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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

   

فاطمة بنت مبارك ..»الأعلى للأمومة والطفولة« يعد 
ا�صرتاتيجية »الإمارات �صديقة للأم والطفل واليافع«

•• اأبوظبي -وام:

الإ�سرتاتيجية  ب���إع��داد  والطفولة  للأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  يقوم 
والي�فع  والطفل  ل��لأم  �سديقة  الم����رات  من  جتعل  التي  الوطنية 

ب�لتع�ون مع �سرك�ئه ال�سرتاتيجيني.
ت�أتي هذه ال�سرتاتيجية بن�ء على تكليف من �سمو ال�سيخة ف�طمة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الع�م  الن�س�ئي  الحت���د  رئي�سة  مب�رك  بنت 
ب�أن  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة 
يقوم املجل�س ب�عداد هذه ال�سرتاتيجية وفق قرار اأ�سدرته مبن��سبة 

اعتم�د جمل�س الوزراء احتف�ل الدولة بيوم الطفل الم�راتي.
وي���أت��ي اع����داد ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ا���س��ت��ك��م���ًل جل��ه��ود ال��ق��ي���دة الر�سيدة 
امل�ستمرة لت�سجيع م�س�همة الأمه�ت والأطف�ل والي�فعني والطف�ل 

ا�سح�ب الهمم يف بن�ء املجتمع.                    )التف��سيل �س4(

القوات امل�صلحة توا�صل ا�صتعداداتها للعر�ض 
الع�صكري »ح�صن الحتاد 4« يف الفجرية

•• الفجرية -وام:

الع�سكري  للعر�س  ا�ستعداداته�  الإم���رات��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  توا�سل 
على  املقبل  نوفمرب  الث�ين من  يف  اإق�مته  املزمع   ”4 الحت���د  “ح�سن 

كورني�س الفجرية.
وتنفذ “ح�سن الحت�د 4” وحدات رئي�سة من القوات الربية واجلوية 
على  ال��ق��درة  ذات  ال�س�ربة  الع�سكرية  ال��ق��وة  لإظ��ه���ر  الرئ��سة  وح��ر���س 
القي�م مبه�م التدخل ال�سريع مبرونة وكف�ءة ع�لية وكذلك القدرة على 
تنفيذ نط�ق وا�سع من العملي�ت الع�سكرية للدف�ع عن الوطن وحم�ية 

اأمنه ب�لتع�ون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. )التف��سيل �س2(

رئي�ض الدولة ي�صدر مر�صوما بقانون احتادي يف �صاأن الدين العام

 االإرياين: امللي�ضيات االنقالبية تلقن التالميذ اأفكارًا اإيرانية �ضالة

م�صرع 8 قيادات ميدانية حوثية بجبهة ال�صاحل الغربي 

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأ���س��در 
“حفظه اهلل” املر�سوم بق�نون احت�دي رقم 9 ل�سنة 2018 يف �س�أن الدين 
ال�سي�دية  ال�سندات  اإ���س��دار  من  الحت���دي��ة  احلكومة  متكني  بهدف  الع�م 
مبجرد  الدولية  ال�سيولة  قواعد  تلبية  على  امل�سريف  القط�ع  وم�س�عدة 
الدولة من  الع�ملة يف  البنوك  �سيمكن  الق�نون  اأن  اإىل  اإ�س�فة  اإ�سداره�، 
م�  الأجنبية،  ب�لعملت  اأو  ب�لدرهم  املقومة  احلكومية  ال�سندات  �سراء 
ال�سندات  اإ���س��دار  و�سيدعم   .3 ب���زل  ملتطلب�ت  المتث�ل  على  �سي�س�عده� 
ال�سي�دية دور م�سرف الإم�رات العربية املتحدة املركزي يف اإدارة ال�سيولة 
ب�لقط�ع امل�سريف، كم� اأن اإ�سدار اأوراق م�لية حكومية �سي�س�عد على بن�ء 
امل�لية  ال�سوق  تعزيز  وب�لت�يل  الإم�راتي،  ب�لدرهم  الع�ئد مقوم�  منحنى 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  و�سدد  الدولة.  يف  الع�ملة  ال�سرك�ت  لتمويل  املحلية 

بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب ح�كم دبي وزير امل�لية على اأهمية ق�نون الدين 
الع�م ودوره يف تطوير �سوق الدين يف الدولة وتنظيمه للم�س�همة يف تعزيز 
ث�نوية  �سوق  اإن�س�ء  على  �سي�س�عد  اأن��ه  كم�  ال��دول��ة،  يف  امل���يل  ال�ستقرار 
للأوراق امل�لية احلكومية ميكن من خلله� تداول اأدوات الدين الع�م يف 
الأ�سواق امل�لية الإم�راتية وتلبية احتي�ج�ت القط�ع امل�سريف من ال�سيولة.

وق�ل �سموه: اإن هذا الق�نون �سيكون له عوائد ه�مة للدولة، حيث �سيعمل 
الع�ملية،  املم�ر�س�ت  اأف�سل  وفق  ال�سي�دي  الدين  اإدارة  تنمية  تر�سيخ  على 
للدولة  الكلي  القت�س�د  ب���إدارة  الرتق�ء  اإيج�بي كبري يف  اأثر  له  و�سيكون 
وتن�سيق اأف�سل بني ال�سلط�ت امل�لية والنقدية، مم� ي�س�عد على تخفي�س 
 “ واأ���س���ف   .“ للدولة  الئ��ت��م���ين  الت�سنيف  وتعزيز  الق��رتا���س،  تكلفة 
ثقة  وتعزيز  للدولة  التن�ف�سي  ب�لرتتيب  الرت��ق���ء  يف  الق�نون  �سي�س�هم 
يتعلق  فيم�  ال�سف�فية  م�ستوي�ت  ورفع  الوطني  القت�س�د  يف  امل�ستثمرين 

ب�إدارة امل�لية الع�مة.                                         )التف��سيل �س2(

•• اليمن-وكاالت:

احلوثي  ميلي�سي�  ق��ي���دات  م��ن   8 مقتل  ع��ن  اليمني  اجلي�س  ق���وات  اأعلنت 
النقلبية يف مع�رك ال�س�حل الغربي. وق�لت م�س�در ع�سكرية اإن 8 قي�دات 
الغربي،  ال�س�حل  جبهة  يف  قتلوا  احل��وث��ي  مليلي�سي�  ت�بعة  ب����رزة  ميدانية 
اعرتفت مبقتلهم امليلي�سي� موؤخراً ب�سكل ر�سمي بعد التكتم على م�سريهم. 
وقد توزعت قي�دات امليلي�سي� بني القي�دات الع�سكرية، والأمنية، وامليدانية، 

اإ�س�فة اإىل م�س�يخ قبليني موالني للنقلبيني وعدد كبري من مرافقيهم.
ال��ت��ح���ل��ف ج��ن��وب احلديدة،  مل��ق���ت��لت  غ����رة حمكمة  اأن  اإىل  ال��ب��ي���ن  ول��ف��ت 
اخل�لد  عبدال�سمد  ه�س�م  احلوثي،  ميلي�سي�  قي�دات  اأه��م  اأح��د  بحي�ة  اأودت 

امل�سوؤول الأول عن قوة طوق مدينة احلديدة، وق�ئد اأكرب جم�ميع م�سلحة 
ال�سرطة  ي�سمى  م�  يف  احلوثية  القي�دات  اأب��رز  من  يعد  كم�  للنقلبيني، 
علي  حممد  القي�دي  احلوثية  القي�دات  اأب��رز  وم��ن  له�.  الت�بعة  الع�سكرية 
مبح�فظة  �سعد  بني  خمي�س  بلدة  يف  التح�سيد  م�سوؤول  احل�سني،  مهدي 
الذي  ف�يع،  �سلح  علي  �سلح  الب�رز  امليداين  احلوثي  وامل�سرف  املحويت، 
كم�  احل��وث��ي.  مليلي�سي�  الأم  املعقل  ب�سعدة،  )�سحي�ن(  من  اأ�سوله  تنحدر 
ُقتل القي�دي الأمني، املكنى )اأبوف�سل(، وا�سمه الفعلي ع�س�م حممد �سعد 
املهدي، وك�ن اأحد مرافقي م� ي�سمى رئي�س املجل�س ال�سي��سي ال�س�بق �س�لح 
وذكرت  حمكمة.  جوية  ب�سربة  الع�م  مطلع  م�سرعه  لقي  ال��ذي  ال�سم�د، 
حممد  والقي�دي  العب��سي،  حممد  امليداين  القي�دي  اإن  الع�سكرية  امل�س�در 

ال�سهيلي، وعبداملجيد احلمزي، وعلي احل��سري ويكنى )اأبوزيد احلم�دي(، 
عملي�ت  يف  حتفهم  لقوا  الدين،  �سعد  عبدالرحمن  علي  )اأبورقية(  واملكنى 
نوعية للقوات اليمنية امل�سرتكة يف املواجه�ت املب��سرة وال�ستهداف املدفعي 

والق�سف اجلوي ملق�تلت التح�لف.
الإري�����ين م��ن خطر تلعب  اليمني معمر  الإع����لم  ذل���ك، ح���ّذر وزي���ر  اىل 
ميلي�سي�ت احلوثي ب�ملن�هج الدرا�سية يف املن�طق التي تقع حتت �سيطرته�، 
م�سرياً اإىل اأن ذلك قد يخرج جيًل من املوؤدجلني املتطرفني. وق�ل الري�ين 
يف تغريدة على )تويرت( اإن م� تلقنه  امليلي�سي�ت احلوثية لأطف�ل اليمن من 
اليمني  املجتمع  وهوية  ثق�فة  على  ودخيلة  ومنحرفة  �س�لة  اإيرانية  اأفك�ر 

يعد اأخطر الو�س�ئل التي تزرعه� امليلي�سي�ت لتدمري الن�سيج الجتم�عي.

فل�سطينيون ي�سيعون جثم�ن ال�سهيدة ع�ئ�سة الرابي  )رويرتز(

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ال�سفة  يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ت���وف���ي���ت 
الغربية املحتلة اإثر تعر�سه� ل�سرق 
م�ستوطنني  ق��ب��ل  م��ن  ب���حل��ج���رة 
اثن�ء مروره� يف �سي�رة مع زوجه� 
يف جنوب ن�بل�س، كم� اأف�دت وك�لة 
الر�سمية  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  الن���ب����ء 

“وف�«.
ال�سرطة  ب��������س���م  ن�����ط����ق  واأك���������د 
ال�سي�رة  اأن  ب��ي���ن  يف  ال�سرائيلية 
ت��ع��ر���س��ت ل��ر���س��ق ب���حل��ج���رة لكن 
ت��و���س��ي��ح م����ن ق������م بذلك  ب������دون 
حتقيق  ف��ت��ح  مت  اأن����ه  اىل  م�����س��ريا 
بدون اعط�ء املزيد من التف��سيل.
وذكرت وك�لة )وف�( ان الفل�سطينية 
ع�ئ�سة حممد الرابي )45 ع�م�( 
ا�سيبت  اأولد  ل��ث��م���ن��ي��ة  اأم  وه����ي 
بر�سق احلج�رة براأ�سه� فيم� ك�نت 
يف ���س��ي���رة ي��ق��وده��� زوج��ه��� بجنوب 
م��دي��ن��ة ن���ب��ل�����س وذل�����ك ن��ق��ل عن 

م�س�در طبية واأمنية فل�سطينية.
واأ�����س�����ف����ت امل���������س�����در ن��ف�����س��ه��� ان 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت��وف��ي��ت لح���ق���� يف 

اإ�ضرائيل تقزم ق�ضية الالجئيني الفل�ضطينيني اإىل اآالف ال ماليني

ا�صت�صهاد اأم فل�صطينية ر�صقها م�صتوطنون باحلجارة

ع�ضرات القتلى وا�ضتهداف النازحني بهجوم لداع�ش يف دير الزور
اتفاق اإ�صرائيلي �صوري حول معرب القنيطرة

•• عوا�صم-وكاالت:

اإ�سرائيل  ب�أن  نيكي هيلي،  املتحدة،  الأمم  لدى  الأمريكية  ال�سفرية  اأف���دت 
القنيطرة يف ه�سبة  اإع���دة فتح معرب  اتفقت على  املتحدة  والأمم  و�سوري� 

