لهذ� �ملوقع لتقدمي وجبات 
�إفطار �ل�صائمن بناء على �لكثافة 
حر�صه  م��ن  و�ن��ط��الق��اً  �ل�صكانية، 
�أكرب قدر ممكن من  ��صتيعاب  على 
�إفطار  �إىل خيم  �إ�صافة  �ل�صائمن، 
�ل�صياء  م�����ص��ج��د  يف  ت���ق���ام  �أخ������رى 
مب���وي���ل���ح وم�������ص���ج���د ب���ال���ر����ص���ي���د يف 
�لبطائح وذلك بالتعاون مع جمعية 
�ل�صارقة �خلريية وبرعاية م�صرف 

�ل�صارقة �لإ�صالمي.
�إد�رة  مدير  �لبلغوين،  ح�صن  وق��ال 
�ملجتمع  وخدمة  �لعامة  �لعالقات 

••االإمارات-الفجر: 

ز�يد”،  “عام  مبادر�ت  مع  متا�صياً 
“�للجنة  ل�  �لعامة  �أطلقت �لأمانة 
دبي”  �إم��ارة  يف  للت�صريعات  �لعليا 
جائزة “درع ز�يد” تخليد�ً لالإرث 
للمغفور  �ل�صامية  و�مل��ب��ادئ  �ملُلهم 
ل���ه �ل�����ص��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان �آل 

نهيان “طيب �هلل ثر�ه«. 
��صتكماًل  �لنوعية  �مل��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
بت�صجيع  �لعامة  �لأم��ان��ة  لل��ت��ز�م 
م����وظ����ف����ي����ه����ا ع�����ل�����ى �لق��������ت��������د�ء 
بالإجناز�ت �ل�صاخمة ملوؤ�ص�ش دولة 
عاملياً  ق���ائ���د�ً  ب��و���ص��ف��ه  �لإم�������ار�ت، 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى جت�صيد  ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��اً 
بدولة  �لو�صول  يف  �لثاقبة  روؤيته 
يف  �لأف�صل  م�صاف  �إىل  �لإم���ار�ت 
�إىل دعائم قو�مها  ��صتناد�ً  �لعامل، 
و�ل�صالم  و�ل���ت�������ص���ام���ح  �لزده���������ار 

�أمنوذجاً ر�ئد�ً يف �لنماء و�لنه�صة 
و�ل��ت��ق��دم، ج��اع��اًل �لإم����ار�ت و�حًة 
لالزدهار و�لأمان و�ل�صالم ومثاًل 
�لإن�صاين  �ل��ع��ط��اء  يف  ب��ه  ي��ح��ت��ذى 
و�لتقارب �حل�صاري بن �ل�صعوب. 
وي�صرفنا �إطالق �جلائزة بالتز�من 
ز�يد  “يوم  ب�  دولتنا  �حتفالت  مع 
ي�صادف  �ل��ذي  �لإن�صاين”  للعمل 
ذكرى �لو�لد �ملوؤ�ص�ش، هذه �ملنا�صبة 
لعهد  جتديد�ً  متثل  �لتي  �لغالية 
نه�صتنا  ل���ب���اين  و�ل������ولء  �ل���وف���اء 
�حلديثة، موؤكدين �لتز�منا �ملطلق 
ب��ال��ع��م��ل وف����ق ق��ي��م �لحت������اد عرب 
للم�صرية  د�عمة  ت�صريعات  تطوير 
�لرتكيز  مع  �لطموحة،  �لتنموية 
على �إر�صاء �أ�ص�ش �صامنة للم�صاو�ة 

و�لعدل و�صيادة �لقانون.«
وتاأتي هذه �جلائزة �صمن جمموعة 
فريق  �أطلقها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 

غر�ش  ت�صتهدف  نوعية  م��ب��ادر�ت 
�لنبيلة  و�ل��ق��ي��م  �ل�صامية  �مل��ب��ادئ 
رك����ائ����ز متينة  م��ن��ه��ا  �ل���ت���ي ج���ع���ل 
باأهمية  توؤمن  لبناء دولة ع�صرية 
للتنمية  �لأ�صا�ش  كحجر  �لإن�صان 
باأّن  م��وؤك��د�ً  و�مل�صتد�مة،  �ل�صاملة 
يتجز�أ  ل  ج����زء  �ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة 
لدفع  �مل���ت���و�����ص���ل���ة  �جل����ه����ود  م����ن 
يف  �حل�����ص��اري��ة  �ملكت�صبات  م�صرية 
لقيادتنا  �حلكيمة  �ل�صيا�صة  ظ��ل 
�ل��ر���ص��ي��دة، وب���اأي���ادي ج��ي��ل يتمثل 
�ملوؤ�ص�ش  �ل��ق��ائ��د  و�أخ������الق  ب��ق��ي��م 

ومنجز�ته.
جمعه  حممد  �مل�صت�صار  �أ�صار  فيما 
�لعام  �لأم����ن  م�صاعد  �ل�����ص��وي��دي 
�أن: “درع ز�يد” “يحمل مدلولت 
ه��ام��ة �أب���رزه���ا �لح��ت��ف��اء ب����الإرث 
لقائٍد  �لنبيلة  و�مل���اآث���ر  �لإن�����ص��اين 
و�صنع  �لكثري  لالإن�صانية  قّدم  فّذ 

�ليومية  �ل��ت��ع��ام��الت  لإجن�����از  ب���ه 
�لتميز  م�������ص���ت���وي���ات  �أع����ل����ى  وف�����ق 
لروؤية  حتقيقاً  و�ملهنية،  و�لكفاءة 
يف  للت�صريعات”  �لعليا  “�للجنة 
�لع�صر  ت��و�ك��ب  ت�صريعات  تطوير 
�ملبادرة  وت�صب  �مل�صتقبل.  وحتاكي 
مبادرة  �أه��د�ف  �جلديدة يف �صلب 
�لتي  2018 .. عام ز�يد”،  “عام 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
رئي�ش  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
عرفاناً  �هلل”،  “حفظه  �ل���دول���ة 
ق���ائ���ٍد ع�صري  ل�����ص��رية  وت���ق���دي���ر�ً 
و���ص��ع �لإجن�������از�ت �حل�����ص��اري��ة يف 

خدمة �لإن�صانية جمعاء. 
ب���ن م�صحار  �أح���م���د  ���ص��ع��ادة  و�أّك�����د 
“�للجنة  ل�  �لعامة  �لأم��ان��ة  �لتز�م 
�إرث  بتخليد  للت�صريعات”  �لعليا 
�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان  �ملغفور له 
عرب  “طيب �هلل ثر�ه”،  �آل نهيان 

�إطالق  مر��صم  وح�صر  و�لعطاء. 
�أحمد  �صعادة  كل من  ز�يد”  “درع 
�صعيد بن م�صحار �ملهريي، �لأمن 
للت�صريعات”،  �لعليا  “�للجنة  عام 
و�مل�صت�صار حممد جمعة �ل�صويدي، 
جانب  �إىل  �ل��ع��ام،  �لأم���ن  م�صاعد 
ك����ب����ار �مل���������ص����وؤول����ن و�مل����دي����ري����ن 

و�ملوظفن.
ز�يد”  “درع  ج����ائ����زة  وت��ك��ت�����ص��ب 
�إىل  ت�صتند  كونها  خا�صة  �أه��م��ي��ة 
�ملغفور  قيم  م��ن  منبثقة  معايري 
�أولها  �صلطان،  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له 
�لح���������رت�م و�حل���ك���م���ة و�ل�������ص���دق 
و�لكرم  و�لإي��ج��اب��ي��ة  و�لإن�����ص��ان��ي��ة 
و��صحة  �آلية  مقدمًة  و�لتو��صع، 
�لأمانة  لتكرمي وت�صجيع موظفي 
�ل��ع��ام��ة ع��ل��ى �ل�����ص��ري ق���دم���اً على 
�لو�لد  �ختطه  �ل��ذي  �لتميز  نهج 
و�لقتد�ء  �هلل”،  “رحمه  �ملوؤ�ص�ش 

وميكن تقدمي  “طيب �هلل ثر�ه”. 
�ل��رت���ص��ي��ح��ات خ���الل �ل���ف���رتة بن 
�صبتمرب  و30  �جل����اري  ي��ون��ي��و   3
�مل�صاركات  ف���رز  ب����اأّن  ع��ل��م��اً  �مل��ق��ب��ل، 
ع����ل����ى جلنة  �ل����ن����ت����ائ����ج  وع�����ر������ش 
�لتحكيم �صيكون يف �لفرتة بن 3 
يتم  �أن  على  �ل��ق��ادم،  �أكتوبر  و14 
�حتفالية  يف  �لفائز  ع��ن  �لإع���الن 

ت�صتجيب  م��ت��م��ي��زة  م���ط���اع���م  م����ع 
مل��و����ص��ف��ات �لأط��ع��م��ة �ل��ت��ي حددها 
م�������ص���رف �ل�������ص���ارق���ة �لإ�����ص����الم����ي، 
وت��ت�����ص��م��ن جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
�لتي  �ملختلفة  �لغذ�ئية  �لأ���ص��ن��اف 
�لطعام  من  �ل�صائمن  حاجة  ت�صد 
و�ل�صر�ب و�لفاكهة و�حللوى، وذلك 
يف خ��ي��م��ة م��ري��ح��ة وم��ك��ي��ف��ة متتاز 
مو�قع  د�خ���ل  و�لتنظيم  بالنظافة 

�لإفطار.

مع  ين�صجم  �خل���ريي،  �لعمل  دع��م 
�مل�����ص��رف وق��ي��م��ه، ويعك�ش  �أه�����د�ف 
على  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �لإد�رة  ح���ر����ش 
تطبيق مبادئ �مل�صوؤولية �ملجتمعية 
باعتبار �مل�صرف جزء�ً ل يتجز�أ من 
�ملجتمع«. ويقوم طاقم عمل موؤهل 
بخدمة  �مل�������ص���رف  م���وظ���ف���ي  م����ن 
�ل�صائمن يف خيمة �لإفطار بجامع 
�مللك في�صل، وذلك بتقدمي وجبات 
�لإفطار �لتي مت �ختيارها بالتعاون 

ويجدر �لذكر باأّن �صروط �لرت�صح 
تر�صيح  تقت�صي  ز�يد”  “درع  ل��� 
�لعامة  �لأم���ان���ة  م��وظ��ف��ي  م���ن   3
للت�صريعات”  �لعليا  “�للجنة  ل��� 
كحد �أق�صى، ممن �أظهرو� �لتز�ماً 
�لقيم  وف�����ق  �ل���ع���م���ل  يف  ومت�����ي�����ز�ً 
�مل��غ��ف��ور له  �ل��ت��ي غر�صها  و�مل��ب��ادئ 
نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ 

�لبتكار و�لإبد�ع يف عام ز�يد، حيث 
قام �ل�صيد ر��صد حممد عي�صى �أحد 
�أع�����ص��اء �ل��ف��ري��ق ب��ت��ق��دمي عر�ش 
من  �صرح  �لعامة  �لأم��ان��ة  ملوظفي 
خ��الل��ه �أه����د�ف �جل��ائ��زة و�صروط 
�لرت�صيح و�صو�بط �لتقييم و�أجاب 
ع��ن ����ص��ت��ف�����ص��ار�ت �مل��وظ��ف��ن حول 

�جلائزة.

�لإ�صالمي:  �ل�����ص��ارق��ة  م�����ص��رف  يف 
�ملتو��صل  بالنجاح  فخورون  “نحن 
�ل�������ذي ي��ح��ق��ق��ه م���������ص����روع �إف����ط����ار 
�ل�صائم منذ �نطالقته عام 2005 
قيم  حتقيق  يف  ودوره  �لآن،  ح��ت��ى 
�لتكاتف و�لتالحم �ملجتمعي خالل 
�ل�صهر �لف�صيل، وهذ� �مل�صروع �لذي 
يعك�ش �لتز�م �مل�صرف بالنهج �لذي 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  دع��ائ��م��ه  �أر����ص���ت 
لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 

القوات امل�سلحة توقع اإتفاقيتي تعاون مع جامعة اأبوظبي وكلية الأفق اجلامعية
•• اأبوظبي-وام:

�خلدمة  بهيئة  ممثلة   - �مل�صلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  وقعت 
�لوطنية و�لحتياطية - �إتفاقية تعاون مع جامعة �أبوظبي ب�صاأن 
�لتعاون يف �ملجالت �لعلمية و�لتعليمية و�لتدريبية و�لتي تخدم 

�لر�صالة �لوطنية مل�صروع �خلدمة �لوطنية و�لإحتياطية.
قام بتوقيع �لإتفاقية من طرف �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�صلحة 
�للو�ء �لركن طيار �ل�صيخ �أحمد بن طحنون بن حممد �آل نهيان 
رئي�ش هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية و�صعادة علي �صعيد 

بن حرمل �لظاهري رئي�ش جمل�ش �جلامعة �لتنفيذي.
ز�يد  �ل�صيخ  من  بدعم  در��صية  منح  تقدمي  �لإتفاقية  تت�صمن 
بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ملجندي �خلدمة �لوطنية �لأو�ئل 

وذلك ت�صجيعاً وتكرمياً للمجندين �ملتفوقن و�ملتميزين يف �أد�ء 
در��صية  منحة   20 �جلامعة  تخ�ص�ش  حيث  �لوطنية،  �خلدمة 
كاملة �صنوياً ومُتنح للع�صرين �لأو�ئل يف �أد�ء �خلدمة �لوطنية 

للدر��صة باملجان يف جامعة �أبوظبي.
وتقدم �جلامعة مبوجب �لإتفاقية منحاً جزئية ت�صمل تخفي�صاً 
�صتقدم  ب��اجل��ام��ع��ة  �ل���در�����ص���ة  م�����ص��اري��ف  م���ن   20% ب��ن�����ص��ب��ة 
�لوطنية  �خل��دم��ة  برنامج  متطلبات  �أمت���و�  �ل��ذي��ن  للمجندين 
�ملو�صوعة  و�ملتطلبات  �لقبول  �صروط  ي�صتوفو�  �أن  وبعد  بكفاءة 
من قبل وز�رة �لرتبية و�لتعليم. وت�صتمل �لإتفاقية على �أن تقوم 
و�إعد�د  �لالزمة  �لعلمية  �لإ�صت�صار�ت  بتقدمي  �أبوظبي  جامعة 
وتنفيذ �خلدمات �لتعليمية �لالزمة ملجندي �خلدمة �لوطنية 
للتخ�ص�صات  طبقاً  �لتدريبية  �ل���دور�ت  تقدمي  �إىل  بالإ�صافة 

�لتي حتددها هيئة �خلدمة �لوطنية و�لإحتياطية.
تعاون  �إتفاقية  �لوطنية و�لحتياطية  كما وقعت هيئة �خلدمة 
مبوجبها  تخ�ص�ش  �ل��ت��ي  �جلامعية  �لأف���ق  كلية  م��ع  م�صرتك 
�لوطنية ولأبناء �صهد�ء  �صندوق منح در��صية ملنت�صبي �خلدمة 
�لقو�ت �مل�صلحة و�ملتميزين، وذلك خالل 5 ف�صول در��صية لكل 
من برناجمي �لبكالوريو�ش يف �إد�رة �لأعمال وبكالوريو�ش تقنية 
�ملعلومات وماج�صتري �إد�رة �لأعمال. و�صيتم تخ�صي�ش �ل�صندوق 
على هيئة خ�صومات يف �لر�صوم �لدر��صية بن�صب ترت�وح ما بن 
�لإ�صت�صارية  �خلدمات  تقدمي  �إىل  بالإ�صافة   ،50% و   25%
�لتي  �لعمل  وور����ش  جمالتها  مبختلف  �لتدريبية  و�ل����دور�ت 
�أن يتم حتديد مو��صيعها  تخدم برنامج �خلدمة �لوطنية بعد 

من قبل هيئة �خلدمة �لوطنية و�لإحتياطية.

•• دبي-الفجر:

دبي،  ل�صرطة  �لعام  �لقائد  �ملري  �للو�ء عبد �هلل خليفة  �صعادة  برعاية وح�صور 
�نطلقت مبادرة “�إفطارعام ز�يد” باأطول مائدة �إفطار يف �لعامل بلغ طولها 6 
�ألفا و830 عامال يف مدينة دبي �ل�صناعية يف جبل علي،   12 كيلو مرت لعدد 
وذلك بح�صور �صعادة فيبول قن�صل عام �لهند، و�صعادة �صريتا ياتوغود� قن�صل 
عام �صرييالنكا، و�ل�صيد وجن �صن نائب �لقن�صل �لعام �ل�صيني، و�ل�صيد ريناتو 
�لقن�صلية  ممثل  �ر�صد  حممد  و�ل�صيد  �لفلبيني،  �لعام  �لقن�صل  نائب  دون��ا���ش 
�صرطة  من  و�لأف��ر�د  و�ل�صباط  �لعام  �لقائد  م�صاعدي  من  وعدد  �لباك�صتانية، 

دبي و�جلهات �لر�عية و�مل�صاركة.
ز�يد  عام  مع  تتز�من  �لتي  �لإن�صانية  �ملبادرة  هذه  �أن  �لعام  �لقائد  �صعادة  و�أك��د 
�إمنا هي مثال على �لقيم �لنبيلة و�لتقاليد �لر��صخة �لتي تركها لنا �ملغفور له 

�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، ولهي دليل على �خلري �ملتاأ�صل 
يف �أبنائه �لذين ماز�لو� على عهده ي�صتلهمون منه �لنهج �مل�صتنري، و�لركائز �لتي 
ن�صتند �إليها لنبني وطنا ر��صخا متحد �لأركان قو�مه �لإن�صان. وقال �إن �صرطة 
دبي لتفتخر بالإرث �لعظيم �لذي تركه �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه، 
وبامل�صرية �لإن�صانية �لتي منها وبها �أ�صبحت �لإمار�ت من �أهم �لدول �مل�صاهمة 
يف �لعمل �لإن�صاين على م�صتوى �لعامل، وها هي �ليوم بف�صل �إرثه حتتل ولل�صنة 
�مل��رك��ز �لأول ع��امل��ي��ا ك��اأك��رب ج��ه��ة م��ان��ح��ة للم�صاعد�ت  �ل��ت��و�يل  �خل��ام�����ص��ة ع��ل��ى 
�خلارجية، م�صيفا �أنهم ومببادرة “�إفطار عام ز�يد” مي�صون قدما على خطاه، 
ويتبعون مبادئه �مل�صتقاة من �لأ�صالة و�لعر�قة ومن ديننا �حلنيف �لذي يح�ش 
على �خلري و�لإيثار. من جانبه، قال �للو�ء �ل�صالل �صعيد بن هويدي �لفال�صي 
رئي�ش مبادرة “�إفطار عام ز�يد” باأن هذه �ملبادرة �لإن�صانية تطلبت عمال جبار� 
وجهود� مكثفة خالل وقت قيا�صي، فقد ولدت فكرة عمل �أطول مائدة �إفطار يف 

�لعامل قبل يوم و�حد من �صهر رم�صان �ملبارك، و��صتغرق �لتح�صري لها 200 
�صاعة عمل تقريبا، و�صارك يف تنفيذها 250 موظفا من �صرطة دبي من خمتلف 
�ملبادرة جنحت وهلل �حلمد بف�صل  �أن  �ل�صالل  �للو�ء  و�أو�صح  و�ملنا�صب.  �لرتب 
�جلهود �مل�صرتكة بن كافة �جلهات من �لقطاعن �حلكومي و�خلا�ش، و�لذين 
فعل �خلري  على  معا  ليتعاونو�  �ل�صديد  و�حل��ر  �ل�صيام  رغم  يدخرو� جهد�  مل 
و�كت�صاب �لأجر، وقد متكنا وهلل �حلمد من توفري 18 �ألفا و500 وجبة �ليوم، 
�لقريبة، م�صروع  �لعمال  �صكنات  3 جهات، هي  توزيعه على  و�لفائ�ش منها مت 
�ل�صحور  لوجبات  تخ�ص�ش  بحيث  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  و�ل��ه��الل  �لنعمة،  حفظ 
للعمال. من جانبه، قال �لعميد يو�صف �لعديدي نائب رئي�ش مبادرة “�إفطار عام 
ز�يد” �أن �ملائدة بلغ طولها 6 كيلو مرت، ووقع �لختيار على �إقامتها بجانب �أكرب 
��صتيعابا  �لعمال يف دبي يف جبل علي وذلك تي�صري� عليهم ومبا يحقق  مناطق 
لأكرب عدد منهم، حيث مت ذلك يف �صارع رئي�صي مبا ل يعرقل حركة �ل�صري بطول 

 6 �إىل  للو�صول  و�إيابا  ذهابا  �لأر���ش  على  �ملائدة  وب�صط  مرت،  كيلو   1.5 بلغ 
كيلو مرت، �إىل جانب �صارع �آخر يف �جلهة �ملقابلة مت تخ�صي�صه للخدمات ويت�صع 
�صرطة  من  �ملوظفن  مهام  �أن  �لعديدي  �لعميد  وب��ّن  �صيارة.   300 ع��دد  �إىل 
و�لعمل  �لعمل،  على  �لإ���ص��ر�ف  �إىل  �ل�صركاء  م��ع  �لتن�صيق  ب��ن  م��ا  تنوعت  دب��ي 
�لد�ري، وتوزيع �لوجبات و�إعد�د �ملائدة، وتوزيع �لعمال وح�صرهم، وغريها من 
�لأعمال �لأخرى، م�صيفا �أن كال من بلدية دبي وهيئة �لطرق و�ملو��صالت يف دبي، 
وموؤ�ص�صة دبي خلدمات �لإ�صعاف وهيئة كهرباء ومياه دبي تعاونو� معنا لإجناح 
�ملبادرة، كما مت �لعمل يف �ملبادرة بالتن�صيق مع �لرعاة �لرئي�صين وهم مدينة دبي 
�ل�صناعية، و�حة �خلليح للخدمات و�لأفر�ح، موؤ�ص�صة تنظيم �ل�صناعة �لأمنية، 
�صركة �لإمار�ت للمو��صالت، بيور جولد لل�صر�فة، وجمعية د�ر �لرب، وقد �صارك 
يف �إجناح �ملبادرة قر�بة �ل500 متطوع من خمتلف �لدو�ئر �حلكومية يف �إمارة 

دبي، ومب�صاركة �أكرث من 35 مطعم وّفرو� �لوجبات للمبادرة.

�سعيًا وراء امل�ساهمة يف اإعداد جيل يتمثل بقيم واأخالق ومبادئ ال�سيخ زايد

»العليا للت�سريعات« تطلق »درع زايد« تخليدًا لإرث الوالد املوؤ�س�س

للعام ال� 14 على التوايل

م�سرف ال�سارقة الإ�سلمي يقدم وجبات 
اإفطار لنحو 75 األف �سائم خلل �سهر رم�سان
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  اعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2017/7861 جتاري جزئي 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
�ملدعي / كانيبا وكانبى ذ م م  بوكالة مكتب �لبحر وم�صاركوه 

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليه : �ملحيط لتجارة �ملعد�ت �لبحرية - ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �ل�صارقة �لبتد�ئية �ملوقرة لعمال �خلربة يف 
�لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/6/19 �ل�صاعة �خلام�صة 
و�لن�صف ع�صر� لعقد �جتماع �خلربة وذلك يف دبي �صارع �ل�صيخ ز�يد برج ن�صيمه 
قانونا حل�صور�لجتماع  �و من ميثلكم  لذ� يطلب ح�صوركم   ، �لر�بع  �لدور 

�ملذكور مع �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.   
اخلبري احل�شابي / طارق عادل ال�شرباوي  
 0505703789

 دعوة حل�شور  
 اجتماع اخلربة احل�شابي
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اإعالن للح�شور اأمام اخلربة الهند�شية 

 يف الق�شية رقم  569  ل�شنة 2018 مدين جزئي - العني
�ملطلوب �إعالنه : ر�ئد عماد �لدين حممود 

مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية مببلغ 10.250 درهم + ف�سخ عقد 
�لهند�صي  �خلبري  مكتب  مقر  �ىل  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  باحل�صور  مكلف  �أن��ت 
�ملنتدب وذلك يوم �لثنن 11 يونيو 2018 م يف متام �ل�صاعة �لتا�صعة م�صاء ، مكان �لجتماع - 
مقر �خلبري �لهند�صي باملركز �لد�ري خلف �لعمل و�لعمال - بناية �لربيد �ملركزي - �لطابق 
�لثاين - �لعن ، وذلك لبحث مو�صوع �لدعوى �ملرفوعة من �ملدعي / هز�ع �حمد عيدرو�ش 
عبد�هلل - و�لذي يطالبك فيها بالتعوي�ش مببلغ وقدره 10.250 درهم + ف�صخ عقد ، ويف حال 

عدم �حل�صور فان �خلربة �صوف تبا�صر �جر�ء�تها وفقا لل�صالحيات �ملخولة لها. 
 اخلبري الهند�شي / م. كتاب �شعيد االحبابي
    0503333004

اجتماع خربة  
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2018/71 امر اداء 
�ب��ر�ه��ي��م م�����ص��ه��ر�وي  جم��ه��ول حمل  �ىل �مل��دع��ى عليه: 1- عميد 
�ل��دي��ن حم��م��ود مارديني  �لتنفيذ/ ع��الء  �ن ط��ال��ب  �لق��ام��ة مب��ا 
��صت�صد�ر  طلب   - �لبحر  حممد  ح�صن  حممد  يو�صف   / وميثله 
 2018/2/14 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �د�ء  �م��ر 
و�لر�صوم  للمدعي  دره��م   30000 مبلغ  ب�صد�د  عليه  �مل��دع��ى  �ل���ز�م 
و�مل�صاريف.  ولكم �حل��ق يف �لتظلم من �لم��ر خ��الل 15 ي��وم من 

�ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2017/3090 جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليهما/1- �كيور� كورب لالد�رة �لت�صويقية 2-برناف كومار كامبيل كامبيل 
بتاريخ   �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  حكمت  �مل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  �لق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول  ف��ي��ن��ود 
2018/1/23  يف �لدعوى �مل��ذك��ورة �ع��اله ل�صالح/ �ي تي بي منطقة ح��رة - ذ م م  - �ول 
: بقبول �دخال )بر ناف كومار كامبيل فينود( كخ�صم مدخل يف �لدعوى - ثانيا : بالز�م 
�ملدعي عليها و�خل�صم �ملدخل بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 69768درهم 
 %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(  و�صتون  وثمانية  و�صبعمائة  �ل��ف  و�صتون  )ت�صعة 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  عن  ف�صال  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �صنويا    %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�لدول  وبريطانيا،  و�أملانيا  و�إيطاليا  فرن�صا  �أن  �لأليزيه  ق�صر  �أعلن 
�لأوروبية �لأربع �مل�صاركة يف قمة جمموعة �ل�صبع، �تفقت على رف�ش 
عودة رو�صيا �إىل �ملجموعة كما طلب �لرئي�ش �لأمريكي دونالد تر�مب. 
وح�صب فر�ن�ش بر�ش، عقد �إميانويل ماكرون و�أنغيال مريكل وترييز� 
ماي وجوزيبي كونتي قبيل بدء �لقمة يف كند� �جتماعا مببادرة من 
“�ملوقف �لأوروب��ي ل يريد عودة  �أن  �لرئي�ش �لفرن�صي لالتفاق على 
رو�صيا” مع �لتذكري بتوخي �حلذر “و�ليقظة” جتاه مو�صكو. لكنهم 
�إىل  تنازل مت تقدميه  ي�صكل  ما  �إقامة حو�ر”،  “�حتمال  �إىل  �أ�صارو� 
روما، وفقا مل�صت�صاري ماكرون.  وكان كونتي �أعلن تاأييده عودة رو�صيا 
�إىل �ملجموعة �لتي كانت �أُخرجت منها بعد �صمها �صبه جزيرة �لقرم 

من �أوكر�نيا عام 2014.
رو�صيا  تتهم  �لتي  �لربيطانية،  �حلكومة  رئي�صة  قالت  جهتها،  من   
�صكريبال يف  �صريغي  �ل�صابق  �لرو�صي  �لعميل  ت�صميم  ور�ء  بالوقوف 
وقت �صابق من �لعام �جلاري، �إن جمموعة �ل�صبع يجب �أن تقتنع باأن 
�لربيطانية  “�صكاي نيوز”  �صلوك مو�صكو تغرّي. وقالت ماي ل�صبكة 
“لطاملا كنا و��صحن ب�صاأن حماورة رو�صيا”، مو�صحة �أنها ��صتخدمت 
عبارة “حماورة وحماذرة«. و�أ�صافت ماي “دعونا نتذكر ملاذ� حتولت 
هذه  يف  نقا�ش  �أي  ب��دء  وقبل  �ل�صبع.  جمموع  �إىل  �لثماين  جمموعة 
�مل�صاألة، علينا �أن نتاأكد من �أن رو�صيا تغري من �أ�صاليبها وت�صلك طريقا 

خمتلفا«.

يعملون  ب��اأّن قر��صنة معلوماتين  بو�صت”  “و��صنطن  �أف��ادت �صحيفة 
�ملعلومات  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ���ص��رق��و�  �ل�صينية  �حل��ك��وم��ة  مل�صلحة 
�حل�صا�صة �لعائدة �إىل متعاقد مع �لبحرية �لأمريكية، تت�صمن خططا 
ُتطلَق  �لتي  لل�صفن  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  من  جديد  ن��وع  لتطوير  �صّرية 
من على منت غو��صات. ونقلت �ل�صحيفة عن حمققن قولهم �إّن ذلك 
�لهجوم نّفذه يف يناير وفرب�ير مت�صللون معلوماتيون يعملون يف وز�رة 
�ل�صينية.  غو�نغدونغ  مقاطعة  يف  ويتمركزون  �ل�صينية  �ل��دول��ة  �أم��ن 
ويعمل �ملتعاقد �لذي مل تذكر �ل�صحيفة ��صمه، يف مركز ذي نافال �أندر 
�ملركز  وُي��ج��ري  �آي��الن��د.  �صي وورف��ري �لبحري وم��ق��ّره نيوبورت يف رود 
بحوثا وُيطّور غو��صات و�أنظمة لالأ�صلحة حتت �ملاء. وقالت “و��صنطن 
بو�صت” �إن �لقر��صنة متكنو� من �صرقة 614 غيغابايت من �لبيانات، 
مبا يف ذلك معلومات تتعلق باأجهزة �ل�صت�صعار و�أنظمة �لت�صفري ف�صال 

عن م�صروع يحمل ��صم �لتنن �لبحري. 
�لبحري  �لتنن  م�����ص��روع  ع��ن  ك��ث��رية  معلومات  �لبنتاغون  ي��ذك��ر  ومل 
�لتقنيات  �إىل تكييف  �أنه يهدف  �إل   ،2012 �لعام  �إطالقه يف  �لذي مت 
�لبحرية  وبناء على طلب  ��صتخد�مات جديدة.  �لع�صكرية �حلالية مع 
�جلديد  �ل�صاروخ  عن  تفا�صيل  بو�صت  و��صنطن  ُتعط  مل  �لأم��ريك��ي��ة، 
�أ�صرع من �ل�صوت وميكن �إطالقه  �أنه  �أ�صارت �إىل  �مل�صاد لل�صفن، لكنها 

من على منت غو��صة.

40 مليون  �أك��رث من  �أن��ه يعتزم تخ�صي�ش  �أعلن �لحت��اد �لأوروب���ي 
�لإن�صانية  �لأزم���ة  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  �لفنزويلين  مل�صاعدة  دولر 

�ملتفاقمة يف �لبالد.
لتوفري  �صت�صتخدم  �لأم���و�ل  معظم  �إن  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�صية  وقالت 
يعي�صون  �لذين  �ملعوزين  للفنزويلين  وغذ�ئية  �صحية  م�صاعد�ت 

د�خل وخارج �لبالد. بح�صب �أ�صوت�صيدبر�ش.
كما هدد قادة �أوروبيون بجولة جديدة من �لعقوبات ت�صتهدف كبار 
�مل�صوؤولن يف فنزويال، وذلك بعدما �عتربو� �إعادة �نتخاب نيكول�ش 

مادورو رئي�صا للبالد غري دميقر�طي. 
وقال كري�صتو�ش �صتيليانيدي�ش، �مل�صوؤول باملفو�صية �لأوروبية، �إنه ز�ر 

موؤخر� �حلدود �لكولومبية �لفنزويلية ووقف على �لأزمة بنف�صه. 
�لأي���دي  م��ك��ت��ويف  �ل��وق��وف  ي�صتطيعون  �أوروب�����ا ل  ق���ادة  �أن  و�أو����ص���ح 

وي�صاهدون �ملاأ�صاة �لإن�صانية �لتي ما ز�لت م�صتمرة يف فنزويال. 
�لأم��و�ل ملجموعات  يعتزمون منح  �أنهم  �أوروب��ي��ون  وذك��ر م�صوؤولون 

�أزمات ل عالقة لها باحلكومة.

عوا�سم

باري�س

بروك�سيل

وا�سنطن

رو�سيا: مفاو�سات طائرات 
�سو35 جارية مع ال�سودان

•• مو�سكو-وكاالت:

�ملفاو�صات  �أن  جيلتوف،  فالدميري  �ل�صود�ن،  لدى  �لرو�صي  �ل�صفري  �صرح 
حول �صر�ء �ل�صود�ن لطائر�ت، �صو- 35، جارية بن �لبلدين على م�صتوى 
وز�رتي �لدفاع، و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية، م�صري�ً �إىل �أن هذ� يتطلب وقتاً ويجب 
�لنتظار. وقال �ل�صفري يف حديث لوكالة، �صبوتنيك، رد�ً عن �صوؤ�ل عن عزم 
�ل�صود�ن �صر�ء طائر�ت، �صو- 30، من رو�صيا، �إن “هناك مفاو�صات جارية 
بن �لبلدين على م�صتوى وز�رتي �لدفاع، و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية، و�لتو�صل �إىل 

�لنتائج �ملرجوة يتطلب مزيد�ً من �لوقت«.
“لغاية �لآن  �أنه  �ل�صبت،  �ليوم  و�أك��د جيلتوف، يف �حلديث �لذي مت ن�صره 
يتطلب  �إىل �صفقات  ن��و�ي��ا  م��ن  و�ل��ت��ح��ول  ب��ه��ذ� �خل�صو�ش،  ن��و�ي��ا  ي��وج��د 
�ملزيد من �لوقت، ودر��صة دقيقة لكافة جو�نب توريد�ت �لأ�صلحة مبا فيها 
�ل�صود�نين  �صركاءنا  �أن  هنا  و�أ�صيف  و�ملالية..  و�لتنظيمية،  �لع�صكرية، 
�لرئي�ش  �ق���رت�ح  م�صري  ح��ول  ���ص��وؤ�ل  ع��ن  ورد�ً  �لأ�صلحة«.  �إىل  يحتاجون 
�ل�صود�ين عمر �لب�صري على رو�صيا، بناء قاعدة ع�صكرية بحرية يف بالده، 
هنا  و�أوؤك���د  �ل�صود�نية،  �لقيادة  من  �أنطلق  فعاًل  �لطرح  ه��ذ�  “نعم،  ق��ال: 
�ملخت�صة  و�لتفاو�ش بن �جلهات  �لدر��صة،  يز�ل قيد  �لق��رت�ح ل  �أن هذ� 
عرب  نتائجه  عن  �صيعلن  عليه،  �لعمل  �نتهاء  وعند  و�ل�صود�ن،  رو�صيا،  يف 

�لقنو�ت �لر�صمية«.
يدور  �حلديث  �أن  �لتو�صيح  �أود  �صوؤ�لك  على  “وتعليقاً  جيلتوف:  و�أ�صاف 
�حلربية  لل�صفن  �إم����د�د  نقطة  ح��ول  ب��ل  بحرية  ق��اع��دة  ب��ن��اء  ح��ول  لي�ش 

�لرو�صية �ملتو�جدة يف �لبحر �لأحمر، كما ترون هذ� �صيء خمتلف«.

بطاقتا اإيداع بال�سجن يف حق امراأة ورجل

تون�س: ارتفاع ح�سيلة �سحايا فاجعة قرقنة اإىل 81
ت�سليم 49 منها لذويهم، و20 جثة ملواطنني اأفارقة مت دفنهم يف مقابر فردية بالتن�سيق مع منظمات دولية
اأ�سبح من امل�ستحيل التعرف على هويات اجلثث من الب�سمة اليدوية
توا�سل عمليات البحث وا�ستحالة العثور على جمموعة جمتمعة من اجلثث ب�سبب التيارات املائية ومرور الزمن

بوتني: التعاون الرو�سي االإيراين »ناجح«

اإيران يف �سوريا.. ان�سحاب مزيف وتنكر يف زي اجلي�س

طالبان توافق على هدنة بعيد الفطر
بيانها �أن “على كل �ملجاهدين وقف �لعمليات �لهجومية �صد 
�لقو�ت �لفغانية خالل �لأيام �لثالثة �لوىل لعيد �لفطر”، 
عن  ف�صند�فع  لهجوم  �ملجاهدون  تعر�ش  �ذ�  “لكن  م�صيفة 
�أنف�صنا ب�صر��صة«. وكان �لرئي�ش �أ�صرف غني �لذي ظلت دعو�ته 
من �أجل �ل�صالم دون رد حتى �لن، �أعلن �خلمي�ش وقفا �أحاديا 
�لنار مع حركة طالبان لكن لي�ش مع تنظيم د�ع�ش  لطالق 

�لإرهابي.
�ل�27 من  �صي�صتمر من  �لنار  �ط��الق  وق��ف  �ن  و�أو���ص��ح غني 
رم�صان حتى �ليوم �خلام�ش من عيد �لفطر، �أي بن 12 و19 
يونيو �حل���ايل. و�ع��ل��ن �جل���ر�ل �لم��ريك��ي ج��ون نيكول�صون 
�لتي  �لهدنة  �صتحرتم  قو�ته  �ن  �لطل�صي  قو�ت �حللف  قائد 
ت�صتثني “مكافحة �لرهاب«. و�و�صح �لرئي�ش �لفغاين �ن هذ� 

�لقر�ر غري �مل�صبوق ياأتي بعد “�لفتوى �لتاريخية �ل�صادرة عن 
�لقتال  �أن  �لثنن  �عتربو�  �لذين  �لفغان”  �لعلماء  جمل�ش 
�لإ�صالم،  يف  �صرعي”  “غري  �أمر  �فغان�صتان،  با�صم �جلهاد يف 

د�عن لعقد مباحثات �صالم.
وكان جمل�ش �لعلماء �لفغان �لذي عقد جمعية كربى )لويا 
�لذين  �لدين  �آلف رجال  جريغا( �لثنن يف كابول بح�صور 
قدمو� من 34 حمافظة، ن�صر فتوى من �صبع نقاط تعلن �ن 
“�لهجمات �لنتحارية و�لتفجري�ت تتعار�ش مع �ل�صالم وهي 
حر�م«. وبعد �صاعة على ن�صر هذه �لفتوى �لتي بثت مبا�صرة 
على �لتلفزيون، فجر �نتحاري نف�صه عند مدخل �خليمة �لتي 
كانت تعقد فيها �جلمعية موقعا �صبعة قتلى يف �عتد�ء تبناه 

تنظيم د�ع�ش.

•• كابول-اأ ف ب:

�أعلنت حركة طالبان �م�ش وقفا لإطالق �لنار ملدة ثالثة �أيام 
�لوىل  للمرة  �لفطر  عيد  خ��الل  �لفغانية  �لم��ن  ق��و�ت  م��ع 
غني  �أ���ص��رف  �لرئي�ش  �ع��الن  على  يومن  وبعد   2001 منذ 
وق��ف��ا �أح��ادي��ا لإط���الق �ل��ن��ار. �إل �أن �حل��رك��ة ح���ذرت يف بيان 
عملياتها  �صتو��صل  �أنها  من  “و�ت�صاب”  تطبيق  على  ن�صرته 
�صد “قو�ت �لحتالل” �لجنبية يف �لبالد و�نها �صتد�فع عن 

نف�صها “ب�صر��صة” يف حال تعر�صها لهجوم.
وهذه �ملرة �لوىل منذ 17 عاما و�طاحة �حلركة بعد تدخل 
يعلن  �لتي  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  بقيادة  دويل  لتحالف  ع�صكري 
�أي وق��ف لط���الق �ل��ن��ار. وكتبت �حل��رك��ة يف  �مل��ت��م��ردون  فيها 

•• الفجر – تون�ض - خا�ض
   �أ�صدر وكيل �جلمهورية مبحافظة 
ت��ون�����ش - بطاقتي  م��دن��ن ج��ن��وب 
�يد�ع بال�صجن يف حق رجل و�مر�أة 
بتهمة  م��ع��ت��م��دي��ة ج��رج��ي�����ش  م���ن 
ع��ل��ى مغادرة  �أ���ص��خ��ا���ش  م�����ص��اع��دة 
نطاق  يف  خل�صة  �لتون�صي  �ل���رت�ب 

تنظيم وفاق و�لناجم عنه �ملوت. 
   و�أو�صح م�صدر ق�صائي �ن عمال 

ماز�لت  فيما  وج��رج��ي�����ش  خ��د����ش 
�عد�د �خرى مفقودة �ىل �ليوم.