اجلولن الثنني املقبل.
ونقلت رويرتز عن هيلي قوله� يف بي�ن اإن فتح املعرب �سي�سمح لقوات حفظ 
يف  العدائية  الأعم�ل  ملنع  جهوده�  بتكثيف  املتحدة  للأمم  الت�بعة  ال�سلم 
منطقة مرتفع�ت اجلولن. واأ�س�فت هيلي: نتطلع اإىل قي�م كل من اإ�سرائيل 
و�سوري� ب�ل�سم�ح بدخول قوات حفظ ال�سلم الت�بعة للأمم املتحدة، ف�سل 

عن تزويده� ب�سم�ن�ت ل�سلمته�.
اىل ذلك، ذكرت م�س�در للمع�ر�سة ال�سورية، ام�س ال�سبت، اأن قوات �سوري� 
تنظيم  ي�سنه�  م�س�دة  لهجم�ت  اأي���م  منذ  تت�سدى  )ق�سد(  الدميقراطية 
يف  عليه  ي�سيطر  جيب  اآخ��ر  م��ن  انطلق�  مواقعه�  �سد  الإره���ب��ي  داع�����س 

حم�فظة دير الزور، وا�ستهدف اأحده� خميم� للن�زحني.
حلقوق  ال�����س��وري  امل��ر���س��د  بح�سب  الأرب���ع����ء،  منذ  امل�ستمرة  امل��ع���رك  واأدت 
الدميقراطية، كم� قتل  �سوري�  37 عن�سرا من قوات  اإىل مقتل  الإن�س�ن، 

58 مت�سددا غ�لبيتهم يف غ�رات للتح�لف الدويل بقي�دة وا�سنطن.
وت�سن قوات )ق�سد(، وهي عب�رة عن ائتلف لف�س�ئل كردية وعربية، منذ 
�سرقي  ال��زور  دي��ر  التنظيم يف  فيه  يتح�سن  اآخ��ر جيب  �سهر هجوم� �سد 

البلد، بدعم من التح�لف الدويل.
من ج�نبه، بداأ التنظيم �سن هجم�ت م�س�دة �سد تلك القوات، وفق املر�سد، 
ومتكن من عرقلة تقدمه� م�ستفيدا من ع��سفة رملية يف املنطقة. وذكر 
اأن تنظيم داع�س يوا�سل هجم�ته امل�س�دة يف منطقة هجني، فيم�  املر�سد 
التح�لف  من  بدعم  �سده�  على  ج�هدة  الدميقراطية  �سوري�  قوات  تعمل 

الدويل الذي ي�ستهدف مواقع التنظيم بني احلني والآخر.

تعر�صه  يعلن  البنتاغون 
ل���»ق��ر���ص��ن��ة اإل��ك��رتون��ي��ة«

•• وا�صنطن-وكاالت:

الأمريكية  ال��دف���ع  وزارة  ذك���رت 
اأنه� حتقق يف خرق  )البنت�غون( 
اإلكرتوين لبع�س �سجلت ال�سفر 
ك�سف  اإىل  اأدى  نحو  على  لديه� 

معلوم�ت �سخ�سية.
البنت�غون،  ب��سم  املتحدث  واأك��د 
املقدم جوزيف بوت�سينو، اأن خرق� 
حتدد  “معلوم�ت  لبع�س  ح��دث 
مت  ال�سخ�سية”بعدم�  ال��ه��وي��ة 
جت�ري  “متعهد  م��وق��ع  اخ���رتاق 

واحد«.
اإل  اأن اخل���رق مل ي��وؤث��ر  واأو���س��ح 
الع�ملني  ن�سبة �سغرية من  على 
الأمر،  يف  يحقق  البنت�غون  واأن 
الع�سكرية  القي�دة  اإبلغ  فيم� مت 
بهذا اخلرق يف الرابع من اأكتوبر 

امل��سي.
وذكر تقرير للحكومة الحت�دية، 
البنت�غون  اأن  امل������س��ي،  الأ���س��ب��وع 
اأنظمة  ح��م���ي��ة  يف  ب��ط��ي��ئ���  ك�����ن 
الهجم�ت  م��ن  رئ��ي�����س��ي��ة  اأ���س��ل��ح��ة 
نق�ط  اإىل  ون��ب��ه  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
الأنظمة  ت��ل��ك  يف  ح��رج��ة  �سعف 

ميكن اأن ي�ستغله� املخرتقون.

اأن  مو�سحة  ن�بل�س  يف  م�ست�سفى 
زوجه� اأ�سيب بجروح طفيفة.

اىل ذلك، ق�لت م�سوؤولة اإ�سرائيلية 
للحكومة  درا���س��ة  اإن  اجلمعة  ي��وم 
عدد  اأن  اإىل  خل�ست  الإ�سرائيلية 
ب�لآلف،  الفل�سطينيني  اللجئني 
وك�لة  تقول  كم�  ب�ملليني  ولي�س 

م�س�عدات ت�بعة للأمم املتحدة.
الفل�سطينيني،  وط�مل� خيم م�سري 
الذين �سردتهم حرب ع�م 1948 

اإ�سرائيل،  دولة  قي�م  اإىل  اأدت  التي 
التي  ال�سلم  جهود  على  واأبن�ئهم 

ترع�ه� الولي�ت املتحدة.
وميثل الإحب�ط من هذه الق�سية 
اإىل  اأدت  التي  العوامل  من  ع�مل 
احتج�ج�ت اأ�سبوعية ي�سوبه� العنف 
غ��زة خلل  الغ�لب على ح��دود  يف 
والتي  امل������س��ي��ة،  القليلة  الأ���س��ه��ر 
قتل خلله� 200 فل�سطيني على 

اأيدي القوات الإ�سرائيلية.

ويط�لب الفل�سطينيون بحق عودة 
املوجودة  الأرا���س��ي  اإىل  اللجئني 
ترف�س  ال��ت��ي  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  الآن 
ي�ستقرون  اأن��ه��م  على  وت�سر  ذل��ك 
دول����ة  يف  اأو  وج����وده����م  م���ك����ن  يف 
وتوقفت  م�ستقبلية.  فل�سطينية 
اإق�����م����ة تلك  امل���ف����و����س����ت ب�������س����أن 
املحتلة  الغربية  ال�سفة  الدولة يف 

وقط�ع غزة يف ع�م 2014.
ال�سك�نية  الرتكيبة  ق�سية  وتخيم 
على اخللف. وتقول وك�لة الأمم 
املتحدة لإغ�ثة وت�سغيل اللجئني 
الأدنى  ال�����س��رق  يف  الفل�سطينيني 
اللجئني  ع�����دد  اإن  )اأون�������������روا( 
خم�سة  بنحو  يقدر  الفل�سطينيني 
 700 اأح��ف���د  م��لي��ني مب��ن فيهم 
األف فل�سطيني فروا اأو طردوا من 

دي�رهم يف ع�م 1948.
على  بقوا  من  اإن  اإ�سرائيل  وتقول 
ق��ي��د احل��ي���ة ف��ق��ط م��ن اللجئني 
اأن  يجب   1948 ع���م  الأ���س��ل��ي��ني 
يعتربوا لجئني اليوم، وهي فكرة 
الفل�سطينية  ال��ق��ي���دة  ت��ع���ر���س��ه��� 

ب�سدة وت�ستخدم اأرق�م الأونروا.

رو�����ص����ي����ا ت�����ص��ت��ع��ر���ض 
����ص���واري���خ���ه���ا ال���ن���ووي���ة

•• مو�صكو-وكاالت:

يف لقط�ت م�سورة ن�سرته� وزارة 
اجلي�س  اخترب  الرو�سية،  الدف�ع 
ال�سواريخ  من  جمموعة  بنج�ح 
ب�رنت�س  ب����ح����ري  يف  ال����ن����ووي����ة 
واأخ���وت�������س���وك، خ����لل م���ن����ورات 

ع�سكرية كبرية.
املن�ورات  ت��زي��د  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
من الحتق�ن بني رو�سي� والغرب، 
بني  حمتمل  ل��ق���ء  قبل  �سيم�  ل 
فلدميري  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����س��ني 
دون�لد  الأمريكي  ونظريه  بوتن 

ترامب.
واأظ�����ه�����ر ال����ف����ي����دي����و، ال�������ذي مت 
حربية،  ���س��ف��ي��ن��ة  م���ن  ت�����س��وي��ره 
م���ن غوا�سة  ال�������س����روخ  اإط�����لق 

رو�سية يف القطب ال�سم�يل.
ي��ظ��ه��ر ط�قم  اآخ�����ر،  م��ق��ط��ع  ويف 
للقي�م  ت�ستعد  رو���س��ي��ة  غ��وا���س��ة 
ب�����س��رب��ة ن���ووي���ة، وي�����س��م��ع �سوت 
الغوا�سة  ط����ق���م  اأف��������راد  اأح������د 
�سيدي،  ي���  نعم  لق�ئده�:  ي��ق��ول 
يظهر  كم�  ال�س�روخ،  اإط��لق  مت 
وتدمري  ا�ستهداف  اللقط�ت  يف 

)�سفينة مع�دية( بنج�ح.

مواقــيت ال�صالة
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحة تعر�ض حزمة من خدماتها ال�صحية الذكية يف جيتك�ض 2018

•• دبي-وام:

اأ�سبوع  يف  م�س�ركته�  خ��لل  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�سحة  وزارة  ت�ستعر�س 
دبي  مركز  يف  ال��ي��وم  �سينطلق  ال��ذي   -  “  2018 للتقنية  “جيتك�س 
التج�ري الع�ملي للموؤمترات واملع�ر�س وي�ستمر اإىل 18 اأكتوبر اجل�ري - 
حزمة مبتكرة من اأحدث اخلدم�ت ال�سحية الذكية واحللول امل�ستدامة 
نظم  لتطوير  ال�سحية  الرع�ية  م�ستقبل  ا�ست�سراف  ا�سرتاتيجية  وفق 
يف  التحتية  البنية  اإدارة  يف  ع�ملية  مع�يري  وتطبيق  ال�سحية  املعلوم�ت 
مع�يري  اأعلى  وف��ق  واملتع�ملني  املر�سى  �سع�دة  حتقق  ال�سحية  املن�س�آت 
العلم�ء وكيل وزارة ال�سحة  اجل��ودة. واأكد �سع�دة الدكتور حممد �سليم 
اأ�سبوع جيتك�س للتقنية  ووق�ية املجتمع حر�س الوزارة على امل�س�ركة يف 

اأحدث اخلدم�ت الذكية  الذي ميثل من�سة تقنية متقدمة تتيح عر�س 
للوزارة من اأجل الرتق�ء بجودة املنظومة ال�سحية يف اإط�ر ا�سرتاتيجيته� 
اله�دفة لتقدمي اأف�سل اخلدم�ت الإلكرتونية والذكية لإ�سع�د املتع�ملني 
القي�دة  تطلع�ت  لتحقيق  الذكية  احلكومة  وممكن�ت  مع�يري  وحتقيق 
 2021 الإم���رات  روؤية دولة  امل�ستقبل مت��سي� مع  الر�سيدة ل�ست�سراف 

ومئويته� 2071 لتكون من اأف�سل دول الع�مل.
اخلدم�ت  لقط�ع  امل�س�عد  الوكيل  الكتبي  �سغري  عو�س  اأ�س�ر  جهته  من 
بحيث  ال���وزارة  به�  ت�س�رك  التي  املبتكرة  اخل��دم���ت  ج��ودة  اإىل  امل�س�ندة 
وحت�كي  ال��ذك��ي��ة  ال�سحية  اخل���دم����ت  لأح����دث  م��ت��ق��دم��ة  من�سة  ت��وف��ر 
م�ستقبل الرع�ية ال�سحية ب�ل�سراكة مع رواد التقني�ت يف اأعرق ال�سرك�ت 
اإىل  املعر�س من خمت�سني ومهتمني  رواد  الع�مل ودع�  التكنولوجية يف 

التقنية  احللول  يف  فريدة  جتربة  على  للطلع  ال���وزارة  من�سة  زي���رة 
ال�سحية تتخطى توقع�تهم.

خدم�ت  ع��دة  للتقنية  جيتك�س  اأ���س��ب��وع  يف  ال����وزارة  م�س�ركة  وتت�سمن 
مت�حة  وه��ي  املر�سية  الإج����زات  ت�سديق  خدمة  منه�  وذكية  الكرتونية 
اخل��سة  الإج�������زات  لت�سديق  ب���ل��دول��ة  اخل������س��ة  ال�سحية  ل��ل��م��ن�����س���آت 
ب�ملر�سى الزائرين ملن�س�آتهم وتكون ال�سه�دة وعملية �سداد ر�سوم اخلدمة 
�سخ�سية موجهة  اأدوي����ة  ا���س��ت��رياد  خ��دم��ة  اإىل  ..ب���لإ���س���ف��ة  ال��ك��رتون��ي���ً 
للم�س�فرين الق�دمني اإىل الدولة وذلك للح�سول على موافقة م�سبقة 
ل�سترياد الأدوية ال�سخ�سية ومن �سمنه� املراقبة و�سبه املراقبة علم�ً اأن 
ال��وزارة يف من�سته� اللعبة اللكرتونية  هذه اخلدمة جم�نية. وتعر�س 
لتعزيز  الوطنية  امل��ب���درة  اأن�سطة  �سمن  ورحمة”  “�سند  ال��رتوي��ج��ي��ة 

التثقيفية  التوعوية  الر�س�لة  اإي�س�ل  بهدف  التمري�س  مهنة  ج�ذبية 
للمجتمع  املواطنة  التمري�سية  ال��ك��وادر  واأهمية  التمري�س  مهنة  ع��ن 
الكرتونية  ال�سخ�سية  وا�ستخدام  للتمري�س  املواطنة  ال�سخ�سية  واإب��راز 
اأخب�ر  تعر�س  التي  والوطنية  الر�سمية  املن��سب�ت  يف  ر�سمية  ك�سخ�سية 

واأن�سطة الوزارة املرتبطة ب�لتمري�س.
كم� تعر�س الوزارة يف جيتك�س 2018 نظ�م “مه�راتي” وهو من�سة تعلم 
الكرتوين ت�سمح ب�إ�س�فة برامج تدريب الكرتونية وطرح برامج مدجمة 
التي  ال��دورات  املحتوى  يت�سمن  الإلكرتوين حيث  التعلم  م��وارد  واإدارة 
ووق�ية  ال�سحة  وزارة  ملوظفي  خ�سي�س�  وامل�سممة  داخلي�  تطويره�  مت 
يف  ع�مليني  �سرك�ء  مع  ب�لتن�سيق  امل�سرتك  للمحتوى  ب�لإ�س�فة  املجتمع 

القط�ع الأك�دميي والتدريبي.

رئي�ض الدولة ي�صدر مر�صوما بقانون احتادي يف �صاأن الدين العام

القوات امل�صلحة توا�صل ا�صتعداداتها للعر�ض الع�صكري »ح�صن الحتاد 4« يف الفجرية

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدر �س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة » حفظه 
اهلل » املر�سوم بق�نون احت�دي رقم 9 ل�سنة 2018 يف �س�أن الدين الع�م بهدف 
متكني احلكومة الحت�دية من اإ�سدار ال�سندات ال�سي�دية وم�س�عدة القط�ع 
امل�سريف على تلبية قواعد ال�سيولة الدولية مبجرد اإ�سداره�، اإ�س�فة اإىل اأن 
احلكومية  ال�سندات  �سراء  من  الدولة  يف  الع�ملة  البنوك  �سيمكن  الق�نون 
المتث�ل  على  �سي�س�عده�  م���  الأج��ن��ب��ي��ة،  ب�لعملت  اأو  ب���ل��دره��م  امل��ق��وم��ة 
ملتطلب�ت ب�زل 3.  و�سيدعم اإ�سدار ال�سندات ال�سي�دية دور م�سرف الإم�رات 
اإ�سدار  اأن  اإدارة ال�سيولة ب�لقط�ع امل�سريف، كم�  العربية املتحدة املركزي يف 
ب�لدرهم  مقوم�  الع�ئد  منحنى  بن�ء  على  �سي�س�عد  حكومية  م�لية  اأوراق 
الإم�راتي، وب�لت�يل تعزيز ال�سوق امل�لية املحلية لتمويل ال�سرك�ت الع�ملة يف 
الدولة. و�سدد �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب ح�كم دبي وزير 

امل�لية على اأهمية ق�نون الدين الع�م ودوره يف تطوير �سوق الدين يف الدولة 
وتنظيمه للم�س�همة يف تعزيز ال�ستقرار امل�يل يف الدولة، كم� اأنه �سي�س�عد 
على اإن�س�ء �سوق ث�نوية للأوراق امل�لية احلكومية ميكن من خلله� تداول 
القط�ع  احتي�ج�ت  وتلبية  الإم�راتية  امل�لية  الأ�سواق  يف  الع�م  الدين  اأدوات 

امل�سريف من ال�سيولة.
وق�ل �سموه » اإن هذا الق�نون �سيكون له عوائد ه�مة للدولة، حيث �سيعمل 
الع�ملية،  املم�ر�س�ت  اأف�سل  وف��ق  ال�سي�دي  الدين  اإدارة  تنمية  تر�سيخ  على 
للدولة  الكلي  القت�س�د  ب����إدارة  الرت��ق���ء  يف  كبري  اإيج�بي  اأث��ر  له  و�سيكون 
تخفي�س  على  ي�س�عد  مم�  والنقدية،  امل�لية  ال�سلط�ت  بني  اأف�سل  وتن�سيق 

تكلفة القرتا�س، وتعزيز الت�سنيف الئتم�ين للدولة ». 
وتعزيز  للدولة  التن�ف�سي  ب�لرتتيب  الرتق�ء  يف  الق�نون  �سي�س�هم  واأ�س�ف 
ثقة امل�ستثمرين يف القت�س�د الوطني ورفع م�ستوي�ت ال�سف�فية فيم� يتعلق 
امل�لية الع�مة، ليتيح املج�ل للمزيد من الفر�س للقت�س�د الوطني  ب���إدارة 

واندم�ج اأف�سل يف القت�س�د الع�ملي.
الع�م،  الدين  واإدارة  لإ���س��دار  الع�مة  القواعد  الع�م  الدين  ق�نون  ويحدد 
و�سيتم مبوجبه اإن�س�ء مكتب لإدارة الدين الع�م يف وزارة امل�لية حتت م�سمى 
هذا  و�سي�سطلع  مب��سرة،  امل�لية  لوزير  ويتبع  ال��ع���م«  الدين  اإدارة  »مكتب 
ب�لتن�سيق  الع�م  الدين  اإدارة  و�سي��س�ت  ا�سرتاتيجي�ت  اقرتاح  املكتب مبهمة 
ال�سرتاتيجي�ت  وتطبيق  امل��رك��زي،  املتحدة  العربية  الإم����رات  م�سرف  مع 
وال�سي��س�ت التي يقره� جمل�س الوزراء، وتقدمي امل�سورة فيم� يتعلق ب�إعداد 
مراقبة  دور  له  �سيكون  كم�  الع�م،  الدين  اأدوات  ب�إ�سدار  تتعلق  مقرتح�ت 
املخ�طر امل�لية واملخ�طر الأخرى املرتبطة ب�إ�سدار وتداول اأي اأداة دين ع�م 

واقرتاح احللول لإدارة ومراقبة هذه املخ�طر.
و�سيقدم مكتب اإدارة الدين الع�م امل�سورة لوزير امل�لية ب�س�أن و�س�ئل ا�ستثم�ر 
عند  قبوله�  ميكن  التي  املخ�طر  م�ستوي�ت  وحتديد  ع���م،  دي��ن  ف�ئ�س  اأي 
القرتا�س اأو اإ�سدار اأي �سم�ن�ت لأغرا�س تنفيذ م�س�ريع حكومية، واأي�س�ً 

�سيكون له دور يف ال�سي��س�ت والإجراءات الواجب اتب�عه� للتقليل من تك�ليف 
حم�فظ الدين الع�م والإبق�ء على م�ستوي�ت مقبولة من املخ�طر. و�سين�سق 
مكتب اإدارة الدين الع�م مع م�سرف الإم�رات العربية املتحدة املركزي ب�س�أن 
اإدارة عملي�ت اإ�سدار وبيع �سندات احلكومة واأذون�ت اخلزينة واأي اأدوات دين 

ع�م اأخرى.
ق�سرية  وا�سحة  اأه���داف  حت��دي��د  على  ال��ع���م  ال��دي��ن  اإدارة  مكتب  و�سيعمل 
اإدارة  ح��ول  التق�رير  ويقدم  ال��دول��ة،  يف  الع�م  الدين  لإدارة  الأم��د  وطويلة 
وتنفيذ الدين الع�م، كم� �سين�سق مع احلكوم�ت املحلية يف كل اإم�رة مل�س�ندة 
وتطوير �سوق م�لية اأولية وث�نوية ع�لية الكف�ءة، عرب اإ�سدار اأدوات الدين 
الع�م يف الدولة، حيث يتعني على كل حكومة حملية ت�أ�سي�س مكتب خمت�س 
وتكون  املحلي،  الع�م  الدين  اأدوات  اإ�سداره�  ح�لة  يف  لديه�  الع�م  ب�لدين 
اخت�س��س�ت هذه املك�تب م�س�بهة لخت�س��س�ت مكتب الدين الع�م ال�س�در 

مبوجب هذا الق�نون.

•• الفجرية -وام:

»ح�سن  الع�سكري  للعر�س  ا�ستعداداته�  الإم�راتية  امل�سلحة  القوات  توا�سل 
الحت�����د 4« امل��زم��ع اإق���م��ت��ه يف ال��ث���ين م��ن ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل ع��ل��ى كورني�س 

الفجرية.
وتنفذ »ح�سن الحت�د 4« وحدات رئي�سة من القوات الربية واجلوية وحر�س 
مبه�م  القي�م  على  القدرة  ذات  ال�س�ربة  الع�سكرية  القوة  لإظه�ر  الرئ��سة 
نط�ق  تنفيذ  على  ال��ق��درة  وكذلك  ع�لية  وك��ف���ءة  مبرونة  ال�سريع  التدخل 
ب�لتع�ون  اأمنه  وحم�ية  الوطن  عن  للدف�ع  الع�سكرية  العملي�ت  من  وا�سع 

الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
املتطورة  القدرات  اإظه�ر  اإىل  الرابعة  الع�سكري يف ن�سخته  العر�س  ويهدف 
وتف�ٍن  واإق��دام  �سج�عة  اأفراده� من  به  يتمتع  وم�  الب��سلة  امل�سلحة  لقواتن� 
وتقني�ت  معدات  من  متتلكه  م�  اإىل  ب�لإ�س�فة  ميدانية  وخ��ربات  ومه�رات 

حديثة م� جعل منه� �سداً منيع� يف حم�ية الوطن ومكت�سب�ته واحلف�ظ على 
اأمنه وا�ستقراره يف مواجهة التحدي�ت التي تع�سف ب�ملنطقة والع�مل.

وي�أتي تنظيم العر�س الع�سكري ان�سج�م�ً مع روؤية القي�دة احلكيمة يف اإظه�ر 
الب��سلة يف الدف�ع عن حدود  الدور املهم الذي ت�سطلع به القوات امل�سلحة 
والداخلية  اخل�رجية  التهديدات  م��ن  وم�س�حله  ال�سعب  وحم�ية  ال��ب��لد 

ب�لت�س�من والتع�ون مع الوزارات واملوؤ�س�س�ت احلكومية الأخرى.
وحتظى القوات امل�سلحة ب�لدعم الك�مل من حيث طبيعة التنظيم والت�سليح 
ال��ت��ط��ور التكنولوجي  مل��واك��ب��ة  وال��ت��دري��ب بغية زي����دة ق��درات��ه��� وت��ط��وي��ره��� 
والواقع العملي حتى غدت قوة داعمة للأمن وال�ستقرار وال�سلم الإقليمي 

والع�ملي واأداوؤه� خري ترجمة لقيمن� احل�س�رية والإن�س�نية واأ�س�لة �سعبن�.
امل�سلحة  ال��ق��وات  حققته  م�  اأن  الع�سكري  للعر�س  املنظمة  اللجنة  واأك���دت 
الإم�راتية من تطورات ه�ئلة جعلته� حتظى ب�لإعج�ب والحرتام يف اأعني 
الع�مل ب�أ�سره فك�نت بحق درع الوطن و�سيفه البت�ر وح�سنه املنيع وهو م� 

مكنه� على الدوام من رد كيد الك�ئدين واملرتب�سني.
وق�لت » اإنن� يف ع�م زايد ن�ستذكر روؤية الق�ئد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه يف بن�ء جي�س وطني ع�سري والذي ت�بع 
عملية بن�ئه بنف�سه حتى و�سلن� اإىل اليوم الذي ت�سد فيه �سن�ع�تن� الوطنية 
يف  ث��راه  اهلل  طيب  جهوده  اإىل  ب�لإ�س�فة  الع�سكرية  احتي�ج�تن�  من  ج�نب�ً 
اإعداد الكوادر والقي�دات الع�سكرية الوطنية فغدت منوذج�ً قوي�ً يف كف�ءته� 