�ف����اد �صمري  ���ص��ي��اق م��ت�����ص��ل،    ويف 
معتوق رئي�ش ق�صم �لطب �ل�صرعي 
�حلبيب  �جل���ام���ع���ي  ب��امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 
�ل�صبت،  �أم�ش  ب�صفاق�ش،  بورقية 
�نت�صالها  مت  �لتي  �جلثث  ع��دد  �أن 
ب��ل��غ �يل حد  ق���رق���ن���ة،  ف��اج��ع��ة  يف 
 49 ت�����ص��ل��ي��م  مت  ج���ث���ة،   81 �لآن 
منها لذويهم، و20 جثة ملو�طنن 

�ل�صرعي،     كما دعا رئي�ش �لطب 
�ل���ذي���ن فقدو�  �ل�����ص��ح��اي��ا  �ه�����ايل 
�بناءهم �إىل �لتوجه �ىل �مل�صت�صفى 
لإجر�ء �لتحاليل �جلينية �لالزمة 
لالأب  �لور�ثية  �لب�صمة  لتحديد 
�أو لالأم، كاإجر�ء ��صتباقي لت�صهيل 
عملية �لتعرف على هويات �جلثث 

�لباقية.
   و�أ�صار �إىل تو��صل عمليات �لبحث، 
��صتحالة  �ل�����ص��ي��اق  ذ�ت  يف  م��وؤك��د� 

��صتعالماتيا �صمل حمافظات نابل 
خالله  مت  وم����دن����ن  و���ص��ف��اق�����ش 
ح�صر �ل�صبهة يف عديد �ل�صخا�ش 
وجمموعة  و�ل��رج��ل  �مل����ر�أة  منهم 
يز�لون  ما  �لأ�صخا�ش  من  �خ��رى 

يف حالة فر�ر.
�أّن حمافظة مدنن  �إىل  وي�صار     
حادثة  يف  �بنائها  م��ن   10 ف��ق��دت 
غ���رق ق����ارب ب��ج��زي��رة ق��رق��ن��ة من 
معتمديات مدنن �ل�صمالية وبني 

�أفارقة مت دفنهم يف مقابر فردية 
بالتن�صيق مع منظمات دولية.

�ل�صياق،     و�أو���ص��ح معتوق يف ذ�ت 
ثالجات  يف  م��از�ل��ت  جثة   12 �أن 
بامل�صت�صفى  �ل�صرعي  �لطب  ق�صم 
تعود 11 منها لتون�صين وو�حدة 
على  بعد  �لتعرف  يتم  لأجنبي مل 
�أ�صبح  قائال:”  �أ�صحابها،  ه��وي��ة 
من �مل�صتحيل �لتعرف على هويات 

�جلثث من �لب�صمة �ليدوية ».

�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى جم��م��وع��ة جمتمعة 
�ملائية  �لتيار�ت  ب�صبب  �جلثث  من 
وم�����رور �ل���زم���ن، ق���ائ���ال: ك���ل يوم 
�مل���ائ���ي���ة �جلثث  �ل���ت���ي���ار�ت  جت����ذب 
بلع  �ل��ي��وم  90 كلم وحل��د  مبعدل 
بالتايل  500 كلم،  معدل �جلذب 
م��ن �ل����و�رد ج���ّد� �ن ت��ك��ون �جلثث 
كليبيا  �خ���رى  �أق��ط��ار  �إىل  و�صلت 
و�يطاليا ومالطا وبع�ش �ل�صو�حل 

�لتون�صية.

هولندا وبلجيكا تتفقان على �سراء 16 �سفينة حربية
•• بروك�سيل-وكاالت:

�تفقت هولند�، وبلجيكا على �صر�ء 16 �صفنية حربية ب�صكل م�صرتك بكلفة �إجمالية تقدر بنحو 4 
4،7 مليار دولر، وفقاً لتقارير �إعالمية. ووقعت وزيرة �لدفاع �لهولندي  مليار�ت يورو، ما يعادل 
�ملتو�جد�ن يف بروك�صل حل�صور �جتماع حللف  �صتيفن فاندبوت،  �لبلجيكي  بيلفيلد، ونظريها  �نك 
�لأطل�صي، مذكرة تفاهم لبدء �إجر�ء�ت �ل�صر�ء، كما ذكرت وكالة �لأنباء �لبلجيكية نقاًل عن �لوزير 
فاندبوت. ويت�صمن �لتفاق �صر�ء �أربع فرقاطات �صيتم بناوؤها يف هولند�، و 12 كا�صحة �ألغام بحرية، 
�أن  بي،  �ن  �ي   ، �لهولندية  �لأنباء  وذك��رت وكالة  ب�صكل مت�صاٍو.  �لبلدين  �ل�صفن بن  �قت�صام  و�صيتم 
تابعة  هولندية،  �صركة  ومن  �ل�صفن،  ببناء  خمت�صة  هولندية  �صركة  من  عرو�صاً  طلبتا  �ل��وز�رت��ن 
بح�صب   ،2023 �لعام  من  �عتبار�ً  �ل�صفن  ت�صليم  يتم  �أن  �ملقرر  ومن  �لفرن�صية.  تالي�ش،  ملجموعة، 
�لبحرية �لبلجيكية. وتعاونت �لقو�ت �لبحرية يف �جلارتن �لأوربيتن، طو�ل �أكرث من ن�صف قرن، 

كما يربطهما تعاون وثيق يف �صوؤون �لدفاع.

ح�صيلة �أولية مبقتل 25 منهم. ويتوزع �لقتلى بن 16 من 
�آخرين من  و14  ل��و�ء،  برتبة  �صابط  �صمنهم  �لنظام  ق��و�ت 
م�صلحن مو�لن غري �صورين بينهم من حزب �هلل �للبناين 
ومقاتلن �ير�نين، وفق �ملر�صد. يف �ملقابل، قتل 21 مت�صدد�ً 
من �لتنظيم منذ �جلمعة، بينهم ع�صرة �نتحارين نفذو� �أوىل 
�لهجمات على �ملدينة، بح�صب �ملر�صد. و�صاعف تنظيم د�ع�ش 
هجماته �صد قو�ت �لنظام على �متد�د �لبادية �ل�صورية منذ 
طرده من �أحياء يف جنوب دم�صق �ل�صهر �ملا�صي مبوجب �تفاق 
�إىل مناطق حمدودة حتت  �إجالء جرى خالله نقل مقاتليه 

�صيطرتهم يف �لبادية.
مو�لياً  45 م�صلحاً  �ملر�صد مقتل  �أح�صى  ��صبوع،  نحو  وقبل 
للنظام جر�ء هجمات متتالية للتنظيم على قرى تقع �صمال 
�لذي  �ل��ط��ري��ق  قطع  م��ن  مبوجبها  متكن  �ل��ب��وك��م��ال،  غ��رب 

ي�صلها مبدينة دير �لزور، مركز �ملحافظة.

•• عوا�سم-وكاالت:

ك�صفت �صحيفة “وول �صرتيت جورنال” �لأمريكية عن تنكر 
�ل�صورين،  �لع�صكرين  مالب�ش  �صوريا  يف  �إير�نية  ميلي�صيات 

لتجنب �لتعر�ش ل�صربات جوية �إ�صر�ئيلية.
�مل�صلحة،  �ل�صورية  �ملعار�صة  �ل�صحيفة عن م�صادر يف  ونقلت 
�لإير�نية  للميلي�صيات  �ل�صكلي  �لن�صحاب  “بعد  �إن��ه  قولها 
�ل�صوري  ق��و�ت �جلي�ش  �أب��ق��ت  �صوريا،  م��ن جنوب  �هلل  وح��زب 
عليها، حيث تنكر �ملقاتلون بثياب �لقو�ت �حلكومية �ل�صورية«. 
ويعد �لتقرير �لإعالمي �لأمريكي �جلديد، موؤ�صر� على نية 
�هلل  ح��زب  ميلي�صيات  م�صلحي  ومعها  �لإي��ر�ن��ي��ة  �مليلي�صيات 
�للبناين على �لبقاء يف �صوريا. و�أ�صافت �مل�صادر �أن �مليلي�صيات 

�ملتنكرة مدججة بالأ�صلحة �لثقيلة و�ل�صاروخية.
�لإي��ر�ين قرب حدودها �جلنوبية  �لوجود  �إ�صر�ئيل يف  وترى 
تهديد� ينبغي �لتعامل معه بجدية، و�صبق لها �أن نفذت غار�ت 
جوية قتل فيها �لع�صر�ت من �مليلي�صيات �لإير�نية وم�صلحي 
�صرتيت  “وول  ت�صمه  �إ�صر�ئيلي مل  م�صوؤول  وق��ال  �هلل.  حزب 
�إن �إ�صر�ئيل على علم بكل �لتطور�ت يف “حديقتها  جورنال”، 

على حد و�صفه ل�صوريا. �خللفية”، 
ويقول حمللون �إن ميلي�صيات حزب �هلل و�إير�ن عملت ل�صنو�ت 
تكون  قد  وبالتايل  �ل�صوري،  �جلنوب  و�صعها يف  تر�صيخ  على 
غري م�صتعدة للمغادرة دون حرب، �أو على �لأقل حتت �صغط 
ع�صكري. �ىل ذلك، و�صف �لرئي�ش �لرو�صي، فالدميري بوتن، 
�إىل  م�صري�ً  �لتعاون �لرو�صي �لإير�ين يف �صوريا ب�”�لناجح”، 

حتقيق نتائج ملمو�صة.
وقال بوتن، خالل لقاء مع نظريه �لإير�ين ح�صن روحاين، 
على هام�ش قمة منظمة �صنغهاي للتعاون يف مدينة ت�صينغد�و 
�ل�صورية.  �لأزم���ة  ت�صوية  يف  بنجاح  نتعاون  “نحن  �ل�صينية 
وه��ن��ا ل��دي��ن��ا م��ا ن��ت��ح��دث ع��ن��ه، لأن ه��ن��اك ن��ت��ائ��ج ملمو�صة”، 

بح�صب وكالة، �صبوتنيك.
�للقاء  هام�ش  على  معكم  �لعمل  لفر�صة  �صعيد  “�أنا  و�أ�صاف 

�لدويل يف �إطار منظمة �صنغهاي للتعاون«.
ي�صار �إىل �أن هناك تعاون بال�صيغة �لثالثية بن �إير�ن، رو�صيا، 
وتركيا، بال�صاأن �ل�صوري حقق نتائج حقيقة، بالرغم من وجود 

�ختالف يف وجهات �لنظر.
فقد مت عقد �جلولة �لتا�صعة من مفاو�صات، �أ�صتانا 9، �ل�صهر 
�مل��ا���ص��ي، مب�����ص��ارك��ة �ل����دول �ل��ث��الث �ل�����ص��ام��ن��ة، وه���ي رو�صيا، 
وتركيا، و�إير�ن، ووفدي �حلكومة، و�ملعار�صة �ل�صورين، كما 
�ملبعوث  برئا�صة  �ملتحدة  �لأمم  عن  وف��د  �جلولة  ه��ذه  ح�صر 
�لأممي ل�صورية �صتافان دي مي�صتور�، ووفد عن �لأردن ب�صفة 

مر�قبن يف ظل غياب �جلانب �لأمريكي هذه �ملرة.
�لإره��اب��ي �ىل  د�ع�����ش  ت��ر�ج��ع تنظيم  �مل��ي��ادي��ن،  �ل�صعيد  على 
من  متكنه  غ��د�ة  ���ص��وري��ا،  �صرق  يف  �لبوكمال  مدينة  �أط���ر�ف 
�ل�صيطرة على �أجز�ء منها عرب �صنه �صل�صلة هجمات �نتحارية 
على م��و�ق��ع ل��ق��و�ت �ل��ن��ظ��ام، وف��ق م��ا �أف���اد �مل��ر���ص��د �ل�صوري 

حلقوق �لن�صان �ل�صبت.
ومتكن �لتنظيم من دخول �ملدينة �لو�قعة يف ريف دير �لزور 
�ل�صرقي و�ل�صيطرة على �أجز�ء منها، يف هجوم هو �لأعنف يف 
�ملنطقة منذ �أ�صهر ويتز�من مع تكثيف �ملتطرفن �ملتو�رين يف 

�لبادية �ل�صورية وترية عملياتهم �صد قو�ت �لنظام.
وقال مدير �ملر�صد ر�مي عبد �لرحمن لوكالة فر�ن�ش بر�ش 
�ل�صبت “تر�جع مقاتلو �لتنظيم من د�خل �ملدينة �ىل �لأجز�ء 

�لغربية و�ل�صمالية �لغربية منها«.
قو�ت  خا�صتها  عنيفة  ��صتباكات  “�ثر  �ل��رت�ج��ع  ه��ذ�  وج���اء 
تعزيز�ت  ��صتقد�مها  وبعد  للهجوم  ت�صديها  خ��الل  �لنظام 

ع�صكرية �ىل �ملدينة خالل �ل�صاعات �لأخرية«.
�لهجوم  ب��دء  منذ  �ل��ط��رف��ن  م��ن  �لقتلى  ح�صيلة  و�رت��ف��ع��ت 
�ىل 30 عن�صر�ً على �لأقل من قو�ت �لنظام وحلفائها غد�ة 

كما �صن �لتنظيم �خلمي�ش هجوماً مباغتاً على مو�قع قو�ت 
�لنظام يف بادية حمافظة �ل�صويد�ء، وُتعد من �ملناطق �لقليلة 
يف �صوريا �لتي بقيت �ىل حد ما مبناأى عن �ملعارك و�لهجمات 
خالل �صنو�ت �لنز�ع. و�أح�صى �ملر�صد �رتفاع ح�صيلة �لقتلى 
وحلفائها،  �لنظام  ق��و�ت  من  عن�صر�ً   31 �ىل  �خلمي�ش  منذ 
م�صري�ً �ىل ��صتقد�م تعزيز�ت ع�صكرية جديدة لطرد �لتنظيم 
م���ن م���و�ق���ع ت��ق��دم �ل��ي��ه��ا. وي��ت��و�ج��د �ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل��ت��ط��رف يف 
�لأثرية )و�صط(  �ل�صورية يف جيب بن مدينة تدمر  �لبادية 
�صوريا  ق���و�ت  �صد  م��ع��ارك  يخو�ش  كما  �ل��ب��وك��م��ال.  وج��ن��وب 
�لدميوقر�طية )ف�صائل كردية وعربية( يف جيب �صغري على 

�ل�صفة �ل�صرقية �ملقابلة للبوكمال.
وبعد خ�صارته �جلزء �لأك��رب من مناطق �صيطرته يف �صوريا، 
ب���ات �لتنظيم م���وج���ود�ً يف ج��ي��وب حم����دودة م��وزع��ة م��ا بن 

�لبادية �ل�صورية وحمافظة دير �لزور وجنوب �لبالد.

ت�صليم �ل�صحايا لذويهم ��صتمر�ر عملية �نت�صال �جلثث

هل فقد جون بولتون نفوذه يف البيت الأبي�س؟  •• وا�سنطن-وكاالت:

لدى  �ل�صحافية  م��از�،  كري�صتينا  �أ�صارت 
دوًل  غ��ط��ت  �ل��ت��ي  “نيوزويك”،  جم��ل��ة 

مثل كمبوديا، و�لهند، و�صربيا، وتركيا، �إىل ما يبدو بد�ية فقد�ن جون بولتون، 
م�صت�صار �لأمن �لقومي �جلديد لدى �لرئي�ش �لأمريكي دونالد تر�مب، نفوذه يف 

�لبيت �لأبي�ش. 
وللدللة على ��صتنتاجها، لفتت ماز� �إىل �أنه فيما ي�صتعد تر�مب لالجتماع بزعيم 
حمادثات  م��ن  بولتون  ��صُتبعد  �صنغافورة،  يف  �أون،  جونغ  كيم  �ل�صمالية،  ك��وري��ا 

هامة. 
وتقول كاتبة �ملقال �إن بولتون �ملعروف مبنا�صرته للحروب �صيا�صة خارجية، ت�صلم 

من�صبه م�صت�صار�ً لالأمن �لقومي بعد ��صتقالة ماكما�صرت، يف مار�ش �ملا�صي. 
لتوليه  �لأوىل  �لأ�صابيع  �لأب��ي�����ش، خ��الل  �لبيت  �جل��دي��د يف  �مل�����ص��وؤول  �أط��ل��ق  فقد 
من�صبه، ت�صريحات هجومية �صد �لقيادة �لكورية �ل�صمالية. وقال بولتون، يف عدة 

لقاء�ت تلفزيونية، �إن �لوليات �ملتحدة يفرت�ش �أن تعتمد “�لنموذج �لليبي” مع 
كوريا �ل�صمالية، م�صري�ً �إىل قر�ر طر�بل�ش بالتخلي عن �أ�صلحتها �لنووية يف بد�ية 

�لعقد �لألفية �جلديدة. 
�لليبي  �لزعيم  لأن  ح�صا�صاً،  �لليبية مو�صوعاً  �لق�صية  تعترب  م��از�،  ولكن، ح�صب 
�ل�صابق �عتقل، يف وقت لحق، يف عام 2011، وقتل على �أيدي متمردين دعمتهم 

�لوليات �ملتحدة. 
�أ�صلحة نووية مبثابة  �إىل بر�مج  �ل�صمالية  �أنظمة مارقة مثل كوريا  وتنظر عادة 
باإلغاء  يانغ  بيونغ  ب��ارز يف  م�صوؤول  وه��دد  �مل�صري.  ذلك  حماية من مو�جهة مثل 
�لجتماع �ملزمع مع تر�مب �إثر تعليقات بولتون. وعالوة على ذلك �أ�صدرت كوريا 
وتلفت  �صخ�صياً.  �لأمريكي  �لقومي  �لأم��ن  م�صت�صار  فيه  �نتقدت  بياناً  �ل�صمالية 

كاتبة �ملقال �إىل م�صارعة تر�مب لتطمن 
“مل  ق��ال:  عندما  �ل�صمالين  �لكورين 
ن�صع يف �عتبارنا تطبيق �لنموذج �لليبي 

مع كوريا �ل�صمالية«. 
وم�صى تر�مب للقول �إنه �صوف يوؤكد لكيم �أنه باق يف �ل�صلطة، �إن تخلت بيونغ يانغ 

عن �أ�صلحتها �لنووية. 
�خلارجية  وزي��ر  يقود  لأن  �ملجال  �أف�صحت  بولتون  �أخطاء  �أن  يبدو  م��از�،  وح�صب 
�لأمريكي، مايك بومبيو، دور �إد�رة �لعالقة بن �لوليات �ملتحدة وكوريا �ل�صمالية. 
فقد �لتقى بومبيو ممثلي كوريا �ل�صمالية ما ل يقل عن ثالث مر�ت، و�أيَّد تبني 
�إنه يجب على �إد�رة تر�مب �أن  لهجة �أكرث ت�صاحلية مع بيونغ يانغ. وقال �أخري�ً 

تقدم لزعامة كوريا �ل�صمالية” تطمينات �أمنية” مقابل نزع �صالحها �لنووي. 
�لنو�ب  �ل�صوؤون �خلارجية يف جمل�ش  �أم��ام جلنة  �ملا�صي، قال بومبيو  �ل�صهر  ويف 
�لأمريكي: “عند طماأنة كيم �إىل �أننا نريد �خلري و�ل�صالم لل�صعب �لكوري، ي�صبح 

لدينا فر�صة طيبة لنزع �لت�صلح �لنووي«. 
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�سيكون اأكرث قلقًا عما يجري يف بالده 

تغيريات يف القوات امل�سلحة.. هل يعود كيم من �سنغافورة؟
•• وا�سنطن-وكاالت:

ي�صتطيع كيم جونغ �أون مغادرة كوريا �ل�صمالية حل�صور �جتماع قمة �صنغافورة 
بلده؟   �إىل  �لعودة  ي�صتطيع  هل  لكن  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ش  مع 
�صوؤ�ل طرحه، عرب موقع “ديلي بي�صت”، �ل�صحفي دونالد كريك موؤلف كتب 
فعندما  �ل�صمالية.  كوريا  على  كتاباته  يف  ويركز  �آ�صيوية،  �صوؤون  حول  عدة 
يطري زعيم كوريا �ل�صمالية �إىل �صنغافورة من �أجل لقاء �لرئي�ش �لأمريكي 
يف  يجري  عما  قلقاً  �أك��رث  �صيكون  لرمبا  �ملقبل،  �لأ�صبوع  يف  تر�مب  دون��ال��د 
بالده من �هتمامه بال�صفقة �لتي و�صعها �لأمريكيون يف ح�صبانهم. وح�صب 
كاتب �ملقال، ميكن تعلم ذلك �لدر�ش من خالل حركة تغيري �أعلن عنها للتو 
�ل�صمالية، مبا فيها عزل جر�ل  �مل�صلحة يف كوريا  للقو�ت  �لعليا  �لقيادة  يف 
فقد مت طرد كيم  عجوز يو�صف يف بيونغ يانغ باأنه “�آخر حاملي �لنع�ش”. 
جونغ جاك من من�صبه �لرفيع كمدير للمكتب �ل�صيا�صي �لعام جلي�ش �ل�صعب 
�لكوري، �لباقي �لوحيد من �جلر�لت �ل�صت �لذين حملو� نع�ش كيم جونغ 
�أون و�لد كيم جونغ يف يوم مثلج يف دي�صمرب 2011. وحل مكانه �جلر�ل كيم 

�صو جيل �لذي �أهله موقعه �ل�صابق كرئي�ش للجنة بيونغ يانغ �خلا�صة بعمال 
معتدًل  باعتباره  �إليه  وينظر  يانغ”.  بيونغ  “حمافظ  ي�صبح  لأن  �حل��زب، 
وموثوقاً ومرناً، يف وقت ي�صدد فيه كيم جونغ �أون قب�صته على �ل�صلطة قبل 
�أن يقوم باأوىل رحالته �خلارجية، منذ ت�صلمه �حلكم خلفاً لأبيه.  ويف ذ�ت 
�ل�صياق، يقول كيم تايوو، �لرئي�ش �لأ�صبق ملعهد كوريا للتحليالت �لع�صكرية” 
من �ملوؤكد �أن كيم جونغ �أون، عندما ي�صافر �إىل �صنغافورة، �صوف ي�صعر باأمل 
�أمنه �لذ�تي، لأن �لكورين �ل�صمالين قادرون على �لقيام باأي  عميق حيال 
�ملغامرة  �أون على  �إق��د�م كيم جونغ  �إن  �ملقال  �صيء يف غيابه«.  ويقول كاتب 
و�ل�صفر بعيد�ً عن كوريا �ل�صمالية ميثل حتوًل كبري�ً عن عزلة فر�صها على 

�أنه ورغم  �إىل  �لكاتب  لتاأمن �صالمته.  ويلفت  �أم��ر�ً �صرورياً  نف�صه، وعدت 
�أون كوريا �ل�صمالية كزعيم  تلقيه تعليمه يف �صوي�صر�، فقد غادر كيم جونغ 
�ل�صمالية  ح��دوده  �لأخ���رية،  �لأ�صابيع  يف  ع��رب،  عندما  فقط،  مرتن  لبالده 
ملقابلة �لرئي�ش �ل�صيني �صي جينبينغ �لذي يحتاج لدعمه من �أجل �لتخفيف 
من �أثر عقوبات فر�صتها �لأمم �ملتحدة رد�ً على جتاربه �لنووية و�ل�صاروخية.  
ويعود �لكاتب لي�صري �إىل �أن �حتمال خلع كيم حال �بتعاده عن بالده ليومن 
�أو ثالثة قد يبدو بعيد�ً، ولكن يف عامله ل ميكن �أحد�ً �أن يكون �صديد �حلذر. 
فلم مت�ش �إل ب�صعة �أ�صهر على �تهامه بقتل �أخيه غري �ل�صقيق بو��صطة غاز 
لالأع�صاب. و�صابقاً، �صرت �صائعات باأنه قتل خ�صومه بو�صطة مد�فع م�صادة 

لكالب  �ل�صابق  �لنفوذ  ذ�  عمه  �أطعم  �أن��ه  وحتى  لهب،  وباأل�صنة  للطائر�ت، 
�أن كيم  جائعة. رمبا مل تكن تلك �ل�صائعة حقيقية.  ولذ� يرى كاتب �ملقال 
قد يكون، يف جميع �لأح��و�ل، �أكرث �أماناً و�صط جر�لت يدينون له بالولء 
�لتام عرفاناً منهم لرتقيتهم. وقال �صوي جن ووك، خبري يف �صوؤون كوريا 
له  ي�صل مو�لون  �أن  “يريد  كيوتو:  ريت�صوميكان يف  لدى جامعة  �ل�صمالية 
�إىل �أرفع �ملنا�صب. فهو بحاجة �إىل �أن ي�صعرهم باأنه منهم ولهم«.  و�إ�صافة 
�إىل عزله كيم جونغ جاك، ي�صاع �أن زعيم كوريا �ل�صمالية تخلى عن جر�لن 
كرئي�ش  �صو  مايونغ  وري  للدفاع  كوزير  �صيك  جونغ  باك  �آخرين،  عجوزين 
جلي�ش �ل�صعب �لكوري. وفيما مل تعلن بيونغ يانغ ر�صمياً عن تلك �لتغيري�ت، 
و�أكدتها  ويابانية،  جنوبية  كورية  �صحف  يف  بد�ية  �إليها  �لإ���ص��ارة  متت  فقد 
متت  حت��رك��ات  تتبعو�  م�صتقلن  حمللن  ع��ن  ف�صاًل  ��صتخبار�تية  م�صادر 
�فرت��ش  “على  �صوي:  ويقول  �ل�صمالية.  �لكورية  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  د�خل 
�أثناء غيابه،  �أن لي�ش لدى كيم ما يدعو للخوف من وج��ود موؤ�مرة خللعه 
فهو �صيو�جه م�صكلة يف حال مل يثمر لقاوؤه مع تر�مب عن نتائج ملمو�صة. 

�إنه يقدم على خماطرة«.

من  �مل�صت�صارة  ��صتنتجته  م��ا  ذ�ك   
“73 �صنة مرت منذ �حلرب �لعاملية 
وثالثن  �ن�صان،  عمر  �أي  �لثانية، 
كان  �جلد�ر”.  ���ص��ق��وط  م��ن��ذ  �صنة 
ذل����ك يف �ل�����ص��اد���ش م���ن ي��ون��ي��و، يف 
م��ي��ون��ي��خ، �أم����ام ج��م��ه��ور م��ن نو�ب 
)�ليمن  �لأوروب������ي  �ل�صعب  ح���زب 

�لأوروبي(.
   �ق����رتح����ت �مل�����ص��ت�����ص��ارة �إح������د�ث 
تتناوب  �أوروبي”.  �أم���ن  “جمل�ش 
�ل����دول �لأع�����ص��اء يف �لحت����اد على 
�جللو�ش على مقاعده يف جمموعة 
�لهيئة  ه���ذه  �ن  وب��ّي��ن��ت  حم����دودة. 
�أكرب،  ب�صرعة  تت�صرف  �أن  “ميكن 
بالتعاون �لوثيق مع �ملمثل �ل�صامي 
لالحتاد  �خل����ارج����ي����ة  ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة 
�لأوروبي، ومع �لأع�صاء �لأوروبين 
موؤكدة  يف جمل�ش �لأمن �لدويل”، 
�لأوروب���ي �صوف  �لأم��ن  �إن جمل�ش 
�أع�صاء،  دول  “ع�صر  يف  ينح�صر 

رمبا �أقل ».

اجللو�س يف االأمم املتحدة
 نيابة عن اأوروبا

   بالتو�زي، �قرتحت �مل�صت�صارة �أن 
�لتي تتمتع  �لأوروبية  �لدول  تكون 
د�ئ���م���ة يف جمل�ش  غ���ري  ب��ع�����ص��وي��ة 
للمو�قف  ���ص��وًت��ا  �ل�����دويل  �لأم�����ن 
�لأوروب��������ي��������ة ول����ي���������ش �ل���وط���ن���ي���ة. 
�أن مي��ن��ح �لحتاد  ���ص��اأن ذل���ك  وم���ن 
�لأوروبي وجوًد� دبلوما�صًيا للتاأثري 
ع��ل��ى �مل�����ص��ه��د �ل�����دويل، م��ع��رّبة عن 
�لقاعدة،  هذه  لتطبيق  ��صتعد�دها 
لأن �أملانيا - مثل بلجيكا - �صتجل�ش 
ط��ي��ل��ة ع���ام���ن يف جم��ل�����ش �لأم����ن 

تطلق نري�نها على بع�صها �لبع�ش 
... ت��ذّك��ر �أجن��ي��ال م��ريك��ل، لإد�ن���ة 
 ،28 �أوروب����ا  ي��وج��د يف  �أن���ه  حقيقة 
ومن  خمتلف.  �أ�صلحة  نظام   178
وجهة نظرها، “يجب �أن ن�صل �إىل 
و�صع مثيل لو�صع �لوليات �ملتحدة 
ثالثن  �����ص����وى  ي����وج����د  ل  ح���ي���ث 
نظام �أ���ص��ل��ح��ة«.    يف �إط��ار �لتعاون 
�مل��ن��ظ��م )ب��ي�����ص��ك��و، وفًقا  �ل��ع�����ص��ك��ري 
مل�صطلح بروك�صل �ملخت�صر(، و�لذي 
تلتزم به 25 دولة، يعود �لأمر �إىل 
دور  للعب  �لأوروب��ي��ة  �لدفاع  وكالة 
�ملختلفة،  �لأ�صلحة  �أنظمة  �ح�صاء 
�لأ�صلحة  من  �حلاجيات  ولتحديد 
هذ�  يف  ول��ك��ن  �ل��ق��ادم��ة.  لل�صنو�ت 
�ملجال، تظل �ل�صيادة �صرورية، وكل 
دولة حرة يف ��صتخد�م خرب�ت وكالة 
�لدفاع �لأوروبية لتح�صن قدر�تها 
�صندوق  �إن�صاء  وي�صكل  �لع�صكرية. 
�ل��دف��اع �لأوروب�����ي - �ل���ذي م��ا ز�ل 
�لأمام  �إىل  كبرية  خطوة   - �صعيًفا 
على طريق طويلة �صت�صتغرق ع�صر 
تتمكن  �أن  قبل  �لأق��ل  على  �صنو�ت 
�أوروب�����ا م��ن �ل��دف��اع ع��ن نف�صها يف 

عملية حقيقية م�صرتكة ومن�صقة.

التهديد الرقمي
   يف ب��ن��اء �ل���دف���اع �لأوروب��������ي، قد 
ي��ك��ون �لأ���ص��ع��ب ه��و �لت���ف���اق على 
خط ��صرت�تيجي م�صرتك. من هم 
حلفاوؤنا؟ من هم �لذين يهددوننا؟ 
�ملنا�صب؟  و�ل��رد  �لتهديد  درج��ة  ما 
�أننا  م��ن  �أح���د  ع��ن ذه��ن  ول يغيب 
�لنار  �إط���الق  نقرر  �أن  ن�صتطيع  ل 
�لنهائي،  )�خل��ي��ار   27 ب���  �ل��ن��ووي 
�إن  ل��ك��ن، يف �حل��ق��ي��ق��ة،   ... ي��ع��ن��ي( 
�ل�صتيالء  يف  يكمن  تهديد  �أخطر 
من  �لتحتية  �لبنية  على  �لرقمي 
�لدفاع  هو  وهذ�  �أجنبية.  قوة  قبل 
�لأوروبي �لذي يجب بناوؤه كقاعدة 
�ل�صّد  ج����د�ر  �أن  ح��ي��ث  م�����ص��رتك��ة 
مكلف، و�أوروبا لي�صت �لأكرث تقدما 

يف هذ� �ملجال.     ...«
�أن  �ل��ع��امل  ي��ع��رف  �أن  �إن ه���ديف ه��و 
�أوروب�����ا ت��ت�����ص��رف ب�����ص��وت و�ح���د يف 
تخل�ش  �خلارجية”،  �ل�����ص��ي��ا���ص��ة 
�لف�صل،  ه���ذ�  يف  م��ريك��ل  �أجن���ي���ال 
�صتعتربه  م����ا  ����ص���ك  دون  ر�����ص���م���ة 
�لطويل:  ع��ه��ده��ا  ن��ه��اي��ة  �إرث��ه��ا يف 
فرن�صا..  م��ع  �مل�����ص��احل��ة  لدي���ن���اور، 
�لوحدة..  �إع�����ادة  ك����ول،  ول��ه��ل��م��وت 
�لإ�صالحات  ����ص���رودر،  ول��غ��ريه��ارد 
لأملانيا..  �لق���ت�������ص���ادي  و�لإق�������الع 
�أملانيا يف  �دم��اج  ولأجن��ي��ال مريكل، 
�أوروبا موحدة يف مو�جهة حتديات 

�لعامل؟

فهل ميكن حقا �ملطالبة با�صتقالل 
�أوروب��ا، و�لبقاء يف قب�صة �لوليات 
�ملتحدة د�خل حلف �لناتو؟ خطاب 

مريكل مرتدد ...

ربط العقيدة الع�سكرية 
االأملانية باأوروبا

   �إن �إن�صاء “قوة تدخل م�صرتكة” 
بروز  �ول  ي��ف��رت���ش  ل���الأوروب���ي���ن 
م�صرتكة”،  ��صرت�تيجية  “ثقافة 
ك��م��ا ي���ق���رتح �إمي���ان���وي���ل م���اك���رون. 
يقولون  ع��ن��دن��ا  �ل��ع�����ص��ك��ري��ن  “�ن 
ن��ف�����ش �ل�����ص��يء �أي�����ص��ا، ي�����ص��ري �أحد 
هذ�  �ن  غري  �مل�صت�صارة،  م�صت�صاري 
�لإعد�د �مل�صرتك جليو�صنا لن يحل 
حمل �لقر�ر�ت �لربملانية �لتي تظل 

�ل��ت��اب��ع ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة. وم�����ّررت 
يف  �لأوروب�������ي�������ن  �لأع���������ص����اء  “�ن 
يخربو�  �أن  ي��ج��ب  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�مل��ت��ح��دة من  ي��ح��دث يف �لأمم  مب��ا 
�ج���ل �ل��دع��وة �ل�����ص��ري��ع��ة مل��ا يعادله 
�أوروب������ي������ا«.     جت���در �لإ�����ص����ارة �إىل 
�لتخلي  فرن�صا  من  تطلب  مل  �أنها 
عن مركزها كع�صو د�ئم يف جمل�ش 
�لأمن، �أو و�صع حقها يف �لنق�ش يف 

اأنظمة االأ�سلحة
 االأوروبية متنافرة

�أوروبية،  ق���وة  لتحقيق  �أخ�����ري�،     
يجب �أول �صمان �ن �أنظمة �لت�صلح 
ق���ادرة على  �لأوروب��ي��ة  يف �جليو�ش 
من  �لبع�ش  بع�صها  م��ع  �لتو��صل 
�أجل �لتن�صيق. وهذ� لي�ش هو �حلال 
�لر�هن.  �ل��وق��ت  يف  �لط���الق  على 
ف��الأ���ص��ل��ح��ة �لأوروب�����ي�����ة مي��ك��ن �ن 

خدمة �لحتاد �لأوروبي.
ا     ومع ذلك، ل ُيزيل خطابها غمو�صً
بو��صنطن:  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  م��ع��ي��ًن��ا 
“�ملظلة  �أن  ت���الح���ظ  ج���ه���ة،  م����ن 
من  تغلق”،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة 
تقدمي  يف  ��صتمرت  �أخ���رى،  ناحية 
باعتبارها  �لأوروب����ي  �لتدخل  ق��وة 
�لناتو”  ح���ل���ف  د�خ�������ل  “دعامة 
�أمريكا(.  مع  بالتقا�صم  )وبالتايل 

لعمل �أوروب��ي.    من ناحية �أخرى، 
ف����اإن �ل�����ص��رب��ات ع��ل��ى ���ص��وري��ا، بعد 
�لهجمات �لكيمياوي������ة، �لتي قررها 
و�إميانويل  تر�مب  دون��ال��د  م��وؤخ��ر�ً 

ماكرون..
�نه  على  ب��رل��ن  يف  �لتاأكيد  يت�����م   
لأملانيا،  ذل����ك  ت�����ص��ور  مي�����ك��ن  “ل 
قدمتها  �لتي  �مل���ربر�ت  كانت  مهما 

�لدولتان«.

يف  �لأملانية  �مل�صاركة  بو�بة  وحدها 
مهمة خا�صة. لن يتم �لتحايل على 
�لقو�عد �لد�صتورية �لأملانية.. ومع 
ذلك، نحن ن�صعى �ىل ربط �لعقيدة 
بال�صيا�صة  �لأمل���ان���ي���ة  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة 

�لأوروبية«.
للجي�ش  ه�����ذ�، مي��ك��������������������ن  ووف�����ق     
مبو�فق�������������ة  �ل���ع���م���ل،  �لمل������اين 
�أممّية  بعث����������ة  �إط��ار  يف  �لربمل��������ان، 
ع��ل��ى �أ���ص��ا���ش �ل��ف�����ص��ل �ل�����ص��اب��ع من 
ميثاق �لأمم �ملتحدة. وميكن �أي�صا 
��صتجابة  دول�����ة  ل��ن��ج��دة  ي���ه���ّب  �أن 
لطلبها، ود�ئما وفقا لقو�عد �لأمم 

�ملتحدة. 
كما ي�صمح بند يف �لد�صتور �لأملاين 
ب��ت��ق��دمي دعمه  ل��ل��ج��ي�����ش �لأمل�������اين 

دعت اىل التحدث ب�سوت واحد:

الدفاع الأوروبي: اجنيل مريكل تف�سي نواياها...!
الدول االأوروبية يف جمل�س االأمن الدويل يجب اأن تكون �سوًتا للمواقف االأوروبية ولي�س الوطنية

�وروبا �لدفاع م�صروع حيوي مل�صتقبل �لقارة �لعجوز

�نظمة �جليو�ش �لوروبية متنافرة

مريكل هذه روؤيتي للحلم �لوروبي قوة �وروبية خارج �لطل�صي هدف بعيد �ملنال

�جلي�ش �لملاين �مل�صاركة حتت �صلطة �لربملان

بناء �وروبا قادرة على مو�جهة م�صتجد�ت �لعامل

اأخطر تهديد يكمن يف ال�ستيلء الرقمي 
على البنية التحتية من قبل قوة اأجنبية

 اإحداث »جمل�س اأمن اأوروبي« 
تتناوب على ع�سويته دول االحتاد 

 �سمان قدرة اأنظمة الت�سلح يف اجليو�س 
الأوروبية على التوا�سل من اأجل التن�سيق

 ي�سكل اإن�ساء �سندوق الدفاع الأوروبي 
خطوة كبرية اإىل الأمام على طريق طويلة 

�سينح�سر جمل�س االأمن االأوروبي 
يف ع�سر دول اأع�ساء ورمبا اأقل 

تكون  اأن  دون  من    
عر�ست  متفائلة، 
اأجن�����ي�����ال م���رك���ل 
ب���و����س���وح روؤي��ت��ه��ا 
باعتبارها  الأوروب��ا 
عامليًا”،  “العبًا 
قادرة على التحدث 
ب���������س����وت واح������د 
نف�سها  عن  والدفاع 
يف  االأم����ر  ل���زم  اإذا 

عامل خطر.

•• الفجر - اميانويل برييتا 
ترجمة خرية ال�سيباين
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هناك  �جلمهور،  يف  ملتهبا  �جل��و  ك��ان 
وينفري،  �أوب������ر�  ب����ن،  ����ص���ون  م����ادون����ا، 
�لق�ش جي�صي جاك�صون وعدد من كبار 
�ملالكمة  مقابالت  �أنظم  �ل�صخ�صيات. 
لأنني من �ملعجبن، كان ي�صرح حينها 
�لأكرث  �ل�صفقة”  “فن  كتاب  م��وؤل��ف 
لأن �جلمهور  �أم��ر مثري،  “�إنه  مبيعاً، 
م���وج���ود، ح��ا���ص��ر ف���ع���ال، ي��ت��ف��اع��ل، ل 

عالقة لالأمر بالأوبر� �أو �لباليه .. »

الفرجة على الطريقة االأمريكية
�مرب�طور  ي�صيف  ك��ي��ن��غ،  دون  م��ع     
يتعلم  ق��و���ص��ه:  �إىل  خ��ي��ط��ا  �ل��ع��ق��ار�ت 
�أ�صا�ش �ل�صو بيزن�ش. �لقاعدة ب�صيطة، 
ين�صها: لإر�صاء �جلمهور  وتر�مب مل 
كينغ،  دون  ل���ه  ����ص���رح  �مل������ال،  وك�����ص��ب 
بال�صربة  �لن��ت�����ص��ار�ت  جتنب  ينبغي 
وعلى  �لأوىل.  �جل��ول��ة  يف  �ل��ق��ا���ص��ي��ة 
على  �حلفاظ  �ل�صروري  من  �لعك�ش، 
ت�صاعدي،  ن�صق  و�ع��ت��م��اد  �ل��ت�����ص��وي��ق، 
باملفاجاآت،  و�حتافه  �جلمهور،  و�إلهاب 
و�ل����رت�ج����ع����ات، وت��ق��ل��ب��ات �لح������د�ث، 
�لطريقة  ع��ل��ى  ف���رج���وي  ع���ر����ش  �أي 
“مبار�ة”  وت�صتجيب  �لم��ري��ك��ي��ة؟    
لهذ�  �أون  ج��ون��غ  كيم  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
قمة  عقد  نظرياً  �مل��ق��رر  )م��ن  �لنمط 
 12 يف  �ل�صمايل  �لكوري  �لنووي  ن��زع 
يونيو يف �صنغافورة(. يف �لبد�ية، �صّخن 
و�صتمه،  وحت���د�ه،  خ�صمه.  �لأم��ري��ك��ي 
و�خ��اف��ه، و�صخر م��ن��ه، ووج���د ل��ه لقًبا 
قبيحا: “ �لرجل �ل�صاروخ!”، ثّم بن 
قبوله  تر�مب  �أعلن  و�صحاها،  ع�صية 
�ل�صمايل  �ل��ك��وري  بالزعيم  �لج��ت��م��اع 
ف��ه��ذ� ���ص��يء م��ف��ي��د ل���ل���ع���امل.     ولكن 
يلغي  م��اي��و، قنبلة ج��دي��دة:   24 ي��وم 
 ... م�صاركته  �لأب��ي�����ش  �ل��ب��ي��ت  ���ص��اك��ن 
مع عدم ��صتبعاد �ن يلتقي كيم يف يوم 
ما. وبعد ب�صع �صاعات، حتول جديد: 
�أخري� يو�فق تر�مب على مقابلة كيم. 
�ملالكمان لي�صا فوق �حللبة بعد، لكن 
�لعامل معّلق ملبار�تهما، معركة �لقرن.     
�لأمر  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  �إىل  بالن�صبة 
�ملهم لي�ش كوريا �ل�صمالية، ول نتيجة 
�أي مفاو�صات، كما يوؤكد يف نيويورك، 
هنرت  بكلية  �لأ���ص��ت��اذ  بول�صكي،  �آن���درو 
�لأمريكين.  �ل��روؤ���ص��اء  يف  وخم��ت�����ش 
و�إبقاء  �لهتمام،  �حتكار  هو  يهمه  ما 
و�ل��ع��امل حمبو�صة”.  �أم��ري��ك��ا  �ن��ف��ا���ش 
حديث  ل  �لأق�������ل،  ع��ل��ى  �لث����ن����اء،  يف 
ملكتب  �لرو�صي”  “�لتحقيق  ع����ن 
�ملدعي  بقيادة  �لفيدر�يل،  �لتحقيقات 

�خلا�ش مولر ...

الرهان ال�سخم للت�سريعية
   ل���ك���ن م����ا �ل�������ذي ي��ف��ع��ل��ه ت����ر�م����ب؟ 
�لذي  �ل���وق���ت  يف  ي���دّب���ر؟  م��ك��ي��دة  �أي 
باأ�صره  �ل���ع���امل  �ع���ن���اق  ف��ي��ه  ت�����ص��رئ��ب 
للرئي�ش  ف���اإن  �ل���ك���وري،  �مل�صل�صل  �ىل 
فكرة  �مل����ت����ح����دة  ل����ل����ولي����ات   45 �ل������� 
�لن�صفية  �لنتخابات  ت�صغله:  و�ح��دة 
)منت�صف �لولية(. يف نوفمرب ي�صوت 
�لأم���ري���ك���ي���ون ل��ت��ج��دي��د ث��ل��ث جمل�ش 
وجمموع  ع�������ص���و�(   100( �ل�����ص��ي��وخ 

435 ع�صو� من جمل�ش �لنو�ب.
ه����زم  �إذ�  �����ص����خ����م:  �ل������ره������ان  �إن     
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون �جل���م���ه���وري���ن يف 
�ملجل�صن �صعب لكن لي�ش م�صتحيال، 
�لعزل  لإج����ر�ء�ت  ُتفتح  �لطريق  ف��اإن 
�لرئي�ش.  �إز�ح�����ة  �إىل  ي����وؤدي  ق��د  مم��ا 
“�لتحقيق  على  يرتكز  �لتطور  وه��ذ� 
روبرت  �خل��ا���ش  للمدعي  �لرو�صي” 
منهجي.  ب�صكل  يتو��صل  �ل��ذي  مولر، 
قبل  م��ول��ر  ت��ق��ري��ر  ين�صر  �ل  ومي��ك��ن 
تر�مب،  �د�ن  م��ا  و�إذ�   .2019 ع���ام 
رئا�صته  م����ن  �ل����ث����اين  �ل��ن�����ص��ف  ف�����ان 
تر�ّصحه  �حتمال  عن  ناهيك  �صتتاأثر، 
2020.    نحن  لإع���ادة �نتخابه ع��ام 
�لر�هن،  �لوقت  يف  بعد..  هناك  ل�صنا 
�لدميقر�طي  �حل���زب  ن�صطاء  �نطلق 
�أملهم:  �لن���ت���خ���اب���ي���ة.  �حل���م���الت  يف 
حم��و ه��زمي��ة ه��ي��الري ك��ل��ي��ن��ت��ون عام 

ه��ل تعاون  �لأخ��ري��ن:  �لقطعتن  م��ع 
عمليا  ت��ر�م��ب  حا�صية  �أع�����ص��اء  بع�ش 
مع رو�صيا لتغيري م�صار �لدميقر�طية 
“�لتحقيق  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ة؟    ل �صك 
تر�مب  دون��ال��د  قلق  يثري  �لرو�صي” 
ي��ب��دي��ه. �ول، �ن  �أك����رث مم���ا  وي���وؤرق���ه 
�صخ�صية  مولر  روب��رت  �لنزيه  �ملدعي 
وتقارير  ت��ره��ي��ب��ه��ا،  ي�����ص��ع��ب  ���ص��ل��ب��ة 
فيتنام،  ح��رب  �أث��ن��اء  �ملتمّيزة  خدمته 
ت�����ص��ه��د ع��ل��ى ذل����ك. ���ص��اب��ط يف �صالح 
ي��ت��ط��وع د�ئًما  ك���ان  �ل��ب��ح��ري��ة،  م�����ص��اة 
و”�لعمليات  �مل�صتحيلة  باملهام  للقيام 
بارد  ب��دم  ينفذها  �لتي  �لنتحارية”، 
)يف ذلك �لوقت، دونالد تر�مب، تدّبر 
�م��ره وه��رب من �جلندية(.    م�صدر 
�لتحقيق  �صبح  �لرئي�ش:  �آخر لنزعاج 
�أي  ت�����ص��م��ن  غ���ري حم�����دود �ذ مي��ك��ن 
لو  حتى  �ملحققن،  قبل  م��ن  �كت�صاف 
مل يكن يتعلق بامللف �لرو�صي، يف ملف 
�لف�صاد  �صبهات  �ن  و�حل����ال  �لدع�����اء. 
وغ�صل �لأمو�ل �صاحبت رجل �لأعمال 
 ... �ملهنية  حياته  ب��د�ي��ة  منذ  ت��ر�م��ب 
على  �ملحققون،  يت�صاءل  معجزة  فباأي 
�صبيل �ملثال، باع دونالد تر�مب بقيمة 
ولية  يف  ف��ي��ال  دولر  م��ل��ي��ون   100
�لرو�صي  �لأول��ي��غ��ار���ش  �إىل  ف��ل��وري��د� 
نادي  )�صاحب  ريبولوفليف  دمي��رتي 
�أربع  قبل  ��صرت�ها  قد  وك��ان  موناكو( 

�صنو�ت ب� 40 مليون؟

»حممد علي ال�سيا�سة«
ل��رت�م��ب: حماميه  �أخ���رى     ه�صا�صة 
�ل�صخ�صي �ل�صابق مايكل كوهن. �لذي 
�ل��ذي كان قد دفع  ��صتهر موؤخر�، هو 
�إىل �ملمثلة �لباحية  �ألف دولر   130
�صتورمي د�نيلز لإ�صكاتها عن عالقاتها 
�لرئي�ش.     يف  �ل�صابقة مع  �جلن�صية 
�لتحقيقات  م��ك��ت��ب  د�ه����م  �أب���ري���ل،   9
�ل����ف����ي����در�يل م��ك��ات��ب��ه يف ن���ي���وي���ورك، 
�لوليات  باملرة يف  �إج��ر�ء غري ماألوف 
�ملتحدة، حيث يحمي �لقانون �لعالقة 
�إدو�رد  يقول  و�ملحامي.  �حلريف  بن 
�لأمريكي  �لفيدر�يل  �ملحامي  �صتري، 
�ل�����ص��اب��ق و�أح����د �خل����رب�ء �ل��ب��ارزي��ن يف 
�جلرمية �ملنظمة و�لف�صاد وجنح ذوي 
�لياقات �لبي�صاء: “ل يد �نه كان لدى 
�ملحققن عنا�صر ومعطيات من �لثقل 
�صمحت لقا�صين متتالين �لذن بهذ� 

�لتفتي�ش �ملفاجئ«. 
ف�����ان حرفية  ذل������ك،  ع���ل���ى  ع������الوة     
�صوؤ�ل.  ب��ات��ت حم��ل  ك��وه��ن  �مل��ح��ام��ي 
�لأرجح �أن �ملعني بالأمر، �لذي كان له 
تر�مب(،  )منهم  فقط  حرفاء  ثالثة 
�ن  �ل��ب�����ص��ي��ط،  �مل�صت�صار  دور  ل��ع��ب  ق��د 
مل ي��ك��ن �ل����ص���م �مل�����ص��ت��ع��ار. وم����ن بن 
كوهن،  تلقاها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ث��رية  �مل��ب��ال��غ 
�ألف دولر،   500 �حد�ها  بلغت قيمة 
�ل�����ذي �����ص���رتع���ى �لن���ت���ب���اه.  وق����د مّت 
�لرئا�صية  �لن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  حت��وي��ل��ه، 
عام 2016، من �صركة رو�صية بقيادة 
رو�صي  �أوليغار�ش  فيك�صلربغ،  فيكتور 
مقّرب من فالدميري بوتن. ويخل�ش 
�مل���دع���ي �ل�����ص��اب��ق ���ص��ت��ري، �ل�����ذي يرى 
�أ�صهر  ل��ع��دة  ي�صتمر  ق��د  �لتحقيق  �ن 
على  ن��ر�ه  “ما  �ن  ي�صتخل�ش  �أخ���رى، 
�لأرج���ح جم��رد قمة  ه��و على  �ل�صطح 
جبل �جلليد«.    يف منزله يف كليفالند، 
�ل�صحفي  فيه  ��صتقبل  �ل��ذي  �أوه��اي��و، 
�لأمريكي �لذي جاء ليحاوره، قام دون 
“�صوف  جزئيا:  متطابق  بتكّهن  كينغ 
�ل��رو���ص��ي عامن،  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ي�����ص��ت��م��ر 
ول��ن ي��ج��دو� �صيًئا على �لإط����الق.. يف 
�لكبري،  فمه  ت��ر�م��ب  �صيفتح  �لث��ن��اء، 
ويف  بالكلمات،  وي��دّوخ��ه��م  وميطرهم 
ل  �ل��رج��ل  لأن  �صيحطمهم،  �لنهاية، 
ي�صتطيع  �أح����د  ل   ... ت��وّق��ع��ه  مي��ك��ن 
حممد  �إن���ه   ... خ��ط��اه  ع��ل��ى  ي�صري  �أن 
فم  �أعجبك  هل  �ل�صيا�صة.  كالي  علي 
�صفاه  �صتحبون  لعلي؟  �لكبري  لويفيل 

نيويورك لرت�مب!«.
عن الك�سربي�س

تفاوؤلهم  ك���ان  �أ���ص��ه��ر،  م��ن��ذ   .2016
خالل  �نت�صار�تهم  تدفعهم  و��صًحا: 
يف  �جل��زئ��ي��ة  �لت�صريعية  �لن��ت��خ��اب��ات 
ولية  )�ألب��ام��ا،  �جلمهورين  معاقل 
��صتطالعات  وتتوقع   ،)... بن�صلفانيا 
باأ�صبقية  ت��ق��دم��ه��م،  �لخ����رية  �ل�����ر�أي 
نوفمرب  يف  ب���امل���ائ���ة   15 �إىل  ت�����ص��ل 
)ل���ون  �أزرق  م����ّد  م���وج���ة  �ي  �ل����ق����ادم، 
ب��وم...! يف �صهر  �لدميوقر�طين(.    
م���اي���و، ت���وق���ع ����ص��ت��ط��الع��ان ل���ل���ر�أي، 
ولأول  �إن،  �إن  و�صي  روي��رتز  ن�صرتهما 
مرة، فوز �جلمهورين. �فرت��ش يرّبره 
�لذي هو ل�صالح  �لتق�صيم �لنتخابي، 
بو�صوح،  �لكبري”.  �ل��ق��دمي  “�حلزب 
حتى يفوز، على �لدميقر�طين �لفوز 
باملائة   55 �إىل  ب��امل��ائ��ة   53 ب��ن�����ص��ب��ة 
�لوطني،  �مل�صتوى  على  �لأ���ص��و�ت  من 
�ل��غ��رف��ت��ان يف  �صتبقى  ذل����ك،  وخ����الف 

قب�صة �جلمهورين.

»االقت�ساد ي�سر على ما يرام«
   يف �لأ�صبوع �ملا�صي، عاد دونالد تر�مب 
وتيني�صي،  ت��ك�����ص��ا���ش  يف  �حل��م��ل��ة  �إىل 

�ملعركة  نتيجة  ح���ول  حت���وم  ن��وف��م��رب، 
�ل���ق���ان���ون���ي���ة ب����ن �ل���رئ���ي�������ش و�مل���دع���ي 
�خل��ا���ش روب����رت م��ول��ر، �ل���ذي يحقق 
رو���ص��ي��ا. ولئن  م��ع  �ل��ت��و�ط��وؤ  �صبهة  يف 
ك����ان ي��ب��دو ق���د ك�����ص��ب م��ع��رك��ة �ل����ر�أي 
من  �صجر  �ن��ه  �صك  فال  موؤقتاً،  �لعام 
�لإعالمية  وتغطيته  �لتحقيق،  تعقيد 
منع  �لرئي�ش  ي�صتطيع  ل  �ل��ط��اغ��ي��ة، 

�ملاكينة �لق�صائية من �أخذ جمر�ها.
لعبة  �م��ام  �لق�صية: نحن  لنلّخ�ش     
بازل بثالث قطع. �أوًل، ثبت �أن رو�صيا 
تدخلت ب�صكل مبا�صر يف �نتخابات عام 
2016 �لرئا�صية على ح�صاب هيالري 
تر�مب.  دون��ال��د  ل�صالح  �أي  كلينتون، 
ثانياً، ثبت �أي�صاً �أن �لعديد من �أع�صاء 
برو�صيا،  “مرتبطون”  فريق �لرئي�ش 
يف عالقات جتارية م�صبوهة. �أحدهم، 
بالف�صاد، ميكن  �ملتهم  مانافورت،  بول 
�أن يق�صي بقية حياته يف �ل�صجن �ل ... 
�إذ� تعاون مع �ملحققن وفقاً لإجر�ء�ت 
و�أخري�ً، ي�صعى  “�لعرت�ف بالذنب”. 
كانت  �إذ�  م���ا  م��ع��رف��ة  �إىل  �مل��ح��ق��ق��ون 
�ل��ق��ط��ع��ة �ل��ث��ال��ث��ة م���ن �ل��ل��غ��ز تتالءم 

باملائة.   21 �إىل  ب���امل���ائ���ة   35 م����ن 
�نهيار”،  ح���دوث  ��صتبعاد  ميكن  “ل 
يحذر رج��ل �لأع��م��ال.    يف نيويورك، 
نف�ش  ب���د�أت  �صرتيت،  وول  جانب  م��ن 
قلقون  “�ملمولون  ُت�صمع:  �لأ����ص���و�ت 
�مل���وؤ����ص���ر�ت م��ث��ل �رتفاع  ب��ع�����ش  ب�����ص��اأن 
�أو قرو�ش �ل�صيار�ت،  قرو�ش �لطالب 
مدير  ي��ق��ول  بخري”،  تب�صر  ل  �ل��ت��ي 
�صندوق ��صتثمار، يف�صل عدم �لك�صف 
“يف  عن هويته. وي�صيف هذ� �ملُطّلع: 
���ص��رتي��ت، حيث  ك��ل �لح�����و�ل، يف وول 
تر�مب، على عك�ش �لعتقاد �ل�صائد، ل 
يحظى بحب كبري، فاإن �لبع�ش يحلم 
بتنظيم �نزلق وتدحرج لالأ�صو�ق من 
�صاأنه �أن ي�صل �لرئي�ش قبل �لنتخابات 

للمتابعة. �لن�صفية”.. 

قاعدة انتخابية �سلبة
�مل��ق��اب��ل، يعتمد  �ل��ب��الد، يف     يف عمق 
�صلبة،  �نتخابية  قاعدة  على  �لرئي�ش 
ون�صف.  ع��ام  منذ  تت�صاءل  مل  و�ل��ت��ي 
وتالحظ �لكاتبة �ليمينية هيذر ماك 
دونالد، �ملتخ�ص�صة يف �حلرب �لثقافية 

خارقة  �قت�صادية  خلفية  على  مبحر� 
�ملتحدة بثاين  �ل��ولي��ات  ل��ل��ع��ادة. مت��ر 
�أط����ول ف���رتة من��و يف ت��اري��خ��ه��ا )ت�صع 
-1991 �لعقد  ف��رتة  بعد  ���ص��ن��و�ت(، 

بيل  عهد  يف  ���ص��ن��و�ت،  )ع�صر   2001
كلينتون(. ثقة �لأ�صر و�ملوؤ�ص�صات قوية، 
يف حن ت�صهد �لبطالة )3.9 باملائة( 
�أدنى م�صتوياتها منذ �صبعة ع�صر عاما، 
مب��ا يف ذل���ك ب��ن �ل��الت��ي��ن��و���ش )4.8 
باملائة( و�لأمريكين �ل�صود )6 فا�صل 
6 باملائة(. �أخرًي�، �أخبار �صارة لدونالد 
�ليه  يعزون  �لأمريكين  ثلثا  تر�مب: 

�ل�صحة �لقت�صادية �جليدة للبالد. 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ش  و����ص��ن��ط��ن،  يف     
برتر�ند  �ل�������دويل،  ل��ل��ب��ن��ك  �ل�����ص��اب��ق 
بادريه، �لذي �أن�صاأ �صندوًقا ��صتثمارًيا 
ين�ّصب  �مل�صتد�م،  لالقت�صاد  ا  خم�ص�صً
�لمر: “�لقت�صاد جيد، بل جيد جد�، 
�إنعا�ش من خالل  تر�مب خطة  و�صع 
يف  �لقيود  و�إل��غ��اء  �ل�صر�ئب  تخفي�ش 
مو�صوعيا  �لق��ت�����ص��اد  ي��ك��ن  مل  ح���ن 
�إىل  �إ�����ص����ارة  يف  ذلك”،  �إىل  ب��ح��اج��ة 
�لتخفي�ش يف �ل�صريبة على �ل�صركات 

يعرتف  �لع�صرين،  �ل��ق��رن  خم�صينات 
كان  �لآن،  �ىل  �ل�صيا�صية.  مب��و�ه��ب��ه 
ذكياً مع جمهور �لناخبن: لقد �أر�صى 
�أكرث  بقو�نن  �لدينين  �لأ���ص��ول��ي��ن 
و�أ�صعد رجال  �صر�مًة �صد �لإجها�ش، 
�لأعمال باإ�صالحه �ل�صريبي، وطماأن 
�ل�صعبوية  بخطبه  �ل��ب��ي�����ش  �ل��ك��ه��ول 
�صد �لأق��ل��ي��ات �ل��ع��رق��ي��ة.    باخت�صار، 
بالن�صبة  �صيء  ب��اي  بعد  �لفوز  يتم  مل 
�حلملة  �أن  خ��ا���ص��ة  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن، 
بد�يتها.  يف  للجمهورين  �لنتخابية 
ولكن، كما ي�صرح �ملعلق �ل�صيا�صي ل�صي 
تر�مب  ي�صتطيع  زيليزر،  �إن جويل  �إن 
�لعتماد على ثالث كتائب على �لأقل 
و�ل�صعد�ء  �ملتحفزين  �لنا�صطن  م��ن 
�لإجنيلين،  �مل�����ص��ي��ح��ي��ن  ب��ح�����ص��اده: 
�لأ�صلحة،  حليازة  �ملوؤيدين  و�لن�صطاء 
للهجرة.  �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ن  و�مل��ع��ار���ص��ن 
�صتكون  ت���ر�م���ب،  مل��ن��اه�����ص��ي  بالن�صبة 

�ملعركة �صعبة.

ماكينة ق�سائية
   ذ�ت �ل�صكوك �لتي ترتبط بانتخابات 

ب��ن �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ن و�مل��ح��اف��ظ��ن، �إنهم 
ممتنون له لأنه �عتمد ت�صدد� حقيقًيا 
يف �حلرب �صد �لهجرة غري �ل�صرعية. 
و��صادت بانه، على �لرغم من �ل�صغط 
�ل����ه����ائ����ل ل���ل���ي�������ص���ار، ك����ان����ت ل���رت�م���ب 
�صارمة  تعليمات  لتوجيه  �ل�صجاعة 
�لوطني  و�لأم������ن  �ل���ع���دل  وز�رة  �إىل 
�مل�����ص��وؤول ع��ن ح��م��اي��ة �حل����دود لو�صع 
ح���د ل���رت�خ���ي م���ا ب��ع��د ع����ام 1968.     
روؤية  �لأمريكين  �لكثري من  لقد مّل 
م��ن خالل  ت��ت��ح��ول  �ل��ي��وم��ي��ة  حياتهم 
�ل���وج���ود �مل��ت��ن��ام��ي ل��ل��م��ه��اج��ري��ن غري 
ومعظمهم  �مل���ه���رة،  غ���ري  �ل�����ص��رع��ي��ن 
يتاأمل  وخ�����ص��و���ص��ا،  �ملك�صيكين.  م��ن 
�لنخبة  �أن  ح���ق���ي���ق���ة  م�����ن  �ل����ن����ا�����ش 
�لدميقر�طي  �حل���زب  يف  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة 
�أ�صا�ش �أنهم  تنعتهم بالعن�صرين على 
طرد  �أي  �ل��ق��ان��ون،  تطبيق  ي��دع��م��ون 

�جلانحن و�ملجرمن.
�لعلوم  ��صتاذ  يعرتف  نيويورك،  يف     
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة �أن�������درو ب��ول�����ص��ك��ي، �ل���ذي 
تر�مب،  �أ���ص��ل��وب  مطلقا  ي�صت�صيغ  ل 
منذ  عن�صرية  �لأك���رث  �ل�صيا�صي  �ن��ه 

تر�مب وهيالري يف �خر مناظرة بينهما بول مانافورت �ملتهم بارتكاب ف�صاد

دون كينغ ودونالد تر�مب

حماميه �ل�صخ�صي �ل�صابق مايكل كوهن دميرتي ريبولوفليف �صاحب نادي موناكودون كينغ يتوقع فوز حممد علي �ل�صيا�صة

�جتماع �نتخابي لرت�مب

اعرتاف باملواهب ال�سيا�سية الأكرث ال�سيا�سيني عن�سرية منذ خم�سينات القرن الع�سرين 
اأخبار �سارة لدونالد: ثلثا االأمريكيني ين�سبون اإليه ال�سحة االقت�سادية اجليدة للبالد

ت�ستجيب »مباراة« دونالد ترامب وكيم جونغ اأون اإىل موا�سفات عر�س فرجوي على الطريقة االأمريكية

يف وول �سرتيت، يحلم البع�س بتنظيم انزلق 
للأ�سواق ي�سل الرئي�س قبل النتخابات الن�سفية

الأمر املهم لي�س كوريا ال�سمالية واإمنا احتكار 
الهتمام ووقف احلديث عن التحقيق الرو�سي

لإر�ساء اجلمهور وك�سب املال، الت�سويق وتفادي 
النت�سارات بال�سربة القا�سية يف اجلولة الأوىل 

ال ي�ستطيع وقف املاكينة الق�سائية:

اأي املكائد يدّبر »حممد علي كلي« ال�سيا�سة...؟
•• الفجر - خرية ال�سيباين

“زمالء” يف ال�سراء      ال نن�سى اأبًدا اأن دون كينغ ودونالد ترامب 
86 عاما، ال  وال�سراء، ويف احلياة واملوت. احلجة: يبلغ من العمر 
يزال املنظم ال�سابق ل�سهرات املالكمة املحرتفة، يدافع ب�سرا�سة عن 

له،  قلته  ما  »هذا  منزله.     يف  التقاه  ل�سحفي  كينغ  دون  العظمة 
 ... اال�سود  مثل  معك  يتعاملون  الرئي�س،  �سيدي  االآن،  لرتامب:” 
ان كنت  اأو  تقوله  ما  يهم  اأ�سودا: ال  تكون  اأن  يعنيه  ما  تعلم  وانت 
ال�سيطان متاما!    اأنت مذنب م�سبقا، مذنب مثل  بريئا.. يف عيونهم، 
تعود العالقات بينه وبني الرئي�س اإىل الثمانينات املجيدة. يف ذلك 

�سريكه ال�سابق، والذي نظم معه مقابالت يف الفن النبيل. “عندما 
اال�ستبل�سمنت   اأن  له  قلت  م��رة،  اآخ��ر  ترامب  ال�سيد  اإىل  حتدثت 
الفيدرايل،  التحقيقات  ومكتب  والدميقراطيني  ال�سحافة  يفهم: 
يف  ي�ستمر  رو�سيا،  مع  للرئي�س  مزعومة  �سالت  يف  يحقق  ال��ذي 
الكذب، و�سيفعل كل �سيء الإ�سقاطه”، تباهى موؤخرا امل�ساب بجنون 

التي  الكازينوهات  يف  املالكمة  مباريات  معا  ينظمان  كانا  الوقت، 
ميلكها “اأمر مانهاتن” يف اتالنتيك �سيتي نيو جر�سي: ترامب تاج 
1987، ا�ست�سافت  حمل وترامب ب��الزا.    ذكريات ال تن�سى: عام 
مرافق ترامب ما ال يقل عن �ستة نهائيات بطولة العامل. يف اإحدى 

الليايل، حطم مايك تاي�سون )21 عاًما( خ�سمه يف 91 ثانية،
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الإمارات تتقدم 5 مراتب اإىل املركز 30 عامليا يف قدرتها على جذب ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر

�لتنمية �مل�صتد�مة 2030.
�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ت��دى  وي���وف���ر  
فر�صة   2018 �لعاملي  للبيانات 
عالقات  ���ص��ب��ك��ة  ل���ب���ن���اء  م��ث��ال��ي��ة 
و������ص����ع����ة م�����ع ن���خ���ب���ة ب���������ارزة من 
و�ل�صركات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��ن��ظ��م��ات 
و�مل����وؤ�����ص���������ص����ات، وجم���م���وع���ة من 
�إىل جانب  �مل��رم��وق��ة،  �جل��ام��ع��ات 
من  ورو�د  و�ملخت�صن،  �خل���رب�ء 
من  �لبيانات  جم��ال  يف  �لعاملن 

جميع �أنحاء �لعامل. 
�ملتحدة  �لأمم  م���ن���ت���دى  وي���ع���د 
�أهم   2018 �ل��ع��امل��ي  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
جتمع دويل متخ�ص�ش يف �لبيانات 
�لعامل،  م�صتوى  على  و�لإح�صاء 
جل�صاته  خ�����الل  م����ن  وي�������ص���اه���م 
�إر�صاء  على  �ملتخ�ص�صة  �لنقا�صية 
لتعزيز  ح��ا���ص��ن��ة  ع��ل��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
و�لإح�صاء�ت  �لبيانات  م�صاهمة 
�لتنمية  م�����ص��ت��ه��دف��ات  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

�مل�صتد�مة 2030.

•• دبي-الفجر: 

وق������ع������ت �ل����ه����ي����ئ����ة �لحت�������ادي�������ة 
مذكرة  و�لح�������ص���اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
“مو�نئ دبي �لعاملية”  تفاهم مع 
بهدف  ب����دب����ي،  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ق���ر  يف 
ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��م��ا وب���ن���اء عالقة 
��صرت�تيجية لدعم منتدى �لأمم 
 2018 �لعاملي  للبيانات  �ملتحدة 
�لإمار�ت  دولة  ت�صت�صيفه  و�ل��ذي 
�أكتوبر  �صهر  يف  �ملتحدة  �لعربية 
�لقادة  �ملقبل مب�صاركة نخبة من 
و�صناع �لقر�ر و�أكرث من 1500 
خ������ب������ري�ً وخم����ت���������ص����اً يف جم����ال 
خمتلف  من  و�لإح�صاء  �لبيانات 

دول �لعامل.
كل  �لتفاهم  مذكرة  بتوقيع  وقام 
�صعادة عبد �هلل نا�صر لوتاه،  من 
م���دي���ر ع�����ام �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت����ادي����ة 
ورئي�ش  و�لح�����ص��اء،  للتناف�صية 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة مل��ن��ت��دى �لأمم 

�لم���ار�ت  ل��دول��ة  �ملتميزة  �مل��ك��ان��ة 
ودورها يف حتفيز �لتعاون �لدويل 
لتحقيق �لأه��د�ف �لمنائية على 

�مل�صتويات �لعاملية.
ومب�����وج�����ب م�����ذك�����رة �ل���ت���ف���اه���م، 
لت�صليط  �ل���ط���رف���ان  ���ص��ي��ت��ع��اون 
�ل�صوء على جتربة دولة �لإمار�ت 
�ل���ر�ئ���دة   ع��امل��ي��اً ب��الع��ت��م��اد على 
�ل�صيا�صات  ل���ر����ص���م  �ل���ب���ي���ان���ات 
بجميع  م�صتقبلية  خطط  وو�صع 
�مل�����ج�����الت، و�ب���������ر�ز �لإجن���������از�ت 

�ملحلية �لتي حققتها يف �إطار �صعي 
لتحقيق  فيها  �حلكومية  �جلهات 

�لهد�ف �لمنائية �لعاملية. 
توظيف  على  �لطرفان  و�صيعمل 
وتو�صياته  �مل���ن���ت���دى  ن���ق���ا����ص���ات 
�لعاملية  �خلرب�ت  من  و�ل�صتفادة 
�مل���������ص����ارك����ة ف���ي���ه ل���ب���ن���اء ق������در�ت 
و�صقل  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����ك�����ف�����اء�ت 
م��ه��ار�ت��ه��ا وت��ط��وي��ر خ��رب�ت��ه��ا يف 
مبا  وذل��ك  �لح�صائية،  �مل��ج��الت 
ي�صهم يف دفع �جلهود لإيجاد روؤى 
و�صيا�صات م�صرتكة تخدم حتقيق 
�لأه�������د�ف �لمن���ائ���ي���ة، مب���ا فيها 
�لوطنية  �لج���ن���دة  م�����ص��ت��ه��دف��ات 
2021 وخطة  ل��روؤي��ة �لم���ار�ت 

مئوية �لإمار�ت 2071.  
�إطار  يف  �لتفاهم  م��ذك��رة  وت��اأت��ي 
�حل������ر�������ش �مل���������ص����رتك م������ن كال 
�ل��ط��رف��ن ع��ل��ى �ل����ص���ت���ف���ادة من 
�لعاملي،  �مل��ن��ت��دى  ه����ذ�  ف��ع��ال��ي��ات 
�لإمار�ت  دولة  ت�صت�صيفه  و�ل��ذي 
لتكري�ش مكانتها ودورها �لريادي 
وتاأ�صي�ش  �ل��ت��ع��اون  ج�صور  م��د  يف 
�لبيانات  لتبادل  فعالة  ���ص��ر�ك��ات 
لها  �لأمثل  �ل�صتخد�م  وت�صجيع 
ل���دف���ع م�����ص��رية حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 

�ملتحدة للبيانات �لعاملي 2018، 
�صليم  بن  �أحمد  �صلطان  و�صعادة 
و�لرئي�ش  �لإد�رة  جمل�ش  رئي�ش 
“مو�نئ  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
بح�صور  وذل����ك  �لعاملية”،  دب���ي 
�لتنفيذين،  �مل�������در�ء  م���ن  ع����دد 
وجمموعة من كبار �مل�صوؤولن يف 

كال �جلانبن. 
عبد  �صعادة  ق��ال  �ملنا�صبة،  وبهذه 
�هلل نا�صر لوتاه مدير عام �لهيئة 
و�لح�صاء  للتناف�صية  �لحت��ادي��ة 
و�صناعة  ب��ن��اء  مل�����ص��رية  :” دع��م��اً 
�لإمار�ت  دول��ة  تتطلع  �مل�صتقبل، 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب���اأن ت��ك��ون من 
�مل��ن��ط��ق��ة و�ل����ع����امل يف  �أب������رز دول 
�لبيانات  توظيف  وتقنيات  علوم 
�ملجالت،  ك��اف��ة  ويف  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�ً  وذل��ك 
و�صع  على  تن�ش  و�لتي  �لر�صيدة 
مل�صرية  ق���وي���ة  م��ع��رف��ي��ة  �أ����ص�������ش 
�لدولة.  يف  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لتفاهم  م���ذك���رة  ت���اأت���ي  وع��ل��ي��ه، 
�لعاملية  دب����ي  م���و�ن���ئ  م���ع  �ل���ي���وم 
ل����ت����وؤك����د ع���ل���ى ح����ر�����ش �جل���ه���ات 
�لدولة  يف  و�خل��ا���ص��ة  �حلكومية 
لتكري�ش  معاً  بالعمل  و�لتز�مها 

مكانتها �لريادية كقاعدة مركزية 
دورها  وتاأكيد  باملنطقة  للبيانات 
لالبتكار  �لأم���ث���ل  �ل��ت��وظ��ي��ف  يف 
م��ن �أج��ل حتقيق روؤي���ة �لإم���ار�ت 
وحت����ق����ي����ق �ل���ت���ن���م���ي���ة و�ل�����رخ�����اء 
ل�����ص��ع��ب��ه��ا«.  وم�����ن ج���ان���ب���ه، قال 
�صليم،  ب��ن  �أح��م��د  �صلطان  �صعادة 
و�لرئي�ش  �لإد�رة  جمل�ش  رئي�ش 
دبي  م��و�ن��ئ  ملجموعة  �لتنفيذي 
�ل��ع��امل��ي��ة: ن��ف��خ��ر ب�����ص��ر�ك��ت��ن��ا مع 
للتناف�صية  �لحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
��صت�صافة  متكن  يف  و�لإح�����ص��اء 
دولة �لإمار�ت للدورة �لثانية من 
للبيانات  �ملتحدة  �لأمم  منتدى 
2018، وتر�صيخ ريادتها  �لعاملي 
�لعاملية يف خدمة �ملجتمع �لدويل 
و�لإن�صانية جمعاء.  وتكمن �أهمية 
هذ� �حلدث يف كونه �ملن�صة �لتي 
���ص��ت��ن��ط��ل��ق م���ن���ه���ا خ���ط���ط جمع 
لر�صم  �لالزمة  �لبيانات  وتوثيق 

�صيا�صات �لتنمية �مل�صتد�مة. 
وتعزز هذه �ل�صر�كة من م�صاهمة 
م��و�ن��ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ف��ع��ال��ة يف 
�ملتحدة  �لأمم  �أه������د�ف  حت��ق��ي��ق 
من  �نطالقا  �مل�صتد�مة،  للتنمية 
�لتجارة  تنمية  يف  �ل��ع��امل��ي  دورن���ا 

و�ملجتمعات، و�لتز�ما بدعم جهود 
حكومتنا �لر�صيدة وحر�صها على 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  تبني 
من خالل ت�صمينها يف �لأولويات 
�ل������ص�����رت�ت�����ي�����ج�����ي�����ة �ل����وط����ن����ي����ة 
�لوطنية.  �لإمنائية  و�ل�صيا�صات 
ون��ت��ط��ل��ع ق����دم����ا، ب���ال���ت���ع���اون مع 
منتدى  ت��ن��ظ��ي��م  �إىل  ���ص��رك��ائ��ن��ا، 
باأن  تطلعاتنا  م�صتوى  �إىل  يرقى 
يكون �لأبرز عامليا يف ر�صم مالمح 
م�����ص��ت��ق��ب��ل �ل�������ص���ع���وب و�لأج����ي����ال 

�لقادمة.  وتن�ش مذكرة �لتفاهم 
�لعاملية  دب����ي  م���و�ن���ئ  دع����م  ع��ل��ى 
للبيانات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مل��ن��ت��دى 
�لعاملي 2018 وذلك عرب توفري 
�لتي من �صاأنها  �ملو�رد و�خلرب�ت 
لهذ�  متميز  تنظيم  يف  �مل�صاهمة 
�ل��ت��ج��م��ع �ل��ع��امل��ي �لأه�����م يف هذ� 
�ملجال و�لذي يبحث �أثر �لبيانات 
ودوره��ا يف حتقيق �أه��د�ف �أجندة 
 ،2030 �مل�������ص���ت���د�م���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
وب��ال�����ص��ك��ل �ل������ذي ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 

ت�ست�سيفه االإمارات يف اأكتوبر مب�ساركة اأكرث من 1500 خبر وخمت�س من خمتلف دول العامل

موانئ دبي العاملية �سريك ا�سرتاتيجي ملنتدى الأمم املتحدة للبيانات العاملي 2018

�ملبا�صر �لو�ردة �إىل هذه �ملنطقة. �أما من حيث ت�صدير روؤو�ش �لأمو�ل، فقد �أورد 
�أن �إجمايل تدفقات �ل�صتثمار �لأجنبي �ملبا�صر �ل�صادرة من �لإمار�ت  �لتقرير 
�إىل دول �لعامل و�صل �إىل 14 مليار دولر يف عام 2017، لتحل يف �ملركز 21 
�ملرتبة  بذلك  وتتبو�أ   ،2016 ع��ام  يف  موقعها  ع��ن  مرتبتن  متقدمة  عاملياً، 
�لأوىل على م�صتوى منطقة غرب �آ�صيا، م�صتحوذة على ما ن�صبته %41.9 من 

�إجمايل �ل�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة �ل�صادرة من هذه �ملنطقة.
�لو�ردة  �ملبا�صر  �لأج��ن��ب��ي  �ل�صتثمار  تدفقات  �صهدت  �ل��ع��امل��ي،  �ل�صعيد  وعلى 
تر�جعاً ملحوظاً خالل عام 2017 مقارنة بعام 2016 مبقد�ر 438 مليار 
عام  يف  دولر  مليار   1،867.5 من  قيمتها  لترت�جع   ،23% وبن�صبة  دولر 
2017، وهذ� �لرت�جع يتناق�ش  1،429.8 مليار دولر يف عام  �إىل   2016
ب�صكل �صارخ مع متغري�ت �لقت�صاد �لكلي �لأخرى، �لتي �صهدت حت�صنا يف عام 

قدرة �لدولة على �أن تكون لعباً موؤثر�ً يف حركة �ل�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة 
�لو�ردة و�ل�صادرة على �ل�صعيدين �لإقليمي و�لعاملي.