وجهوزيته� ويقظته� وعمق انتم�ئه� للوطن وولئه� للقي�دة«.
ووجهت اللجنة املنظمة للعر�س الع�سكري دعوة ع�مة ومفتوحة اإىل اجلمهور 
الكرمي مل�س�ركة اأبن�ء القوات امل�سلحة م�س�عر الفخر وروح الوحدة والعتزاز 
اأن  الإم�راتية  امل�سلحة  للقوات  ك���ن  م�  اأن��ه  اإىل  ..م�سرية  الب��سل  بجي�سهم 
ت�سل اإىل م� و�سلت اإليه لول دعم القي�دة الر�سيدة والإط�ر املجتمعي الذي 
املجتمعي  التم��سك  يف  تبدى  وال��ذي  والقوة  التفوق  عن��سر  كل  له�  يوفر 
التي متيز �سعبن� وكل  القي�دة وم�س�عر الولء والنتم�ء  وال�سطف�ف وراء 

من يعي�س على اأر�س الإم�رات الطيبة.
واأو�سحت اأن »ح�سن الحت�د 4« �سي�ستمل على العديد من الفع�لي�ت على 
راأ�سه� العر�س الع�سكري امل�سرتك ملختلف ت�سكيلت القوات امل�سلحة بهدف 
اإبراز التك�مل والن�سج�م فيم� بينه� ب�لإ�س�فة اإىل تنفيذ عملي�ت ميدانية 
مثل املداهم�ت احلية التي تعك�س �سورة واقعية للقدرات والإمك�ن�ت القت�لية 

لقواتن� امل�سلحة يف تنفيذ عملي�ت الأمن الداخلي.
العر�س  �سيحظى مبت�بعة  الكرمي  اأن اجلمهور  اإىل  املنظمة  اللجنة  ولفتت 
�سيحت�سن »ح�سن الحت�د  ال��ذي  الفجرية  من قلب احل��دث على كورني�س 
م� يتيح الفر�سة اأم�مهم للتعرف على قدرات »حم�ة الحت�د« عن قرب   »4
من�طق  خمتلف  من  الفجرية  كورني�س  اإىل  الو�سول  �سهولة  اإىل  ..م�سرية 
اأنه يوفر  التحتية اللزمة للعر�س كم�  البنية  اإىل توفر  ب�لإ�س�فة  الدولة 
الظروف املواتية لتطبيق �سين�ريوه�ت العر�س الع�سكري ومن�ورات القوات 

امل�س�ركة ب�سورة فع�لة.

 التوطني  : الأولوية خلريجي » متكني « يف الأيام املفتوحة للتوظيف
•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني اأن املواطنني واملواطن�ت من خرجي 
يف الأي�م املفتوحة  امل�س�ركة  يف  الأولوية  لهم  “ �ستكون  متكني  “ برن�مج 
للتوظيف التي تنظمه� مع �سرك�ئه� لت�سريع التوطني النوعي والتوظيف 

املب��سر يف القط�ع�ت القت�س�دية امل�ستهدفة.
التقنية  كلي�ت  مع  ب�لتع�ون  ال���وزارة  تنفذه  “ متكني” ال��ذي  وي�ستهدف 
الذين ل يتمكنوا من اجتي�ز  املواطنني واملواطن�ت  العلي� تدريب وت�أهيل 
الوزارة  تنظمه�  التي  املفتوحة  التوظيف  اأي���م  خلل  الوظيفية  املق�بلت 
ب�لتع�ون مع �سرك�ئه� من اجله�ت احلكومية الحت�دية واملحلية التي تنظم 

عمل القط�ع�ت القت�س�دية امل�ستهدفة مبب�درة ت�سريع التوطني النوعي.
الب�سرية  امل��وارد  امل�س�عد لتنمية  ال��وزارة  واأو�سحت ف�طمة احلوطي وكيل 
الدفعة  وت�أهيل  تدريب  يف  للبدء  ال�ستعداد  ح�لي�  يجري  “ اأن��ه  ب�لإن�بة 
تخريج  مت  اأن  بعد  متكني  برن�مج  يف  وامل��واط��ن���ت  امل��واط��ن��ني  م��ن  الث�نية 
م�ستوى  على  العمل  ع��ن  ب�حث�   148 نحو  �سمت  ال��ت��ي  الأوىل  ال��دف��ع��ة 

الدولة “.
واأ�س�رت اإىل اأن الربن�مج ي�أتي �سمن حزمة الربامج واملب�درات التي تبنته� 
ال�سرتاتيجية  خطته�  تطبيق  اإط���ر  يف  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة 

واملواطن�ت  املواطنني  من  العمل  عن  الب�حثني  مه�رات  بتطوير  املتعلقة 
مب� ي�سرع من توظيفهم يف القط�ع اخل��س وزي�دة تن�ف�سيتهم الوظيفية 

لتمكينهم يف هذه الوظ�ئف.
يف  العلي�  التقنية  وكلي�ت  ال���وزارة  بني  ال�سرتاتيجية  ب�ل�سراكة  واأ���س���دت 
مع�جلة  يف  كبري  ب�سكل  امل�س�همة  �س�أنه  م��ن  ال��ذي  متكني  برن�مج  تنفيذ 

حتدي�ت وفجوات مه�رات التوظيف يف القط�ع اخل��س.
ا�س��س  على  ت��ق��وم  ملنهجية  وف��ق���  تنفيذه  يتم  متكني  ب��رن���م��ج  اإن  وق���ل��ت 
تقييم املتدربني لتحديد احتي�ج�تهم التدريبية وذلك بن�ء على اختب�رات 
الأ�س��سية  وامله�رات  للمتدرب  الإجنليزية  اللغة  ت�ستهدف معرفة م�ستوى 
لتقنية املعلوم�ت واملقي��س النف�سي للمه�رات املهنية وهي من اأبرز الأ�سب�ب 

التي تقف وراء عدم اجتي�ز الب�حثني عن العمل للمق�بلت الوظيفية.
واأ�س�رت احلوطي اإىل اأنه يتم اإ�سراك املتدربني يف برامج متخ�س�سة وفق� 
لحتي�ج�ت كل متدرب وذلك ملدة 3 اأ�سهر حيث مينح بعده� املتدرب �سه�دة 

امت�م متطلب�ت الربن�مج التدريبي.
اإع�دة  �ستتم  متكني  ب��رن���م��ج  م��ن  الأوىل  ال��دف��ع��ة  خريجي  اأن  واأو���س��ح��ت 
اأي�م  خ���لل  �ستجرى  ال��ت��ي  الوظيفية  امل��ق���ب��لت  يف  للم�س�ركة  دع��وت��ه��م 
ب�لتع�ون  تنظيمه�  ال��وزارة  �ستوا�سل  والتي  للتوظيف  املفتوحة  التوظيف 

مع �سرك�ئه� يف القط�ع�ت القت�س�دية امل�ستهدفة ب�لتوطني النوعي.

الدخول  تخولهم  الربن�مج  خلريجي  بط�ق�ت  تخ�سي�س  مت  اأن��ه  وذك��رت 
ال�سريع للمق�بلت الوظيفية حيث �ستكون لهم الأولوية يف امل�س�ركة بهذه 
واأن��ه مت متكني  الوظيفة خ�سو�س�  تعزيز ح�سولهم على  وب�لت�يل  الأي���م 
ال�سخ�سية والتج�رية وكذلك  وامله�رات  الإجنليزية  اللغة  اخلريجني من 
مه�رات تقنية املعلوم�ت الأ�س��سية ف�سل عن تعلم كيفية اجتي�ز املق�بلت 
الوظيفية وهو الأمر الذي من �س�أنه م�س�عدتهم يف احل�سول على الفر�سة 

الوظيفية املن��سبة.
متكني  برن�مج  يف  امل��ت��درب��ني  ر���س���  م�ستوى  قي��س  على  احل��ر���س  واأك���دت 
الوىل  الدفعة  خريجو  اأب���دى  حيث  ومقرتح�تهم  اآرائ��ه��م  على  للوقوف 

ر�س�هم عن الربن�مج.
ي�س�ر اإىل اأن املرحلة الث�نية من مب�درة ت�سريع التوطني النوعي انطلقت 
وال�سي�حة  والتجزئة  والت�أمني  وامل�سرفية  امل�لية  القط�ع�ت  قبل فرتة يف 
اجله�ت  يف  و�سرك�ئه�  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  ب��ني  ب���ل��ت��ع���ون 
احلكومية الحت�دية واملحلية املنظمة لعمل هذه القط�ع�ت حيث ي�ستهدف 

توفري 3500 وظيفة يف القط�ع�ت امل�س�ر اإليه�.
ومن املقرر اأن توا�سل الوزارة ب�لتع�ون مع �سرك�ئه� تنظيم الأي�م املفتوحة 
يف  للعمل  واملواطن�ت  املواطنني  ل�ستقط�ب  املن�طق  خمتلف  يف  للتوظيف 

هذه القط�ع�ت.

ق�صاء اأبوظبي: 4100 عقد زواج على م�صتوى 
اإمارة اأبوظبي منذ بداية العام اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

الزواج  لإج��راء عقود  4100 مع�ملة  اأبوظبي،  الق�س�ء يف  دائ��رة  اأجن��زت 
على م�ستوى اإم�رة اأبوظبي، من بينه� 1743 عقداً مت اإجراوؤه داخل مق�ر 
الدائرة، و2357 عقداً عرب امل�أذونني اخل�رجيني، وذلك منذ بداية الع�م 

اجل�ري وحتى نه�ية �سهر �سبتمرب 2018.
واأف�دت دائرة الق�س�ء، ب��ستمرار تقدمي اخلدم�ت املتعلقة بعقود الزواج عرب 
القنوات املعتمدة واملت�حة اأم�م جمهور املتع�ملني، �سواء ب�حل�سور �سخ�سي� 
اإىل مقر ق�سم عقود الزواج بدائرة الق�س�ء لإجراء العقد من قبل امل�أذون 
الداخلي، اأو حجز موعد مع امل�أذون اخل�رجي عن طريق املوقع الإلكرتوين 

اأو التوا�سل مع مركز الت�س�ل.
م�أذون�ً   40 ع��رب  املتع�ملني  اأم����م  اخلي�رين  اإت���ح��ة  على  احل��ر���س  واأك���دت 
�سرعي�ً، للراغبني يف اإجراء العقود داخل اإحدى وحدات ق�سم عقود الزواج 
اإب��رام عقد  اأو  اأبوظبي،  اإم���رة  اأف��رع موزعة على م�ستوى  من خلل ع�سرة 
الزواج خ�رجي�ً، حيث ينتقل امل�أذون ال�سرعي اإىل مك�ن وجود اأطراف العقد 

واإمت�م املع�ملة اإلكرتوني�ً.
واأ�س�رت اإىل الهتم�م ب�سم�ن �سهولة الو�سول ال�س�مل للخدم�ت، مب� يلبي 
متطلب�ت واحتي�ج�ت املتع�ملني، والعمل على توظيف و�س�ئل التكنولوجي� 
اخل�رجيني” على  “امل�أذونني  تطبيق  خلل  من  املع�ملة  لإمت���م  احلديثة 
اإنه�ء الإج��راءات ب��ستخدام احل��سب اللوحي  الأجهزة الذكية، الذي يتيح 
احل�سول على بي�ن�ت الأ�سخ��س املعنيني يف العقد  طريق  عن  “الآيب�د”، 
ثم  الإل��ك��رتوين،  البط�قة  ق���رئ  ب��ستخدام جه�ز  وفع�لة  �سريعة  بطريقة 
املرتبط  ف��وري عرب اجله�ز  ب�سكل  العقد  واإ�سدار  ال��زواج  وتوثيق  ت�سجيل 
ب�لنظ�م الإلكرتوين لدائرة الق�س�ء، مم� ي�سهم يف توفري الوقت واجلهد 