�أن دولة  �لتقرير تو�صح  �ل��و�ردة يف  �لأرق��ام  ق��ر�ءة وحتليل  �أن  و�أ�صاف معاليه 
�ل�صتثمار  تعزز مكانتها يف م�صهد  �أن  �ملا�صي  �لعام  ��صتطاعت خالل  �لإم��ار�ت 
5 مر�تب من حيث قدرتها على جذب  �لعاملي، حيث تقدمت  �ملبا�صر  �لأجنبي 
�ل�صتثمار�ت لت�صبح يف �ملرتبة 30 عاملياً، ومرتبتن من حيث موقعها �لعاملي 
عامليا، حمافظة   21 �ملركز  لت�صبح يف  �مل�صدرة لال�صتثمار�ت  �ل��دول  قائمة  يف 
على موقعها يف �صد�رة �لدول �لعربية يف �ل�صتثمار�ت �ل�صادرة و�لو�ردة، م�صري�ً 
�إجن��از�ً مهماً يف �صوء  �لدولة تعترب  �لتي حققتها  �لنتائج  �أن هذه  �إىل  معاليه 
�لرت�جع �لعاملي �لكبري بن�صبة %22 �لذي �صهدته تدفقات �ل�صتثمار �لأجنبي 

�ملبا�صر على �ل�صعيد �لدويل.

•• اأبوظبي - وام:

حلت دولة �لإمار�ت يف �ملرتبة 30 عامليا من حيث قدرتها على جذب �ل�صتثمار 
�لأجنبي �ملبا�صر يف عام 2017، متقدمة 5 مر�تب عن ترتيبها يف عام 2016، 
وفقاً لنتائج تقرير �ل�صتثمار �لأجنبي �ملبا�صر �ل�صادر موؤخر�ً عن موؤمتر �لأمم 

�ملتحدة للتجارة و�لتنمية “�لأونكتاد” لعام 2018.
عام  يف  مبا�صرة  �أجنبية  ��صتثمار�ت  جذبت  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �لتقرير  و�أو�صح 
2017 ت�صل قيمتها �إىل 10.4 مليار دولر �أمريكي، لتحل يف �ملرتبة �لأوىل 
عربياً م�صتحوذة على %36 من �إجمايل �ل�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة �ملتدفقة 
غرب  منطقة  م�صتوى  على  �لثانية  �ملرتبة  ويف  �لعربية،  �ل��دول  جمموعة  �إىل 
�لأجنبي  �ل�صتثمار  �إجمايل تدفقات  %40.6 من  �آ�صيا، م�صتحوذة على نحو 

وعز� �لتقرير هذ� �لنخفا�ش �لعاملي يف تدفقات �ل�صتثمار �لأجنبي   .2017
�حلدود  عرب  و�ل�صر�ء  �لندماج  عمليات  �نخفا�ش  �إىل  جزئية  ب�صورة  �ملبا�صر 
��صتبعاد  بعد  حتى  �أن��ه  �إىل  نف�صه  �لوقت  يف  م�صري�ً   ،22% �إىل  ت�صل  بقيمة 
�ل�صفقات �ل�صخمة �لتي متت مرة و�حدة و�إعادة هيكلة �ل�صركات �لتي �أدت �إىل 
ت�صخيم �ل�صتثمار �لأجنبي �ملبا�صر يف عام 2016، ظل �نخفا�ش عام 2017 
كبري� .. كما �أ�صار �لتقرير �إىل �نخفا�ش قيمة �ل�صتثمار�ت �جلديدة �لتي �أعلن 
وهي  دولر،  مليار   720 �إىل  لت�صل   14% بن�صبة   2017 ع��ام  خ��الل  عنها 

موؤ�صر مهم لالجتاهات �مل�صتقبلية يف م�صهد �ل�صتثمار �لعاملي.
وقال معايل �صلطان بن �صعيد �ملن�صوري وزير �لقت�صاد - يف تعليقه على نتائج 
تقرير �ل�صتثمار �لعاملي 2018 �ل�صادر عن �لأونكتاد - �إن هذه �لنتائج توؤكد 
وتعك�ش  �ملبا�صر،  �لأجنبي  �ل�صتثمار  جمال  يف  ل��الإم��ار�ت  �لريادي  �ملوقع  على 

اأكوا باور و�سركة ال�سن لهند�سة الطاقة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف توليد الطاقة وحتلية املياه

طريان الإمارات تد�سن خدمتها 
اجلديدة اإىل مطار »لندن �ستان�ستد«

•• دبي -وام:

�لدويل  دب��ي  ب��ن مطار  �ليومية  �أم�����ش خدمتها  �لإم����ار�ت  ط��ري�ن  د�صنت 
�إىل   300ER-777 �لبوينج  طائرتها  بو�صول  �صتان�صتد  لندن  ومطار 
يف  �ل�صابعة  �ملحطة  هذه  لت�صبح  �لظهر  بعد  �لثانية  �ل�صاعة  يف  �صتان�صتد 
�ململكة �ملتحدة �لتي تخدمها �لناقلة برحالت منتظمة حيث توفر طري�ن 
�لإمار�ت حاليا ع�صر رحالت يومية �إىل ثالث حمطات يف لندن هي هيرثو 
-777 �لبوينج  وغاتويك و�صتان�صتد. وتعمل �خلدمة �جلديدة بطائر�ت 

�لثالث:  �ل��درج��ات  بتق�صيم  �جلديد  �لد�خلي  �لت�صميم  ذ�ت   300ER
�لأعمال  رج��ال  درج��ة  ومقاعد  �لأوىل  يف  بالكامل  مغلقة  خا�صة  �أجنحة 
ودرجة �صياحية جديدة حيث مت جتهيز �أجنحة �لدرجة �لأوىل باأبو�ب متتد 
من �لأر�ش حتى �ل�صقف وتتميز بلم�صات ت�صميم �أنيقة ومرتفة كما جرى 

حتديث �ملقاعد و�أنظمة �لرتفيه �جلوي يف جميع �لدرجات .
�لد�خلي  �لت�صميم  ذ�ت  �لطائر�ت  عن  �لأوىل  للمرة  �لك�صف  مت  قد  وك��ان 
2017 و���ص��وف ت��ك��ون ه��ذه �ملرة  �جل��دي��د خ��الل معر�ش دب��ي ل��ل��ط��ري�ن 
�لأوىل �لتي يخترب فيها �مل�صافرون من و�إىل �ململكة �ملتحدة هذه �ملنتجات 

�جلديدة.
��صتقبال  حفل  �لطائرة  و�صول  مبنا�صبة  �صتان�صتد  لندن  مطار  يف  و�أقيم 
بح�صور هيوبرت فر�خ، نائب رئي�ش �أول طري�ن �لإمار�ت لد�ئرة �لعمليات 
�لتجارية وريت�صارد جوزبريي نائب رئي�ش �أول طري�ن �لإمار�ت يف �ململكة 
من  وع��دد  �صتان�صتد  لندن  ملطار  لتنفيذي  �لرئي�ش  �أوت���ول  وك��ن  �ملتحدة 

�ملدعوين من كبار �ل�صخ�صيات و�ل�صركاء.
وقال هيوبرت فر�خ : جاء قر�ر �إ�صافة لندن �صتان�صتد �إىل �صبكة �لوجهات 
ب�صكل  �ملحلي  �ملجتمع  �ت�صال  لت�صهيل  �ملتحدة  �ململكة  يف  نخدمها  �لتي 
مبا�صر بعدد من وجهات �لرتفيه و�لأعمال �لأ�صهر يف �لعامل .. ويف �ل�صابق 
كان يتوجب على �مل�صافرين من منطقة �صمال �صرق لندن وحميطها �لتي 
يقطن فيها نحو 7.5 مليون �صخ�ش �أن ي�صافرو� �إىل �ملدينة للو�صول �إىل 
�أمام  �صتتيح  دبي  �إىل  �لرحلة �جلديدة  فاإن هذه  �ليوم  �أما  عاملية  مطار�ت 
�لركاب �إمكانية مو��صلة �صفرهم ب�صال�صة �إىل وجهات طري�ن �لإمار�ت يف 

جميع �أنحاء �ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا و�آ�صيا و�أ�صرت�ليا ونيوزيلند�.

•• دبي-الفجر: 

�ملُطّورة  �ل�صركة  ب���اور  �أك���و�  وق��ع��ت 
ملحطات  و�مل�صغلة  و�ملالكة  �ل��ر�ئ��دة 
�م�ش  �ملياه  وحتلية  �لطاقة  توليد 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع ���ص��رك��ة �ل�صن 
لهند�صة �لطاقة )�إنريجي ت�صاينا( 
وهي �صركة ر�ئدة عاملياً يف �لهند�صة 
�لطاقة  ���ص��ر�ء  و�تفاقيات  �لدولية 
)هند�صة ومتلك وبناء( خالل حفل 

خا�ش يف دبي.   

يف  �لطاقة  لتوليد  ج��دي��دة  فر�صاً 
�ملنطقة.

�لرئي�ش  ب��ادم��ان��اث��ان،  ب���ادي  وق���ال 
و�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف �أك����و� ب���اور: 
�إح���دى  م���ع  ن��ت��ع��اون  �أن  “ي�صرفنا 
جمال  يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة  �ل�صركات 
و�تفاقيات  �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة  �مل���ق���اولت 
����ص���ر�ء �ل��ط��اق��ة )ه��ن��د���ص��ة ومتلك 
�لتفاهم  م���ذك���رة  وت���ب���ّن  وب����ن����اء(. 
جن���اح���ن���ا يف ج���ل���ب �أف�������ص���ل م����ا يف 
نعمل  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن  �إىل  �ل�����ص��وق 

�ل�صر�كة  ه���ذه  �أن  ون��ع��ت��ق��د  ف��ي��ه��ا. 
وتعزيز  �لنمو  لنا  �صتتيح  �جلديدة 

عالقتنا مع �ل�صن يف �ملنطقة«.  
�أك�����و�  �أن  ب���ال���ذك���ر  وم�����ن �جل����دي����ر 
ووقعت  ب��ل��د�ن   10 يف  تعمل  ب���اور 
م���ذك���ر�ت ت��ف��اه��م م���ع �ل��ع��دي��د من 
متعهدة  �لبلد�ن  تلك  يف  �ل�صركات 
بدعم �حلكومات �ملحلية من خالل 
وباأ�صعار  م��وث��وق��ة  ح��ل��ول  ت��وف��ري 
وحمطات  �لطاقة  مل�صادر  معقولة 
�ملياه �ملحالة �صمن جمال �ل�صركة.

�أن نتعاون مع �صركة ت�صاركنا قيمنا 
�جلوهرية وطموحنا يف �لتغيري يف 

هذ� �ملجال«.     
و�ن����غ جيانبيغ،  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
ت�صاينا(:  )�إنريجي  جمل�ش  رئي�ش 
و�أن  دب���ي  يف  ن��ت��و�ج��د  �أن  ي�����ص��ع��دن��ا 
ن���وق���ع م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م ه����ذه مع 
�لطاقة  ق���ط���اع  يف  ر�ئ�������دة  ����ص���رك���ة 
و�مل������ي������اه. و����ص���ن���ع���زز ب��ف�����ص��ل ه���ذه 
�لت��ف��اق��ي��ة �ل��ع��الق��ات ب��ن �ل�صن 
لنا  �صيتيح  �لأو���ص��ط مم��ا  و�ل�����ص��رق 

�لقطاع �لعام يف �ل�صن، بالإ�صافة 
�إىل كبار �لتنفيذين و�خلرب�ء من 
جيزوبا  ت�صاينا  �صركات  جمموعة 

    .CGGC
وقال حممد �أبو نيان، رئي�ش جمل�ش 
�لتفاقية:  ع��ل��ى  معلقاً  ب���اور  �أك����و� 
“يعّد توقيع مذكرة �لتفاهم �ليوم 
مع )�إنريجي ت�صاينا( خطوة هامة 
حلول  توفري  يف  جهودنا  عن  تعرب 
و�لطاقة  �ملياه  قطاعي  يف  متميزة 
وي�صرنا  �ل��ع��امل.  �ملنطقة وح��ول  يف 

�لإط��ارّي كال  �صيمكن هذ� �لتفاق 
فر�ش  ��صتك�صاف  م��ن  �ل�����ص��رك��ت��ن 
يف  و�ل��ت��ع��اون  �مل�صرتكة  �ل�صتثمار 
م�صاريع توليد �لطاقة وحتلية �ملياه 
�لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  �أن��ح��اء  يف 

و�آ�صيا حيث تعمل �أكو� باور. 
�أبو  حممد  �لتفاهم  م��ذك��رة  ووق���ع 
نيان رئي�ش جمل�ش �أكو� باور، وو�نغ 
)�إنريجي  جمل�ش  رئي�ش  جيانبيغ 
ت�����ص��اي��ن��ا( �ل����ذي �أت����ى ب��رف��ق��ة كبار 
م�صوؤويل  كبار  ومنهم  �ل�صخ�صيات 

دافزا تطرح »دبي بلينك« ال�ست�سراف م�ستقبل التجارة الذكية ل�سركات املناطق احلرة

جمل�س املناطق احلرة يدعم م�سروع »دبي بلينك«
•• دبي-الفجر: 

طرحت �صلطة �ملنطقة �حلرة مبطار 
دبي – د�ف��ز� م�صروع “دبي بلينك” 
�لعامل  يف  ذك��ي��ة  رق��م��ي��ة  من�صة  �أول 
تعتمد  �حل������رة  �مل���ن���اط���ق  ل�������ص���رك���ات 
وتقنية  �ل���ص��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  ع��ل��ى 

�ملعتمدة  �فرت��صية،  �أعمال  ورخ�صة  ت�صن”  “بلوك  �لرقمية  �لتعامالت 
على جمل�ش �ملناطق �حلرة يف   »10x صمن �لن�صخة �لأوىل ملبادرة “ دبي�

�إمارة دبي برئا�صة �صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم، رئي�ش �ملجل�ش.
ويهدف “دبي بلينك” �إىل ��صت�صر�ف م�صتقبل �صال�صل �لتوريد و�لتجارة 
�لعاملية عرب �إن�صاء �أول و�أ�صخم من�صة جتارية ذكية ل�صركات �ملناطق �حلرة 
عليها  يطلق  �لإلكرتونية  للتجارة  جديدة  �صياغة  �مل�صروع  ويقدم  عاملياً، 
“�لتجارة �لذكية” �لتي تتخذ من خو�رزميات �لذكاء �ل�صطناعي وتقنية 
حمور�ً  �لأ���ص��ي��اء  و�إن��رتن��ت  �ل��ذك��ي  �لتعاقد  يف  �لرقمية  �لتعامالت  رب��ط 
حتويل  يف  عاملياً  نوعها  من  و�لأوىل  ��صتثنائية  جتربة  ل�صناعة  رئي�صياً 
�صياغة  �إىل  �لتقليدية  �صياغتها  من  �لعاملية  و�لتجارة  �لتوريد  �صال�صل 

مبتكرة تنفرد بها �إمارة دبي ودولة �لإمار�ت عاملياً. 
خلق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل��ط��ط  ل��دع��م  بلينك”  “دبي  وي���اأت���ي 
بلغت  حيث  و�لتكنولوجيا،  بالبتكار  ومدفوعة  ورقمية  ذكية  �قت�صاديات 
قيمة �صوق �لتجارة �لرقمية �لعاملية بن �ل�صركات �إىل نحو 7.7 تريليون 

دولر يف �لعام 2017. 
وقد �عتمد �ملجل�ش مقرتح د�فز� لت�صكيل فريق م�صرتك من �ملناطق �حلرة 
للعمل مع �جلهات �حلكومية �ملعنية �إمياناً منه ب�صرورة �لعمل �لتكاملي 
و�لتفاعلي لتحفيز ومنو �ل�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة يف �لإمارة، وذلك 
بهدف توجيه �صال�صل �لتوريد وخارطة �لتجارة �لعاملية رقمياً عرب �إمارة 

�ل��ذي �صيوؤدي �إىل �زده��ار �لأعمال يف �ملناطق �حل��رة ومنوها  دب��ي، �لأم��ر 
ب�صكل قيا�صي و�أكرث كفاءة خالل �لفرتة �ملقبلة. 

�ملنطقة  �صلطة  رئ��ي�����ش  م��ك��ت��وم،  �آل  �صعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�صيخ  �صمو  وق���ال 
�مل��ب��ت��ك��رة �لتي  �ل��ن��م��اذج  �أح���د  “دبي بلينك”  ي��ع��د م�����ص��روع  مب��ط��ار دب���ي: 
ن�صت�صرف به م�صتقبل �صال�صل �لتوريد �لعاملية و�لتجارة �لإلكرتونية عرب 
و�صياغة  �لرقمي  للتد�ول  يقدم مفهوم حديث  �أنه  �حل��رة، حيث  �ملناطق 
�ختارت  �لتي  دبي  �حل��رة يف  �ملناطق  �صركات  لتعزيز جت��ارة  تقليدية  غري 
�لإم��ارة لتكون من�صة �زده��ار ومنو لأعمالها. ونوؤكد باأن �لعمل �مل�صرتك 
يحتذى  جديد�ً  منوذجاً  �صي�صكل  �حلكومية  و�جلهات  �حلرة  �ملناطق  بن 
و��صتد�متها يف  �لأجنبية  لال�صتثمار�ت  م�صتقبل جاذب  ل�صناعة  عاملًيا  به 
�لذكية  للتجارة  �لقادمة  �ملرحلة  مالمح  ر�صم  �إىل  �إ�صافة  �حلرة  �ملناطق 

عاملياً.
وك�صفت د�فز� عن �أربعة جو�نب متيز “دبي بلينك” عن غريه من من�صات 
�إد�رة  م��ن  �حل���رة  �مل��ن��اط��ق  م�صتثمري  على  ت�صهل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
�صال�صل توريدها ب�صكل ذكي و�صامل. حيث متثلت تلك �ملميز�ت يف تقدمي 
�آلية تطابق مدعومة بخو�رزميات �لذكاء �ل�صطناعي لل�صركات �لباحثة 
عن �ملوردين ومزودي �خلدمات �صمن نطاق �صال�صل �لتوريد �خلا�صة بها 
ح�صب  ومف�صلة  فائقة  ب�صرعة  معهم  و�لتعامل  �لولوج  من  متكنها  �لتي 
طبيعة عملها، كما �أن تقنية ربط �لتعامالت �لرقمية �صت�صهم يف زيادة ثقة 
�ملتعاملن يف �ملن�صة عرب تقدمي نظام �لتعاقد �لذكي �لذي �صيعزز ويدفع 

�لفر�ش �لتجارية، ويحد من خماطر �لحتيال ويخف�ش عمليات تدقيق 
�صاأنها خف�ش  �لتي من  �لتعامالت  د�فز� جانب  ��صتعر�صت  مطولة.  كما 
بلو�ئحها  �ل��ي��وم  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  ت��و�ج��ه  �لتي  ب��دون �حل��و�ج��ز  �لتكلفة 
�لتي  و�لتحفيزية  �ل�صتثمارية  �ملز�يا  �أن  حيث  �ملعقدة،  و�آليتها  ور�صومها 
تقدمها �ملناطق �حلرة ب�صكل عام من �إعفاء�ت �صريبية وجمركية و�لذكاء 
تكاليف  بخف�ش  �صتقوم  �لرقمية  �لتعامالت  رب��ط  وتقنية  �ل�صطناعي 
�لتعامالت �لتجارية عرب �حلدود وعامل �لزمن ب�صكل جذري، �إ�صافة �إىل 
ذلك �صيقدم “دبي بلينك” حلوًل لوج�صيتية م�صاغة بخو�رزميات �لذكاء 
من�صات  بها  يناف�ش  مبتكر�ً  حاًل  لت�صفي  �لأ�صياء  و�إنرتنت  �ل�صطناعي 

�لتجارة �لإلكرتونية بن �ل�صركات. 
و�صيقدم “دبي بلينك” �لفر�صة لل�صركات �لعاملية لتاأ�صي�ش �أعمالها رقمياً 
“رخ�صة  باإ�صم  �صتعرف  و�لتي  �إفرت��صية  �أعمال  رخ�صة  طرح  خالل  من 
�لفر�ش  و��صتك�صاف  �لإقليمية  �ل�����ص��وق  و�خ��ت��ب��ار  �ل�صحابية”،  �ل��ت��ج��ارة 
�إمارة دبي دون �حلاجة �إىل �لتو�جد �لفعلي، وهو  �لتجارية �لتي توفرها 
بالإمارة،  �حل��رة  �ملناطق  �أعمالها يف  تو�صعة  على  منها  �ملزيد  �صي�صجع  ما 
وب��ال��ت��ايل خ��ل��ق �مل��زي��د م��ن ف��ر���ش �ل��ع��م��ل، و�مل�����ص��اه��م��ة يف �ل��ن��اجت �ملحلي 

�لإجمايل.
م�صروع  يعد  د�ف���ز�:  ع��ام  مدير  �ل��زرع��وين،  حممد  �لدكتور  �صعادة  وعلق 
ولت�صكيل  �حل���رة  �مل��ن��اط��ق  م����و�رد  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  ب��و�ب��ة  بلينك”  “دبي 
�لعالقات و�لتو��صل مع موردين موثوقن للمنتجات و�خلدمات وتعزيز 

لها  �صت�صمح  حيث  �ل�صركات،  �أعمال 
باإد�رة �صال�صل  �ملتكاملة  �ملن�صة  هذه 
�صريع  ب�صكل  و�ل��ت��ع��ام��الت  �ل��ت��وري��د 
جانب  �إىل  ع���ال���ي���ة،  ومب�������ص���د�ق���ي���ة 
�ملوثوقية �لتي توفرها عقود من�صة 
�ل��ب��ل��وك��ت�����ص��ن، ول��ق��د و���ص��ع��ت د�ف���ز� 
�أعينها �أهمية �لعمل �مل�صرتك  ن�صب 
�ل�صتثمار�ت  لتمكن  �ملعنية  �حل��ك��وم��ي��ة  و�جل��ه��ات  �حل���رة  �مل��ن��اط��ق  ب��ن 
�أق�صى  �لنمو و�لزده�����ار وحتقيق  دب��ي م��ن  �إم����ارة  �مل��ب��ا���ص��رة يف  �لأج��ن��ب��ي��ة 
مكامنها �لتجارية من خالل م�صروع دبي بلينك، و�إننا نتطلع بكل �صغف 
�آل  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو  �لذي وجه  �مل�صرتك  �لفريق  �صيقدمه  ملا 
مكتوم �إىل ت�صكيله ل�صناعة م�صتقبل �لتجارة بن �ملناطق �حلرة وتطوير 
ودولة  دب��ي  �إم��ارة  بها  متتاز  �لعاملية  �لتوريد  ل�صال�صل  مبتكرة  منظومة 

�لإمار�ت عن غريها يف �لعامل.
�لزمنية  �مل��دة  خالل  �مل�صروع  تنفيذ  “�صيتم  �لزرعوين:  �لدكتور  و�أ�صاف 
�لتي حددها �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم، ويل عهد 
منذ  �صهر�ً   24 يف  و�ملتمثلة  دب��ي  �إم���ارة  يف  �لتنفيذي  �ملجل�ش  رئي�ش  دب��ي 
�إعالن �مل�صروع يف فرب�ير �ملا�صي خالل �لقمة �لعاملية للحكومات، و�صتعمل 
د�فز� مع فريق �لعمل �مل�صرتك و�جلهات �حلكومية �لأخرى لدر��صة �أف�صل 
�ملمار�صات و�لتطبيقات لتمكن دبي بلينك من حتقيق �أهد�فه �لقت�صادية 

و�لتجارية لإمارة دبي« 
وموؤمتر  ملعر�ش  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل����دورة  م�صاركتها يف  �أث��ن��اء  د�ف���ز�  ق��ام��ت  وق��د 
�ملنظمة �لعاملية للمناطق �حلرة �لذي �أقيم يف دبي يف مطلع مايو �جلاري، 
 »10x “دبي  م�صاريع  حول  خا�صة  جل�صة  يف  بلينك”  “دبي  با�صتعر��ش 
وتفاعلية  تكاملية  حلول  تقدمي  �صاأنها  من  �لتي  �ملبتكرة  �لنماذج  كاأحد 

ل�صركات �ملناطق �حلرة حول �لعامل.
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املال والأعمال
دبي تت�سدر املوؤ�سرات املالية يف »تناف�سية دبي 2018«

جمل�ش  رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ 
للنمو  �مل�صتنرية  �مل�صتقبلية  وروؤي��ت��ه  �هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 
�صقف  حتديد  على  �لإم���ارة  حكومة  حر�صت  فقد  �ل�صامل  �لقت�صادي 
�ل�صقف  م��ن  “�أقل  د�ئ��م��ا  �أن���ه ظ��ل  م��وؤك��د�   .. للعجز ل ميكن جت���اوزه 

�ملتعارف عليه دوليا.
�أ�صول �صخم  �لإم��ارة ومتتعها بحجم  �قت�صاد  �آل �صالح مبتانة  و�أ�صاد 
�إىل  من مر�فق �لبنية �لتحتية �لأم��ر �لذي �صاهم يف �صهولة خروجها 
�صند�ت و�صكوك لآج��ال طويلة تخطت مددها  �لعاملية لطرح  �لأ�صو�ق 
مكانة  توؤكد  فو�ئد  وبن�صبة  عاما   30 �إىل  وو�صلت  عاما  ع�صر  خم�صة 

�لإمارة وثقة �ملتعاملن يف �ل�صند�ت و�ل�صكوك �لتي تطرحها �لإمارة.
�ملالية ومبتابعة حثيثة من  د�ئ��رة  �ن حكومة دبي - ممثلة يف  و�أ�صاف 

م�صاهمة  “�صاهمت  �ل�صياق  هذ�  يف  �حلكومة  �تخذتها  �لتي  و�لقر�ر�ت 
فعالة يف حلولها باملرتبة �لثالثة عامليا يف موؤ�صر �ملالية �لعامة” كا�صفا 
 2014 �لأع����و�م  ب��ن  “فائ�صا  �صجلت  �مل��و�زن��ة  تنفيذ  ب��ي��ان��ات  �أن  ع��ن 
و2016 و�صل �إىل �أربعة مليار�ت درهم يف �لعام 2015 و�أن �إجمايل 

�لفائ�ش �ملحقق خالل هذه �لفرتة و�صل �إىل 8.6 مليار�ت درهم.
بعجز   2017 �مل��ايل  �لعام  بالرغم من �صدور مو�زنة  �إن��ه  �أهلي  وق��ال 
ل  عجز�  �لأول��ي��ة  �لبيانات  �أظ��ه��رت  فقد  دره��م  مليار   2.5 �إىل  و�صل 
�ملخطط  �لإنفاق �حلد  بالرغم من جتاوز  درهم  200 مليون  يتجاوز 
معر�ش  با�صتحقاقات  �ملرتبطة  �مل�صاريع  يف  �لأع��م��ال  ت�صريع  ج��ر�ء  له 
�إك�صبو 2020 دبي �إل �أن هذه �لزيادة يف �لنفقات تز�منت مع زيادة يف 

�لإير�د�ت ناجتة عن �لأد�ء �لقت�صادي �جليد.

••دبي-وام:

دبي  يف  �ملالية  ل��د�ئ��رة  �لعام  �ملدير  �صالح  �آل  �صالح  عبد�لرحمن  ق��ال 
�لعاملية �صيا�صة تو�صعية يف �لإنفاق  �ملالية  �إن دبي �نتهجت منذ �لأزم��ة 
�حلكومي �صهدت معها مو�زنة �لقطاع �حلكومي �خلدمي منو� مطرد� 
�أدى �إىل �صرعة تعايف �قت�صاد �لإم��ارة وع��ودة �لثقة ل��الأد�ء �لقت�صادي 

�لعام.
�أح��رزت��ه دب��ي يف  �ل��ذي  �لتقدم  �أ�صباب  و�أ���ص��اف - يف ت�صريحات تناولت 
�ل�صادر عن مركز   2018 �أورده��ا تقرير تناف�صية دبي  �لتي  �ملوؤ�صر�ت 
�لتناف�صية �لعاملية �لتابع للمعهد �لدويل للتنمية �لإد�رية - �أنه نتيجة 
�ل�صمو  توجيهات �صاحب  على  قامت  و�لتي  �ملن�صبطة  �ملالية  لل�صيا�صة 

�صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش 
�ملجل�ش �لتنفيذي لإمارة دبي و�صمو �ل�صيخ مكتوم بن حممد بن ر��صد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي - د�أب��ت على �إج��ر�ء مر�جعات دوري��ة لالأد�ء 
�لأمر  �ملتاحة  للمو�رد  ��صتخد�م  �أف�صل  �صمان  على  و�لعمل  �حلكومي 

�لذي �أدى د�ئما �إىل خف�ش عجز �ملو�زنة عند �لتنفيذ.
وكانت �لبيانات �ملالية للقطاع �حلكومي يف �إمارة دبي �أظهرت �نخفا�ش 
�لعجز خالل �لفرتة من 2008 حتى 2013 من �أكرث من 14 مليار 
درهم �إىل �أقل من مليار درهم �لأمر �لذي يو�صح جدية حكومة دبي يف 
�أعقبها حتى �لوقت  �لتعامل مع عجز �ملو�زنة خالل فرتة �لأزم��ة وما 
�لر�هن ح�صب ما قاله عارف عبد�لرحمن �أهلي �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�لإجر�ء�ت  �أن  �عترب  �لذي  �ملالية  د�ئ��رة  �لعامة يف  و�ملو�زنة  �لتخطيط 

حققت رقما قيا�سيا خالل عام 2017 

فعاليات مركز دبي التجاري العاملي حتقق 12،7 مليار درهم
% يف الناجت املحلي الإجمايل للإمارة  لقت�ساد دبي وُت�سهم بن�سبة 3،3 

مليار   2،4 بقيمة  �مل�صافة  �لقيمة 
بلغت  دول��ي��ة  م�صاركة  بن�صبة  دره���م، 
%58، يليه قطاع �لأغذية و�لفنادق، 
و�ل�صيافة بن�صبة %51 من �مل�صاركة 
مليار   1،9 ومب�����ص��اه��م��ة  �ل���دول���ي���ة، 
�مل�صافة؛  �لقيمة  �إج��م��اىل  يف  دره���م 
�أم���ا ق��ط��اع �لنقل و�مل��و����ص��الت، فقد 
�صاهم ب� 1،5 مليار درهم يف �إجمايل 
�ل��ق��ي��م��ة �مل�����ص��اف��ة، وب���زي���ادة 39% 
بعام  مقارنة  �ل��دول��ي��ة  �مل�����ص��ارك��ات  يف 
2015؛ وكان قطاع �لطاقة و�لبيئة 
ثاين �أ�صرع �لقطاعات �مل�صاهمة منو�ً، 
بنحو 800 مليون درهم يف �إجمايل 
�ل��ق��ي��م��ة �مل�����ص��اف��ة، وب���زي���ادة 58% 

مقارنة بعام 2015.

اأعلى عائد على اال�ستثمار 
“لقد  ق��ائ��اًل:  كالمه  �مل��ري  و�ختتم 
�لو��صعة  فعالياتنا  �أج��ن��دة  �صممنا 
مب��ح��ت��و�ه��ا �ل��غ��ن��ي، وح��ر���ص��ن��ا على 
تطوير هذ� �ملركز �لعاملي للفعاليات 
ع��ل��ى �أح������دث ط������ر�ز، ل��ت�����ص��ه��ي��ل منو 
�لفعاليات وتطّورها، وزيادة م�صتوى 
جميع  حتقيق  و���ص��م��ان  �مل�����ص��ارك��ن، 
�لفعاليات �أعلى عائد على �ل�صتثمار 
ل���ك���ل م����ن �مل���ن���ظ���م���ن و�ل���ع���ار����ص���ن 
�لقدرة  �أن  �مل��ري  و�أو���ص��ح  و�لزو�ر”. 
�أ�صا�صًيا  عن�صر�ً  مُتثل  �لتو�صع  على 
�أرقى  �أك��رب من  ل�صمان ج��ذب ع��دًد� 
�لدولين،  �مل�������ص���ارك���ن  م�����ص��ت��وي��ات 
وه�����ذ� �لأم������ر ل���ه �أث�������ًر� ك���ب���رًي� على 
– م��ن جهة  �إج��م��ايل �ل��ن��اجت �ملحلي 
ع����رب قطاع  و�ل���ت���وظ���ي���ف  �لإن�����ف�����اق 
منو  تعزيز  فاإن  وبالتايل  �لفعاليات، 
��صت�صافتها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
لتحقيق  �����ص����رورة  ُي���ع���ّد  �مل����رك����ز،  يف 
للمركز.  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي  �لل����ت����ز�م 
و�أ�صار �إىل �أن �لأد�ء �لعايل لقطاعات 
هذ�  يعك�ش  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�أهد�ف  م��ع  �ل�صرت�تيجي  �ل��ت��و�ف��ق 
�لبتكار،  يقوده  معريف  �قت�صاد  خلق 
وي�����ص��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة دول�����ة �لإم������ار�ت 

ب�صكل عام و�إمارة دبي ب�صكل خا�ش.

روؤى جوهرية متعمقة
للتقرير  �لقت�صادي  �لتحليل  يوّفر 
تاأثري  ح��ول  متعمقة  جوهرية  روؤى 
�لتجاري  دبي  مركز  فعاليات  �أجندة 
�لعاملي، على �إرث دبي كمركز �إقليمي 
ي�صّلط  ك��م��ا  �ل���ت���ج���اري���ة،  ل���الأع���م���ال 
�ل�����ص��وء ع��ل��ى ����ص��ت��م��ر�ر ق���درة قطاع 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى خ��ل��ق ق��ي��م��ة �أك���رب 
�مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل لدبي.  يف �ل��ن��اجت 
�لتجاري  دبي  مركز  يو��صل  و�صوف 
ومعار�ش  ف��ع��ال��ي��ات  ج���ذب  �ل��ع��امل��ي، 
ع���امل���ي���ة ر�ق����ي����ة ع����رب �ل����ص���ت���ث���م���ار يف 
�مل�صتوى،  �لعاملية  و�خلدمات  �ملر�فق 
مم�����ا ي����زي����د �ل���ق���ي���م���ة �مل�������ص���ت���د�م���ة 
�جلن�صيات  م����ت����ع����ددة  ل���ل�������ص���رك���ات 
�أك��رب من  �أع���د�د�ً  �مل�صاركة، ويجتذب 
ويزيد  �لدولين،  �لأعمال  م�صافري 
�ل�صركات  لنتقال  دب��ي  جاذبية  م��ن 

�إليها كمركز �إقليمي لتو�صعها.

•• دبي-الفجر:

�لأثر  لتقييم  تقرير  �أح���دث  �أظ��ه��ر 
�لق��ت�����ص��ادي ���ص��ادر ع��ن م��رك��ز دبي 
�لفعاليات  حتقيق  �لعاملي،  �لتجاري 
�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت يف �مل���رك���ز خ����الل عام 
�إذ  ج���دي���ًد�،  ق��ي��ا���ص��ي��اً  رق���م���اً   2017
بلغت قيمة ما تبقى منها يف �قت�صاد 
12،7 م��ل��ي��ار دره�����م، وه���و ما  دب���ي 
يعادل 3،3 باملائة من �لناجت �ملحلي 
 .2017 ل��ع��ام  ل���الإم���ارة  �لإج���م���ايل 
وق���د ق���ّدر �ل��ت��ق��ري��ر �إج��م��ايل �لناجت 
�لفعاليات  حققته  �لذي  �لقت�صادي 
درهم  م��ل��ي��ار   22،5 بنحو  �ل��ك��ربى 
2015. كما  %8 ع��ن ع��ام  ب��زي��ادة 
قّدر �لتقرير �أن 57 % من �لإنفاق 
�ل����ذي حُت��دث��ه ف��ع��ال��ي��ات م��رك��ز دبي 
�لقت�صاد  يف  بقى  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري 
ق�������وة قطاع  ي���ع���ك�������ش  م�����ا  �مل����ح����ل����ي، 

�لفعاليات يف دبي.
وتاأكيد�ً على �أهمية قطاع �لفعاليات 
�ل�صوء  �لتقرير  �صّلط  فقد  دب��ي،  يف 
حققها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �ملبيعات  على 
كنتيجة   ،2017 ع������ام  �ل����ق����ط����اع 
ل����الإن����ف����اق �مل���ت���ع���ل���ق ب���امل�������ص���ارك���ة يف 
�إىل  �أدت  و�ل��ت��ي  �ل��ك��ربى،  �لفعاليات 
بنحو  دب��ي  �قت�صاد  يف  قيمته  زي���ادة 
فقد  �أخ���رى،  وبعبارة  �أ�صعاف.   4،3
خلقت كل 1،000 درهم مت �إنفاقها 
دبي  م��رك��ز  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  فعالية  يف 
درهًما يف   4،300 �لعاملي،  �لتجاري 

�قت�صاد دبي يف عام 2017.

اأثر مبا�سر يف دعم التوظيف 
�ملبا�صر  �لأث�������ر  �ل���ت���ق���ري���ر  و�أو������ص�����ح 
ونّظمها  ��صت�صافها  �لتي  للفعاليات 
م��رك��ز دب����ي �ل���ت���ج���اري �ل��ع��امل��ي على 
�ملختلفة،  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
يف  ت��ر�ك��م��ي��ة  قيمة  م��ن  حققته  وم���ا 
و�لفنادق  و�ل�صفر  �ل�صياحة  �صناعة 
ودعمها  و�ل����رتف����ي����ه،  و�ل�������ص���ي���اف���ة 
�لتقرير  و�أ���ص��ار  وظيفة.   84،226
 4،1 وّل���دت  �لفعاليات  ه��ذه  �أن  �إىل 
�لقابل  �لأ�صرة  دخل  يف  درهًما  مليار 
ل��ل��ت�����ص��رف، وي�����ص��ري ه���ذ� �ل��رق��م �إىل 
و�لقطاعات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ق��ط��اع  �أن 
 71% خلق  يف  �أ�صهما  ب��ه  �ملرتبطة 
�لفعاليات  ق��ط��اع  يف  �ل��وظ��ائ��ف  م��ن 
بينما خلق  به،  �ملرتبطة  و�لقطاعات 
%29 يف �لقطاعات  وظائف بن�صبة 

�لأخرى يف �لقت�صاد �ملحلي.

فعاليات كربى  103
�لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  ��صتمر 
قطاع  ق����ي����ادة  يف   2017 ع�����ام  يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، وق����د نّظم  �ل��ف��ع��ال��ي��ات يف 
كربى  ف��ع��ال��ي��ات   103 و����ص��ت�����ص��اف 
م�صارك،  مليون   2،63 فيها  �صارك 
منهم 1،1 مليون من خارج �لدولة. 
و���ص��ّك��ل��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ك��ربى حمور 
�لتي  �لفعاليات  وه��ي  �لتقرير،  ه��ذ� 
 2،000 �أك�����رث م���ن  ف��ي��ه��ا  ي�������ص���ارك 
�لفعاليات  ه����ذه  و�أك������دت  م�������ص���ارك، 

�لعتبار تقدمي خيار�ت عديدة �أكرث 
م��الئ��م��ة، و�لأه�����م م���ن ذل���ك توفري 
�أعلى م�صتويات �لر�صا عن جتربتهم 
�أن  ه��و  �ل��ن��ه��اي��ة  دب���ي. فهدفنا يف  يف 
ي�صبح كل ز�ئر لدبي د�عماً قوياً لها، 
و�أن يعود لزيارتها لي�ش فقط بغر�ش 
�لعمل بل للرتفيه و�ل�صتمتاع �أي�صاً 
وهو ما يزيد من عائد م�صاهمة   –

فعالياتنا يف �لقت�صاد �ملحلي.«

حجم الفعاليات، والقطاعات 
الرئي�سية م�سوؤولة عن 

اجلاذبية الدولية
و�لقطاعات  �لفعاليات  حجم  مُت��ّث��ل 
خلق  يف  حا�صمة  ع��و�م��ل  �لرئي�صية 
ق��ي��م��ة �ل����ن����اجت �مل���ح���ل���ي �لإج����م����ايل، 
ح��ي��ث جت���ت���ذب �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لأك����رب 
�مل�صاركن  م���ن  �أك����رب  ع�����دًد�  ح��ج��م��اً 
�إىل  ب��دوره  ي��وؤدي  �لدولين، وهو ما 
�لأجنبي  �لإن��ف��اق  يف  مبا�صرة  زي���ادة 
حققت  وقد  �ملحلي.  �لقت�صاد  د�خل 
عدد  فيها  )ز�د  ك���ربى  فعالية   21
م�صارك(   30،000 ع��ن  �مل�صاركن 
�مل�صافة  �لقيمة  �إجمايل  %67 من 
يف �لقت�صاد، وخلقت �أثًر� يزيد بنحو 
متو�صطة  �لفعاليات  عن  �أ�صعاف   3
�مل�صاركن  ي��رت�وح عدد  �لتي  �حلجم 
 29،999 – فيها بن )10،000 

ز�ئر(..
�أ�صعاف   6،5 ب��ن��ح��و  ي���زي���د  ك���م���ا   
�لفعاليات  حتققه  �ل���ذي  �لأث���ر  ع��ن 
فيها  ي�صارك  و�لتي  �صغرية �حلجم، 

بن )2،000 – 9،999 ز�ئر(.

زيادة اأيام الزيارة
�صجعت �مل�صتويات �لر�قية للم�صاركن 
�لدولين، وطول فرتة �لفعالية، على 
زيادة عدد �أيام زيارتهم لدبي، وزيادة 
�لإنفاق �لأجنبي �ملبا�صر يف �لقت�صاد 
�ملحلي، وهو ما نتج عنه �أثًر� �إيجابياً. 
�لرتباط  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  �أ����ص���ار  وق���د 
�لوثيق بن حجم �لفعالية وقدرتها 
على جذب �أعد�د �أكرب من �مل�صاركن 
من خارج �لدولة، مع ��صتمر�ر مركز 
مع  �لعمل  يف  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي 
�ل�صركاء �لعاملين و�لإقليمين لدفع 

عجلة �لنمو.

قطاعات رئي�سية جذبت   6
%65 من امل�ساركني الدوليني

���ص��ّل��ط �ل��ت��ق��ري��ر �ل�����ص��وء �أي�����ص��اً على 
هي  للفعاليات  رئي�صية  قطاعات   6
و�لعلوم؛  و�لطب  �ل�صحية  �لرعاية 
و�ل�صيافة؛  و�ل���ف���ن���ادق  و�لأغ����ذي����ة 
و�لت�صييد  و�مل����و������ص����الت؛  و�ل���ن���ق���ل 
وتقنية  �مل����ر�ف����ق؛  و�إد�رة  و�ل���ب���ن���اء، 
�مل��ع��ل��وم��ات؛ و�ل��ط��اق��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة، وقد 
�لقطاعات  ه���ذه  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��اه��م��ت 
�إجمايل  م���ن   68% بتحقيق  م��ع��اً 
 8،6( �لقت�صاد  يف  �مل�صافة  �لقيمة 
�لقت�صادي  �لناجت  �أو  دره��م(،  مليار 
�ملحلي.  �لق��ت�����ص��اد  د�خ����ل  �مل��ح��ت��ج��ز 
�لأد�ء  عالية  �لقطاعات  هذه  وكانت 
م�صوؤولة �أي�صاً عن جذب %65 من 

�إجمايل �مل�صاركن �لدولين.
ظل قطاع �لرعاية �ل�صحية و�لطب 
�إجمايل  يف  م�صاهم  �أع��ل��ى  و�ل��ع��ل��وم، 

قابليتها للتطوير �مل�صتد�م، وقدرتها 
ع���ل���ى ج������ذب ج���م���ه���ور م���ت���ن���وع من 
�لأ�صو�ق �ملحلية و�لدولية، وفائدتها 
يف حتقيق منًو� �أعلى، و�أثًر� �قت�صادًيا 

�أكرب.

مليار درهم اإجمايل   22،5
الناجت االقت�سادي 

�لقت�صادي  �ل���ن���اجت  �إج����م����ايل  ب��ل��غ 
�أقامها  �ل���ت���ي  �ل���ك���ربى  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
 22،5 �لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  مركز 
مليار درهم، منها 16 ملياًر� حتققت 
ب�صكل مبا�صر من �إنفاق �مل�صاركن يف 
�ملرتبطة  و�ل��ق��ط��اع��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات، 
و�لفنادق  و�ل�����ص��ي��اح��ة  ك��ال�����ص��ف��ر  ب��ه��ا 
و�ل�����ص��ي��اف��ة و�ل���رتف���ي���ه، وق����د حقق 
�لإنفاق على خدمات �لفعاليات زيادة 
%24 )من  ن�����ص��ب��ت��ه  ب��ل��غ��ت  ك���ب���رية 
4،2 مليار درهم يف عام 2015، �إىل 
 ،)2017 ع��ام  يف  دره��م  مليار   5،3
�لقيمة  �لزيادة يف  و�أ�صهم يف حتقيق 
�ل�صركات  �أع��د�د  زي��ادة يف  �لإجمالية 
�لدولية �لعار�صة بن�صبة %13 عن 
�ل��رب��ع �لأخ���ري  2015. وك����ان  ع���ام 
�فتتاح ثالثة  �صهد   2015 عام  من 
ق���اع���ات ج���دي���دة ه���ي ق���اع���ات زعبيل 
�ل��زي��ادة يف  4 و5 و6، وذل��ك لتلبية 
�ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �مل�����ص��اح��ات، وك��ذل��ك يف 

�أعد�د �لعار�صن.

توافق كامل مع 
روؤية االإمارات 2021

وت��ع��ل��ي��ًق��ا ق����ال ه����الل ���ص��ع��ي��د �مل����ري، 

�ل�صلة د�خل �صل�صلة �لقيمة ل�صياحة 
قوًيا  م�صاعًفا  ت���اأث���رًي�  ل��ه  �لأع���م���ال 
�لقت�صادي  �ل��ن��م��و  زي����ادة  يف  ي�صهم 

لدبي.«

امل�ساركون الدوليون م�سوؤولون 
عن %75 من االإنفاق املبا�سر 

�مل�صاركن  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ص���ار 
�ملتو�صط ت�صعة  �لدولين ينفقون يف 
�أ�صعاف �مل�صاركن من د�خل �لدولة، 
وقد بلغ عدد �مل�صاركن يف �لفعاليات 
خالل  م�صارك  مليون   2.6 �لكربى 
عام 2017 منهم %42 من خارج 
�ل���دول���ة، ق��ام��و� ب��اإن��ف��اق %75 من 
�مل��ب��ا���ص��ر. ويتميز  �لإن���ف���اق  �إج���م���ايل 
معدل  بارتفاع  �لدوليون  �مل�صاركون 
متطلبات  لتلبية  �ل��ي��وم��ي  �إن��ف��اق��ه��م 

�صفرهم و�إقامتهم.
مليون   1،1 �أق����ام   ،2017 ع���ام  يف 
م�صارك من خارج �لدولة يف �لفعاليات 
دبي  مركز  يف  �أقيمت  �لتي  �لتجارية 
يف  �أي���ام  خم�ش  مل��دة  �لعاملي  �لتجاري 
 1،341 منهم  كل  و�أنفق  �ملتو�صط، 
درهم يومياً يف �ملتو�صط خالل فرتة 
4،5 �صعف  يعادل  ما  وهو  زيارتهم، 
متو�صط �لإنفاق �ليومي للم�صاركن 

�ملقيمين يف دولة �لإمار�ت.
�أعلى  �لأوروب��ي��ن  �مل�صاركون  وحقق 
�لدولين  �مل�������ص���ارك���ن  ب����ن  ن�����ص��ب��ة 
�مل�صاركون  ذل�����ك  ت����ال   ،)24%(
�لتعاون  جمل�ش  دول  من  �لقادمون 
ثم   ،22% ب���ن�������ص���ب���ة  �خل���ل���ي���ج���ي 
�لأو�صط  �ل�صرق  دول  من  �مل�صاركون 

مدير عام �صلطة مركز دبي �لتجاري 
و�لت�صويق  �ل�صياحة  ود�ئ��رة  �لعاملي، 
�أولويات  “تتو�فق  ب��دب��ي:  �ل��ت��ج��اري 
م��رك��ز دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي ب�صكل 
كامل مع روؤي��ة دول��ة �لإم���ار�ت لعام 
��صرت�تيجية  وت�������ص���ه���د   ،2021
�لتنويع �لقت�صادي للدولة، وتقرير 
2017 على  لعام  �لأثر �لقت�صادي 
جن���اح م��رك��ز دب���ي �ل��ت��ج��اري �لعاملي 
ككيان ر�ئد يف قطاع �لفعاليات، يعّزز 
قيمة �صياحة �لأعمال يف دبي، ويقوم 
�ل��ن��اجت �ملحلي  ب��اإ���ص��ه��ام��ات ق��ّي��م��ة يف 
ميكن  “ل  و�أ�����ص����اف:  �لإجمايل”، 
��صت�صافة  متّثلها  �لتي  �لقيمة  �إنكار 
بالن�صبة  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
ترّكز  فا�صرت�تيجيتنا  دبي،  لقت�صاد 
�أك��رب ع��دد من �مل�صاركات  على ج��ذب 
�لأهمية  بالغ  �أم��ر  وه��ذ�  �خلارجية، 
بالن�صبة لنا، ل�صمان جناح �لفعاليات 
“ميّثل  و����ص��ت��ط��رد:  و��صتد�متها”، 
�لعائد�ت،  �إج��م��ايل  يف  �ل��ق��وي  �لنمو 
�لقت�صادية  �لقيمة  لهذه  وحتقيقه 
�مل�����ص��اف��ة ���ص��ه��ادة ع��ل��ى ق����درة قطاع 
�لفعاليات على �لحتفاظ بامل�صاهمة 
وهو  �لقت�صاد،  د�خ��ل  يحققها  �لتي 

ما يعزز ��صتمر�رية �لنمو«.
وقال �ملري: “�أنه من خالل �لرتكيز 
ع��ل��ى زي����ادة �مل�����ص��ارك��ات �لأج��ن��ب��ي��ة يف 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات، ف��اإن��ن��ا م��ل��ت��زم��ون بدعم 
باجتذ�ب  �ل�صياحي  �ل��ه��دف  حتقيق 
20 مليون ز�ئر �إىل دبي بحلول عام 
�ملرتبط  �لإن��ف��اق  �أن  و�أك���د   .2020
بقطاع �لفعاليات عرب �لقطاعات ذ�ت 

وقد   .18% ب����  �أف��ري��ق��ي��ا  و����ص���م���ال 
�لرئي�صية   10 �ل���  �لأ����ص���و�ق  �صجلت 
�مل�صّدرة للزو�ر، وهي �ململكة �لعربية 
و�ململكة  وعمان،  و�لهند،  �ل�صعودية، 
وم�صر،  و�إي���ر�ن،  و�لكويت،  �ملتحدة، 
يف  زي���ادة  وتركيا،  و�أمل��ان��ي��ا،  و�ل�صن، 
�لقادمن  �مل�����ص��ارك��ن  �إق���ام���ة  م��ع��دل 
�ن�صمت  �لتي  �ل�صن  وك��ان��ت  منها. 
�إىل قائمة �أف�صل 10 �أ�صو�ق م�صدرة 
زيادة  ع��ن  م�صئولة   ،2017 ع��ام  يف 
دبي  �إىل  �لقادمن  �مل�صاركن  �أع���د�د 
�ل�صوء  ي�صّلط  مما  مر�فق،  ب�صحبة 
ع���ل���ى م���ك���ان���ة دب�����ي ك���وج���ه���ة ر�ئ�����دة 

لالأعمال و�ل�صياحة.

ل دبي اخليار املف�سّ
 للعمل والرتفيه

�ملتو��صل يف  �لنمو  “�إن  �مل��ري:  وقال 
�أع����د�د �مل�����ص��ارك��ن م��ن خ���ارج �لدولة 
�ل���ذي���ن ي��ح�����ص��رون ف��ع��ال��ي��ات مركز 
وي�صاركون  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ت��ج��اري  دب���ي 
و�لرتفيهية  �ل�صياحية  �لن�صطة  يف 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دب����ي، ي���وؤك���د جم���دد�ً 
ل  على �صمعة دبي كخيار ر�ئد ومف�صّ
“نحن  و�أ�صاف:  للعمل و�لرتفيه”. 
�لأ�صو�ق  م��ع  تفاعلنا  يف  م�صتمرون 
�خل���ارج���ي���ة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز حمفظة 
ف��ع��ال��ي��ات��ن��ا وجت���رب���ة ع��م��الئ��ن��ا، من 
�أج����ل زي�����ادة �أع������د�د �مل�����ص��اف��ري��ن من 
رج��ال �لأع��م��ال �جل���دد، وم��ن �لذين 
ت��ت��ك��رر زي���ارت���ه���م ل���دب���ي، ك��م��ا نقوم 
عرو�ش  من  لهم  نقدمه  ما  بتعديل 
لت�صهيل و�صولهم �إليها، مع �لأخذ يف 

حفاظًا على مرونة وتن�سيط مزاولة االأعمال باإمارة دبي

»اقت�سادية دبي« تطور حزمة من اخلدمات يف اإجراءات جتديد تراخي�س املن�ساآت التجارية
•• دبي-الفجر: 

يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  ط��ورت 
�إجر�ء�ت  دبي حزمة من �خلدمات يف 
�لتجارية  �ملن�صاآت  تر�خي�ش  جتديد 
تق�صيط  يف  ت���ت���م���ث���ل  دب������ي  ب������اإم������ارة 
ور�����ص����وم جتديد  �مل���ال���ي���ة  �ل����غ����ر�م����ات 
�لرخ�ش �لتجارية، وتخفي�ش �لر�صوم 
�ل��ت��ج��اري��ة غري  للرخ�ش  و�ل��غ��ر�م��ات 
�ملز�ولة لن�صاطها �لتجاري لأكرث من 
�لتجارية،  �ل��رخ�����ش  وجت��م��ي��د  ���ص��ن��ة، 
و�لت�صوية �لودية للمخالفات. وت�صعى 

ب��ت��ق��دمي ط��ل��ب �ل��ت�����ص��وي��ة �ل���ودي���ة من 
بعد  �لأوىل  �مل��خ��ال��ف��ة  ف��ر���ش  ت���اري���خ 
يكون  و�أل   2018-04-14 ت��اري��خ 
خمالفات  �رت��ك��اب  للمن�صاأة  �صبق  ق��د 
عليه  �لأخ���رية،  �ل�صنة  خ��الل  مماثلة 
يتم خف�ش قيمة �ملخالفة %50 من 

�لقيمة �لأ�صا�صية.
وق����ال حم��م��د �ل�����ص��ح��ي، ن��ائ��ب �ملدير 
�ملوؤ�ص�صي  �ل��دع��م  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
بدبي:  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف 
تعزيز  �إىل  دب���ي  �ق��ت�����ص��ادي��ة  “ت�صعى 
جمموعة  ت���ق���دمي  ع���رب  �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

�لبحث عن �حللول  �إىل  د�أبنا  �ملنطلق 
مز�ولة  وتن�صيط  مرونة  ت�صهل  �لتي 
�لأع�����م�����ال ب�����اإم�����ارة دب������ي، م����ن خالل 
�إج���������ر�ء�ت دفع  �ل��ع��ق��ب��ات يف  ت��ذل��ي��ل 
�لرخ�ش  �لر�صوم و�لغر�مات وجتديد 
ن�صاطاتها  �ملتعرثة ومز�ولة  �لتجارية 
م���رة �أخ������رى، و�حل���ف���اظ ع��ل��ى دور�ن 
دبي  وج��اذب��ي��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة،  �لعجلة 

كمركز جتاري و�قت�صادي عاملي.
�أن توفر هذه �خلدمات  �ل�صحي  و�أكد 
ورجال  للم�صتثمرين  فر�صة  مبثابة 
�أو  �مل����رتددي����ن يف جت���دي���د  �لأع����م����ال 

�إز�ل��ة كافة  �إلغاء رخ�صهم، من خالل 
�ملعوقات و�لتحديات �لتي يو�جهونها، 
�ل��ب��دء يف م���ز�ول���ة �لأعمال  ث��م  وم���ن 
بال�صتثمار  �ل��ت��و���ص��ع  ن��ح��و  و�ل�����ص��ع��ي 
و�ل���ن���م���و، وب���ال���ت���ايل خ��ل��ق �مل���زي���د من 

فر�ش �لعمل �جلديدة.   

للر�صوم  �مل��ن�����ص��اأة  خ�صوع  ع��دم  بطلب 
وتفادي تر�كم �لغر�مات. ويف حال رغبة 
�لعميل بالتوقف عن مز�ولة �لن�صاط 
�ل��ت��ج��اري م��وؤق��ت��اً م���ع �حل���ف���اظ على 
جتميد  باإمكانه  �لتجارية،  �لرخ�صة 
�ل��رخ�����ص��ة �ل��ت��ج��اري��ة وح��ف��ظ��ه��ا دون 
تر�كم �لر�صوم و�لغر�مات. كما تتوفر 
للمخالفات  �ل��ودي��ة  �لت�صوية  خ��دم��ة 
للمن�صاآت  ه���ذه �خل��دم��ة  ت��ق��دم  ح��ي��ث 
بعد  �ل��ت��ي مت��ت خمالفتها  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�لتي   2018-04-14 ت����اري����خ 
مل ت�����ص��ت��ف��د م����ن �لإع������ف������اء�ت وذل����ك 

�مل�صافة  �لقيمة  ذ�ت  �لت�صهيالت  من 
�أعمالهم  ل�صتد�مة  �لأع��م��ال  لرجال 
�لتجارية وبالتايل مز�ولة ن�صاطاتهم 
دللة  �مل��ب��ادر�ت  وتعطي  ي�صري.  ب�صكل 
�مل�صتمر  و��صحة على تقدمينا �لدعم 
و�إز�لة  �لإم���ارة  �لأع��م��ال يف  لقطاعات 
كافة �ملعوقات �لتي تو�جهها �ل�صركات 
لتطوير �لقت�صاد وخلق بيئة تناف�صية 

حمفزة على �ل�صتثمار يف دبي«.
�قت�صادية  ت�����ص��ع  �ل�����ص��ح��ي:  و�أ����ص���اف 
و�مل�صتثمرين  �لأع����م����ال  رج�����ال  دب����ي 
���ص��م��ن ق��ائ��م��ة �أول��وي��ات��ه��ا، وم���ن هذ� 

�لإ�صالمية  �آفاق  �ل�صرت�تيجي �صركة 
�ملحلية.  �لبنوك  م��ن  وع��دد  للتمويل 
ت��ف��ا���ص��ي��ل �خلدمة  ع��ل��ى  ول���الط���الع 
�لتجارية  �مل��ن�����ص��اآت  �أ���ص��ح��اب  ب��اإم��ك��ان 
�ملنت�صرة  �خل���دم���ة  م���ر�ك���ز  م��ر�ج��ع��ة 
�أو زي���ارة �ملوقع  �إم����ارة دب��ي  �أرج����اء  يف 

�لإلكرتوين لقت�صادية دبي.
�ل�صتفادة  �لرخ�صة  �صاحب  وباإمكان 
من عملية �لتخفي�ش يف حال تر�كمت 
مز�ولة  ل��ع��دم  و�ل���ر����ص���وم  �ل���غ���ر�م���ات 
من  لأكرث  ن�صاطها  �لتجارية  �ملن�صاآت 
�لتقدم  للم�صتثمرين  فيمكن  ���ص��ن��ة، 

�إىل  �ملبادر�ت  �قت�صادية دبي من هذه 
ت�صهيالت  وت��ق��دمي  �ل��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ي��ل 
�ئتمانية وذ�ت قيمة م�صافة لأ�صحاب 
يوؤكد  �ل��ذي  �لأم��ر  �لتجارية،  �ملن�صاآت 
و�حلر�ش  �لأع���م���ال  م���ز�ول���ة  ت��ع��زي��ز 
�ملن�صاآت  لأ�صحاب  �لدفع  مرونة  على 

�لتجارية يف �إمارة دبي.
�لر�صوم  دف��ع  �لتق�صيط  ن��ظ��ام  ويتيح 
وجتديد  �ملرت�كمة  �ملالية  و�لغر�مات 
�لرخ�ش �لتجارية عرب دفعات مريحة 
تقدمها  و�ل���ت���ي  ����ص���ه���ر�ً،   12 خ����الل 
�ل�صريك  مع  بالتعاون  دبي  �قت�صادية 
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•• العني-الفجر:

بطولة  بلقب  للنقليات  �لبلو�صي  ك��رم  ف��ري��ق  ت��وج 
�لقدم  ك���رة  ل�صد��صيات  �ل��رم�����ص��ان��ي��ة«  »�ل��ف��رج��ان 
�نتماء  »�لإم���ار�ت  �صعار  حتت  �ل�صابعة  ن�صختها  يف 
 5-8 �مل�صتحق و�ل�صعب  ف��وزه  �إث��ر  وعطاء« وذل��ك 
يف  �لأول  �أم�ش  �مل�صابقة  نهائي  يف  �صتو«  �صو  على« 
�خليمة  ر�أ����ش  ملنطقة  �ملغطاة  �لريا�صية  �ل�صالة 
�لتعليمية، �إذ متكن كرم �لبلو�صي من قلب �لطاولة 
�لأول  �ل�صوط  �لأخ��ري  �أنهى  بعدما  �صتور  �صو  على 
باأف�صلية يف �لأد�ء و�لنتيجة 2-1، بينما كانت ردة 
�أ�صا�ش  �لبلو�صي  كرم  لعبي  من  �لإيجابية  �لفعل 

�لتحول �لكبري يف �ل�صوط �لثاين بالعزمية �لقوية 
و�جهت  �لتي  �ل�صعوبات  لتخطي  �لعالية  و�لإر�دة 

�لفريق يف �مللعب حتى �صافرة �لنهاية. 
و�مليد�ليات  �ل��ك��اأ���ش  �لبلو�صي  ك��رم  لع��ب��و  وت�صلم 
�ملالية  �جل��ائ��زة  قيمة  دره���م  �أل���ف  و25  �ل��ذه��ب��ي��ة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م���ن حم��م��ود ح�����ص��ن �ل�����ص��م�����ص��ي، رئي�ش 
جمل�ش �إد�رة نادي �لإمار�ت وخلف �صامل �إ�صماعيل 
�لإد�رة، مدير عام  رئي�ش جمل�ش  نائب   بن عنرب، 
جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية و�صط �أجو�ء 
جماهري  على  �صيطرت  �ل��ت��ي  �لفرحة  م��ن  م��ث��رية 
�لفريق �لتي كانت حا�صرة بقوة يف �ل�صالة لت�صجيع 
بكاأ�ش  �صتور  �صو  فريق  تكرمي  مت  كما  �ل��الع��ب��ن، 

�ملالية  �لف�صية و�جلائزة  و�مليد�ليات  �لثاين  �ملركز 
�ملخ�ص�صة.  و�صهدت �أم�صية �حلفل �خلتامي تكرمي 
�بن �لإمار�ت �إبر�هيم عي�صى علي �لطنيجي، خريج 
�لتحكيمي  و�لطاقم  �لأمريكية،  �لبحرية  �لكلية 
�مل���وؤل���ف م���ن �حل��ك��م��ن ع���ب���د�هلل �ل��ع��اج��ل وعي�صى 
�لهاجري، ون��ادي �لإم��ار�ت ومنطقة ر�أ���ش �خليمة 
و�لدكتور  �خلريية  لالأعمال  و�لرحمة  �لتعليمية 
�لت�صال  رئ��ي�����ش  �ل��ه��ا���ص��م��ي،  �ل�����ص��ي��د  م�����ص��ط��ف��ى 
�لدولية يف م�صت�صفى خليفة  و�لعالقات  �حلكومي 
�لتخ�ص�صي بر�أ�ش �خليمة، بينما نال �أحمد عدنان 
�حلمادي من فريق �لريادة للعقار�ت جائزة �أف�صل 
لقب  �لبلو�صي  كرم  لعب  �لدين  تاج  ومعاذ  �إد�ري 

�لهد�ف و�صادي قنديل من فريق �صو �صتور جائزة 
جائزة  �ل��ربق  من  �حلو�صني  و�صعيد  لع��ب  �أف�صل 
�لفريق  جائزة  ذهبت  بينما  مرمى،  حار�ش  �أف�صل 
�لتخ�ص�صي  خليفة  �ل�صيخ  م�صت�صفى  �إىل  �مل��ث��ايل 
يف ر�أ���ش �خليمة، كما مت تكرمي �لإع��الم��ي حممد 
�لبطولة  �أح����د�ث  نقل  يف  �ملتميز  ل���دوره  �إب��ر�ه��ي��م 
و�أع�������ص���اء �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة وه����م بدر 
�ل���ب���دري، �أح��م��د حم��م��د ت��ي��م، ���ص��ادي �أ���ص��د، �أحمد 
�لرفاعي و�صامل �حلب�صي.  وحر�صت �للجنة �ملنظمة 
للبطولة على توزيع جو�ئز كبرية للجماهري من 
خالل �ل�صحوبات على �لأرقام �ملوجودة يف �لتذ�كر 
�لتي مت توزيعها على �حلا�صرين يف �صالة �ملنطقة 

عنرب،  بن  �إ�صماعيل  �صامل  خلف  و�أك��د  �لتعليمية.  
جمعية  ع���ام  م��دي��ر  �لإد�رة،  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب 
�أن �لبطولة حققت  �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية، 
�أهد�فها وغاياتها �ملرجوة بتعزيز �لنتماء للوطن 
يوؤكد  نحو  على  �لر�صيدة  للقيادة  و�ل��وف��اء  �لغايل 
�لتي  �لبطولة  فكرة  حتملها  �لتي  �لكبرية  �لقيمة 
�أن هدفهم  فريقاً، مو�صحاً  �نطلقت مب�صاركة 16 
وذلك  فقط  و�خل�صارة  �لفوز  عن  �لبحث  يكن  مل 
�ل����روح �لريا�صية  ت��اأك��ي��د  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى  م��ن خ���الل 
�لفرق  ب��ن  �ل�صريفة  و�ملناف�صة  �لنظيف  و�للعب 
�مل�����ص��ارك��ة، �إىل ج��ان��ب �ل����دور �ل��ك��ب��ري �ل����ذي مثله 
مباريات  حميع  يف  �لكبري  �جل��م��اه��ريي  �حل�صور 

ومتيزها.   جناحها  يعك�ش  �ل��ذي  �لأم���ر  �لبطولة، 
وعرب كرم �لبلو�صي �صاحب لقب �لن�صخة �ل�صابعة، 
عن �صعادته بالو�صول �إىل من�صة �لتتويج، وقال �إن 
ثقته مل تهتز يف �لالعبن رغم تاأخرهم يف �لنتيجة 
باأن  لقناعته  وذل���ك  �لأول  �ل�����ص��وط  �ن��ت��ه��اء  ح��ت��ى 
�لفريق ي�صم �لعنا�صر �لتي ميكن �أن متنحه فر�صة 
�ملناف�صة على �للقب من خالل �لأد�ء �لإيجابي يف 
مرحلتي �ملجموعات و�لدور ربع �لنهائي، مو�صحاً 
�لفرق  ك��ل  ب��ن  للغاية  م��ث��رية  ك��ان��ت  �ملناف�صة  �أن 
بالروح �لعالية �لتي مل توؤثر يف �ملناف�صة �لريا�صية 
�لنظيفة، معرب�ً عن ثقته يف �لفريق حل�صد �ملزيد 

من �لألقاب يف �ملو��صم �ملقبلة. 

�ل�صود�نية  �جل��ال��ي��ة  ق���د�م���ى  �ن��ت��ظ��ر 
للفوز  �ل��رتج��ي��ح��ي��ة  �جل�����ز�ء  رك�����الت 
ع��ل��ى جن���وم �ل��رم�����ش �ل��ق��د�م��ى 4-5 
بعدما خيم �لتعادل 1-1 على �لوقت 
��صت�صافه  �لذي  �لودي  للقاء  �لأ�صلي 
�إع���ادة  �أم�����ش �لأول يف  �ل��رم�����ش  ن���ادي 
جنوم  بن  �جلميل  �لزمن  من  مل�صهد 
باإبد�عهم  �لريا�صية  �ل�صاحات  �آث��رو� 
�جلميل، وذلك بح�صور �أحمد حممد 
نادي  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  جمعة،  بن 
�لرم�ش وفهد عبد�هلل بن جمعة، نائب 
�لرم�ش،  ن���ادي  �إد�رة  جمل�ش  رئ��ي�����ش 
و�أب��وب��ك��ر ع���و�د، �لأم���ن �ل��ع��ام للنادي 
�لدكتور  �ل�صرف  و�صيف  �ل�����ص��ود�ين، 
جماهري  جانب  �إىل  �لطيب،  �ل��ه��ادي 
غفرية غ�صت بها مدرجات �صتاد نادي 
�لإمكانات  مع  تفاعلت  حيث  �لرم�ش، 
�لفريقن  لالعبي  �مل��م��ت��ازة  �ل��ف��ردي��ة 
�أحمد  �ل�����ص��ع��ودي  �ل��ن��ج��م  خ�����ص��و���ص��اً 
��صتثنائية  ب�صفة  �صارك  �ل��ذي  نيازي 

مع فريق �لرم�ش. 
وتقدم قد�مى �جلالية �أوًل عن طريق 
نيازي  �أح��م��د  �أدرك  ث��م  ح�صن  م��اه��ر 
�لنهاية،  �لتعادل للرم�ش قبل �صافرة 
حيث �أح��رز �أه��د�ف �لرم�ش يف ركالت 
�لرتجيح عمار �لدوخي، عبد�هلل مال 
�هلل، �أحمد نيازي وعلي ربيع، يف حن 
�أخفق حممد �حلمر وجا�صم مو�صى يف 
هز �ل�صباك، بينما �أحرز للجالية فوزي 
ماهر  ط��ه،  �أ�صامة  جميل،  �لتعاي�صة، 
ح�صن، �لريح ر�صو�ن، حيث �أد�ر �للقاء 

بامتياز �حلكم �صعيد �ملن�صوري. 
�لرم�ش  ق����د�م����ى  ت�����ص��ك��ي��ل��ة  و����ص���م���ت 
�حلار�ش �ملا�ش ر��صد، حممد من�صور، 
�ل��ع��م��ا���ش، جا�صم  �أح��م��د �حل��م��ر، علي 
���ص��ع��ي��د مو�صى،  رب���ي���ع،  ع��ل��ي  م��و���ص��ى، 
�ل���دوخ���ي،  ع���ب���د�هلل م����ال �هلل، ع���م���ار 
�أح��م��د ن��ي��ازي وحم��م��د ع��ل��ي، يف حن 
�لنويري،  حممد  �جلالية  جن��وم  مثل 
خالد عبا�صية، جوهر �أحمد، تاج �ل�صر، 
�لتعاي�صة،  فوزي  معني،  حامت  جميل، 
�حل���اج ت��ق��ي، �أوب����ا، ق����دورة ت���اج �ل�صر، 
بكري �أبوزيد، �أ�صامة طه، ماهر ح�صن، 

�أمري عبد�لوهاب.  

وح���ر����ش ن����ادي �ل��رم�����ش ع��ل��ى تكرمي 
منتخبنا  لع�������ب  �ل������دوخ������ي  ع����م����ار 
بدرع  �ل�صعب  ون��ادي  �ل�صابق  �لوطني 
�للقاء  يف  م�صاركته  مبنا�صبة  تذكارية 
و�جلالية  �لرم�ش  قد�مى  بن  �ل��ودي 
بر�أ�ش  �ل�صود�ين  و�لنادي  �ل�صود�نية، 
�خل��ي��م��ة و�ل���ن���ج���م �ل�������ص���ود�ين ف���وزي 
�أحمد  �ل�صعودي  و�ل��الع��ب  �لتعاي�صة 
�أح��م��د حممد  وذل���ك بح�صور  ن��ي��ازي 
نادي  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  جمعة،  بن 
�لرم�ش وفهد عبد�هلل بن جمعة، نائب 
�لرم�ش  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
و�أب��وب��ك��ر ع���و�د، �لأم���ن �ل��ع��ام للنادي 

�ل�صود�ين. 
ك��م��ا ق���ام �ل��دوخ��ي ب���اإه���د�ء ك��ت��اب��ه عن 
دوري �لأوىل �لذي يت�صمن معلومات 
�إىل  �لرم�ش  �إد�رة  �إىل  ودقيقة  قيمة 
ج��ان��ب ب��اق��ة ورد ودرع���ا ت��ذك��اري��ة �إىل 
�لرم�ش  فريق  وقد�مى  �لرم�ش  �إد�رة 
ب���ر�أ����ش �خليمة،  �ل�����ص��ود�ين  و�ل���ن���ادي 
يف ح��ن ق��دم �ل��ن��ادي �ل�����ص��ود�ين درعاً 
لدعمه  �ل��رم�����ش  ن����ادي  �إىل  ت��ذك��اري��ة 
�ل�������الحم�������دود ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل�����ن�����ادي 

�ل�صود�ين ولفريق �لقد�مى. 

و�متدح عمار �لدوخي �لأجو�ء �جلميلة 
�لتي ر�فقت �للقاء �ل�صتعر��صي، وقال 
�إن مثل هذه �ملبادر�ت تعرب عن ر�صائل 
�جلميل«  �لزمن  لعبي«  �إىل  �إيجابية 
�أ�صحاب  ل��ك��ل  �ل��ت��ق��دي��ر  وت��وؤك��د ع��م��ق 
مرحلة  يج�صد  �ل��ذي  �لكروي  �لعطاء 
للحقب  �ل��ري��ا���ص��ي  �ل��ت��اري��خ  يف  مهمة 
�لوقت  يف  وق���ال  �ل�صابقة،  �لريا�صية 
ي�صتحق  �ل���رم�������ش  ن������ادي  �إن  ن��ف�����ص��ه 
�ل�صرت�تيجية  �ل��روؤي��ة  على  �لتقدير 
بتنظيم  �ل��ري��ا���ص��ي  دوره  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
�لفعاليات �لريا�صية �ملختلفة لتحقيق 
جانب  �إىل  �ل���ري���ا����ص���ي���ن،  ت��ط��ل��ع��ات 
م��ب��ادرت��ه �ل���ر�ئ���دة ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة لقاء 
لكرة  �لأول  �لوطني  منتخبنا  قد�مى 
دورة  مبنا�صبة  �لرم�ش  وجن��وم  �لقدم 

عام ز�يد. 
و�أو���ص��ح �ل��دوخ��ي �أن �ل��ب��ط��ولت �لتي 
ن��ظ��م��ه��ا �ل����ن����ادي �ل���������ص����ود�ين ب���ر�أ����ش 
�لإ�صادة  ت�صتحق  رم�صان  يف  �خليمة 
لأن����ه����ا ج�������ص���دت �لإب�����������د�ع و�ل�����روؤي�����ة 
�ل�صحيحة لأهمية �لريا�صة يف تعزيز 
�ملهار�ت وتطويرها وتفعيل دور �لنادي 

�ملجتمعي. 

و�أ�����ص����اد ث��ن��ائ��ي »�ل���زم���ن �جل��م��ي��ل« يف 
ن���ادي �ل��رم�����ش ���ص��امل �ل��ب��وت وحممد 
وروؤيته  �لرم�ش  ن��ادي  مب��ب��ادر�ت  ب�صر 
ز�يد  عام  دورة  �إقامة  لفكرة  �حلكيمة 
ف�����ص��ال ع��ن م��ب��ار�ت��ي �ل��ق��د�م��ى �أم���ام 
و�جلالية  �ل��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  جن����وم 

�ل�صود�نية. 
قامت  �ل��ن��ادي  �إد�رة  �إن  �ل��ب��وت  وق���ال 
�إيجابي يف �لفرتة �ملا�صية  بكل ما هو 
�لزمن  �أي������ام  �إىل  �جل��م��ي��ع  و�أع��������ادت 
�جلميل من خالل �لفعاليات �ملتنوعة 
جانب  �إىل  �ل�����ن�����ادي،  يف  و�ل�������ص���ام���ل���ة 
باحلا�صر  �ملا�صي  رب��ط  على  حر�صها 
�نطالقا من رغبة كبرية يف ��صت�صر�ف 
لتحقيق  �ل��ك��ب��ري  ب��ال��ع��م��ل  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل 

�لتطلعات �ملرجوة. 
�أج�����و�ء �لنادي  ب�����ص��ر  وو���ص��ف حم��م��د 
يف �مل��رح��ل��ة �مل��ا���ص��ي��ة ب��اأن��ه��ا ت��ع��رب عن 
ملو�كبة  �حل��ك��ي��م��ة  �ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل���ت���ط���ور �ل������ذي ي��ن��ت��ظ��ر �ل�����ن�����ادي يف 
�ل�صنو�ت �ملقبلة من خالل �لعمل على 
لتعزيز  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل��رب�م��ج  تفعيل 
�لعمل  �لريادي يف  �لنادي دوره  مكانة 

�لريا�صي. 