و�سم�ن دقة البي�ن�ت.
واأ�س�فت اأن ق�سم عقود الزواج ب�إدارة الك�تب العدل والتوثيق، يوفر العديد 
اأو ت�س�وؤلت ب�س�أن  اأي ا�ستف�س�رات  من اخلدم�ت الأخرى، ت�سمل الرد على 
تعتمد  توعوية،  حم��سرات  تقدمي  عن  ف�سل  اجلن�سي�ت،  جلميع  ال��زواج 
على اإر�س�د وتوجيه وتوعية املقبلني على الزواج مل�س�عدتهم على بن�ء اأ�سرة 
م�ستقرة، اإذ يجري تنظيم تلك املح��سرات مع عملية اإدخ�ل البي�ن�ت من 
قبل امل�أذون ال�سرعي يف املبنى الرئي�س لدائرة الق�س�ء، اإذ يخ�سع اخل�طب�ن 
واأ�سرت�هم� وال�سهود للمح��سرة، لتعريفهم بقواعد الزواج ال�سعيد واأ�س�س 

بن�ء الأ�سرة والرتكيز على اأهمية التف�هم بني الزوجني.
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اأخبـار الإمـارات
»ق�صاء اأبوظبي« تعر ف بخدماتها الذكية يف »جيتك�ض 2018«

•• اأبوظبي-وام:

 ،2018 اأب���وظ���ب���ي، يف م��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س  ال��ق�����س���ء يف  ت�������س����رك دائ������رة 
خدم�ته�  اأح���دث  للجمهور  وتعر�س  ال��ت��وايل،  على  الت��سع  للع�م  وذل��ك 
اأولويته�  لتحقيق  الرقمي  التحول  خطة  �سمن  والإل��ك��رتون��ي��ة  الذكية 
الق�س�ئية  العملي�ت  وا�ستدامة  ف�علية  تعزيز  يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية 
و�سم�ن �سهولة الو�سول ال�س�مل للخدم�ت. واأكد �سع�دة امل�ست�س�ر يو�سف 
الدائرة انطلق�  اهتم�م  اأبوظبي،  الق�س�ء يف  دائرة  العربي، وكيل  �سعيد 
من توجيه�ت �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهي�ن، ن�ئب رئي�س جمل�س 
اأحدث  بتوظيف  الق�س�ء،  دائ���رة  رئي�س  الرئ��سة،  ���س��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء، 
املتوا�سل  التطوير  ل�سم�ن  والإلكرتونية،  الذكية  والتطبيق�ت  الأنظمة 

التحول  ومواكبة  للمتع�ملني،  املقدمة  والعدلية  الق�س�ئية  للخدم�ت 
وتت�سمن   .2030 اأبوظبي  روؤي��ة  يف حتقيق  الف�علة  للم�س�همة  الرقمي 
خدم�ته�  اأح���دث  عر�س   ،2018 جيتك�س  معر�س  يف  ال��دائ��رة  م�س�ركة 
الذكية  الأك�س�ك  الق�س�ي� اجلزائية عرب  ال�ستعلم عن  الرقمية، من�سة 
واملوقع الإلكرتوين، والتي تتيح ال�ستعلم عن طريق رقم البلغ اجلزائي 
اأو رقم بلغ ال�سرطة، ب�سكل �سريع واآين عرب اللغتني العربية والجنليزية، 
مب� يوفر الكثري من الوقت واجلهد على املتع�ملني لإمت�م احل�سول على 
اخلدمة ب�سكل مب��سر ومن دون احل�جة اإىل النتظ�ر، يف حني يتم توفري 
اخلدم�ت  على  للح�سول  الذكي  للدخول  الت�سجيل  ح�س�ب  اإن�س�ء  خدمة 
ال�س�درة  الأحك�م  على  املرتتبة  الغرام�ت  �سداد  يف  للراغبني  احلكومية، 
بحقهم ودفعه� اإلكرتوني�ً. وتعر�س الدائرة نظ�م التطبيق الذكي مل�أموري 

عملي�ت  جميع  تنفيذ  يتيح  وال��ذي  اأبوظبي،  حم�كم  يف  امليداين  التنفيذ 
الإعلن والإخلء واحلجز على املنقولت واتخ�ذ القرارات والعتم�د من 
قبل ق��سي التنفيذ اإلكرتوني�ً، اإىل ج�نب التعريف بنظ�م املح�كمة عن بعد 
اإذ يتم بث اجلل�س�ت ب�سورة مب��سرة وحية  اأبوظبي اجلزائية،  يف حمكمة 
تتيح حم�كمة املتهم اأثن�ء تواجده يف مقر املن�س�آت العق�بية عرب ال�س��س�ت 
اأو احلكم يف الق�سية. كم� تعر�س تطبيق  املرئية، ومن ثم اإ�سدار القرار 
اخلدم�ت  وتطوير  املكتبة  عملي�ت  لأمتتة  املكتب�ت،  اإدارة  برامج  اأح��دث 
الإلكرتونية املرتبطة ب�مل�ستخدمني اخل�رجيني وموظفي الدائرة والربط 
مع املكتب�ت اخل�رجية الأخرى.  ويف م� يتعلق بخدم�ت الني�بة الع�مة يف 
اأبوظبي، تت�سمن امل�س�ركة التعريف ب�لتطبيق الذكي »بلغ الني�بة«، الذي 
ال�سك�وى  وتقدمي  املجتمع  مت�س  ظواهر  اأي  عن  الإب��لغ  للجمهور  يتيح 

املجتمعية مع اإرف�ق ملف�ت عرب اله�تف، وذلك بهدف احلد من الظواهر 
تعريف  �سيتم  كم�  ل��لأف��راد.  املجتمعية  امل�سوؤولية  منطلق  م��ن  ال�سلبية 
اجلمهور ب�خلدم�ت املقدمة عرب املن�سة الرقمية للك�تب العدل املتوافرة 
املع�ملت  47 نوع�ً من  اإ�سدار نحو  الق�س�ء، والتي توفر  دائ��رة  يف مقر 
والوث�ئق ال�س�درة عن ك�تب العدل، ك�لوك�لت و�سه�دات اعتم�د التوقيع، 
من خلل ا�ستخراج البي�ن�ت اللزمة لإ�سدار الوث�ئق اآلي�ً، واإت�حة عملية 
دفع الر�سوم اإلكرتوني�ً والتحقق من �سخ�سية الأطراف واإ�سدار الوثيقة 
اأق��ل من  املطلوبة يف  املع�ملة  اإجن���ز  ي�سهم يف  ال��ذي  الأم��ر  رقمي،  ب�سكل 
البي�ن�ت و�سم�ن �سحة  مل�ستوي�ت دقة  ذلك من تعزيز  يف  مب�  دق�ئق،   5
للمع�ملت  امل�س�حبة  التزوير  عملي�ت  م��ن  واحل��د  ال��وث���ئ��ق،  حمتوي�ت 

الورقية ب�لعتم�د على حلول تقنية مبتكرة وذات م�سداقية ع�لية.

يف عمليتي التحدي الكبري وهواتف املوت.. �صرطة اأبوظبي ت�صبط 17.5 كيلو جراما من املخدرات

بهم يف م�ستنقع الإدم�ن.
اتخذوا  الع�س�بة،  اأف��راد  اإن   وق���ل 
م����ن »ح������وي�����ة ����س���ح���ن« مب���ح���ل يف 

اإحدى املن�طق ال�سن�عية ب�لدولة، 
املخدرة؛  �سمومهم  لتخبئة  مقراً 
ظ���ن����ً اأن����ه����� ���س��ت��ك��ون مب����ن�����أى عن 

•• اأبوظبي-الفجر:

����س���ب���ط���ت ����س���رط���ة اأب�����وظ�����ب�����ي، يف 
اآ�سيويني،   5 نوعيتني،  عمليتني 
بحوزتهم 17 كيلو جرام�ً ون�سف 
من امل��واد املخدرة، ك�نت يف طريق 

ترويجه� اإىل ال�سب�ب ب�لدولة.
واأو�����س����ح  ال��ع��م��ي��د حم��م��د �سهيل 
ال����را�����س����دي، م���دي���رق���ط����ع الأم����ن 
اجلن�ئي ب�لإن�بة  اأنه  مت الإط�حة 
بع�س�بة  الأوىل،  ال���ع���م���ل���ي���ة  يف 
اأ�سخ��س،   4 م��ن  م��ك��ون��ة  دول���ي���ة، 
ب��ح��وزت��ه��م 12 ك��ي��ل��و ج���رام����ً من 
خمدر »الهريوين« و«الكري�ست�ل«، 
اأطن�ن من قطع   4 و�سط  مكّد�سة 
امل���رك���ب����ت يف ح����وي���ة �سحن  غ��ي���ر 
مب��ح��ل ���س��ن���ع��ي ب����إح���دى اإم������رات 
اأُط���ل���ق عليه�  ع��م��ل��ي��ة  ال���دول���ة، يف 

»التحّدي الكبري«.
الث�نية مت   العملية  واأ���س���ف:  يف  
اإلق�ء القب�س على ت�جر خمدرات، 
ون�سف  ج��رام���ت  كيلو   5 بحوزته 
م��ن خم��در »ال��ك��ري�����س��ت���ل«، خمب�أة 
ب�سكل �سري يف حمل لبيع الهواتف 

اأنه  اإىل  م�سرياً  ال�س�هرة،  العيون 
بعد  وحت��ري��زه���،  ا�ستخراجه�  مت 
ت���ف���ري���غ احل�����وي����ة م����ن 4 اأط���ن����ن 
املكّد�سة  امل��رك��ب���ت  غ��ي���ر  م��ن قطع 
العثور  ي�سعب  كي  املخدرات،  فوق 
الكمية  بقية  وج���دت  ك��م���  ع��ل��ي��ه���، 
ب�لدولة، وبلغ وزن  املن�زل  اأح��د  يف 
كيلو   12 اإج����م�����ًل  امل�����س��ب��وط���ت 
جرام�ً، منه� 8 كيلو هريوين، و4 

كيلو من خمدر الكري�ست�ل.
ط�هر  العقيد  تطّرق  ج�نبه  وم��ن 
مديرية  مدير  ال��ظ���ه��ري،  غريب 
مك�فحة املخدرات يف قط�ع الأمن 
الأمنية  اجل���ه���ود  اإىل  اجل���ن����ئ���ي 
الإيق�ع  عن  اأ�سفرت  التي  املبذولة 
الق�سية  يف  امل�����خ�����درات،  ب���ت����ج���ر 
الث�نية »هواتف املوت«، مو�سح�ً اأن 
نظ�مي�ً  ب�ئع�ً  يعمل  ك�ن  امل�سبوط 
يف املحل، مت�سرتاً خلف قن�ع العمل 

ال�سريف.
تف��سيل  ال�����ظ������ه�����ري   واأرج����������ع 
التحري�ت  اأك���دت  حينم�  ال��واق��ع��ة، 
�سّحة املعلوم�ت الأمنية عن وجود 
ل��ل��م��ذك��ور بعزمه  ن�����س���ط م�����س��ب��وه 

الدولة،  اإم����رات  ب�إحدى  املتحركة 
»هواتف  ع��ل��ي��ه���  اأُط���ل���ق  ع��م��ل��ي��ة  يف 

املوت«.
واأك�����د ال��ع��م��ي��د ال���را����س���دي حر�س 
مك�فحة  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة 
اجلرمية على نط�ق وا�سع، م�سرياً 
»التحّدي  ق�سية  �سكلته  م���  اإىل 
ال���ك���ب���ري« م����ن حت�����ٍد اأم����ن����ي كبري 
الع�س�بة، ور�سد  ب�أفراد  للإط�حة 
على  وتنقلتهم  جميع حترك�تهم 
ب����ني ع�����دد من  ي����وم�����ً   18 م�����دى 
اإلق�ء  مت  اأن  اإىل  ال��دول��ة  اإم������رات 
يف  وممنوع�تهم،  عليهم،  القب�س 
اأي�ً  يكت�سف  اأن  دون  واح��د،  توقيت 

منهم �سبط �سرك�ئه.
اإىل ورود  الواقعة  واأرجع تف��سيل 
اأمنية عن وجود ت�سكيل  معلوم�ت 
ع�س�بي ي�ستهدف ترويج املخدرات 
اجل���ه���ود  اإىل  ،لف�����ت������ً  ب�����ل����وط����ن 
الوق�ئية  وال����ت����داب����ري  الأم����ن����ي����ة، 
اجله�ت  م��ع  وال��ت��ع���ون  ب�لتن�سيق 
اجلرمية  ل��ه��ذه  للت�سّدي  املعنية 
ال��ع���ب��رة ل��ل��ق���رات، وال��ت��ي ح�ولت 
الوطن والتغرير  �سب�ب  النيل من 

اإم�رات  من  بعدد  �سمومه  ت�سويق 
الدولة، وعلى �سوء ذلك مت و�سع 
حتّرك  بدقة  متيزت  دقيقة  خطة 
الرق�بة  واإحك�م  املك�فحة،  عن��سر 
اأب��ل��غ الأث���ر يف  عليه، مم��� ك���ن له� 
�سبطه يف الوقت املن��سب، وبحوزته 
املمنوع�ت، وتبديد اآم�له واأحلمه 

ب�لرثاء والغنى الف�ح�س.
ال�سبطيتني،  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����س����ر 
كونهم� تزامنت� مع حملة »حي�تي 
اأغلى« التي تنفذه� �سرطة اأبوظبي 
ل��ل��ت��وع��ي��ة م���ن خم����ط���ر واأ�����س����رار 
اجلهود  اإىل  لف����ت�����ً  امل������خ������درات، 
ا�سرتاتيجيته�  ���س��م��ن  ال���رام���ي���ة، 
للت�سّدي  امل�����وّح�����دة  وخ���ط���ط���ه���� 
امل���خ���درات، واأه��م��ي��ة التع�ون  لآف���ة 
املك�فحة  اأج����ه����زة  ب���ني  امل�������س���رتك 
ال�سموم  ه���ذه  ان��ت�����س���ر  م���ن  ل��ل��ح��د 

املدمرة لل�سحة والعقل.
ل  »امل�����دي�����ري�����ة«  ع���م���ل  اأن  وذك�������ر 
وال�سبط  امل��ك���ف��ح��ة  ع��ل��ى  يقت�سر 
بيئة  اإيج�د  اإىل  ميتد  بل  فح�سب، 
وق�ئية حلم�ية املجتمع من براثن 
ب�لأن�سطة  واله��ت��م���م  امل���خ���درات، 

للأ�سرة  ال��وع��ي  ن�سر  تكفل  ال��ت��ي 
اإىل  اإ�����س�����ف����ة  ال�����وط�����ن،  و����س���ب����ب 
اللحقة  واملت�بعة  التوعية  برامج 
لإدم�جهم  ال��ت���ئ��ب��ني  ل��ل��م��دم��ن��ني 
عودتهم  ع��دم  و�سم�ن  جمتمعي�ً، 

لتع�طي املخدرات.
واأكد يف �سي�ق »احلملة« اإىل اأهمية 
الإب��لغ عن اأي �سكوك ت��دور حول 
وجود ن�س�ط�ت م�سبوهة يف ترويج 
امل���خ���درات ع��رب مت��ري��ره��� خلدمة 

 ،8002626 ال��ه���ت��ف��ي��ة  اأم�������ن 
لفت�ً اإىل اأن ك�فة املعلوم�ت الواردة 
تخ�سع ل�سرية ت�مة؛ حف�ظ�ً على 

خ�سو�سية املُبلغني.
وت�بع ق�ئًل: م� نحت�ج اإليه القليل 
من البي�ن�ت ال�ستدللية، لنتمكن 
ببع�س  بع�سه�  اخليوط  ربط  من 
بنج�ح،  الأم��ن��ي  عملن�  ل�ستكم�ل 
�سرور  م����ن  امل��ج��ت��م��ع  وت��خ��ل��ي�����س 

مروجي هذه الآفة املدمرة.

»الهلل الأحمر« يبداأ توزيع حقائب مدر�صية و قرطا�صية على 6 اآلف طالب وطالبة بال�صاحل الغربي لليمن

اآل نهي�ن ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل�كم 
الإم�راتي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة 
التعليمية  العملية  دعم  مبوا�سلة 
املدر�سية  امل�����س��ت��ل��زم���ت  وت���وف���ري 
املح�فظ�ت  يف  اليمنيني  للطلب 
املحررة م� يج�سد الهتم�م الكبري 
الذي توليه دولة الإم���رات لقط�ع 

ر�سم  يف  ي�سهم  م���  التعليم  عجلة 
م�سريا  لليمن..  اأف�سل  م�ستقبل 
امل�ستفيدة  امل���دار����س  ع���دد  اأن  اإىل 
م��ن ال��ت��وزي��ع���ت يف م��دي��ري��ة املخ� 
اأن  اإىل  ون��وه  7 مدار�س  اإىل  ت�سل 
تب�ع�  �ست�ستمر  ال��ت��وزي��ع  عملي�ت 
ع��ل��ى بقية امل���دار����س الأ���س������س��ي��ة يف 

ال�س�حل الغربي لليمن.

ب�ل�س�حل  املحررة  اليمنية  امل��دن  و 
الغربي لليمن ي�أتي �سمن اأولوي�ت 
الإن�س�نية  م�س�ريعه�  و  »الهيئة« 
خلل  م��ن  اليمنية  ال�س�حة  على 
التي  املب�درات  العديد من  اإط��لق 
املدر�سية  البيئة  حت�سني  يف  ت�سهم 
التح�سيل  على  حم��ف��زة  جعله�  و 

العلمي.

مكتب  مدير  ال�س�ذيل  ق��سم  وق�ل 
املخ�  مبديرية  والتعليم  الرتبية 
ال����دوؤوب����ة لهيئة  ن��ق��در اجل���ه���ود   :
الهلل الأحمر الإم�راتي الرامية 
اإىل تذليل ال�سعوب�ت اأم�م الطلب 
تعليمهم  مل��وا���س��ل��ة  ال��ط���ل��ب���ت  و 
اللزمة  ال��ت�����س��ه��ي��لت  ت���ق���دمي  و 
ودفع  امل��در���س��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  لتح�سني 

ال���ي���م���ن واحل����ر�����س  ال���ت���ع���ل���ي���م يف 
ملئم  تعليمي  م��ن���خ  ت��وف��ري  على 
ل�ستكم�ل  وال��ط���ل��ب���ت  ل��ل��ط��لب 

م�سريتهم التعليمية« .
را�سد  ق�����ل حم��م��د  ن���ح��ي��ت��ه  م���ن 
الأحمر  ال���ه���لل  مم��ث��ل  ال��ق��م��زي 
اإن  الغربي  ال�س�حل  يف  الإم���رات��ي 
دعم العملية التعليمية يف املديري�ت 

الكعبي  ���س��ع��ي��د  ق�����ل  ج���ن��ب��ه  م���ن 
م����دي����ر ال���ع���م���ل���ي����ت الإن�������س����ن���ي���ة 
اإن  ال���ي���م���ن  الإم�����������رات يف  ل����دول����ة 
املدر�سية  احلق�ئب  توزيع  م�سروع 
وال���ق���رط��������س���ي���ة ي�����س��ت��ه��دف اأك����رث 
وط����ل���ب���ة  ط�����ل����ب  اآلف   6 م�����ن 
وي�أتي  الغربي  ال�س�حل  مب��دار���س 
ال�سيخ  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه���ت  ت��ن��ف��ي��ذا 

•• احلديدة-وام:

د����س���ن���ت »ه���ي���ئ���ة ال����ه����لل الأح���م���ر 
حق�ئب  توزيع  م�سروع  الإم�راتي« 
اأكرث  على  قرط��سية  و  مدر�سية 
بعدد  و ط�لبة  اآلف ط�لب   6 من 
الغربي  ال�������س����ح���ل  م����دار�����س  م����ن 
اإط������ر ج��ه��وده��� لدعم  ل��ل��ي��م��ن يف 
امل�������س���رية ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب����ل���ي���م���ن و 
ع�تق  على  امللق�ة  الأع��ب���ء  تخفيف 
الأ������س�����رة ال��ي��م��ن��ي��ة غ����ري ال����ق�����درة 
وتي�سري و�سول اأبن�ئه� اإىل مق�عد 

الدرا�سة.
وق�������د ب����������داأت »ال����ه����ي����ئ����ة« ت����وزي����ع 
القرط��سية  و  املدر�سية  احلق�ئب 
مدر�سة  وط����ل���ب����ت  ط�����لب  ع���ل���ى 
مديرية  يف  الأ���س������س��ي��ة  ال�����س���ذيل 
امل�ستهدفة  امل����دار�����س  اأوىل  امل���خ���� 
ت�سمل  التي  التوزيع�ت  حملة  من 
امل��دي��ري���ت و  امل���دار����س يف  خمتلف 
الغربي  ب���ل�����س���ح��ل  امل���ح���ررة  امل����دن 
الع�م  ب��دء  م��ع  ب�لتزامن  و  لليمن 

الدرا�سي اجلديد.

من  امل�ستفيدون  ال��ط��لب  واأع���رب 
املدر�سية  احلق�ئب  توزيع  م�سروع 
�سكرهم  ع�����ن  ال���ق���رط��������س���ي���ة  و 
الكرمية  اللفتة  لهذه  وتقديرهم 
و امتن�نهم للجهود املتوا�سلة من 
للهلل  الت�بعة  الإغ�ثة  فرق  قبل 
العملية  لدعم  الإم���رات��ي  الأحمر 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف م���دي���ري����ت وم���دن 

ال�س�حل الغربي لليمن.
�س�مل طهو�س  ع��رب حممد  ب���دوره 
التي  ال�������س����ذيل  م���در����س���ة  م���دي���ر 
و  ���س��ك��ره  ع��ن  ال��ت��وزي��ع���ت  �سملته� 
الإن�س�نية  اللفتة  ل��ه��ذه  ت��ق��دي��ره 
ا����س���ت���ح�������س����ن جميع  لق�����ت  ال����ت����ي 
التعليمي  احل���ق���ل  يف  ال���ع����م���ل���ني 
كونه�  والط�لب�ت  ال��ط��لب  واأ���س��ر 
مع�ن�ة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف  ت�����س��ه��م 
الأه�يل خ��سة مع تراجع الو�سع 
القت�س�دي يف اليمن .. م�سريا اإىل 
679 ط�لب� وط�لبة  اأك��رث من  اأن 
يف  التوزيع�ت  حملة  من  ا�ستف�دوا 
التي ج�ءت يف وقته�  الأول  يومه� 

املن��سب.

الإماراتية الإن�صانية  امل�صاعدات  من  ي�صتفيدون  الغربي  بال�صاحل  املخا  مديرية  يف  ميني  اآلف  » الهلل الأحمر « توا�صل تنظيم الأعرا�ض اجلماعية يف اليمن7 
•• تعز -وام:

الأحمر  ال��ه��لل  “هيئة  وا���س��ل��ت 
امل�س�عدات  ت���وزي���ع  الإم�راتي” 
الأ�سر  على  الإغ�ثية  و  الإن�س�نية 
الغربي  ب���ل�����س���ح��ل  ال����ق�����درة  غ���ري 
لليمن يف اإط�ر الدعم الذي تقدمه 
الأ�سق�ء  مل�س�عدة  الإم������رات  دول���ة 
حت�سني  اأج���������ل  م������ن  ال���ي���م���ن���ي���ني 
الو�سع  ج���راء  املعي�سية  ظروفهم 
ال���ذي ت�سببت  ال��راه��ن  الإن�����س���ين 
املوالية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي���  ف��ي��ه 

لإيران.
اأك��رث من  ويف ه��ذا الإط����ر ا�ستف�د 
مبن�طق  ميني  م��واط��ن  اآلف   7
�س�مل  ح�سي  و  ال���ربح  و  ال���زه����ري 
الغربي  ب�ل�س�حل  املخ�  مبديرية 
ل���ل���ي���م���ن م�����ن ه�������ذه امل���������س�����ع����دات 
والن�س�ء  الأط���ف����ل  م��ن  معظمهم 
غذائية  �سلة   1000 توزيع  عرب 
على  الأ�س��سية  ال�سلع  اإىل  اإ�س�فة 

الأ�سر الأ�سد احتي�ج� .
فيم� تتوا�سل جهود الهيئة لتفقد 
ال�سحية يف  اليمنية  الأ�سر  ح�لت 
ال��ت���ب��ع��ة ملديرية  ال��ن���ئ��ي��ة  امل��ن���ط��ق 
العلجية  املخ� وتقدمي اخلدم�ت 
الطبية  ال���ع���ي����دة  ع���رب  لأف����راده����� 

املتنقلة.
هيئة  ممثل  القمزي  حممد  واأك��د 
تكثيف  الإم���رات��ي  الأحمر  الهلل 
ال�سلل  ت��وزي��ع  لعملي�ت  ال��ه��ي��ئ��ة 
على  الأ�س��سية  ال�سلع  و  الغذائية 
امل��ن���ط��ق الأ���س��د احتي�ج� و  اأه����يل 
ال�سرورية  اح��ت��ي���ج���ت��ه��م  ت��ل��ب��ي��ة 
حي�تهم  ظ����روف  حت�����س��ني  ب��ه��دف 
عن  املع�ن�ة  وط����أة  م��ن  والتخفيف 