���ص��م��ن��ت م�����ص��ر ت��رب��ع��ه��ا ع��ل��ى قمة 
�ل�صل�صلة �لعاملية ملحرتيف �ل�صكو��ش 
للرجال و�ل�صيد�ت بعد ن�صف نهائي 
�صاخن �صهده نادي �لإمار�ت للجولف 
تاأهل  ع��ن   �أ�صفر  �أم�ش،  م�صاء  بدبي 
�ل�صوربجي،  حم���م���د  �مل���������ص����ري����ان 
فرج،  وع��ل��ي  ع��امل��ي��اً،  �لأول  �مل�����ص��ن��ف 
دبي  ن��ه��ائ��ي  �إىل  �ل����ث����اين،  �مل�����ص��ن��ف 
لال�صكو��ش  �لعاملية  �أت��ك��و  ل�صل�صلة 
ل��ل��رج��ال �ل��ت��ي ت��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون مع 
جم��ل�����ش دب�����ي �ل���ري���ا����ص���ي، يف حن 
�ل�صربيني  ن��ور  مو�طنتيهما  تاأهلت 

ورنيم �لوليلي �إىل نهائي �ل�صيد�ت.
ن�صف نهائي �لرجال

�لثاين  �ل��رج��ال  نهائي  ن�صف  �صهد 
حل��ظ��ات م��وؤث��رة ب��ع��د �أن �أط����اح فرج  
ن��ك ماثيو  �مل��خ�����ص��رم  ب��ال��ربي��ط��اين 
نظيفن،  ب�����ص��وط��ن  ����ص���ن���ة-   -37
م�صرية  على  �ل�صتار  �لأخ��ري  لي�صدل 
�ل�صكو��ش  مناف�صات  يف  عاماً   20
ببطولة  خ���الل���ه���ا  ُت������وج  �ل����دول����ي����ة، 
�لعامل ثالث مر�ت، وحظي �لظهور 
حار  بت�صفيق  ل��الإجن��ل��ي��زي  �لأخ����ري 
دقائق  مل��دة ع�صرة  ووق��وف �جلمهور 
�ملعتزل،  �ل����ص���ك���و�����ش  ل��ن��ج��م  حت��ي��ة 
�ملجموعات بجميع  دور  �لذي فاز يف 
�ملجموعة  وت�صدر  �لثالث  مبارياته 
ع��ل��ى حممد  م��ت��ق��دم��اً  رج����ال   )A(
�لأ�صغر  ف��رج،  �أن  غ��ري  �ل�صوربجي، 
11 ���ص��ن��ة، ق���دم عر�صاً  ب���  م��ن��ه ���ص��ن��اً 
ر�ئعاً، توجه بالفوز 5-11، 7-11، 
وح��ج��ز م��ك��ان��اً ل��ه يف ن��ه��ائ��ي �حلدث 

للمرة �لأوىل.
»�إن��ه��ا حل��ظ��ات موؤثرة،  وق���ال ف���رج: 
�ق���رت�ب���ي من  �أن����ه ح���ال  �أُدرك  ك��ن��ت 
�لقليلة  �ل��ن��ق��اط  ت��ل��ك  ف�����اإن  �ل���ف���وز 
ماثيو،  م�صرية  يف  �لأخ���رية  �صتكون 
مل �أرغب يف �حلديث عن ذلك �لأمر 
عنه  ك��ل��م��ا حت���دث���ت  لأين  �إط����الق����اً، 
�أكرث،  تفكريي  على  ��صتحوذ  �أك���رث، 
�لأ�صطورة  �لالعب  هذ�  مثل  وفقط 
�صيحظى بوقوف �جلماهري وحتيته 
مل���دة ع�����ص��رة دق���ائ���ق، ت��رع��رع��ت و�أن���ا 

وروح  و�إر�دت�����ه  بحرفيته  ن��ك،  �أت��اب��ع 
�أين  �ملناف�صة لديه وتكتيكاته،  حتى 
بريطانية  ب��ط��ول��ة  يف  �إل���ي���ه  ذه���ب���ت 
�مل��ف��ت��وح��ة وق��ل��ت ل��ه ب��اأن��ه ل يتوقف 
عن �إثارة �إعجابنا ومنحنا مزيد� من 
م�صرية  �أم�صى  لحرت�مه،  �لأ�صباب 

ر�ئعة وهذ� هو يومه.« 
ومن �ملقرر �أن يو�جه فرج يف �لنهائي 
ت�صجيل  ب��ع��د  �ل�����ص��ورب��ج��ي  حم��م��د 
�لأول  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ص��ف  يف  �لأخ������ري 
�ل����ت����و�يل على  ع���ل���ى   14 �ل������  ف������وزه 
وب�صوطن  روزن���ر،  �صاميون  �لأمل���اين 
 ،12-10  ،10-12( و�ح��د  مقابل 
�ل�صوربجي:  وقال           .)3-11
»يف كل مرة تزد�د �لأم��ور �صعوبة يف 
�أنتظر  �إين  لنف�صي،  �أقول  �أية مبار�ة 
هذ� �لنوع من �للحظات �لتي ولدت 
�ل�صوط  خ�صرت  وعندما  �أجلها،  من 
�ل����ث����اين �ل�������ص���ع���ب ك���ن���ت �أع����ل����م �أن����ه 
�لنهائي وقلت لنف�صي  باإمكاين بلوغ 
لب��د م��ن ب��ذل م��زي��د م��ن �جل��ه��د يف 
ه���ذه �مل����ب����ار�ة، وك����ان �لأم�����ر مبثابة 

حتدي بعد �ل�صوط �لثاين.«
مع  �لنهائي  يف  �ملرتقب  لقائه  وع��ن 

فرج �أ�صاف �ل�صوربجي: » علي لعب 
جمتهد ويلعب ب�صكل جيد، مل نلعب 
معاً منذ نوفمرب �ملا�صي، و�إنه لأمر 
ر�ئع �أن جتمع �آخر مبار�ة يف �ملو�صم 

�مل�صنفن �لأول و�لثاين عاملياً.«
ن�صف نهائي �ل�صيد�ت

�ل�صربيني،  ن����ور  �مل�����ص��ري��ة  ت��اأه��ل��ت 
�مل�صنفة �لأوىل عاملياً، �إىل نهائي دبي 
لبطولت حمرتيف �ل�صكو��ش لل�صنة 
يف  تغلبها  �إث��ر  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية 
ن�صف �لنهائي على �لفرن�صية كاميل 
�مل���ب���ار�ة  و����ص���ه���دت   .1-2 ���ص��ريم��ي��ه 
�ل��ث��ال��ث )ع��ن��دم��ا كانت  ���ص��وط��ه��ا  يف 
8-6( �عرت��ش  �ل�صربيني متقدمة 
���ص��ريم��ي��ه ع��ل��ى ق����ر�ر جل��ن��ة �حلكام 
�لنقاط )ليت(،  �إح��دى  لعب  ب��اإع��ادة 
�لقر�ر  ب��اأن  �صعرت  �صريميه  �أن  غري 
�أي  )���ص��رتوك(  يكون  �أن  ينبغي  ك��ان 
�أنها �لفائزة بالنقطة، ف�صارعت لفتح 
مع  للحديث  �ل�صكو��ش  ملعب  ب��اب 
ح�صولها  �لنتيجة  وك��ان��ت  �حل��ك��ام، 
ل�صالح  �أ�صيفت  �صلوك،  نقطة  على 
 ،6-9 �لأخ����رية  لتتقدم  �ل�صربيني 
ل�صاحلها  لح��ق��اً  �مل��و�ج��ه��ة  وحت�صم 

.8-11  ،11-9  ،7-11
 وق��ال��ت �ل�����ص��رب��ي��ن��ي: »�مل��و�ج��ه��ة مع 
ولعبها  �صعبة،  دوم����اً  ت��ك��ون  ك��ام��ي��ل 
يف  خ���ط���اأ  �أي  ت���ق���رتف  ومل  ن��ظ��ي��ف، 
بالو�صول  �صعيدة  �أين  غ��ري  �مللعب، 
باللقب  للفوز  و�أت���وق  �لنهائي،  �إىل 
ب���ه، هذه  �ل��ف��وز  ي�صبق يل  �ل���ذي مل 
�مل�صاركة هي �لثالثة يل على �لتو�يل 
يف دب��ي، وث��اين م��رة �أ���ص��ل فيها �إىل 

�لنهائي، و�آمل �أن �أحرز �للقب.«
�لنهائي  يف  �ل�����ص��رب��ي��ن��ي  وت���ل���ت���ق���ي 
مو�طنتها رنيم �لوليلي 29- �صنة- 
�لنهائي  بعد ف��وز �لأخ��رية يف ن�صف 
�ل��ط��ي��ب، �مل�صنفة  ن���ور  �ل��ث��اين ع��ل��ى 
�صريعة  م��و�ج��ه��ة  يف  ع��امل��ي��اً،  �لثالثة 
و�نتهت  دق���ي���ق���ة،   19 ����ص��ت��غ��رق��ت 

.9-11  ،7-11
مناِف�ِصة  »ن�����ور  �ل���ول���ي���ل���ي:  وق���ال���ت 
ر�ئعاً، خ�صنا  �أم�صت مو�صماً  �صعبة، 
ولكن هذه  كبرية،  خالله مو�جهات 
�خلتامية  وب��ط��ول��ت��ه  �مل��و���ص��م  ن��ه��اي��ة 
جميعا  �أن���ه���ي���ن���ا  �جل�����ه�����ود،  و�آخ���������ر 
مو�جهات �صعبة يف دور �ملجموعات، 
�إىل  وب��و���ص��ويل  ب��اأد�ئ��ي  و�أن���ا �صعيدة 

اأجواء مثرة يف النهائي بح�سور جماهري كبر

ال�سم�سي وخلف بن عنرب يتوجان كرم البلو�سي بلقب »رم�سانية الفرجان« 
اإ�سادة كبرة بجهود اللجنة املنظمة وامل�ساركة املتميزة لالأطقم التحكيمية 

لقاء ا�ستعرا�سي من »ذاكرة الزمن اجلميل«

»ركلت الرتجيح« تقود قدامى اجلالية ال�سودانية 
للفوز على جنوم الرم�س 

نهائي م�سري خال�س يف البطولة اخلتامية لل�سل�سلة العاملية ملحرتيف اال�سكوا�س بدبي 

الوليلي تواجه ال�سربيني، وفرج يواجه ال�سوربجي يف نهائي مونديال دبي ملحرتيف ال�سكوا�س
فرج يطيح مباثيو يف ن�سف النهائي واالأخر ي�سدل ال�ستار على م�سرته احلافلة

�أحلقت �ملانيا بطلة �لعامل، �خل�صارة �لر�بعة بال�صعودية يف خم�ش 
�لتي  �لعامل  كاأ�ش  لنهائيات  ��صتعد�د�  �لخ��رية  خا�صتها  مباريات 
تنطلق يف رو�صيا يف 14 �حلايل بفوزها عليها 2-1 يف ليفركوزن 
يف ختام ��صتعد�د�ت �ملنتخبن للعر�ش �لكروي. و�صجل تيمو فرينر 

وعمر هو�صاوي هديف �ملانيا، وتي�صري �جلا�صم هدف �ل�صعودية.
و�مام  نظيفة  برباعية  بلجيكا  �م���ام  �ي�صا  خ�صر  �ملنتخب  وك���ان 
�يطاليا 1-2 و�مام �لبريو 3-�صفر وحقق فوز� يتيما على �ليونان 
�صيلعب  حيث   2018 مونديال  غمار  خلو�ش  ��صتعد�د�  2-�صفر 
�ملبار�ة �لفتتاحية �صد رو�صيا �لدولة �مل�صيفة يف 14 �حلايل �صمن 
مناف�صات �ملجموعة �لوىل �لتي ت�صم �ي�صا منتخبي �لوروغو�ي 
مل  تو�ليا  مباريات  خلم�ش  حد�  �ملانيا  و�صعت  �ملقابل،  يف  وم�صر. 
تعرف فيها طعم �لفوز وهي كانت ��صو�أ �صل�صلة لها منذ �ذ�ر مار�ش 

�ملانيا مانويل  �لثانية، خا�ش حار�ش مرمى  وللمرة   .1988 عام 
�لدقائق  ط��و�ل  �لنم�صا  �م��ام  م�صاركته  بعد  ��صا�صيا  �مل��ب��ار�ة  نوير 
هذه  لكنه  �ملا�صي،  �ل�صبت   2-1 فريقه  خ�صرها  و�لتي  �لت�صعن 
مارك  بر�صلونة  حلار�ش  �لثاين  �ل�صوط  مطلع  مكانه  ت��رك  �مل��رة 
�ندري تري �صتيغن. و�ثمر �صغط �ملنتخب �لملاين هدفا مبكر� بعد 
متريرة �مامية من جو�صو� كيميت�ش د�خل �ملنطقة باجتاه ماركو 
روي�ش فمررها �لخري عر�صية باجتاه فرينر �ملرتب�ش �مام �ملرمى 
�ل�صعودية  �ل�صباك  د�خ��ل  وتهادت  بالعار�صة  ��صطدمت  ف�صددها 
�ملنتخب  وك��اد  دولية.  14 مبار�ة  �ه��د�ف يف   8 �ىل  ر�فعا ر�صيده 
م�صارف  �لطائرة من  روي�ش  ت�صديدة  لكن  غلته  ي�صاعف  �لمل��اين 

�ملنطقة �صدها �لقائم �لأمين.
�ل�صعودي يف  �ملنتخب  يتمكن  لأملانيا يف حن مل  �لف�صلية  وظلت 

تهديد مرمى نوير �إل يف ما ندر وتدخل حار�ش �ل�صعودية عبد�هلل 
�ملعيوف للت�صدي لكرة قوية �صددها �صامي خ�صرية.

هجمة  بعد  �لتالية  �لدقيقة  يف  لل�صعودية  فر�صة  �خطر  وك��ان��ت 
من�صقة و�صلت فيها �لكرة �ىل فهد �ملولد ف�صددها ماكرة مرت �ىل 
وفرينر  در�ك�صلر  بن  م�صرتكة  لعبة  وبعد  �لي�صر.  �لقائم  جانب 
مرر �لأخري كرة عر�صية تابعها عمر �لهو�صاوي خطاأ د�خل �صباكه 
و�صط �صغط من توما�ش مولر. ويف �ل�صوط �لثاين حرم �ملعيوف 
ملحاولتي  ت�صدى  عندما  �ك��ي��دي��ن  ه��دف��ن  م��ن  �لمل���اين  �ملنتخب 
در�ك�صلر ومولر. و�حت�صب �حلكم ركلة جز�ء ل�صالح �ل�صعودية �ثر 
�إعاقة تي�صري �جلا�صم د�خل �ملنطقة، �نبىر لها حممد �ل�صهالوي 
ي��ت��اب��ع��ه��ا �جل��ا���ص��م د�خل  �ن  ق��ب��ل  ل��ه��ا  ت�����ص��دى  �صتيغن  ت���ري  ل��ك��ن 

�ل�صباك.

اأملاني���ا تلح���ق بال�سع���ودي����ة خ�س���ارته����ا الرابع�����ة 
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الفجر الريا�ضي

�لإمار�ت  �ملنظمة لطو�ف  �لعليا  �للجنة  عقدت 
�لدوري  �جتماعها  �لهو�ئية  للدر�جات  �ل��دويل 
بدبي ل�صتعر��ش �ل�صتعد�د�ت لتنظيم �لن�صخة 
�لفئة  �لذي �صيكون �صمن  �لأوىل من �لطو�ف 
فرب�ير  �صهر  خ��الل  تنظيمه  و�صيتم  �لعاملية، 
2019.  وت��ر�أ���ش �لج��ت��م��اع �صعادة  �ل��ع��ام  م��ن 
�لريا�صي  دب��ي  �أم��ن ع��ام جمل�ش  �صعيد ح��ارب 
و�صعادة  للطو�ف،  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ش 
عارف حمد �لعو�ين �أمن عام جمل�ش �أبوظبي 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ش  نائب  �لريا�صي 
�آل رحمة  �أم�����ان  ن��ا���ص��ر  ل���ل���ط���و�ف، وح�������ص���ور: 
م�صاعد �أمن عام جمل�ش دبي �لريا�صي رئي�ش 
�للجنة �ملالية و�لعقود يف �لطو�ف، مبارك �صامل 
�لريا�صي  �أبوظبي  جمل�ش  م�صت�صار  �لعامري 
طالل  للطو�ف،  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ع�صو 
و�أع�صاء  �ل��ف��ن��ي��ة،  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  �ل��ه��ا���ص��م��ي 
�ملرزوقي،  �صالح  ل��ل��ط��و�ف:  �لفرعية  �ل��ل��ج��ان 
�لفو�عري،  �أن�ش  �ل�صايغ، حممد حمر�ب،  �صارة 
�أحمد �حلو�صني، عادل �ليعقوبي، وممثلن عن 
�ل�صركة �لتي تتوىل بع�ش �جلو�نب �لتنظيمية 
يف �لطو�ف.   و�صهد �لجتماع مناق�صة ت�صميم 
يفوز  �لتي  و�جلائزة  بالطو�ف  �خلا�ش  �ل�صعار 

�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أن يج�صد  �ل��ب��ط��ل ح��ي��ث مت  ب��ه��ا 
وريا�صة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لوطنية  �ل��ه��وي��ة  �ل�صعار 
جمالية  �إ�صافة  ي�صكل  و�أن  �لهو�ئية  �لدر�جات 
يف  �ل�صباقات  �أه���م  م��ن  �صيكون  �ل���ذي  للطو�ف 
ت�صنيفه  م��ع  �صيما  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل���در�ج���ات  ع��امل 
���ص��ي��ك��ون �ل�صباق  �ل��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث  �ل��ف��ئ��ة  ���ص��م��ن 
�لهو�ئية  للدر�جات  �لفئة  ه��ذه  �صمن  �لتا�صع 
وف���ق ن��ظ��ام �ل��ت�����ص��ن��ي��ف �ل����ذي �أط��ل��ق��ه �لحت���اد 

�لدويل للدر�جات يف عام 2009. 
ك��م��ا ت��ط��رق �لج��ت��م��اع ل��ب��ح��ث �مل���وع���د �ملقرتح 
مر�حل،   7 �صيت�صمن  �ل��ذي  �ل��ط��و�ف  لتنظيم 
�لهو�ئية  للدر�جات  �ل��دويل  وخماطبة �لحت��اد 
�لدولية  �لأج��ن��دة  يف  لو�صعه  �مل��ق��رتح  ب��امل��وع��د 
�لعاملية  �ل���ف���رق  �مل��ق��ب��ل، وك���ذل���ك دع����وة  ل��ل��ع��ام 

لأن  �ل��ع��م��ل  ي��ت��م  �ل���ذي  �ل��ط��و�ف  يف  للم�صاركة 
يجمع �أقوى �لفرق و�لدّر�جن يف �لعامل �صيما 
مر�حلها  يف  �ملتنوعة  �ل�صباقات  م��ن  يعد  و�أن���ه 
و  �ل�صالمة  معايري  �أعلى  تطبيق  ت�صهد  و�لتي 
�لأمان للم�صاركن و�ن�صيابية �ملرور يف خمتلف 
على  �لج��ت��م��اع  يف  �لتاأكيد  ومت  �مل���دن.  مناطق 
م���رور �ل��ط��و�ف يف جميع �م����ار�ت �ل��دول��ة و�أن 
من  ت��زي��د  �ل��ت��ي  �لت�صاري�ش  خمتلف  يت�صمن 
�أكرث من مرحلة  �صيما مع وجود  �ملناف�صة  قوة 
�لإم����ار�ت  ويف  ح��ّت��ا  ومنطقة  �ل��ع��ن  يف  جبلية 
�لأخ�������رى، ك��م��ا ���ص��ي��و����ص��ل �ل���ط���و�ف �مل�����رور يف 
�مل���رم���وم، ويف خم��ت��ل��ف �ملدن  م��ن��ط��ق��ة حم��م��ي��ة 
و�ملناطق ذ�ت �لطبيعة �لرت�ثية و�حلديثة مما 
�ل�صور عن  �أجمل  �لعامل  للم�صاهدين يف  ينقل 

�لدولة يف جمال  ت�صهده  �لذي  مدننا و�لتطور 
�ل�صكنية  و�ملناطق  �لتحتية  و�لبنية  �ل�صياحة 
و�لتجارية و�ل�صناعية، من خالل فريق �لنقل 
�ل��ت��ل��ف��زي��وين �مل��خ��ت�����ش �ل����ذي �أث��ب��ت جن��اح��ه يف 
و  �أب��وظ��ب��ي  ط���و�يف  م��ن  �ملا�صية  �لن�صخ  تغطية 
دبي و �لدوليان. كما ��صتعر�ش خطة �لعمل مع 
�لد�عمة  و�خلا�صة  �لوطنية  و�ل�صركات  �لرعاة 
للتو��صل  ل��ه��م  ن��اف��ذة  �صيكون  �ل���ذي  ل��ل��ط��و�ف 
م��ع �ل��ع��امل م��ن خ��الل رع��اي��ة م��ر�ح��ل �لطو�ف 
بحث  مت  كما  ف��ي��ه،  �ل�صرعة  �صباقات  وم��ن��اط��ق 
جهود  وتن�صيق  �جل��م��ه��ور،  م��ع  �لتو��صل  خطة 
م��رور �ل��ط��و�ف يف خمتلف م��دن �ل��دول��ة وعلى 
وهي  �أي��ام   7 ولفرتة  و��صعة  جغر�فية  م�صاحة 
ك��ان ي�صتغرقه كل من  �أط��ول مما  ف��رتة زمنية 

�أن زم��ن كل مرحلة  �أبوظبي و دب��ي كما  ط��و�يف 
�صيمتد لفرتة �أطول يوميا.

ملتقى رم�ساين 
�ملنظمة لطو�ف  �لعليا  �للجنة  يف ختام �جتماع 
�لإمار�ت �لدويل للدر�جات �لهو�ئية عقد �صعادة 
�لريا�صي  دب��ي  �أم��ن ع��ام جمل�ش  �صعيد ح��ارب 
�أمن عام جمل�ش  �لعو�ين  و�صعادة عارف حمد 
�أبوظبي �لريا�صي لقاء مع �صعادة عي�صى هالل 
�حلز�مي  �أمن عام جمل�ش �ل�صارقة �لريا�صي، 
م�صاعد  رح��م��ة  �آل  �أم���ان  نا�صر  �للقاء  وح�صر 
�أمن عام جمل�ش دبي �لريا�صي و مبارك �صامل 
�لريا�صي  �أبوظبي  جمل�ش  م�صت�صار  �لعامري 
و�صعيد �لعاجل مدير �إد�رة �لن�صطة �ملجتمعية 
�ل�صارقة �لريا�صي، وعدد  و�لثقافية يف جمل�ش 

من �ملدر�ء يف �ملجال�ش �لريا�صية �لثالثة، حيث 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  عمل  نتائج  ع��ر���ش  مت 
لطو�ف �لإمار�ت على �أمن عام جمل�ش �ل�صارقة 
�لريا�صي من �أجل تن�صيق �جلهود و�صمان مرور 
�لطو�ف يف جميع �إمار�ت �لدولة وخمتلف �ملدن 

ذ�ت �لطبيعة �ملتنوعة.
من  �لأول  �ل��رم�����ص��اين  �مللتقى  خ���الل  مت  ك��م��ا 
نوعه �لذي �صم �ملجال�ش �لريا�صية ��صتعر��ش 
و�لدور  �ل��ث��الث��ة  �ملجال�ش  ب��ن  �ل��ت��ع��اون  ج��ه��ود 
�ل��وط��ن��ي ل��ك��ل م��ن��ه��ا، وذل����ك م���ن �أج����ل توحيد 
�جلهود وتكامل �لأدو�ر من �أجل تطوير �لقطاع 
دعم جهود  ي�صاهم يف  �لدولة مبا  يف  �لريا�صي 

�ملوؤ�ص�صات �لريا�صية �لوطنية ويتكامل معها.
�حل�صور  ت��ن��اول  �لرم�صاين  �مللتقى  خ��ت��ام  ويف 
ط��ع��ام �ل�����ص��ح��ور و���ص��ط �أح���ادي���ث ري��ا���ص��ي��ة حول 
�صيكون  �ل�����ذي  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل���رح���ل���ة  يف  �ل���ت���ع���اون 
�ملوؤ�ص�صات  �ملطلوب بن جميع  للتعاون  منوذجا 
وتنفيذ  �ل��وط��ن  م�صلحة  �أج���ل  م��ن  �لريا�صية 
�لريا�صة  جعل  يف  �لر�صيدة  �لقيادة  توجيهات 
�أ���ص��ل��وب ح���ي���اة، و ن�����ص��ر مم��ار���ص��ة �ل��ري��ا���ص��ة يف 
�أو�صاط �ملجتمع كونها و�صيلة لل�صعادة وم�صدر 

للطاقة �لإيجابية. 

االأول من نوعه .. لقاء رم�ساين يجمع املجال�س الريا�سية الثالثة

اللجنة العليا تبحث ال�ستعدادات لطواف الإمارات للدراجات الهوائية
- التاأكيد على مرور الطواف يف جميع االإمارات وميتد ل� 7 مراحل 

�لبالي  ب��ك��اأ���ش بطولة  �مل��ل��ك��ي«  »�ل��زع��ي��م  ف��ري��ق   ظفر 
مركز  نظمها  �لتي  �لرم�صانية   2018 فيفا  �صتي�صن 
�إ�صعاد �لعاملن و�لإيجابية �لوظيفية ب�صرطة �أبوظبي 
�لعازي،  ف��ري��ق  ع��ل��ى  �لنهائية  �مل���ب���ار�ة  يف  ف���وزه  ب��ع��د   ،
و�لتي �أقيمت مبركز �لرتبية �لريا�صية مبجمع �إد�ر�ت 

�صرطة �أبوظبي.
وتوج �صعادة �للو�ء مكتوم �ل�صريفي، مدير عام �صرطة 
على  م�صجًعا  �لبطولة،  بكاأ�ش  �لفائز  �لفريق  �أبوظبي 

�إعادة تنظيم �لبطولة يف �ل�صنو�ت �ملقبلة.
�إ�صعاد  مركز  مدير  �مل��ط��ريي،  وج��د�ن  �لنقيب  وقالت 
�إن  �أبوظبي:  ب�صرطة  �لوظيفية  و�لإيجابية  �لعاملن 
لأول  تقام   FIFA 2018 �صتي�صن  �لبالي  بطولة 
وملنت�صبيها، �صمن  �أبوظبي،  �صرطة  م�صتوى  على  مرة 
�ملركز  �عتمدها  �لتي  �ل�صعادة  م�صرعات  م��ن  �صل�صلة 
لتحفيز ورفع م�صتوى �لولء و�ل�صعادة يف بيئة �لعمل.

مدير  �لنعيمي،  �صيف  �صعيد  �ل��ل��و�ء  �لبطولة  ح�صر 

و�لعميد  �أب��وظ��ب��ي،  ب�صرطة  و�خل��دم��ات  �ملالية  ق��ط��اع 
�جلنائي  �لم��ن  قطاع  مدير  �لر��صدي  �صهيل  حممد 
قطاع  مدير  نائب  �ل�صام�صي،  بطي  خليفة  و�لعميد 
�أبوظبي  ���ص��رط��ة  �مل��ال��ي��ة و�خل���دم���ات رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
مركز  مدير  بوعلي،  عبيد  حممد  و�لعقيد  �لريا�صي، 
رئي�ش  �حلو�صني،  جا�صم  و�ملقدم  �لريا�صية،  �لرتبية 
من  وع��دد  �لب�صرية،  �مل��و�رد  لقطاع  �لريا�صية  �للجنة 

كبار �صباط �صرطة �أبوظبي.

الزعيم امللكي بطًل لكاأ�س بلي �ستي�سن 
ب�سرطة اأبوظبي

للبولينج  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ق��ائ��د  ت��وج 
ب�صعار نادي �لفجرية �صاكر علي �حل�صن 
بطال لبطولة �صركة �أدنوك �لرم�صانية 
م�صاء  �ختتمت  �لتي  للبولينج  �ملفتوحة 
�ل����دويل  خ��ل��ي��ف��ة  ب�����ص��ال��ة  �لأول  �أم�������ش 
يف  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  ز�ي���د  مب��دي��ن��ة  للبولينج 
فعاليات  �صمن  �أقيمت  ،و�لتي  ظبي  �أبو 
�أن ح�صل على  �لريا�صية بعد  ز�ي��د  عام 
�لثاين  �ملركز  ويف   ، نقطة   224 معدل 
حل لعب منتخب �صلطنة عمان ح�صن 
�خلرو�صي مبعدل 215 نقطة وجاء يف 
�ملركز �لثالث �لربونزي لعب منتخبنا 
بر�صيد  �ل�����ص��ام�����ص��ي  خ��م��ي�����ش  ل��ل�����ص��ب��اب 
منتخبنا  لع�����ب  ح����ل  ف��ي��م��ا   ،  214
بر�صيد  �لر�بع  �ملركز  �ل�صويدي  ح�صن 
�أعلى  ب���ج���ائ���زة  ف�����وزه  ب��ج��ان��ب   204
جمموع،وجاءت �لفلبينية يول مار�صيل 

يف �أول �ل�صيد�ت.
التتويج

�صعيد  ع��ب��د�هلل  ق��ام  �لبطولة  خ��ت��ام  ويف 
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  �ل�صويدي، 
�لكرة  جن����م  ل��ل��ح��ف��ر،ي��ر�ف��ق��ه  �أدن��������وك 
�صوينع  ع���م���ر  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل���ط���ائ���رة 
�لتنفيذي  �ملكتب  �ل�صويدي مدير د�ئرة 
�لقبي�صي  �أح��م��د  ،و�أن�����ش  �أدن���وك  ب�صركة 
�لإد�ري�����ة يف  ل��ل�����ص��وؤون  �أول  ن��ائ��ب رئي�ش 
خمي�ش  و�ح��م��د  للحفر  �أدن�����وك  ���ص��رك��ة 

�ل��ع��ل��ي ع�����ص��و �حت�����اد �ل��ب��ول��ي��ن��ج مدير 
�صعيد  �ل��وط��ن��ي��ة وع���ب���د�هلل  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
�لريا�صية  �للجنة  رئي�ش  نائب  �لكعبي 
وعبد  �ليد  �حت��اد  ع�صو  �أدن���وك  ب�صركة 
خليفة  �صالة  مدير  �ل�صريفي  �لرحمن 
�لفائزين  ب��ت��ت��وي��ج  للبولينج  �ل��دول��ي��ة 
�لأو�ئ����ل يف �ل��ب��ط��ولت �ل��ث��الث��ة بجانب 
يول  �لفلبينية  ب��ق��ي��ادة  �ل�����ص��ي��د�ت  ف��ئ��ة 
�ل��ت��ي ح���ازت ع��ل��ى ����ص���د�رة �ل�����ص��ي��د�ت يف 
ورحمه  �ملال  و�صارة  �لرئي�صية  �لبطولة 
مبارك و�لكويتية مرمي ، و�صمل تكرمي 
ع�صر  �لثاين  �ملركز  حتى  �مل��ايل  �لرجال 
م�صكا للبطولة �لتي حققت �لكثري من 
و�لتي  و�ملجتمعية  �لريا�صية  �ملكا�صب 
كافه  �ل�صالة  و�إد�رة  �ل�صركة  لها  وف��رت 

متطلبات �لنجاح .
عبداهلل ال�سويدي:

�أدنوك حتر�ش على تنظيم �لبطولة
�صرح عبد�هلل �صعيد �ل�صويدي، �لرئي�ش 

�لتنفيذي ل�صركة �أدنوك للحفر، �إحدى 
�صركات جمموعة �أدنوك : لقد حر�صت 
رم�صان  ب���ط���ول���ة  دع�����م  ع���ل���ى  �أدن���������وك 
�ملا�صية،  �ل�������ص���ن���و�ت  ط��ي��ل��ة  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج 
�لريا�صي  �حل���دث  �إجن����اح  يف  م�صاهمة 
�لفعاليات  �صمن  �أ�صبح  �ل��ذي  �ل�صنوي 
�لريا�صية �لرئي�صية يف �أبو ظبي متز�منا 
م��ع ع���ام ز�ي���د ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه، ب��ع��د �أن 

���ص��ه��دت �ل��ب��ط��ول��ة �إق���ب���ال م��ت��ز�ي��د� من 
بجانب  �جلن�صن  م��ن  �للعبة  ممار�صي 
بطولتهم  �أ�صبحت  بعد  �لهمم  �أ�صحاب 
مع  متا�صياً   ، �لأ�صا�صية  �لبطولت  من 
�صرورة  يف  �ملتمثلة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
حتر�ش  ،لذلك   �لهمم  �أ�صحاب  متكن 
�ملوؤ�ص�صات  م���ع  �ل���ت���ع���اون  ع��ل��ى  �أدن������وك 
فعاليات  لتنظيم  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
و�إطالق مبادر�ت ت�صهم يف بناء جمتمع 
فاعل مما ميّكن جميع �أف��ر�ده من دعم 

م�صرية �لوطن.
عمر �سوينع ال�سويدي:

بطولة عام ز�يد ر�صالة وفاء
�أ�صاد عمر �صوينع �ل�صويدي مدير د�ئرة 
�ملكتب �لتنفيذي ب�صركة �أدنوك بالنجاح 
ب��ط��ول��ة �صركة  �ل�����ذي ح��ق��ق��ت��ه  �ل��ك��ب��ري 
للبولينج  �ملفتوحة  �لرم�صانية  �أدن���وك 
ز�يد  ع��ام  فعاليات  �صمن  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
�لدولة،م�صيد�  م�صتوى  على  �لريا�صية 

مب�����ص��ت��وى �مل��ن��اف�����ص��ة ، م���وؤك���د� ع��ل��ى �أن 
ع��ل��ى ت�صجيع  �أدن������وك حت���ر����ش  ���ص��رك��ة 
�لريا�صية على جميع �مل�صتويات.. و�صكر 
دعم  يف  ت�صهم  ظلت  �لتي  �جلهات  كافه 
�مل��ج��ت��م��ع��ي بعدما  �ل��ري��ا���ص��ي  �ل��ن�����ص��اط 
لعبي  من  �لعديد  �لبطولة  ��صتقطبت 
للبولينج  �لوطنية  �ملنتخبات  ولع��ب��ات 
،و�أ�صقائهم من دول �خلليج �لعربي مما 
ي�صهم يف توطيد رو�ب��ط �لأخ��وة و�ملزيد 

من �لتعاون و�لحتكاك ،فيما بينهم مما 
جعل من �لبطولة �ل�صنوية ر�صالة وفاء 
�صلطان  بن  ز�يد  �ل�صيخ  �ملوؤ�ص�ش  للقائد 
لذلك جاءت  ث��ر�ه،  �هلل  نهيان طيب  �آل 
ل��ه��ا من  مل��ا  �مل���ب���ادرة  �مل�����ص��ارك��ة مب�صتوى 
تعترب  و�ل��ت��ي  �جلميع  ل��دى  خ�صو�صية 

رد� لقليل من �جلميل.
�ساكر علي:

�سكرا اأدنوك

للبولينج  �لوطني  منتخبنا  قائد  ع��رب 
�لفائز بلقب بطولة  �صاكر علي �حل�صن 
�ملفتوحة  �ل��رم�����ص��ان��ي��ة  �أدن������وك  ���ص��رك��ة 
�ل��ب��ط��ول��ة �لتي  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج 
���ص��خ��رت ل��ه��ا �ل�����ص��رك��ة �ل��وط��ن��ي��ة كافه 
بتز�منها  �ب��ت��ه��اج��ا  �ل��ن��ج��اح  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ز�ي��د طيب �هلل  �ملوؤ�ص�ش  �لقائد  ع��ام  مع 
، و�لتي �صهدت ميالد �لعديد من  ث��ر�ه 

�لالعبن �ل�صاعدين.

خ���������ص���������ش جم�����ل�����������ش �حل�����م�����ري�����ة 
�لرم�صاين و�ملقام على �صفاف خور 
ل�صهر  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ���ص��م��ن  �حل��م��ري��ة 
رم�صان �لكرمي جمل�صه �لذي عقده 
�أم�صية  خ�ص�ش  �لأول  �أم�����ش  م�صاء 
�لريا�صة  و�قع  فيها  تناول  ريا�صية 
�لريا�صي  �لثقايف  نادي �حلمرية  يف 
وم�����ص��ريت��ه �ل��ري��ا���ص��ي��ة م���ن حيث 
�لنجاح  �إط����ار  و�مل���اأم���ول يف  �ل���و�ق���ع 
�ل���ك���ب���ري �ل������ذي ح��ق��ق��ه �ل�����ن�����ادي يف 
قاب  ك��ان  �أن  بعد  �لريا�صي  مو�صمه 
قو�صن �أو �أدنى من �ل�صعود لدوري 
�ملحرتفن ف�صال عن متيزه يف كافة 
فعالياته �لريا�صية وفرقه �ملختلفة 

بجانب ن�صاطه �لثقايف و�ملجتمعي.
�لأم�صية  يف  �مل���������ص����ارك����ون  وع�����رب   
باملكرمة  �صعادتهم  ع��ن  �لريا�صية 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  قدمها  �لتي 

�لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي 
ع�صو �ملجل�ش �لأعلى لالحتاد حاكم 
�حلمرية  ن����ادي  دع����م  يف  �ل�����ص��ارق��ة 
ومبتابعة �لفريق �لأول لكرة �لقدم 
باحلمرية  �حل��رة  �ملنطقة  وتوجيه 
بتوفري �لدعم �ملادي �لالزم للنادي 
خطو�ته  ليو��صل  �لأول  وللفريق 

بنجاح كبري.
�ل��ري��ا���ص��ي��ة ك��ان��ت حافلة  �لأم�����ص��ي��ة 
ما  على  و�لثناء  �لنوعية  بالنقا�صات 
جمل�ش  مطالبة  ع��ن  ف�صال  حتقق 
عبيد  جمعه  برئا�صة  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
وما  دوره  مو��صلة  على  �ل�صام�صي 
ح��ق��ق��ه يف ف����رتة وج�����رية م���ن لفت 
�ل��ن��ادي وق��درت��ه على  �إىل  �لأن���ظ���ار 
مناف�صة �لكبار موؤكدين على �أهمية 
�جلماهري  ����ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
طو�ل  �لنادي  �آزرت  �لتي  �لعري�صة 

ل��ت��ك��ون حا�صرة  �ل��ري��ا���ص��ي  �مل��و���ص��م 
عن  ف�صال   �ملقبل  �ملو�صم  يف  وبقوة 
للنادي  �ل���ري���ا����ص���ي  �ل�������ص���ارع  دع�����م 
باأهمية  و�إمي���ان���ه���م  ف��رق��ه  ول��ك��اف��ة 
ودور هذ� �لنادي �لعمالق يف خدمة 
ودوليا  حمليا  �لإمار�تية  �لريا�صة 
و�عتربوه ناديا مثاليا يف كافة �أوجه 

عطائه ون�صاطه.
�ف��ت��ت��ح �لأم�����ص��ي��ة �ل��ري��ا���ص��ي��ة �لتي 
�لثقايف  �حلمرية  ن��ادي  و�ق��ع  تناول 
�ل��ري��ا���ص��ي ب��ع��د ����ص��د�ل �ل�����ص��ت��ار عن 
�ملو�صم �لريا�صي 2018/2017م 
م��ن ح��ي��ث �ل���و�ق���ع و�مل���اأم���ول و�لتي 
�ب��ت��د�أه��ا م���اأم���ون �ل�����ص��رو���ش مدير 
نادي �حلمرية م�صري� يف كلمته �إىل 
ن��ادي �حلمرية  �ل��ذي ر�ف��ق  �لتطور 
بالهتمام  �لإد�رة  جم��ل�����ش  وق���ي���ام 
ب���ال���ب���ي���ت م����ن �ل�����د�خ�����ل م����ن حيث 

�لكو�در  وت��اأه��ي��ل  �مل��ت��ك��ام��ل  �لع����د�د 
و�ختيار �لالعبن ف�صال عن �لدعم 
�لكبري لكافة �لفرق �لريا�صية دون 
�مل�صهد  طليعة  يف  ل��ت��ك��ون  ����ص��ت��ث��ن��اء 
�أن  �إىل  �ل�صرو�ش  و�أ���ص��ار  �لريا�صي 
�لتفاعل �جلماعي �لكبري من خالل 
�حل��م��ل��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا �ل��ن��ادي كلنا 
لكرة  �لأول  �لفريق  لدعم  �حلمرية 
ك�����ص��ف ع���ن وق����وف �ملجتمع  �ل���ق���دم 
�حلمرية  ن��ادي  مع  �أطيافه  بجميع 
�ل��ن��ادي يف  يكون  �أن  على  وحر�صهم 
وتطرق يف مقدمته  �ملحرتفن  دور 
�إىل �أن نادي �حلمرية يو��صل تعزيز 
�لريا�صة  ث��ق��اف��ة  ل��ي��ن�����ص��ر  ر���ص��ال��ت��ه 

للجميع.
بدوره رحب مبارك ر��صد �ل�صام�صي 
باحل�صور  �حل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر 
وباأهايل  �حلمرية  ن���ادي  �أ���ص��رة  م��ن 

�حلمرية معربا عن تقدير �جلميع 
نادي  تبو�أها  �لتي  باملكانة  وفخرهم 
�ل�صابقة  �ل���ف���رتة  ط����و�ل  �حل��م��ري��ة 
�ملو�صم  ه�����ذ�  يف  خ���ا����ص���ة  وجن����اح����ه 
ليكون معادل �صعبا وخ�صما عنيد� 
نادي  �إد�رة  جمل�ش  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 
ج��م��ع��ه عبيد  ب���رئ���ا����ص���ة  �حل���م���ري���ة 
و�ح���ده ومل  ي��د  ه��م على  �ل�صام�صي 
يغريو� من هوية �لنادي �أو �صيا�صاته 
�ل�صابقة �لتي تعرب عن روح منطقة 
�ل�صارقة  لإم����ارة  �لتابعة  �حل��م��ري��ة 
�ملغفور  �أ���ص�����ص��ه  �ل����ذي  �ل��ن��ه��ج  وف����ق 
عبيد  ث�����اين  ت���ع���اىل  �هلل  ب�������اإذن  ل����ه 
�ل�صام�صي رئي�ش جمل�ش �إد�رة نادي 

�حلمرية �ل�صابق.
نادي  �أن  �ل�صام�صي  مبارك  و�أو���ص��ح 
�حلمرية حقق �إجن��از�ت كبرية على 
�لريا�صات  يف  كما  �ل��دول��ة  م�صتوى 

�حلديث  �ل��ت��ج��دي��ف  يف  �ل��ب��ح��ري��ة 
بجانب م�صاركاته �ملحلية يف خمتلف 
�لأول  �لفريق  نتائج  ويف  �لبطولت 
�لدر�جات  �ل��ق��دم وغ��ريه��ا يف  ل��ك��رة 

وجميعها  �لقوى  و�ألعاب  و�ل�صباحة 
كبرية  ج���م���اه���ريي���ة  ل����ه  ����ص���ن���اع���ت 
و�أعرب عن تقديره ملبادرة �لنادي يف 
�ل�صام�صي  عبيد  ث��اين  ذك��رى  �إحياء 

م���ن خ���الل �إط�����الق ب��ط��ول��ة كروية 
حتمل ��صمه د�عيا �إىل تخليد عطاء 
فيه  و�مل�صاهمن  للنادي  �ملوؤ�ص�صن 

ب�صورة لفتة.