•• اأبوظبي-وام:

وا�����س����ل����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����لل الأح����م����ر 
الإم�راتي تنظيم الأعرا�س اجلم�عية 
التي وجه به� �س�حب ال�سمو ال�سيخ 
نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات 
ال�سب�ب  ا���س��ت��ق��رار  ل��دع��م  امل�����س��ل��ح��ة 
اآلف  منه�  ي�ستفيد  وال��ت��ي  اليمني 
اليمنية  امل���ح����ف���ظ����ت  يف  ال�������س���ب����ب 
امل��ح��ررة. ويف ه��ذا الإط�����ر، مت ام�س 
الث�من  اجل��م���ع��ي  ال������زواج  ت��ن��ظ��ي��م 
���س��ب��وة وا���س��ت��ف���د منه  يف حم���ف��ظ��ة 
بح�سور عدد من  وفت�ة،  �س�ب   200
الهيئة  ووف���د  اليمنيني  امل�����س��وؤول��ني 
ال����ذي اأ����س���رف ع��ل��ى م��را���س��م ال����زواج 
ج�نب  اإىل  ب��ه،  اخل��سة  والرتتيب�ت 
وجمع  ومع�رفهم  واأ�سرهم  العر�س�ن 

غفري من اأه�يل املح�فظة.
وق�ل الدكتور حممد عتيق الفلحي 
الأعرا�س   « اإن  للهيئة  الع�م  الأم��ني 
اجل��م���ع��ي��ة جت�����س��د ن��ظ��رة الإم������رات 
ال�س�حة  لح���ت���ي����ج����ت  ال�����س��م��ول��ي��ة 
اليمنية من الدعم وامل�س�ندة وتوؤكد 
اهتم�م الدولة وقي�دته� بتوفري �سبل 
والنف�سي  الج��ت��م���ع��ي  ال���س��ت��ق��رار 
لل�سب�ب اليمني الذي يقع عليه عبء 
لذلك  اليمن،  يف  والإع��م���ر  التنمية 
لب����د م���ن رع���ي��ت��ه��م وال��ع��ن���ي��ة بهم 
تهيئة  راأ�سه�  اأمورهم وعلى  وتي�سري 
ال����ظ����روف امل���لئ���م���ة ل����س���ت���ق���راره »، 
م�سريا اإىل اأن الزواج يعترب من اأهم 
فيه  لأن  املن�سود  ال�ستقرار  ع��وام��ل 
�سلح الأ�سرة واملجتمع و�سم�م اأم�ن 
الهيئة  اأن  الفلحي  واأك���د  لل�سب�ب. 
لتنفيذ  م��درو���س��ة  خ��ط��ة  وف���ق  تعمل 

ك�هلهم وذلك عن طريق الو�سول 
امل�ستفيدين  م���ن  ع���دد  اأك����رب  اإىل 
مديري�ت  يف  احل����ي�����ة  ت��ط��ب��ي��ع  و 

ال�س�حل الغربي.

امل�ستفيدة  اليمنية  الأ�سر  واأعربت 
ع��ن �سكره� ل��دول��ة الإم�����رات على 
دعمه� املتوا�سل لل�سعب اليمني .. 
وثمنت جهود هيئة الهلل الأحمر 

امل�س�عدات  اإي�����س���ل  يف  الإم����رات���ي 
الإغ�ثية اإىل املن�طق الن�ئية والتي 
جراء  مع�ن�تهم  تخفيف  يف  ت�سهم 
الظروف ال�سعبة التي يعي�سونه�.

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  ت��وج��ي��ه���ت 
ن��ه��ي���ن بتنظيم  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
الأعرا�س اجلم�عية يف اليمن برع�ية 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  ومت�بعة  �سموه 
يف  احل�كم  ممثل  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهلل 
توؤكد  املب�درة  اإن هذه  الأحمر. وق�ل 
مبجري�ت  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي���دت��ن���  اإمل������م 
والجتم�عية  الإن�����س���ن��ي��ة  الأو����س����ع 
اليمنية  ال�س�حة  على  والقت�س�دية 
ال�سب�ب  ب��ظ��روف  اهتم�مه�  وم���دى 
يواجه حتدي�ت كبرية  الذي  اليمني 
اأجل حتقيق حلمه وتطلع�ته يف  من 

ال�ستقرار واحلي�ة الكرمية.
ال�����ظ�����روف  ت�������س���ب���ب���ت   « واأ���������س���������ف 
يف  اليمن  يف  ال�س�غطة  القت�س�دية 
ع���زوف ال�����س��ب���ب ع��ن ال�����زواج، لذلك 
العديد  لتحقق  امل��ب���درة  ه��ذه  ج���ءت 
تقليل  م��ق��دم��ت��ه���  الأه������داف يف  م���ن 
واحلد  �سبله  وتي�سري  ال��زواج  نفق�ت 
املن��سب�ت  وال��ب��ذخ يف  الإ����س���راف  م��ن 

التك�فل  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  الج��ت��م���ع��ي��ة 
والرتاحم بني اأفراد املجتمع اليمني 
التب�هي  املتج�ن�س وحم�ربة مظ�هر 

والتف�خر يف مثل هذه املن��سب�ت ».
وق����ل » ب���ل��رغ��م م��ن ال��ظ��روف التي 
الأع���را����س  اأن  اإل  ال��ي��م��ن،  ب��ه���  مي���ر 
وتدخل  الأم�������ل  ت��ع��ي��د  اجل���م����ع���ي���ة 
الذين  ال�سب�ب  نفو�س  على  ال�سرور 
يرون من خلله� اأن هن�ك من يح�س 
ويعمل  بق�س�ي�هم  ويهتم  بهمومهم 

على حت�سني �سبل ا�ستقرارهم ».
اإىل ذل��ك، اأع���رب ال��ل��واء ال��رك��ن علي 
ب��ن را���س��د احل����رث���ي حم���ف��ظ �سبوة 
عن تقدير حم�فظته حكومة و�سعب� 
لرع�ية �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
العر�س  ل���ه���ذا  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د  ب���ن 
اجلم�عي، موؤكدا اأن املب�درة الكرمية 
الروابط  ع��م��ق  ���س��م��وه جت�����س��د  م���ن 
الإم�راتية اليمنية الرا�سخة والث�بتة 
وت�س�هم يف حتقيق ال�ستقرار الأ�سري 

والجتم�عي والنف�سي لل�سب�ب.

حمدان  ال�سيخ  �سمو  مبت�بعة  واأ���س���د 
ن��ه��ي���ن جل��ه��ود الهلل  اآل  زاي���د  ب��ن 
التي  الإن�س�نية  الإم����رات���ي  الأح��م��ر 
امل���ح����ف���ظ���ة خلل  ع����ن  ت��ن��ق��ط��ع  مل 
ال�������س���ن���وات امل��������س���ي���ة، م��و���س��ح��� اأن 
املنظم�ت  �س�ئر  دون  متيزت  الهيئة 
لق�س�ي�  تبنيه�  خ��لل  م��ن  الأخ���رى 
املح�فظة  يف  والإع�����م������ر  ال��ت��ن��م��ي��ة 
خ��سة يف جم�لت الإ�سك�ن وال�سحة 

والتعليم.
م����ن ج��ه��ت��ه��م، ع����رب ال���ع���ر����س����ن عن 
حلمهم  بتحقيق  الب�لغة  �سع�دتهم 
ومل  الكرمية  واحلي�ة  ال�ستقرار  يف 
املب�ركة  الزيج�ت  ه��ذه  عرب  �سملهم 
لهم  اأف�����س��ل  مل�ستقبل  ت��وؤ���س�����س  ال��ت��ي 
ال�سكر  بجزيل  وت��ق��دم��وا  ولأ���س��ره��م 
الر�سيدة  ال��دول��ة  ل��ق��ي���دة  وال��ع��رف���ن 
ويف  عينيه�  ن�����س��ب  و���س��ع��ت��ه��م  ال��ت��ي 
وب������درت بر�سم  اأول��وي���ت��ه���  م��ق��دم��ة 
ال��ب�����س��م��ة ع��ل��ى وج��وه��ه��م ع���رب هذه 

املب�درة الجتم�عية الرائدة.
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اأخبـار الإمـارات

موؤمتر الأورام يختتم فعالياته يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

ملوؤمتر  ال�س�د�سة  ال���دورة  فع�لي�ت  اأبوظبي  يف  الأول  اأم�����س  اختتمت 
ال�سحية  الرع�ية  ال�سطن�عي يف  الذك�ء  دور  تن�ولت  والتي  الأورام، 
واملنهجي�ت البحثية احلديثة لأمرا�س ال�سرط�ن وعلجه ب��ستخدام 
وفق� لحتي�ج�ت  العلجية  الرحلة  ت�سميم  واآلي�ت  التقني�ت  اأحدث 

املري�س وح�لته ال�سحية.
بن  ن��ه��ي���ن  ال�سيخ  م��ع���يل  ب��رع���ي��ة  اأق��ي��م  ال���ذي  امل���وؤمت���ر،  وا�ستقطب 
مب�رك اآل نهي�ن وزير الت�س�مح ونظمته جمموعة يف بي ا�س للرع�ية 
ال�سحية ب�ل�سراكة مع مدينة برجيل الطبية يف فندق جمريا اأبراج 

الحت�د خلل يومي 11 و12 من اأكتوبر اجل�ري، اأكرث من 800 
خبري وم�س�رك من خمتلف اأنح�ء الع�مل �س�ركوا يف جل�س�ت نق��سية 
ت�سخي�س  يف  يواجهونه�  التي  والتحدي�ت  الإجن�����زات  على  ت��رك��زت 
وعلج الأورام ودور الأبح�ث الطبية يف ر�سم خ�رطة طريق جديدة 

مل�ستقبل هذا املج�ل على م�ستوى الع�مل.
يف  ملجموعة  الإداري  واملدير  الرئي�س  في�ليل  �سم�سري  الدكتور  واأك��د 
الإم�رات  يف  ال�سحية  الرع�ية  ج��ودة  على  ال�سحية  للرع�ية  ا�س  بي 
وتطوره�، م�سريا اإىل م�س�همتهم ودعمهم اجلهود الوطنية الرامية 

اإىل زي�دة الوعي ب�أهمية الك�سف املبكر والوق�ية من ال�سرط�ن.
مبعهد  ال�سرط�ن  اأب��ح���ث  مركز  مدير  بويبز  غ���رث  ال��دك��ت��ور  وق���ل 

املوؤمتر  ن��ت���ئ��ج  اإن  ك�ليفورني�  يف  بريب��ي�س  بورن������ه�م  �س�نف������ورد 
للوق�ية  اجلديدة  املن�عية  العلج�ت  يف  ه�مة  اكت�س�ف�ت  ا�ستعر�ست 
م��ن ال�����س��رط���ن وع���لج���ه، مب��� يف ذل���ك اأح����دث ال��ت��ط��ورات يف قط�ع 
الأدوية والعق�قري امل�ستخدمة يف علم الأورام، منوه� اإىل اأن مثل هذه 
املوؤمترات تعد حمورية لتعزيز �سبل الوق�ية من ال�سرط�ن وم�ستقبل 

علجه.
وخلل املوؤمتر، قدم العديد من اخلرباء الع�مليني ت�سورات تف�سيلية 
واحللول  ال�سرط�ن  ع��لج  خمت�سو  يواجهه�  التي  التحدي�ت  ح��ول 
اأحدث  وا�ستعر�سوا  وال��ع��لج  الت�سخي�س  �سبل  لتطوير  امل��ق��رتح��ة 
يف  �سي�سهم  ال���ذي  الآل���ة  تعلم  ذل��ك  يف  مب���  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 

الك�سف املبكر عن ال�سرط�ن بدقة اأكرب ووقت قي��سي.
وق�ل الدكتور جي�سون هيب اأخ�س�ئي علم الأمرا�س يف �سركة جوجل، 
خلل عر�س قدمه يف املوؤمتر حول ا�ستخدام التكنولوجي� يف الوق�ية 
من ال�سرط�ن وزي�دة معدلت ال�سف�ء، اإن تعلم الآلة ي�س�عد الأطب�ء 
على ت�سخي�س ح�لت ال�سرط�ن ب�سرعة اأكرب، الأمر الذي يعود ب�لنفع 

على املري�س ب�سكل مب��سر.
من ج�نبه، اأكد الدكتور م�رتن �ست�مب رئي�س م�سروع علم الأمرا�س 
يف �سركة جوجل اأن املهمة احل�لية هي زي�دة كف�ءة تقني�ت ت�سخي�س 
اأك��رب عدد من  اإنق�ذ حي�ة  ال�سرط�ن لتحقيق هدف واح��د ق�ئم على 

الن��س، لفت� اإىل اأنه ل يوجد هدف اأ�سمى واأكرث حتفيزا من ذلك.