اأقيمت برعاية اأدنوك

�ساكر ينتزع لقب بطولة عام زايد الرم�سانية للبولينج يف اأبو ظبي

نادي احلمرية نادي مثايل يف كافة اأوجه عطائه

جمل�س احلمرية الرم�ساين ي�سيد باإجنازات نادي احلمرية خلل املو�سم الريا�سي ويطالبه با�ستثمار جماهريية النادي العري�سة وال�سارع الريا�سي ملوا�سلة جناحه 
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•• دبي-الفجر:

�صنة   15 للنا�صئات حتت  �لوطني  عزز منتخبنا 
قدم  ل��ك��رة  �لرم�صانية  للبطولة  ���ص��د�رت��ه  )�أ( 
منتخب  على  بتغلبه  �صنة،   18 حتت  �ل�صيد�ت 
�ل�����ص��اب��ات، يف �جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة وق��ب��ل �لأخ����رية 
�ملبار�ة  يف  نظيفة،  �أه����د�ف  بخم�صة  للبطولة، 
�لتي جمعتهما م�صاء �ليوم، على �مللعب �لع�صبي 
�لنتيجة  ب��ه��ذه  لي�صل  دب����ي،  يف  �ل��ك��رة  ب��احت��اد 
�للقاء،  �أه�����د�ف  ���ص��ج��ل  ل���ه،  �ل�����ص��اد���ص��ة  للنقطة 
�لالعبات �صهد خالد ثالثة �أهد�ف “هاتريك”، 

غالية عبد�لرز�ق، و�صندية غريب �ملزروعي. يف 
حن �صيطر �لتعادل على مبار�ة منتخب �ل�صابات 
حتت 18 �صنة، مع منتخب �لنا�صئات حتت 16 
للجولة  و�لأخ����رية  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  يف  ب،  �صنة 
�لثانية، بنتيجة ثالثة �أهد�ف لكٍل منهما، �صجل 
�لالعبات  لل�صابات،  �لوطني  منتخبنا  �أه���د�ف 
موزة �لكعبي، عيدة جمال، وفاطمة �لنوبي، ويف 
حن �صجلت �لالعبات فاطمة خالد، رمي �صعد، 

وغدير علي ملنتخبنا �لوطني للنا�صئات.
وبنهاية �جلولة �لثانية، �أحتل منتخب �لنا�صئات 
�أ �صد�رة ترتيب �لبطولة بر�صيد 6 نقاط، يليه 

بر�صيد  ب  �لنا�صئات  منتخب  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف 
نقطة  بر�صيد  �ل�صابات  منتخب  ثم  نقاط،   4
و�ح����دة، وي��اأت��ي ف��ري��ق �أك��ادمي��ي��ة دب���ي يف �ملركز 

�لر�بع و�لأخري بدون نقاط.
بدوره �أكد عز�م غوتوق مدرب منتخب �ل�صابات 
حتت 18 �صنة، على �أن مبار�تي �صيتم �ل�صتفادة 
م��ن��ه��م��ا، وخ��ا���ص��ة �ل�����ص��ل��ب��ي��ات �ل���ت���ي ظ���ه���رت يف 
يف  �خل�����ص��ارة  كلفته  و�ل��ت��ي  �ل�����ص��اب��ات،  منتخب 
�ملبار�ة �لأوىل، ومن ثم �لتعادل يف �ملبار�ة �لثانية 
م�صاء �ليوم، و�صنعمل خالل �لفرتة �ملقبلة على 
�ليوم،  �أرت��ك��ب��ت  �ل��ت��ي  �لأخ��ط��اء  جميع  ت�صحيح 

 19 حتت  �لآ�صيوية  للت�صفيات  جيد�ً  ون�صتعد 
�صنة �ملقبلة.

و�أو�����ص����ح م�����درب م��ن��ت��خ��ب �ل�������ص���اب���ات، �أن ق���و�م 
�ملنتخب �حلايل ي�صم 8 لعبات من �لأ�صا�صيات، 
�أبي�ش  ل�صفوف  حديثاً  �ملن�صمن  م��ن  و�لبقة 
3 لعبات  خ�����ص��ارت��ن��ا جل���ه���ود  ب��ع��د  �ل�������ص���اب���ات، 
مميز�ت من �لالعبات �لأ�صا�صيات، بعد تفرغهن 
�لكرة،  ن�صاط  ممار�صة  عن  و�بتعادهن  للدر��صة 
قدمه  �ل���ذي  �مل��م��ت��از  �مل�صتوى  يتذكر  و�جل��م��ي��ع 
ع��ام��ن ما�صين يف  م��ن  �ملنتخب حت��دي��د�ً  ه��ذ� 
يف  �أقيمت  �لتي  �لآ�صيوية  �لقليمية  �لبطولة 

 5 �لفوز يف  �لبحرين، عندما متكنا من  مملكة 
وخ�صرنا  و�ح���دة،  م��ب��ار�ة  يف  وتعادلنا  م��ب��اري��ات 

لقب �لبطولة بفارق هدف و�حد، فح�صلنا على 
�ملركز �لثاين و�مليد�ليات �لف�صية.

جمي��ع لعب��ي املوندي��ال باختب��ار املن�سط��ات.. وال�رو�س »ميتنعون«
يف ت�صريحات جديدة وحا�صمة، �أكد �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( �أنه 
خالل  �ملن�صطات  عن  �لك�صف  برنامج  يف  رو�صي  �أي  على  �لعتماد  ينوي  ل 
�لبالد  �صرب  �ل��ذي  �ملمنهج  �ملن�صطات  برنامج  نتيجة  وذل��ك  �لعامل،  كاأ�ش 
و�أع��ل��ن �لحت���اد �ل���دويل �أك��رث م��ن م��رة خ��الل �لأ�صهر  منذ ع��ام 2015. 
وكل  �ملن�صطات،  �لك�صف عن  برنامج  يكون �صمن  لن  رو�صي  »�أي  �أن  �ملا�صية 
من  رخ�صة  على  ح�صلت  رو�صيا  خ��ارج  خمترب�ت  يف  �صتجرى  �لعينات  حتاليل 
وكالة �ملن�صطات �لعاملية«. وقال م�صدر يف �لحتاد �لدويل لوكالة فر�ن�ش بر�ش » 
�تخذ فيفا جميع �لإجر�ء�ت �ملمكنة لتكون عملية نقل �لعينات �آمنة 
�أي تفا�صيل  �إعطاء  �أمنية ل ميكننا  ب�صكل كبري. ولأ�صباب 
�ل��دويل بالتايل طريقة  عن هذ� �ملو�صوع«. و�تبع �لحت��اد 
حذرة يف �لتعامل مع رو�صيا، ذلك لأنه قبل 4 �صنو�ت كانت 

تاريخ  �ل�صتوية يف �صوت�صي م�صرحا لأكرب عملية تالعب يف  �لأوملبية  �لألعاب  دورة 
�لريا�صة مع وجود عينات بول مزورة يف مقر خمترب مكافحة �ملن�صطات، مما �صكل 

حرجا كبري� للجنة �لأوملبية �لدولية و�لوكالة �لعاملية ملكافحة �ملن�صطات.
رو�صيا.  يف  �لريا�صات  جميع  وطالت  �لعلن  �إىل  �لف�صيحة  �نفجرت  بعام،  وبعدها 
و�أعلن �لفيفا يف 22 مايو �ملا�صي �أن جميع �لفحو�صات للك�صف عن �ملن�صطات �لتي 
على  �لعامل  كاأ�ش  نهائيات  �صيخو�صون  �لذين  �لرو�صي  �ملنتخب  لعبو  لها  خ�صع 

�أر�صهم جاءت �صلبية، على �لرغم من �لقيام بتحقيق دقيق يف هذ� �ملجال.
للك�صف عن  �لرو�صية  �لوكالة  �صحبت ترخي�ش  للمن�صطات  �لعاملية  �لوكالة  وكانت 

�ملن�صطات لأنها مل تكن مطابقة للقو�نن �لعاملية فا�صتبعدت لفرتة.
لها  �صمح  حوكمتها،  وطريقة  طو�قهما  بتغيري  �لرو�صية  �لوكالة  قامت  �أن  وبعد 
رخ�صتها  ت�صتعيد  �أن  دون  من  عاملي،  باإ�صر�ف  لكن  طبيعي  ب�صكل  عملها  مبمار�صة 

فر�ن�ش  لوكالة  ���ص��وؤ�ل  على  رد  �لفيفا يف  وق��ال  عامليا.  �ملعتمدة  �ل��وك��الت  ب��ن  م��ن 
لفحو�صات  �صيخ�صعون  رو�صيا  مونديال  يف  �مل�صاركن  �لالعبن  “جميع  �إن  بر�ش 
لفحو�صات  �صيخ�صعون  �لالعبن  �ملناف�صات وخاللها. معظم  �ملن�صطات خارج  عن 

خمربية مرة على �لأقل«.
�لبيولوجية  �ل�صفر  ج���و�ز�ت  �إىل  �للجوء  رو�صيا  م��ون��دي��ال  خ��الل  للفيفا  وميكن 
تتعلق  �لتي  �مل�صبوهة  �ملعلومات  بع�ش  ك�صف  خاللها  م��ن  ميكن  �لتي  لالعبن، 
ببحوث �لدم و�لكيمياء �حليوية، ويقول �لحتاد �لدويل يف هذ� �ل�صدد “�إن كمية 
�ملعلومات �ملتاحة ميكن �أن تكون خمتلفة لكل لعب بح�صب �لدولة �لتي يد�فع عن 

�ألو�نها«.
�إىل تناول م��و�د حمظورة لأ�صباب  �أح��د �لالعبن  باإمكانية جلوء  �أم��ا يف ما يتعلق 

طبية فيجيب �لفيفا باأنه مل ي�صمح بذلك لأحد حتى �لآن.

 ختام اجلولة الثانية للبطولة الرم�سانية لكرة قدم ال�سيدات 

منتخ�ب النا�سئ�ات )اأ( يع��زز �س�دارت�ه بخم�ا�سي�ة نظيف��ة

•• العني - الفجر
لل�صطرجن  �لعن  مهرجان  على  �ل�صتار  �أ���ص��دل 
للثقافة  �ل��ع��ن  ن����ادي  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي   2018
و�ل�صطرجن طو�ل �لأ�صبوعن �ملا�صين يف قاعات 

�لنادي.
و�أق��ي��م �مل��ه��رج��ان ت��ز�م��ن��اً م��ع �ح��ت��ف��الت �لبالد 
مب��ئ��وي��ة �ل�����ص��ي��خ ز�ي����د رح��م��ه �هلل ، ح��ي��ث حمل 
و�صهدت   ، وري��ا���ص��ي��اً  و�جتماعياً  ثقافياً  ط��اب��ع��اً 
مناف�صاته �لقوة و�لإثارة و�لندية بن �مل�صاركن 
و�خلاطف  و�ل�صريع  �لكال�صيكي  �ل�صطرجن  يف 

و�جلن�صيات   �لأع��م��ار  ملختلف  مفتوحة  مب�صاركة 
من 7 دول.

و�أقيم �ملهرجان باإ�صر�ف �حتاد �لمار�ت لل�صطرجن 
�لحتاد  م��ن  �ملعتمد  �ل�صوي�صري  للنظام   وف��ق��اً 
�ملناف�صات  �د�رة  �لنادي  لُلعبة حيث توىل  �ل��دويل 
وكافة �لتفا�صيل �لتنظيمية باإد�رة �ملهند�ش طارق 

�لطاهر وتر�أ�ش جلنة �حلكام �أحمد عادل.
جمل�ش  ع�صو  �لبلو�صي  �صعيد  �أع���رب  جهته  م��ن 
�ملدير  و�ل�����ص��ط��رجن  ل��ل��ث��ق��اف��ة  �ل��ع��ن  ن����ادي  �د�رة 
مبخرجات  �لكبرية  �صعادتهم  للنادي  �لتنفيذي 
�لر�ئع  �ل�صطرجني  �لتناف�ش  و�أهمها  �ملهرجان 

�ل�صريف  بالتناف�ش  حفلت  رم�صانية  ل��ي��ايل  يف 
و�جلن�صيات  �ملدينة  جمتمع  �صر�ئح  خمتلف  بن 
�ملهرجان جيد�ً من كل  : جاء  و�أ�صاف  و�لأعمار. 
�أن بذل كل من�صوبي �لنادي جهود�ً  �لنو�حي بعد 
ظروف  �أف�صل  وتوفري  �جناحه  �أج��ل  من  كبرية 
تنظيمية وحتفيزية للم�صاركن من �أجل تناف�ش 
�صطرجني قوي وهو ما ي�صب يف م�صلحة لعبينا 
ويطور م�صتوياتهم بالحتكاك �جليد �لذي وفره 

�ملهرجان. 
و�أ�صاف : ن�صكر جمل�ش �د�رة  �لنادي على جهوده 
وت�����ص��خ��ريه ل��ن��ا ك��اف��ة �ل���ظ���روف م��ن �أج���ل تنفيذ 

و�لجتماعية   و�لثقافية  �ل�صطرجنية  بر�جمنا 
ب��اأف�����ص��ل �مل��ع��اي��ري �ل��ت��ي ت�����ص��اع��دن��ا ع��ل��ى حتقيق 
�لعمل  فريق  و  �ملدربن  ون�صكر   ، �لنادي  �أه��د�ف 

يف �لنادي.
�ملوؤ�ص�صات  رع��اي��ة  نتمنى  كنا   : �لبلو�صي  و�أك��م��ل  
�ملختلفة للمهرجان من �أجل �مل�صاهمة �ملجتمعية 
�جليدة �لتي ت�صاعد �لنادي على  حتقيق �أهد�فه 
�ملهمة  و�لج���ت���م���اع���ي���ة  و�ل���ري���ا����ص���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
خ�صو�صاً يف هذ� �لعام �لذي متر علينا فيه مئوية 

�ل�صيخ ز�يد رحمه.
�إجن��از�ت جيدة يف �لبطولة  �لنادي  وحقق لعبي 

حيث حلت و�فية �ملعمري يف �ملركز �لثاين لبطولة 
وت�صدر  ن��ق��اط   9 بر�صيد  �خل��اط��ف  �ل�����ص��ط��رجن 
فاز  �ل��ذي  �دموند  �ن��د�ل  �لفلبيني  �لبطولة  هذه 
�ل�صريفي من  ع��ل��ي ح��م��د�ن  ب��ال��ذه��ب��ي��ة. ومت��ك��ن 
بعد  �ل�صريع   �ل�صطرجن  بطولة  برونزية  خطف 
ح��ي��ث حقق  �ل��ب��ط��ول��ة  �صهدتها  ق��وي��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
بر�صيد  �صعيد  بندق  �مل�صري  وت�صدرها   5.5
6.5.  ويف مناف�صات �ل�صطرجن �لكال�صيكي ظفر 
حارب نا�صر �ل�صام�صي باملركز �لثالث و�لربونزية 
بندق  ت�صدرها  �لتي  �ملناف�صة  وهي   5.5 بر�صيد 

�صعيد �أي�صاً بر�صيد 6.5 من �لنقاط.

�عترب حممد �صالح مهاجم ليفربول �لإجنليزي �أن �إ�صابته يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا �أمام 
ريال مدريد �لإ�صباين، �لتي �أجربته على مغادرة �مللعب “�أ�صو�أ حلظة يف م�صريته«.

�مل�صاركة  يف  فر�صه  ع��ن  �لإ�صبانية،  “ماركا”  �صحيفة  م��ع  مطولة  مقابلة  يف  �صالح  وحت��دث 
ببطولة كاأ�ش �لعامل، �لتي تنطلق �خلمي�ش �ملقبل يف رو�صيا، علما �أن م�صر تلعب 

يف �ملجموعة �لأوىل �لتي ت�صم �صاحب �لأر�ش و�أوروغو�ي و�ل�صعودية، وتخو�ش 
لقاءها �لأول �جلمعة.

دوري  نهائي  خ��الل  لها  تعر�ش  �لتي  �لكتف،  يف  �إ�صابته  عن  �صالح  وق��ال 
�لأبطال: “�أنا �أف�صل �لآن. �أمتنى �أن �أ�صارك يف �أول لقاء بكاأ�ش �لعامل �أمام 

�أوروغو�ي، لكن ذلك يعتمد على �صعوري قبيل �ملبار�ة«.
خالل  ليفربول  م�صتوى  على  �أث��رت  �لتي  �لإ�صابة  �أن  �صالح  و�أو���ص��ح 

�لنهائي �لأوروب��ي و�صهلت مهمة �لفريق �مللكي �لذي ح�صم �للقاء 
بنتيجة 3-1، كانت �أ�صو�أ حلظة يف م�صريتي.

ق��وي��ة يف  �إ���ص��اب��ة  �للقاء بعد  وغ���ادر ���ص��الح ملعب 
�لتحام  لها جر�ء  �لكتف، تعر�ش 

ق���وي م���ن ق��ائ��د ري����ال مدريد 
�صريخيو ر�مو�ش.

�صعور مدمر
على  �صقطت  “عندما  وق��ال: 

�لأر�ش �صعرت مبزيج من �لأمل 
و�لقلق، و�أي�صا �لغ�صب و�حلزن لأنني 

لن �أ�صتطيع �إكمال نهائي دوري �لأبطال، وبعد حلظات فكرت يف �حتمال غيابي عن 
كاأ�ش �لعامل، وكان �صعور� مدمر� بالن�صبة يل«.

باأن  �ل��دوري �لإجنليزي �ملو�صم �ملا�صي على �دع��اء ر�مو�ش،  �أف�صل لعب يف  وعلق 
�صالح كان هو من جذب ذر�عه يف �لبد�ية، قائال: “هذ� م�صحك«.

وقال ر�مو�ش �إن �صالح “جذب ذر�عي �إليه و�صقط على جانبه �لآخر. يف �لو�قع هو 
من ت�صبب يف �إ�صابته«.

و�صحك �صالح عندما وجهت له �ل�صحيفة �صوؤ�ل عن ت�صريح �آخر لر�مو�ش، قال 
فيه �إن �لالعب �مل�صري كان باإمكانه �إكمال �ملبار�ة لو تلقى حقنة.

يجعلك  ث��م  تبكي  �صخ�ش  يجعلك  �أن  �جل��ي��د  م��ن  �أن���ه  تعليقي  ���ص��الح:  و�أ���ص��اف 
ت�صحك. رمبا باإمكانه �أن يخربين �إذ� ما كنت جاهز� لكاأ�ش �لعامل.

�إن كل  �أب��د�  �أقل له  �أر�صل يل ر�مو�ش ر�صالة ب�صاأن ما حدث، لكنني مل  وتابع: نعم 
�صيء على ما ير�م.

حلم �ملونديال
وحتدث �صالح عن �أهد�ف �ملنتخب �مل�صري يف كاأ�ش �لعامل، �لذي تاأهل له للمرة 

�لأوىل منذ عام 1990، �لثالثة يف تاريخه.
وقال: “�إنها �ملرة �لأوىل منذ 28 عاما �لتي نتاأهل فيها لكاأ�ش �لعامل، كان 

7 م��ر�ت، وكنا  �أفريقيا  �أمم  �عتيادي لأننا فزنا ببطولة  �أم��ر� غري 
�لأبطال �أعو�م 2006 و2008 و2010. كان �أمر� معتاد� �أن 

�لعامل. مل نفعل ذلك  لكاأ�ش  نتاأهل  بالبطولة لكننا مل  نفوز 

منذ وقت طويل وكان �صيئا خا�صا. رمبا ي�صبه �لفوز بكاأ�ش �لعامل بالن�صبة لإ�صبانيا«.
وقال هد�ف �لدوري �لإجنليزي �ملو�صم �ملا�صي: �أعتقد �أن لدينا فريقا ر�ئعا ومدربا عظيما، نريد 
�أن نتاأهل �إىل دور �ل�16 ونقدم �أد�ء جيد�. هديف �ل�صخ�صي �أن �أ�صاعد �لفريق للتاأهل و�أن �أ�صجل 

�أهد�فا، لكن ب�صكل �أ�صا�صي �أن �أ�صاعد �لفريق على تقدمي �أد�ء �أف�صل خالل �ملباريات.
ولدى �صوؤ�له عن مكامن �لقوة يف منتخب �لفر�عنة، قال: من �ل�صعب حتديد نقاط �لقوة، 
لكن �أعتقد �أن �لأهم �لعمل �جلماعي و�للعب كمجموعة. نلعب كرة خمتلفة مع هكتور 
كوبر عما كنا نقدمه مع �صلفه �صوقي غريب. نحن �أقوياء كمجموعة، لدينا جميعا نف�ش 
�أحدد  �أن  �أ�صتطيع  ل  لكن  �صيء،  �أه��م  هذ�  باملباريات،  ليفوز  �لفريق  ن�صاعد  �أن  �لهدف 

نقطة قوة و�حدة، �لأهم �أننا نلعب �صويا.
دفاعا عن كوبر

�لأرجنتيني  �لفني  �مل��دي��ر  �ل�صابق على  �ل��ع��رب  �مل��ق��اول��ون  و�أث��ن��ى لع��ب 
�ملتحفظ  �أ�صلوبه  ب�صبب  �لذي توجه له �لنتقاد�ت  ملنتخب م�صر، 

يف �للعب.
وقال: “لديه خربة ر�ئعة، هو مدرب جيد وي�صاعدنا على 
تطوير �أد�ئنا، �إنه لي�ش فظا، هو مدرب جيد و�إن�صان 
من  �لبع�ش.  بع�صنا  ن�صاعد  جميعا  نحن  جيد، 
لأد�فع  ك��وب��ر  ���ص��اع��دين  �خلططية  �لناحية 
ب�صكل �أف�صل، لكنه �أي�صا يجد حلول 
للهجوم ب�صكل �أكرث �صهولة. �أعتقد 

�أنني تطورت على يديه«.
وحتدث �صالح عن حلمه يف كاأ�ش �لعامل 
قائال: “�ل�صغط �لذي تعر�صنا له كان من �أجل �لتاأهل 
لكاأ�ش �لعامل، بالتاأكيد ميكن �أن يقول �لبع�ش )ح�صنا، لقد تاأهلنا، 
هذ� �ملطلوب(، لكن بالن�صبة يل �لأمر خمتلف. نريد �أن ن�صنع �لتاريخ 
ونحقق �صيئا خمتلفا، لي�ش فقط �لذهاب لرو�صيا و�للعب 3 مباريات. 

هذ� ل يدور بر�أ�صي«.
ورد على �صوؤ�ل ب�صاأن �حتمالت مو�جهة منتخب 
�إ�صبانيا، يف حال تاأهل م�صر �إىل �لدور �لثاين، 
�لربتغال،  �أو  �إ���ص��ب��ان��ي��ا  “رمبا،  م��و���ص��ح��ا: 
�أمتنى. �إ�صبانيا لديها فريق جيد و�صيكون 
تعلم  ل  لكن  مو�جهتهم.  �ل�صعب  م��ن 
كو�صتا  دييغو  مع  لعبت  �صيحدث.  م��اذ� 
ومع  �لإجنليزي،  ت�صل�صي  يف  و�أزبيلكويتا 
كو�صتا  �أح��ب  لكنني  كبار،  لعبون  لديهم  ليفربول.  يف  مورينو  �أل��ربت��و 
�للعب معه. ك�صخ�ش هو ر�ئ��ع جد� جد� جد� وكالعب هو  �لر�ئع  كثري�. كان من 

جيد جد�«.
�لعامل،  كاأ�ش  من  �لقدمية  للن�صخ  �جليدين  �ملتابعن  من  يكن  مل  باأنه  �صالح  و�ع��رتف 
2002. ل ميكنني تذكر مبار�ة بالتحديد، لكنني  “�أول ذكرى يل كانت يف ن�صخة  وق��ال: 

ر�أيت مباريات يف منزيل. �لرب�زيل فازت بالنهائي، 2-1؟ ل 2-�صفر بهدفن لرونالدو«.

اأبطال العن لل�سطرجن يحققون نتائج متميزة يف مهرجان العن لل�سطرجن 2018

الفيف��ا ل��ن يعتم��د عل�ى�س�لح ي��اأم���ل امل�س���ارك���ة يف اأول لق���اء بك���اأ�س الع��ال����م
 الرو�س يف ك�س���ف املن�سط����ات  

�ل��دويل لكرة �لقدم )فيفا( بانه لن يعتمد  �كد �لحت��اد 
خالل  �ملن�صطات  عن  �لك�صف  برنامج  يف  رو�صي  �ي  على 
كاأ�ش �لعامل وذلك نتيجة برنامج �ملن�صطات �ملمنهج �لذي 

�صرب �لبالد منذ عام 2015.
و�كد �لحتاد �لدويل �كرث من مرة خالل �ل�صهر �ملا�صية 
�لك�صف عن  ب��رن��ام��ج  ي��ك��ون �صمن  ل��ن  رو���ص��ي  “�ي  ب���ان 
خمترب�ت  يف  �صتجرى  �لعينات  حتاليل  وك��ل  �ملن�صطات، 
�ملن�صطات  وكالة  من  رخ�صة  على  ح�صلت  رو�صيا  خ��ارج 

�لعاملية«.
بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  �ل���دويل  �لحت���اد  يف  م�صدر  وق���ال 
عملية  ل��ت��ك��ون  �ملمكنة  �لج�����ر�ء�ت  جميع  فيفا  “�تخذ 
نقل �لعينات �منة ب�صكل كبري. ولأ�صباب �منية ل ميكننا 

�إعطاء �ي تفا�صيل عن هذ� �ملو�صوع«.
و�تبع �لحتاد �لدويل بالتايل طريقة حذرة يف �لتعامل 
م���ع رو���ص��ي��ا، ذل���ك لأن����ه ق��ب��ل �رب����ع ���ص��ن��و�ت ك��ان��ت دورة 
لأكرب  م�صرحا  �صوت�صي  يف  �ل�صتوية  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب 
بول  �لريا�صة مع وج��ود عينات  تاريخ  عملية تالعب يف 
مزورة يف مقر خمترب مكافحة �ملن�صطات ما �صكل حرجا 
كبري� للجنة �لوملبية �لدولية و�لوكالة �لعاملية ملكافحة 

�ملن�صطات.
�نفجرت  ب��ع��ام،  ب��ع��ده��ا 

�ىل  �ل���ف�������ص���ي���ح���ة 
وطالت  �ل��ع��ل��ن 

ج����������م����������ي����������ع 
ت  �صا يا لر �
رو�صيا.  يف 
و�ع�����������ل�����������ن 
�ل���ف���ي���ف���ا يف 

�أي���������ار   22
�ملا�صي  مايو 

ب������������ان ج���م���ي���ع 
ت  �صا لفحو �

عن  للك�صف 
ت  ملن�صطا �

خ�صع  �ل���ت���ي 
ل�����ه�����ا لع����ب����و 
�مل�����ن�����ت�����خ�����ب 

�ل�����رو������ص�����ي 

�ر�صهم  على  �ل��ع��امل  ك��اأ���ش  نهائيات  �صيخو�صون  �ل��ذي��ن 
يف  دقيق  بتحقيق  �لقيام  م��ن  �ل��رغ��م  على  �صلبية  ج��اءت 
�صحبت  للمن�صطات  �لعاملية  �لوكالة  وكانت  �ملجال.  هذ� 
ترخي�ش �لوكالة �لرو�صية للك�صف عن �ملن�صطات لأنها مل 
�لعاملية فا�صتبعدت لفرتة. وبعد  تكن مطابقة للقو�نن 
وطريقة  طو�قهما  بتغيري  �لرو�صية  �لوكالة  قامت  �ن 
حوكمتها، �صمح لها مبمار�صة عملها ب�صكل طبيعي لكن 
بن  م��ن  رخ�صتها  ت�صتعيد  �ن  دون  م��ن  ع��امل��ي  ب��اإ���ص��ر�ف 

�لوكالت �ملعتمدة عامليا.
ف��ر�ن�����ش بر�ش  ل��وك��ال��ة  ���ص��وؤ�ل  ع��ل��ى  وق���ال �لفيفا يف رد 
رو�صيا  م��ون��دي��ال  يف  �مل�صاركن  �لالعبن  “جميع  ب��ان 
�ملناف�صات  خارج  �ملن�صطات  عن  لفحو�صات  �صيخ�صعون 
لفحو�صات  �صيخ�صعون  �ل��الع��ب��ن  معظم  وخ��الل��ه��ا. 

خمربية مرة على �لأقل«.
�ل��ل��ج��وء �ىل  ومي��ك��ن للفيفا خ���الل م��ون��دي��ال رو���ص��ي��ا 
من  ميكن  �لتي  لالعبن  �لبيولوجية  �ل�صفر  ج���و�ز�ت 
تتعلق  �لتي  �مل�صبوهة  �ملعلومات  بع�ش  ك�صف  خاللها 
ببحوث �لدم و�لكيمياء �حليوية ويقول �لحتاد �لدويل 
�ن  ميكن  �ملتاحة  �ملعلومات  كمية  “�ن  �ل�صدد  ه��ذ�  يف 
بح�صب  لع���ب  ل��ك��ل  خمتلفة  ت��ك��ون 
�ل����دول����ة �ل���ت���ي ي����د�ف����ع عن 

�لو�نها«.
يتعلق  م����ا  يف  �أم�������ا 
ب�������اإم�������ك�������ان�������ي�������ة 
جل������وء �ح���د 
�ل���الع���ب���ن 
تناول  �ىل 
م���������������������������و�د 
حم�����ظ�����ورة 
لأ���������ص��������ب��������اب 
فيجيب  طبية 
�ل��ف��ي��ف��ا ب���ان���ه مل 
ي�صمح بذلك لحد 
حتى �لن يف ما يتعلق 
مب�����ون�����دي�����ال رو����ص���ي���ا 
قام  �ن  �ىل  م�������ص���ري� 
بذلك 7 م��ر�ت خالل 

مونديال 2014.
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جمتمع االمارات

الدعم الجتماعي ب�سرطة اأبوظبي ي�سارك 
وجبة ال�سحور مع مر�سى م�ست�سفى خليفة

�صارك وفد من �إد�رة مر�كز �لدعم �لجتماعي بقطاع �أمن �ملجتمع ب�صرطة 
�أبوظبي، �ملر�صى يف م�صت�صفى مدينة خليفة �لطبية وجبة �ل�صحور �صمن 
“مبادرة ت�صحر معنا “ لتعزيز �لرت�بط و�لتكافل �لجتماعي وذلك يف �إطار 
فعاليات يوم ز�يد للعمل �لإن�صاين. و�أكد �لعميد علي �صامل �لبادي مدير 
قيم  تعزيز  على  �أبوظبي  �صرطة  حر�ش  �لجتماعي  �لدعم  مر�كز  �إد�رة 

�ل�صيخ ز�يد يف بناء �لإن�صان، ومو��صلة �لعمل �لإن�صاين و�خلريي.

يف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  �حتفت 
�ل�صارقة بكبار �ل�صن و�لأطفال �ملقيمن يف دور 
�لرعاية �لجتماعية، وذلك �صمن برنامج بركة 
�خلدمات  د�ئ���رة  تنظمه  �ل��ذي  �ل�صنوي  �ل���د�ر 
�مل�صنن  د�ر  يف  جماعي  لإف��ط��ار  �لجتماعية، 

بال�صارقة، مب�صاركة موظفي �لهيئة. 
وت�����ص��م��ن �لإف����ط����ار �جل��م��اع��ي جم��م��وع��ة من 
�حلو�رية  و�جل��ل�����ص��ات  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل��ف��ق��ر�ت 
�لأم�صية  خ���ت���ام  يف  ت���ل���ق���و�  و�ل����ذي����ن  م���ع���ه���م، 
جم��م��وع��ة ه���د�ي���ا م���ن م��وظ��ف��ي ه��ي��ئ��ة �لبيئة 

و�ملحميات �لطبيعية.
وقالت �صعادة هنا �صيف �ل�صويدي، رئي�ش هيئة 
تاأتي  �ل�صارقة:  �لطبيعية يف  �لبيئة و�ملحميات 
توجيهات  مع  �مل�صنن، متا�صياً  د�ر  �إىل  زيارتنا 
بن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب 

�لعمل  �ل�صارقة، ب�صرورة  �لأعلى حاكم  �ملجل�ش  �لقا�صمي، ع�صو  حممد 
على بناء �أ�صر �إمار�تية متما�صكة، و�لهتمام بكبار �ل�صن ورعايتهم، ومن 

�لف�صيل،  �ل�صهر  �أم�����ص��ي��ات  م�صاركتهم  خ���الل 
نعمل على تعميق �صالت �لرحم معهم، وندخل 

�لبهجة و�ل�صرور �إىل نفو�صهم.
و�أ�����ص����ادت ���ص��ع��ادت��ه��ا مب�����ص��ت��وى �خل���دم���ات �لتي 
“نتوجه  وق��ال��ت:  �مل�صنن،  رع��اي��ة  د�ر  تقدمها 
�لد�ر وعلى  �لقائمن على  �إىل  بال�صكر �جلزيل 
لنا  ق��دم��وه  م��ا  على  �لجتماعية،  �لرعاية  دور 
مثل  وتظهر  لهم،  زيارتنا  ت�صهيالت خالل  من 
هذه �لزيار�ت قوة �لرو�بط بن مكونات �ملجتمع 
�ل�صن  كبار  بها  �لتي يحظى  و�ملكانة  �لإمار�تي، 
ومنارته  �ملجتمع  عماد  ي�صكلون  و�ل��ذي��ن  فيه، 

�لتي ل تنطفئ”. 
يذكر �أن هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية، د�أبت 

�صنوياً على تنظيم �إفطار جماعي لكبار �ل�صن خالل �أيام �ل�صهر �لف�صيل، 
�إىل جانب تنظيم زيار�ت خا�صة لهم يف �أماكن تو�جدهم، من �أجل تعزيز 

وحدة ن�صيج �ملجتمع �لإمار�تي. 

»عامل مده�س« يفتح اأبوابه ليقّدم املرح والبهجة والفائدة لكافة اأفراد العائلة
�نطلقت يوم �خلمي�ش �ملا�صي فعاليات �لدورة �لتا�صعة ع�صرة من »عامل مده�ش«، �حلدث �ل�صيفي �لأبرز �لذي ينتظره كافة �أفر�د �لعائلة. و�لذي يقدم قائمة متجددة ومتنوعة من �لفعاليات 

و�لأن�صطة �لتي جتمع بن �ملرح و�لرتفيه و�لفائدة. 
�لذي يقام هذ� �لعام بال�صر�كة مع هيئة كهرباء ومياه بدبي ملدة 80 يوماً حتى يوم 25 �أغ�صط�ش2018، وك�صفت موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات و�لتجزئة، �إحدى  وت�صتمر فعاليات “عامل مده�ش”، 
موؤ�ص�صات د�ئرة �ل�صياحة و�لت�صويق �لتجاري بدبي )دبي لل�صياحة(، �جلهة �ملنظمة  عن قائمة �لفعاليات و�لأن�صطة لهذ� �لعام و�لتي �صتقام يف ثمان قاعات مبركز دبي �لتجاري �لعاملي، وتت�صمن؛ 
�ألعاباً و��صتعر��صات م�صرحية يقدمها فنانون متجولون، و�أن�صطة ومغامر�ت، وغريها من �لفعاليات �لتي تعك�ش مفهوم “عامل مده�ش” وتقدم فر�صة �لتفاعل وق�صاء �أوقات ممتعة لكافة �أفر�د 

�لعائلة.
وقال �أحمد �خلاجة، �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للمهرجانات و�لتجزئة: »عامل مده�ش هو �حلدث �لذي تنتظره �لعائالت مع قدوم ف�صل �ل�صيف وبدء مو�صم �لعطالت، ويعترب كذلك من 
�أبرز �لأحد�ث �لتي ت�صهم يف تعزيز مكانة دبي كوجهة مف�صلة للعائالت لق�صاء �أوقات ممتعة ومفيدة. وهذ� �لعام، يقدم »عامل مده�ش« قائمة جديدة ومبتكرة من �لأن�صطة �لتي حتفز �جلمهور 
وخ�صو�صاً �لأطفال على �ل�صتك�صاف من خالل �ل�صتعر��صات �ملبا�صرة �لتي متزج بن �ملرح وتقدمي �ملعلومة للجمهور من جميع �لأعمار. ونحن نوجه دعوتنا جلميع �صكان دبي وزو�رها لزيارة 
»عامل مده�ش« و��صتك�صاف ما �صيقدمه لهم هذ� �لعام من عامل مليء بالتجارب �مل�صوقة، ولق�صاء �أوقات مفيدة وممتعة برفقة �لأهل و�لأ�صدقاء، لتكون لهم مبثابة ذكريات �صعيدة تتجدد كل �صيف 

مع عامل مده�ش.«

غرفة دبي توزع هدايا رم�سانية 
على البحارة يف خور دبي  

�لتز�ماً باإحياء فعاليات يوم ز�يد للعمل �لإن�صاين، وتخليد�ً لذكرى رحيل 
�آل نهيان، و�صمن ن�صاطاتها  �ملغفور له باإذن �هلل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 
لدعم عام ز�يد، نظمت غرفة جتارة و�صناعة دبي فعالية �إن�صانية من وحي 
�ملنا�صبة، حيث قام �أكرث من 100 موظف من �لغرفة بتوزيع م�صتلزمات 
�أبيل  »�أجن��ل  مبادرة  مع  وبالتعاون  دب��ي.  خ��ور  يف  �لبحارة  على  �صخ�صية 
 1000 بتقدمي  وموظفوها  �ل��غ��رف��ة  ق��ام��ت   ،”Angel Appeal
�لبحارة  على  وتوزيعها  �صخ�صية،  م�صتلزمات  حتتوي  رم�صانية  هدية 

�لعاملن يف خور دبي يف بادرة لقت �إقبال و��صتح�صان هوؤلء �لبحارة.

»دبي الذكية« ت�سارك يف توزيع وجبات 
ال�سحور على فئات العمال باإمارة دبي

�لعطاء  روح  مع  و�ن�صجاماً  ز�ي��د،  ع��ام  خ��الل  �ملجتمعية  مبادر�تها  �صمن 
و�لتكافل ل�صهر رم�صان �لف�صيل، ويف �إطار �لتز�مها بنهج �لقيادة �لر�صيدة 
�ملجتمع  فئات  خمتلف  على  �ل�صرور  تدخل  �لتي  �خلريية  �مل��ب��ادر�ت  لدعم 
باإمارة دبي، �صاركت دبي �لذكية مببادرة “�صحورهم علينا” �لتي ينظمها 
�لتو�يل.، من خالل  �لثاين على  جمل�ش �صباب هيئة تنمية �ملجتمع للعام 
“عقيل  م�صجد  يف  �ل��ع��م��ال  م��ن  ك��ب��رية  ملجموعة  �ل�صحور  وج��ب��ات  ت��وزي��ع 
�لكائن يف منطقة ور�صان بدبي، بهدف تعزيز ودعم عمل �خلري  عبا�ش” 

وتر�صيخ �لتكافل و�لعطاء بن جميع �أفر�د �ملجتمع. 
و�صم وفد دبي �لذكية �مل�صارك يف �ملبادرة، كل من �صعادة �لدكتورة عائ�صة 
بنت بطي بن ب�صر، مدير عام دبي �لذكية، و�صعادة يون�ش �آل نا�صر، م�صاعد 
�ملدير �لعام و�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة بيانات دبي، �إىل جانب �صعادة و�صام 

لوتاه، �لرئي�ش �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة حكومة دبي �لذكية.
دبي  م�صاركة  �أن  �إىل  ب�صر  ب��ن  بطي  بنت  عائ�صة  �ل��دك��ت��ورة  �صعادة  و�أك���دت 
�لذكية يف مبادرة »�صحورهم علينا« للعام �لثاين على �لتو�يل، تاأتي ��صتكمال 
�لتعاون  روح  وتعزيز  و�لتكافل  �لعطاء  قيم  �إر�صاء  يف  �لذكية  دبي  ل�صيا�صة 
بن خمتلف فئات �ملجتمع، بالإ�صافة �إىل حر�صها على ن�صر ثقافة �لعمل 
�لتطوعي و�لتعاون كقيم �جتماعية مهمة ومتاأ�صلة يف �ملجتمع �لإمار�تي. 

مدير جديد للمبيعات والت�سويق 
لفندق باهي ق�سر عجمان

�أن  عجمان  ق�صر  ب��اه��ي  ف��ن��دق  ي�صعد 
ي��ع��ل��ن ت��رق��ي��ة حم��م��ود ���ص��ف��ر�ين �إىل 
و�لت�صويق.  �مل��ب��ي��ع��ات  م��دي��ر  من�صب 
�صوف يكون  �إط��ار من�صبه �جلديد  يف 
�لتطوير  ع����ن  م�������ص���وؤول  ����ص���ف���ر�ين 
�ملبيعات  لإ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �مل�����ص��ت��م��ر 
و�ل���ت�������ص���وي���ق ب���ال���ف���ن���دق ل���ي���ق���وده �إىل 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ت��ه ك����و�ح����د م����ن �أب�����رز 
�لإمار�ت  يف  �ملطلوبة  �لوجهات  و�أه��م 
�ل�������ص���م���ال���ي���ة. �ن�������ص���م ����ص���ف���ر�ين �إىل 
�أكتوبر  يف  عجمان  ق�صر  باهي  فندق 
وخالل  ل��ل��م��ب��ي��ع��ات.  م��دي��ر�   2016
توليه �ملن�صب، جنح يف متكن �لفندق 
�ل�صال�صل  ك����ربى  م���ع  �مل��ن��اف�����ص��ة  م���ن 
قطاع  يف  �لعاملية  و�لأ�صماء  �لفندقية 
�ل�����ص��ي��اف��ة م���ن خ����الل حت��ق��ي��ق حجم 
�إ�صر�ف  للفندق. وحتت  �أعمال �صخم 
����ص���ف���ر�ين ���ص��ه��د ف���ن���دق ب���اه���ي ق�صر 
�لغرف بن�صبة  عجمان زيادة يف ليايل 
%80 بو��صطة �ل�صركات �لت�صويقية 

و�ملتعاملن باحلجز �جلماعي.

فندق و�سبا اأربيان كورت يارد ين�سم اإىل 
»قاعة امل�ساهري« على موقع تريب اأدفايزور

نال فندق و�صبا �أربيان كورت يارد، �لذي يقع يف �لفهيدي، �حلي �لتاريخي و�لثقايف 
يف دبي، �صهادة �لتميز “قاعة �مل�صاهري” من تريب �أدفايزور، وذلك يف �أعقاب فوزه 
ب�صهادة �لإمتياز للعام �خلام�ش على �لتو�يل.  وقد ح�صل �لفندق على هذه �جلائزة 
بف�صل �لتز�مه �لد�ئم يف توفري جتربة ر�ئعة للم�صافرين �لذين يزورون �لفندق. 
با�صتمر�ر على  �لتي حت�صل  لل�صركات  �ملتميزة  �أدفايزور  هذ� ومُتنح جائزة تريب 

 .TripAdvisor.com  تعليقات مميزة من �مل�صافرين على موقع

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة تنظم اإفطارًا جماعيًا لكبار ال�سن

اإفطار جماعي لل�سرطة الن�سائية الإماراتية �سمن مبادرة جمال�س بنات زايد

الحتاد للطريان تك�سف النقاب عن جمموعة من املبادرات للحتفاء بيوم زايد للعمل الإن�ساين
•• اأبوظبي: رم�سان عطا

�أعلنت جمموعة �لحتاد للطري�ن عن �إطالق باقة و��صعة من �ملبادر�ت �خلريية و�ملجتمعية لالحتفاء بيوم ز�يد للعمل �لإن�صاين 
و�لذي ي�صادف يوم 4 يونيو هذ� �لعام. ت�صّم �ملبادر�ت جمموعة كبرية من �لأن�صطة و�لتي ت�صمل �لتربع بوجبات غذ�ئية وتنظيم 
فعاليات خريية و�أن�صطة �إن�صانية، �لأمر �لذي يعك�ش �لتز�م �لحتاد للطري�ن جتاه �لعمل �خلريي على �مل�صتوى �ملحلي و�لعاملي، �إىل 
جانب ت�صليط �ل�صوء على روح �لربكة و�لعطاء خالل �صهر رم�صان �لف�صيل وعام ز�يد.  ويف �إطار برنامج �مل�صوؤولية �لجتماعية 
ع�صرة  ��صت�صافة  ت�صّم  �لتي  و�ملبادر�ت  �مل�صروعات  من  عدد  بتنفيذ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لوطني  �لناقل  قام  لل�صركة، 
م�صنن من “د�ر �مل�صنن” ومقرها �ل�صارقة، ومنحهم جتربة ر�ئعة يف جهاز حماكاة �لطري�ن وتنظيم �إفطار جماعي لهم وتوزيع 
هد�يا �لعيد عليهم يف �أجو�ء عائلية تنب�ش بالود مع نخبة من �لطيارين يف �ل�صركة. و�ن�صجاماً مع �لتز�مها �ملتو��صل جتاه دعم 
�لإمار�تي، قامت من خاللها  �لأحمر  �لهالل  �صر�كة مع هيئة  �إطالق  �إىل  بادرت جمموعة �لحتاد للطري�ن  �ملحتاجن،  �لأطفال 
بتوزيع هد�يا �لعيد على 600 طفل يتيم يف ولية كري�ل بالهند، ف�صاًل عن �لتربع بحقائب مدر�صية و�أدو�ت قرطا�صية ومالب�ش 

لد�ر �أيتام ت�صّم 240 طفاًل يف فيتنام.

�ل�صيوف �خلا�صة.
����ص���ري�ت���ون  ف����ن����دق  �ن  و�أ�������ص������اف 
�إقامة  يعتزم  �أبوظبي  �خلالدية- 
�أف���خ���م ع���رو����ش �لف����ط����ار خالل 
رم�صان  �صهر  م��ن  �ملتبقية  �لأي���ام 

�ملبارك.   

�ل�صتمتاع  �ل�����ص��ي��وف  وب���اإم���ك���ان 
بتجربة �إفطار مميزة ت�صم �أ�صهى 
و�لعربية  �ل��رم�����ص��ان��ي��ة  �ل��ن��ك��ه��ات 
و�ل�������ص���رق �أو����ص���ط���ي���ة وغ����ريه����ا يف 

مطعم ل فري�ند�. 
ك����م����ا ت�����ق�����دم جت�����رب�����ة �لإف������ط������ار 

�لرم�صانية  �لع�صائر  �حل�صرية 
�لطازجة، وجمموعة من �ملعجنات 
�ىل  بالإ�صافة  وذل��ك  و�حل��ل��وي��ات، 
خ�صم ي�صل حتى %25، وخدمة 

�صف �ل�صيار�ت �ملجانية.
���ص��ري�ت��ون �خلالدية  ف��ن��دق  وي��ق��ع 
-�أبو ظبي يف قلب مدينة �أبوظبي، 
بالقرب  �لتجو�ل  ب�صهولة  ويتميز 
منه كونه على بعد خطو�ت قليلة 
�لتجارية  �ل���وج���ه���ات  �أك������رث  م����ن 

و�لرتفيهية و�لت�صوق �حليوية. 
�ملقيمن  ل���ل�������ص���ي���وف  ومي�����ك�����ن 
يوفره  م����ا  ب���اأف�������ص���ل  �ل����ص���ت���م���ت���اع 
�لفندق يف عامل �لرتفيه و�لأعمال 
ك���م���ا ميكنهم  ������ص�����و�ء،  ح�����ٍد  ع���ل���ى 
�لغرف  خ�����الل  م����ن  �ل�����ص����رتخ����اء 
و�لأج����ن����ح����ة �ل����ف����اخ����رة �ل����ت����ي مت 
من  تبد�أ  و�لتي  بعناية  ت�صميمها 
42 مرت مربع وتتميز باإطاللتها 
�و  �بوظبي،  كورني�ش  على  �ملذهلة 

على �فق �ملدينة �ل�صاحر

للتح�صن  �جلهود  م�صاعفة  على 
�لعمل  م�صرية  �صمن  و�لتطوير 
�ل���������ص����رط����ي و�لأم��������ن��������ي، و�ل����ت����ي 
من  �مل��زي��د  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  تنعك�ش 
�لأمن  تعزيز  �ملتميزة يف  �ملعدلت 
و�ل�����ص����ت����ق����ر�ر و�ل���ط���م���اأن���ي���ن���ة يف 

�ملجتمع.
ت��ك��ون هذه  �أن  و�أ���ص��اف��ت: »�أردن�����ا 
�ملبادرة مبثابة �لثناء على �جلهود 
�مل�صاركات  بذلتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
�صهر  ز�ي����د يف  ب��ن��ات  يف جم��ال�����ش 
�صرطة  م��ن��ت�����ص��ب��ات  م���ن  �ل�����ص��ي��ام 

�لعام  �لن�صائي  و�لحت��اد  �أبوظبي 
باأبوظبي«.

ع�صو�ت  �لإف��ط��ار  م��اأدب��ة  وح�صر 
�لن�صائية  �ل�������ص���رط���ة  ج���م���ع���ي���ة 
وم���ن���ت�������ص���ب���ات ����ص���رط���ة �أب���وظ���ب���ي 

و�أع�صاء من هيئة �لتاأمن.

�صري�تون  لفندق  �لعام  �ملدير  قال 
�خلالدية-�بوظبي �ل�صيد �صو�صانت 
يعرف  �لفندق  �ن  نامبيار  موهان 
�رجاء  يف  �جل��ودة  عالية  بخدماته 
�مل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ن��ح��ر���ش يف �صهر 
رم�صان على تعزيز هذه �خلدمات 
�لأجو�ء  باأف�صل  �صيوفنا  ليحظى 
�ل��رم�����ص��ان��ي��ة يف وق���ت �لإف���ط���ار و 

�ل�صحور يف مطعم ل فري�ند�.
خا�صة  ب����اق����ات  �ل���ف���ن���دق  وي����ق����دم 
و�لأ����ص���دق���اء، وزمالء  ل��ل��ع��ائ��الت، 
�لإف������ط������ار  �أوق��������������ات  يف  �ل����ع����م����ل 
قاعات  ت��ت��م��ي��ز  ح��ي��ث  و�ل�������ص���ح���ور، 
�ل�صا�صعة،  مب�����ص��اح��ات��ه��ا  �ل��ط��ع��ام 
�صعور�ً  لت�صفي  �لأنيق  وت�صميمها 
ملكياً ومريحاً خالل وقت �لزيارة. 
وملحبي �ملذ�ق �ملميز، يعترب مطعم 
�لأمثل  �ل��وج��ه��ة  فري�ند�”  “ل 
بفريق  ي��ت��م��ي��ز  ف��ه��و  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
من  �لعديد  يقدم  حم��رتف  طهاة 
�لطباق �ل�صهية يف جميع منا�صبات 

�لن�صائية  �ل�صرطة  نظمت جمعية 
مكتب  م��ع  وبالتعاون  �لإم��ار�ت��ي��ة 
بقطاع  �لن�صائية  �ل�صرطة  �صوؤون 
�أبوظبي  ب�صرطة  �لب�صرية  �مل��و�رد 
�ل��ت��اأم��ن، ماأدبة  ه��ي��ئ��ة  وب��رع��اي��ة 
�إفطار جماعي يف فندق �لهيلتون 
باأبوظبي، �صمن مبادرة “جمال�ش 
�إط���ار عام  وذل���ك يف  ب��ن��ات ز�يد”، 
ز�يد 2018م، و جت�صيًد� حلر�ش 
تعزيز  ع���ل���ى  �أب����وظ����ب����ي  ����ص���رط���ة 
�آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�صيخ  قيم 
وتنفيًذ�  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان، 
لتعزيز  ز�ي���د  ع��ام  ل�صرت�تيجية 
بناء   �� �لح���رت�م   �� )�حلكمة  قيمة 

�لإن�صان �� �ل�صتد�مة(.
�آمنه  �لدكتورة  �لر�ئد  و�أو�صحت 
�صوؤون  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  �ل��ب��ل��و���ص��ي، 
�ملبادرة  �أن  �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة،  �ل�����ص��رط��ة 
�ملكتب  �ه���ت���م���ام  �إط�������ار  يف  ت����اأت����ي 
وبث  منت�صبيه،  ب��اإ���ص��ع��اد  �مل�صتمر 
و�لتاآلف  و�لرت�حم  �لرت�بط  روح 
وت�صجيعهم  وحت��ف��ي��زه��م  ب��ي��ن��ه��م، 

فندق »�سرياتون اخلالدية-اأبو ظبي« يقدم ارقى اخلدمات يف اجواء رم�سانية



مقهى يذكر �سيوفه باملوت 
�لآن  �إذن  مفتوح؟  نع�ش  بجو�ر  �لقهوة  حتت�صي  �أن  يوما  �أردت  هل 
يف  مقهى  �أح��دث  يف  �أبي�ش  نع�ش  بجو�ر  قهوتك  �حت�صاء  ميكنك 
يف  �ل��و�ق��ع  ج��دي��د(  ب�صكل  )ف��ك��ر   "Kid Mai" ي�صمى  ب��ان��ك��وك 

�صاحية �آري �لع�صرية بالعا�صمة �لتايالندية.
�إذ�  �لنع�ش،  د�خ��ل  و�أن��ت م�صتلق  �أو ميكنك �حل�صول على قهوتك 

كنت تف�صل ذلك، ويف هذه �حلالة �صيكون هناك خ�صم.
للتوعية  ماي  كيد  مقهى  ور�ء  �لفكرة  �إن  �ملقهى  �أ�صحاب  ويقول 

ب�صاأن �ملوت هو تذكري �لأ�صخا�ش باأنهم فانون.
غري �أنه يبدو �أن �أغلب �لزبائن يفعلون �ل�صيء عينه �لذي يفعلونه 

يف �ملقاهي �لأخرى، �جللو�ش و�لتحديق يف هو�تفهم.

يتحول اإىل عجوز ب�سبب حالة نادرة
من ينظر �إىل �صياو كوي للمرة �لأوىل يخاله رجاًل طاعناً يف �ل�صن 
�ملرحلة  �حلقيقة طالب يف  �أن��ه يف  �إل  �لأق���ل،  على  عاماً   50 يبلغ 
نادرة  يعاين من حالة �صحية  عاماً   18 �لعمر  يبلغ من  �لثانوية 

ت�صببت برت�خي ع�صالت وجهه وترهل جلده.
�لثانوية يف  �مل��د�ر���ش  �إح���دى  ي��در���ش يف  �ل���ذي  ك��وي  �صياو  �أ�صيب 
منطقة هاربن �ل�صينية، بحالة �صحية غام�صة ت�صببت يف ترهل 
خالل  عليه  تظهر  �لأع���ر�����ش  ب���د�أت  �إذ  وج��ل��ده،  وج��ه��ه  ع�صالت 

مرحلة �لدر��صة �لإعد�دية. 
�حلالة  ه��ذه  ور�ء  �ل�صبب  معرفة  يف  يجهدون  �لأط��ب��اء  ي��ز�ل  ول 
�إبطال  �أو  لإيقافها  طريقة  �إي��ج��اد  �صبيل  يف  �لغريبة،  �ل�صحية 

تاأثري�تها على �ل�صاب. 
�أية  ل��ه��ا  �لغام�صة  �أن �حل��ال��ة  ي��ب��دو  م��ظ��ه��ره، ل  ت��غ��ري  وب��خ��الف 
تاأثري�ت �صلبية على �صحة �صياو. وبف�صل دعم عائلته و�أ�صدقائه، 
م�صتوى  على  يحافظ  و�أن  حالته  م��ع  �لتعاي�ش  �ل�صاب  ��صتطاع 
متقدم يف حت�صيله �لدر��صي لي�صبح و�حد�ً من �أف�صل �لطالب يف 

مدر�صته. 
كما �أن ��صاتذته يتحدثون عنه ب�صكل د�ئم، ولديهم قناعة ر��صخة 
ي�صبو  فيما  باهر�ً  جناحاً  ويحقق  �جلامعية  در��صته  �صيتابع  باأنه 
�لبع�ش  قبل  م��ن  لل�صخرية  يتعر�ش  �إن���ه  �ل�����ص��اب،  وي��ق��ول  �إل��ي��ه.  
�لبقاء  هي  و�صعه  على  للتغلب  �لوحيدة  �لطريقة  �أن  �إل  �أحياناً، 

�إيجابياً وبذل ق�صارى جهده ليحقق �أهد�فه.

ثمرة باذجنان �سخمة يف اأمعاء رجل 
كبرية  باذجنان  ثمرة  �ل�صينية  �مل�صت�صفيات  �أح��د  يف  �أطباء  �أخ��رج 
من د�خل �أمعاء رجل، بعدما ��صتخدمها مل�صاعدته يف �لتخل�ش من 

حالة �لإم�صاك �لتي كان يعاين منها. 
بعدما �أ�صيب هذ� �لرجل �لذي مل يتم �لك�صف عن ��صمه، بحالة 
باأنها  �إم�صاك م�صتع�صية ��صتخدم ثمرة باذجنان طويلة ظناً منه 

�صتو�صع قولونه وتخل�صه من �لإم�صاك. 
�إل �أن �لنتائج مل تكن كما توقعها �لرجل �لبالغ من �لعمر 50 عاماً، 
�ذ علقت ثمرة �لباذجنان د�خل �أمعائه ملدة يومن، وت�صببت باآلم 

مربحة يف بطنه دفعته للذهاب �إىل �مل�صت�صفى يف حالة �إ�صعافية.
�لرجل  �أمعاء  بت�صوير  �لأطباء  قام  �مل�صت�صفى  �إىل  و�صوله  ولدى 
ومعدته بالأ�صعة �ل�صينية، قبل �أن ينجحو� باإخر�ج ثمرة �لباذجنان 
ب��اأن �حلادثة وقعت  �ملطاف.  يذكر  نهاية  �أمعائه يف  �لطويلة من 
�لتي  �لبلدة  �أو  �لرجل  �ملا�صي، ومل يعرف بعد هوية  30 مايو  يف 

ينتمي �إليها، بح�صب ما ورد يف �صحيفة مريور �لربيطانية. 
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ابن الثالثة يتحدث الإجنليزية دون اأن يتعلمها
فاجاأ طفل �صوري يف �لثالثة من عمره �جلميع بعدما بد�أ بتحدث �للغة �لإجنليزية بلكنة بريطانية خال�صة دون �أن 

يتلقى �أي درو�ش فيها. 
�أونيل حممود �لبالغ من �لعمر ثالث �صنو�ت و�لذي يعي�ش يف بلدة جمدل �صم�ش يف ه�صبة �جلولن  بد�أ �لطفل 
باللغة  عبار�ت  ��صتخدم  حيث  نطقه،  بد�ية  من  عام  بعد  بطالقة  �لإجنليزية  باللغة  بالتحدث  �ملحتلة،  �ل�صورية 

�لإنكليزية مثل "يا عزيزي" و"يا �إلهي" و�لتي مل تكن ت�صتخدم �أبد�ً يف قريته. 
للكلمات  �لعربية  �للغة  م��ر�دف��ات  �ل��و�ق��ع  يف  يعرف  ل  �أن��ه  �إل  �لعربية،  هي  �لأم  �لطفل  لغة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�لإجنليزية �لتي ينطق بها. 
وقال �أخ�صائي يف عالج �لنطق، �إن م�صتوى �لطفل باللغة �لإجنليزية، هو م�صتوى طفل يف �لثالثة من عمره ترعرع 

يف كنف عائلة ناطقة باللغة �لإجنليزية.
باللغة  �أي قنو�ت تلفزيونية ناطقة  �إىل �خل��ارج قط، ومل ي�صاهد  �إن طفله مل ي�صافر  من جهته قال و�لد �لطفل 
�لإجنليزية، ومع ذلك فاإنه ي�صتطيع بطريقة ما على نطق كلمات معقدة مثل "�لدر�جة �لنارية"، �أو "�مل�صتطيل"، 

�أو "�ل�صالل" دون �أن يعرف مر�دفاتها باللغة �لعربية. 
و�لديه  مع  �لتو��صل  يف  �صعوبات  من  يعاين  ي��ز�ل  ول  ج��د�ً،  منخف�صة  �لعربية  باللغة  �لطفل  مقدر�ت  �أن  يذكر 
و�أقر�نه يف �لرو�صة، ويخ�صى و�لد�ه من عدم حت�صن مهار�ته يف �للغة �لعربية ما  �صيوؤدي �إىل �صعوبة �ندماجه يف 

قريته م�صتقباًل، وفق ما ورد يف موقع "�أوديتي �صنرت�ل" �لإلكرتوين. 
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يتحول اإىل كاتب بعمر 4 �سنوات
ودخل  �لهند،  يف  موؤلف  �أ�صغر  �صنو�ت،   4 عن  عمره  يزيد  ل  طفل  �أ�صبح 
يف  ن�صر  �لذي  "هوين كومب"  كتابه  �لقيا�صية، عن  لالأرقام  �لهند  �صجل 
�أي���ان غوهي غ��وه��ان �لر�صم بعمر ع��ام و�حد،  �ل��ع��ام. وب���د�أ  يناير م��ن ه��ذ� 
�أن  بنف�صه، قبل  �لق�ص�ش  تاأليف  على  ق��ادر�ً  كان  �لثالثة،  �صن  بلغ  وعندما 
يتمكن من تاأليف �أول كتاب له، ي�صم 30 ق�صة مع �لر�صوم، بح�صب موقع 
�إن��ه يكتب عن �لأ�صياء  �ل��ذي ي�صكن مع جديه،  �أي��ان  �إن دي تي يف. ويقول 
�لأعلى،  مثله  يعترب  �ل��ذي  ج��ده  وي�صاعده  خياله،  جت��ذب  �لتي  �ليومية 

ويلهمه لكتابة �أ�صياء جديدة كل يوم.
كاتباً مميز�ً  �صيكون  �أن حفيده  بنك متقاعد،  ويعتقد �جل��د، وهو موظف 
بنات  من  �لكتاب  يف  و�لر�صومات  �لق�ص�ش  جميع  �أن  ويوؤكد  يكرب،  عندما 

�أفكاره، بل وعمل على ت�صميم �لغالف بنف�صه.
ومت  �لهند،  يف  �ملحلين  �لكتاب  م��ن  �لعديد  �إع��ج��اب  على  �لكتاب  وحظي 
حيث  �لكتاب،  من  �لأخ���رية  �ل�صفحة  يف  مر�جعاتهم  من  مقتطفات  ن�صر 
عربو� فيها عن �إعجابهم بهذه �ملوهبة �ل�صغرية. وقالت �لكاتبة �مل�صرحية 
�لأمريكية جو�ن ليوتا، �إن �لكتاب �صي�صعد �لقارئ، بغ�ش �لنظر عن �ل�صن. 
�لكتابة و�ل��روؤى �لعميقة تظهر مدى حكمته  "�أ�صلوبه �لأنيق يف  و�أ�صافت 

على �لرغم من �صغر �صنه، هذ� كتاب ي�صتمتع به �لكبار و�ل�صغار".

تعاين من ح�سا�سية �سد املاء 
�أ�صيبت �صيدة بريطانية بح�صا�صية غام�صة جتاه �ملاء، بعد �إجناب طفلتها 

مبا�صرة، ومل تعد قادرة على و�صع �ملاء على ج�صدها.
وكانت �صرييل فاروجيا )25 عاماً( من كارديف يف ويلز، قد �أجنبت طفلتها 
ويلو يف يناير ، وبعد �صهرين من �لولدة، بد�أت تعاين من تقرحات جلدية 
وحكة، يف كل مرة ت�صتحم فيها. ويف �لبد�ية، �عتقدت �صرييل �أن هذه �حلالة 
ناجتة عن �مل�صتح�صر�ت �لتي ت�صتخدمها، لكنها ��صتمرت، على �لرغم من 
�ملاء رمبا  �أن درجة ح��ر�رة  �مل�صتح�صر�ت، و�فرت�صت بعد ذلك  تغيري هذه 
�أن  دون  و�ل�صاخن،  و�لفاتر  �لبارد  باملاء  �لغت�صال  فجربت  �ل�صبب،  تكون 
تتغري �لنتيجة. وجربت �صرييل مياه حمام �ل�صباحة، و�ملياه �ملعدنية، و�ملياه 
ديلي  بح�صب �صحيفة  م��رة،  كل  بالتفاعل يف  ��صتمر  لكن جلدها  �ملفلرتة، 
�لولدة،  بعد  ما  باكتئاب  �صرييل  �إ�صابة  ت�صخي�ش  ومت  �لربيطانية.  ميل 
هذه  تطور  �إىل  �أدى  �حلمل،  نتيجة  �لهرمونات  تغري  �أن  �لأطباء  ويعتقد 
�حل�صا�صية لديها جتاه �ملاء، وهي حالة نادرة، يعاين منها 35 �صخ�صاً فقط 

يف جميع �أنحاء �لعامل.
و�أ�صبح �لتعر�ش للماء عرب �ل�صتحمام �أو �ل�صري حتت �ملطر �أو حتى �لتعرق، 
جتربة موؤملة بالن�صبة ل�صرييل، لكنها ل تز�ل قادرة على �صرب �ملاء دون �أية 
م�صاكل، غري �أن هذه �حلالة متيل �إىل �أن تكون �نتكا�صية، مما يعني �أنها قد 

اآثار حيوانات تعود 
اىل 541 مليون �سنة 
�لعثور  �إىل  در����ص��ة جديدة  �أ���ص��ارت 
 541 �آث��ار حيو�نات تعود �ىل  على 
�أنها  �أي  �ل�����ص��ن  يف  ���ص��ن��ة  م��ل��ي��ون 

�لأقدم يف �لعامل.
�أي  �إىل  ب��ع��د  �ل��ع��ل��م��اء  ي��ع��رف  ومل 
ح���ي���و�ن ���ص��غ��ري ج�����د�ً ت���ع���ود هذه 
�إذ تف�صل ميلمرت�ت قليلة  �لآث��ار، 
ثقوباً  وت�صبه  و�لآخ����ر  �لأث����ر  ب��ن 

�صغرية جد�ً.
ن�صرتها  �لتي  �لدر��صة  و�أو�صحت 
�أدفان�صز"  "�صاي�صن  جم����ل����ة 
�آث�����ار  �أق��������دم  "�أنها  �لأم����ري����ك����ي����ة 

متحجرة تكت�صف حتى �لآن".
و�كت�صفت يف ممر يانت�صي �جلبلي 

يف جنوب �ل�صن. 
و�أو�صح �لباحث �ل�صيني زي ت�صن 
للعلوم:  �ل�صينية  �لأكادميية  من 
ه���ذه  حت������وي  �ل����ت����ي  "�ل�صخور 
�ملتحجرة تعود �إىل 551 �إىل 541 

مليون �صنة".
�ث��ار مكت�صفة حتى  �أق��ق��دم  وك��ان��ت 
�لآن تعود �إىل 530 �و 540 مليون 

�صنة.
وتعذر حتديد هوية �حليو�ن لأنه 
�لتي  �لآث�����ار  ج��ان��ب  �إىل  ينفق  مل 
خلفها، ومل ُيعرث على �أي متحجرة 

قد تكون عائدة له.
و�أو�صح زي ت�صن كل ما ميكن قوله 
�لتماثل"  "ثنائية  ت��ك��ون  ق��د  �إن��ه��ا 
�أحد ��صالف مف�صليات  وقد تكون 

�لأرجل �أو رباعية �لقو�ئم. 

جزيرة للبيع بثمن �سقة �سغرية
للبيع،  معرو�صة  بجزيرة  �لنا�ش  ي�صمع  حن 
�أ�صعار� خيالية تخطر ببالهم يف �لغالب،  فاإن 
ي�صرتيها  من  تنتظر  بريطانية  جزيرة  لكن 
ه���ذه �لأي�����ام، وب��ث��م��ن ل ي��زي��د ع��ن 400 �ألف 
�صحيفة  نقلت  ما  وبح�صب  �أ�صرتليني.  جنيه 
�جلزيرة  ف����اإن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  "�إندبندنت" 
�ل�����ص��غ��رية �ل���ت���ي مت ع��ر���ص��ه��ا ل��ل��ب��ي��ع ت��ق��ع يف 
ويعد  �ل��ب��الد.  غربي  �صاير،  بيمربوك  �صاحل 
�مل��ب��ل��غ �مل��ق��رتح رق��م��ا زه��ي��د� يف ���ص��وق �لعقار 
 400 تكفي  ل  مثال  لندن  ففي  �لربيطانية، 
غرفة  من  �صقة  ل�صر�ء  حتى  �إ�صرتليني  �أل��ف 
�أقيم  قدميا  ح�صنا  �جل��زي��رة  وت�صم  و�ح���دة. 
فيها بن 1850 و1852 ملو�جهة خطر �جتياح 
�أن  ويبدو  �لثالث.  نابليون  عهد  على  فرن�صي 
موقع �جلزيرة �لبعيد عن �لعمر�ن، وطبيعتها 
�ل�صخرية، ور�ء عر�صها بهذ� �لثمن �لبخ�ش، 
لكن وكالة "بوربل بريك�ش" �لعقارية �مل�صرفة 
�إمكانيات  ثمة  �أن  ت��رى  �حل��ايل  �لوقت  عليها 
ك����ربى ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن �مل���وق���ع �ل��ب��ح��ري يف 

م�صروعات �صياحية.

يتلقف طفًل رمته والدته من نافذة منزل 
ر�صيعها  برمي  �م��ر�أة  قامت  �لأنفا�ش،  يحب�ش  م�صهد  يف 
�ل�صغري من نافذة �صقتها، لإنقاذه من �أل�صنة �للهب �لتي 

كانت تلتهم �ملبنى. 
ن�����ص��ر ع��ل��ى م���وق���ع يوتيوب  ت�����ص��ج��ي��ل م�����ص��ور  و�أظ����ه����ر 
�لبالغ من �لعمر  �مل��ر�أة وهي تلقي بالطفل  �لإلكرتوين، 
11 �صهر�ً، بينما �لتهمت �أل�صنة �للهب �ل�صطح �خلارجي 
�إنقاذ  �أح��د �جل��ري�ن من  للمبنى.  وحل�صن �حلظ متكن 
بعدما  لتلقفه  �ملنا�صبة  �لفر�صة  حت��ن  عندما  �لطفل 

رمته و�لدته من �لنافذة.
ووقعت هذه �حلادثة يف منطقة �أندر�صون، بولية �صاوث 
كارولينا �لأمريكية، حيث كانت �لأم حتاول �لفر�ر برفقة 

طفلها من �حلريق �لذي حا�صرهما د�خل �ملنزل. 
وبح�صب فرق �لإطفاء، فاإن �لأم متكنت من مغادرة �ملنزل 
عرب �لقفز من نف�ش �لنافذة دون �أن ت�صاب باأي �أذى. كما 
متكن رجال �لإطفاء من �إنقاذ كلب وقطة و�صلحفاة كانو� 

حمتجزين د�خل �ل�صقة. 
�إىل  �أدى  ب��اأن �حلريق  �لإط��ف��اء،  �إد�رة  با�صم  ناطق  وق��ال 
ت�صرر ثمانية �صقق يف �ملبنى، ومت �إجالء �لعائالت منها، 

بح�صب ما ورد يف �صحيفة مريور �لربيطانية.  

يق�سي 7 اأيام داخل متثال 
متثال  م��ن  بون�صيفال  �ب��ر�ه��ام  �لفرن�صي  �ل��ف��ن��ان  خ��رج 
خ�صبي �صخم على �صكل رجل ما قبل �لتاريخ يرتدي جلد 

�أ�صد وذلك بعد �أن �أم�صى �صبعة �أيام يف د�خله.
د�خل  �جللو�ش  و�صع  يف  �لبقاء  بون�صيفال  على  وتعن 
ما  متحف  حديقة  يف  مرت   3.2 �رتفاعه  �لبالغ  �لتمثال 

قبل �لتاريخ يف �أوريجناك يف جنوب غرب فرن�صا.
وكان بحوزة بون�صيفال 20 لرت� من �ملاء �إىل جانب حلم 
جاف ليعي�ش عليه و�صمح له بفتحة �صغرية ملعرفة وقت 

�لنهار �أو �لليل و�لتحدث مع �لنا�ش.
وقال بون�صيفال �إنه وجد �صعوبة يف �لنوم. و�أ�صاف "كان 
�أمر �صاق، نعم، �أكرث  �إنه  �أمر� �صديد� ومده�صا للغاية... 

ق�صوة مما كنت �أعتقد".
وقال متحف �أوريجناك �إن هذ� �حلدث �جتذب �ألف ز�ئر 
حيث ق�صى بع�صهم وقتا يف قر�ءة �لق�ص�ش للفنان �لذي 

و�صف نف�صه مبحب �لأماكن �ملغلقة.
�لأماكن  د�خ��ل  �لعي�ش  على  غريبا  بون�صيفال  يكن  ومل 
متثال  د�خ���ل  ي��وم��ا   13 ق�صى   2014 ع��ام  ففي  �ملغلقة. 
�أجوف على �صكل دب، ويف عام 2017 ح�صر نف�صه د�خل 
�صخرة ملدة �أ�صبوع. وبعد ذلك بوقت ق�صري ق�صى ثالثة 

�أ�صابيع حمت�صنا بي�ش دجاج حتى يفق�ش.

علقة عا�ست اأ�سبوعن يف اأنف رجل 
��صتخر�ج  يف  �ل�صينية  �مل�صت�صفيات  �أح��د  يف  طبيب  جنح 
وت�صببت  �أنفه،  د�خل  �لأ�صبوعن  زهاء  عا�صت  علقة حية 

بنزيف م�صتمر له. 
�إحدى �ملمر�صات، حلظة  �أظهر ت�صجيل م�صور �لتقطته 
رجل  �أن��ف  من  كبرية  حية  علقة  با�صتخر�ج  طبيب  قيام 

�صيني عانى من نزيف يف �لأنف طو�ل 15 يوماً. 
وكان �لرجل توجه �إىل م�صت�صفى بيهاي يف جنوب �ل�صن 
حيث مت �إجر�ء فحو�صات طبية عاجلة له �أظهرت وجود 

علقة حية د�خل �أنفه. 
املمثلة اإميا روبرت�س خالل ح�سورها مو�سكينو ربيع / �سيف 19 ملجموعة املالب�س الرجالية والن�سائية يف مركز 

لو�س اأجنلو�س للفرو�سية. )ا ف ب(

انت�سال طفلة 
حية من قرب 

�أظ��ه��رت لقطات  ���ص��ادم،  يف م�صهد 
ع��ل��ى موقع  ن�����ص��ره��ا  م�������ص���ورة مت 
حلظة  �لإل�������ك�������رتوين،  ي����وت����ي����وب 
من  �ل��ولدة  حديثة  طفلة  �نت�صال 
جتاوزت  مل��دة  فيه  دفنها  بعد  ق��رب 
�إح���دى �لبلد�ت  ���ص��اع��ات، يف  ث��م��ان 

و�صط �لرب�زيل. 
�لطفلة  ب��اأن  �جلميع  ظ��ن  �أن  بعد 
ف��ارق��ت �حل��ي��اة ف���ور ولدت���ه���ا، قام 
ذووه���������ا ب���دف���ن���ه���ا حت�����ت �ل������رت�ب 
�مل���ك���ان و�حل������زن يفطر  وغ��������ادرو� 
�صاءت  �لأق�����د�ر  �أن  غ��ري  ق��ل��وب��ه��م. 
زهاء  مدفونة  بقيت  �لتي  للطفلة 

ثمان �صاعات، �أن تعود للحياة. 
عدد�ً  �مل�صورة،  �للقطات  و�أظهرت 
يركعون  وه��م  �ل�صرطة  �أف���ر�د  من 
ف���وق ق��رب �ل��ط��ف��ل��ة، وي��ج��ه��دون يف 
�ل���رت�ب حت��ت جنح �لظالم  �إز�ل����ة 
م�صتعينن باإنارة م�صباح كهربائي، 

ل�صتخر�ج ج�صد �لطفلة. 
بال�صدمة  �ل�صرطة  �أف��ر�د  و�أ�صيب 
�صعيفاً  ����ص���وت���اً  ���ص��م��ع��و�  ع���ن���دم���ا 
�إز�لتهم  �أث��ن��اء  �لطفلة  من  ي�صدر 
�لرت�ب عنها، بعد �أن توقعو� باأنهم 

�صيعرثون على جثة هامدة. 
�أف������ر�د  �مل����ط����اف جن����ح  ن���ه���اي���ة  ويف 
�لطفلة من  ��صتخر�ج  �ل�صرطة يف 
و�صاحو� مبتهجن  �ل��رت�ب،  حتت 
فريق  ��صتدعو�  ترزق،  حية  "�إنها 

�لإ�صعاف".
ونقلت �لطفلة �إىل �مل�صت�صفى على 
وحدة  �إىل  �إدخ���ال���ه���ا  ومت  �ل���ف���ور، 
�لعناية �ملركزة، كاإجر�ء �حرت�زي، 
قبل �أن يعلن �لأطباء باأنها يف حالة 

�صحية جيدة. 

الذكاء ال�سطناعي ل�سنع اأ�سلحة 
�أكدت غوغل �أنها لن ت�صتخدم �لذكاء �ل�صطناعي 
ت�صهيل  �أو  "�لت�صبب  �أو  �لأ�صلحة  تطوير  �أج��ل  من 
ن�صر  �لنا�ش" مع  ب��اإي��ذ�ء  مبا�صرة  ب�صورة  �لت�صبب 

جملة من �ملبادئ �ملت�صلة بهذه �لتكنولوجيا.
بيت�صاي  ���ص��ون��د�ر  �لتنفيذي  غ��وغ��ل  رئ��ي�����ش  وق���ال 
�ل�صركة  �صيا�صة  �خلمي�ش  فيها  ��ل  ف�����صَّ م��دون��ة  يف 
كانت  و�إن  �إن��ه حتى  �ل�صطناعي  �لذكاء  يف جم��ال 
ل�صنع  �ل�صطناعي  �ل��ذك��اء  ت�صتخدم  ل��ن  غ��وغ��ل 
�حلكومات  م��ع  �لعمل  �صنو��صل  "فاإننا  �أ���ص��ل��ح��ة، 
فيها  مب��ا  �أخرى"،  ع��دي��دة  جم���الت  يف  و�جل��ي�����ش 

�لأمن �ملعلوماتي و�لتدريب و�لبحث و�لنقاذ.
و�جهت غوغل �صغوطا من موظفيها ومن جهات 
قالت  �لأم��ريك��ي  �جلي�ش  م��ع  عقد  ب�صاأن  خارجية 

�ل�صركة ومقرها كاليفورنيا �أنه لن ُيجدد.
وحدد بيت�صاو �صبعة مبادئ ت�صرت�صد بها غوغل يف 
�ملتقدمة  �حلو�صبة  �أو  �ل�صطناعي  �لذكاء  تطبيق 

�لتي حتاكي �ل�صلوك �لب�صري �لذكي.
�ل�صطناعي من  �لذكاء  ت�صتخدم  �ن غوغل  وق��ال 
عاجلة"  م�صكالت  حل  على  �لنا�ش  "م�صاعدة  �جل 

�ملز�رعن  وم�صاعدة  ح��ر�ئ��ق  ب��ح��دوث  �لتنبوؤ  مثل 
وت�صخي�ش �لأمر��ش �أو تفادي �لإ�صابة بالعمى.

و�أ�صاف يف مدونته "نحن نقر باأن هذه �لتكنولوجيا 
�لقوية تطرح �أ�صئلة قوية باملثل ب�صاأن ��صتخد�ماتها. 
�إن طريقة تطوير �لذكاء �ل�صطناعي و��صتخد�مه 
�صنو�ت  �ملجتمع لعدة  تاأثري كبري على  لها  �صيكون 
قادمة. وكقادة يف جمال �لذكاء �ل�صطناعي، ن�صعر 
باأن لدينا م�صوؤولية كبرية يف �أن نفعل �لأمر ب�صورة 

�صحيحة".
لدى  �ل�صطناعي  �لذكاء  بر�مج  �إن  بيت�صاو  وق��ال 
"مفيدة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  �أج�����ل  ���ص��ت�����ص��م��م م���ن  غ���وغ���ل 
�جتماعيا" و"تفادي �إحد�ث �أو تعزيز �لتحيز غري 

�ملن�صف".
"ت�صميم  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  ت���رك���ز  �مل����ب����ادئ  �ن  وق�����ال 
بحيث  �ل�صطناعي  �ل��ذك��اء  تطبيقات  و�ختبار" 
�إز�ء  �مل�����ص��وؤول��ي��ة  و"تتحمل  "�ل�صالمة"  ت�صمن 

�لنا�ش" و"تت�صمن مبادئ حماية �خل�صو�صية".
وكتب �ن غوغل �صتتفادى ��صتخد�م �أي تكنولوجيا 

ميكن �أن ت�صبب ب�صرر عام". �أو  "تت�صبب 

ل  اإليكم ثمن احلذاء املف�سّ
لفيكتوريا بيكهام

��صتطاعت م�صممة �لأزياء �لعاملية  فيكتوريا بيكهام  �أن تلفت �أنظار �ملتابعن 
من خالل �رتد�ئها �حلذ�ء نف�صه يف �أكرث من �إطاللة، وعلى ما يبدو �أّن هذ� 

ل لديها و�ّلذي حمل توقيع د�رها. �حلذ�ء هو �ملف�صّ
بلغ ثمنه حو�يل  �لبا�صتيل، وقد  �لبنف�صجي  بلونه  �لكال�صيكي  متيز �حل��ذ�ء 
�لأمر �لذي �أثار �صّجة بن �ملتابعن �ّلذين عّلقو� على  �أمريكي.  دولر   800
ثمنه وعلى �رتد�ئه عدة مر�ت من قبل م�صممة متتلك ثروة �صخمة ولديها 
قاعدة جماهريية و��صعة، ويف �ملقابل ي�صاهدون �إطاللت جنمات ل يرتدين 

�لقطعة عينها يف �أكرث من �إطاللة.