بتوجيهات فاطمة بنت مبارك ..»الأعلى للأمومة والطفولة« يعد ا�صرتاتيجية »المارات �صديقة للأم والطفل واليافع«
•• اأبوظبي -وام:

يقوم املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ب�إعداد ال�سرتاتيجية الوطنية 
ب�لتع�ون مع  والي�فع  والطفل  ل��لأم  الم���رات �سديقة  التي جتعل من 

�سرك�ئه ال�سرتاتيجيني.
ت�أتي هذه ال�سرتاتيجية بن�ء على تكليف من �سمو ال�سيخة ف�طمة بنت 
للأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الع�م  الن�س�ئي  الحت���د  رئي�سة  مب�رك 
املجل�س  يقوم  ب�أن  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
ب�إعداد هذه ال�سرتاتيجية وفق قرار اأ�سدرته مبن��سبة اعتم�د جمل�س 

الوزراء احتف�ل الدولة بيوم الطفل الم�راتي.
وي�أتي اعداد ال�سرتاتيجية ا�ستكم�ًل جلهود القي�دة الر�سيدة امل�ستمرة 
ا�سح�ب  والط��ف���ل  والي�فعني  والأط��ف���ل  الأم��ه���ت  م�س�همة  لت�سجيع 
الهمم يف بن�ء املجتمع ومتكينهم يف ك�فة القط�ع�ت الثق�فية واملعرفية 
وال�سحية واأوجه الرع�ية واحلم�ية املختلفة والبيئية والبنية التحتية 

واخلدم�تية.
كم� ي�أتي اإعداده� يف اط�ر خطة عمل برن�مج التع�ون الذي وقعه املجل�س 
الطفولة  لتنمية  »يوني�سيف«  منظمة  مع  والطفولة  للأمومة  الأعلى 

املبكرة بعنوان »اول الف يوم«.
م��ن منظمة  امل��ع��ت��م��دة  ال��دول��ي��ة  امل��ع���ي��ري  اىل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت�ستند 
ال�سحة الع�ملية وهيئة المم املتحدة للطفولة »يوني�سيف« حيث تعمل 
ال�سرتاتيجية على ت�سمني حقوق الأم والطفل والي�فع كمكون اأ�س��سي 
ومب�دراته�  و�سي��س�ته�  واأهدافه�  التنمية  وا�سرتاتيجي�ت  توجه�ت  يف 
للأمه�ت  ال�سحية  الرع�ية  وفر�س  الدعم  تقدمي  وعلى  وم�س�ريعه� 
وتوفري البيئ�ت املن��سبة لهن يف الأم�كن الع�مة ومواقع عمل �سديقة 
للأطف�ل  والأم���ن  ال�سحية  الرع�ية  م�ستوي�ت  والطفل وحت�سني  للأم 

وتوفري فر�س النمو لهم.
وتهدف ال�سرتاتيجية اإىل الرتكيز على الأطف�ل يف �سرائح عمرية اأكرث 

هذا الربن�مج مل� فيه من ف�ئدة كبرية للأطف�ل .
جميع  ي�ستهدف  الأول  اأ�س��سيني  هدفني  له  الربن�مج  ه��ذا  ان  وذك��رت 
ذات  خ��دم���ت  واكت�س�ب  امك�ن�تهم  لتنمية  الم�����رات  دول��ة  يف  الأط��ف���ل 
نوعية يف الرع�ية ال�سحية والتغذية والتعليم املبكر من خلل الأن�سطة 

الرئي�سية الت�لية :
Android & IOS يحتوي على  الكرتوين  تطبيق  -تطوير   1
الدوليني يف  �ستطوره جمموعة من اخل��رباء  ال��ذي  املحتوى  معلوم�ت 

جم�لت رع�ية ومن�ء الطفل.
واحلزمة   First 1000 Days امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  تنمية   2-

التدريبية TOT لتدريب املدربني يف هذا املج�ل.
الرع�ية ال�سحية  يف  املوظفني  كب�ر  لتدريب  الور�س  عدد من  -عقد   3

ت�ستهدف الع�ملني يف هذا املج�ل على م�ستوى الدولة.
املبكرة والت�أكد من  4 -تطوير ر�س�ئل توعوية لتعزيز تنمية الطفولة 

و�سوله� اإىل اأكرب عدد من اأولي�ء الأمور يف جميع اإم�رات الدولة.
واأو���س��ح��ت ال��ف��ل���س��ي ان ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س��ي ال��ث���ين ي��ك��م��ن يف تطوير 
للطفل  �سديقة  دول���ة  جتعله�  الإم������رات  ل��دول��ة  وطنية  ا�سرتاتيجية 

والي�فع والأم .
 - »يوني�سيف«  ومنظمة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  وك����ن 
ال�سريك ال�سرتاتيجي للمجل�س يف دولة الإم�رات - قد وقع� على خطة 
املبكرة  الطفولة  لتنمية   2018 احل���يل  للع�م  التع�ون  برن�مج  عمل 

بعنوان » اول الف يوم ».
واأ�س�دت �سع�دة �س�هدة اأظفر ن�ئب املدير التنفيذي لليوني�سف التي وقعت 
اخلطة يف وقت �س�بق و�سع�دة الطيب اآدم ممثل اليوني�سف لدول اخلليج 
العربية يف اأبوظبي ب�لدعم الكبري واملتوا�سل الذي تقدمه �سمو ال�سيخة 
ف�طمة بنت مب�رك جلميع برامج الطفولة والأمومة يف الدولة والذي 

و�سل ب�ملراأة والطفل اإىل م�ستوي�ت ع�لية من التنمية والرف�هية.
كم� اأ�س�دت �سع�دة �س�هدة اأظفر ب�لدور الفع�ل للمجل�س الأعلى للأمومة 

الع�ملية  ال�سحة  منظمة  مب�درة  اعتم�د  على  و�ستعمل  و�سموًل  ات�س�ع�ً 
 « يوني�سف   « للطفولة  املتحدة  الأمم  ملنظمة  الت�بعة  الع�ملية  وامل��ب���درة 

حول املدن وامل�ست�سفي�ت ال�سديقة للأطف�ل والي�فعني.
وت�س�هم ال�سرتاتيجية يف اإيج�د اإط�ر منظومة متك�ملة ت�سمل خمتلف 
ومنظم�ت  واملحلية  الحت�دية  احلكومية  والدوائر  والهيئ�ت  ال��وزارات 
وقد  والي�فعني.  والأطف�ل  الأمه�ت  ل�س�لح  تعمل  التي  املدين  املجتمع 
لأول  الدولة  احتف�ل  مع  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  عن  الإع��لن  تزامن 
الذي يهدف اىل  الإم�راتي«  »بيوم الطفل   � امل��سي  مرة يف �سهر م�ر�س 
توعية املجتمع بحقوق الطفل كم� ين�س عليه� ق�نون »ودمي��ة« والذي 
يهدف اإىل ن�سر ثق�فة حقوق الطفل يف كل املراحل العمرية له وتنظيم 

هذه احلقوق واملج�لت املتعلقة بتوفري احلي�ة الآمنة وامل�ستقرة له.
وي�سّكل »ق�نون ودمية« حمطة مهمة واإجن���زاً جديداً للدولة يف جم�ل 
وداعمة  واآمنة  �سحية  بيئة  توفري  ي�سمن  حيث  الطفل  حقوق  حم�ية 
اإىل متكني وزي���دة وعي  للأطف�ل تنمي قدراتهم ومه�راتهم ب�لإ�س�فة 
واملجتمع  الأ���س��رة  داخ���ل  وم�سوؤولي�تهم  حقوقهم  فهم  على  الأط��ف���ل 
وتقبل  والت�س�مح  التعددية  اح��رتام  وغر�س  الوطنية  امل�ستوي�ت  وعلى 
اجتم�عي�ً  وف�عل  �سعيد  جيل  واإع���داد  الأط��ف���ل  بني  والت�س�من  الآخ��ر 

واقت�س�دي�ً.
اجلليلة  الإ�سه�م�ت  من  العديد  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�سيخة  ول�سمو 
مدار  على  �سموه�  قدمته�  التي  العديدة  النوعية  وامل�س�ريع  واملب�درات 
الأعوام امل��سية دعم�ً للأمه�ت والأطف�ل والي�فعني لي�س فقط يف دولة 
الإم�رات ولكن على م�ستوى الع�مل العربي ككل لتكون تلك الإ�سه�م�ت 
اأ�س��س�ً لتعزيز فر�س التوازن بني اجلن�سني ب�إف�س�ح جم�لت اأكرب اأم�مهم 
للم�س�ركة اإىل جوار الرجل واإثب�ت جدارتهم وا�ستحق�قهم بنيل �سرف 

خدمة وطنهم وتر�سيخ رك�ئز نه�سته.
ال��ع���م��ة للمجل�س العلى  الأم��ي��ن��ة  ال��ف��ل���س��ي  ع��ب��داهلل  ال����رمي  وق���ل��ت 
للأمومة والطفولة ان �سمو ال�سيخة ف�طمة بنت مب�رك وجهت بتفعيل 

والطفولة واأمينه� الع�م �سع�دة رمي الفل�سي يف تن�سيق وتنفيذ الربامج 
املوؤ�س�س�ت  مع  وغريه�  والثق�فية  والجتم�عية  والتعليمية  ال�سحية 

احلكومية وغري احلكومية الع�ملة يف جم�لت الأمومة والطفولة.
و�سكر �سع�دة الطيب اآدم ممثل منظمة اليوني�سف لدول اخلليج العربية 
الك�مل  دع��م��ه���  ع��ل��ى  م��ب���رك  ب��ن��ت  ف���ط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  اأب��وظ��ب��ي  يف 
لربامج منظمة يوني�سف يف الإم���رات وعلى رع�يته� الكرمية لل�سراكة 
ال�سرتاتيجية مع املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ..موؤكدا موا�سلة 
التزام اليوني�سف يف تعزيز هذه ال�سراكة من خلل الربامج وامل�س�ريع 

امل�سرتكة.
لدول  يوني�سف  ومنظمة  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س  و�سيعمل 
ال�سيخة  �سمو  رع���ي��ة  حت��ت  العمل  خطة  تنفيذ  على  العربية  اخلليج 
ال��وزارات والهيئ�ت احلكومية واملوؤ�س�س�ت  ف�طمة بنت مب�رك مب�س�ركة 

واجلمعي�ت املعنية واجله�ت الأك�دميية يف الدولة.

حملة ال�صيخة فاطمة الإن�صانية تكثف مهامها التطوعية يف القرى امل�صرية حتت �صعار »على خطى زايد«

تعاون بني التنمية الأ�صرية و دار زايد للرعاية الأ�صرية

•• ابوظبي -وام :

كثفت حملة ال�سيخة ف�طمة الإن�س�نية مه�مه� التطوعية يف القرى امل�سرية 
بتقدمي اأف�سل اخلدم�ت الت�سخ�سية والعلجية والوق�ئية للن�س�ء والأطف�ل 
املتطوعني  الأطب�ء  كب�ر  ب�إ�سراف نخبة من  زاي��د«  �سع�ر »على خطى  حتت 
يف فرق عي�ل زاي��د التطوعية من الم���رات وم�سر يف من��وذج مميز للعمل 

الن�س�ين الطبي التخ�س�سي.
وت�أتي هذه احلملة الن�س�نية ان�سج�م� مع توجيه�ت �س�حب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ب�أن يكون ع�م 2018 
العط�ء والحت�د  زاي��د  م��ب���درة  م��ن  ان�س�نية م�سرتكة  زاي��د ومب��ب���درة  ع���م 
الن�س�ئي الع�م وجمعية دار الرب وموؤ�س�سة بيت ال�س�رقة اخلريية وجمموعة 
م�ست�سفي�ت ال�سعودي المل�ين. وج�ءت احلملة يف حمطته� احل�لية يف القرى 
امل�سرية ا�ستكم�ل للمب�درات الن�س�نية لربن�مج ف�طمة بنت مب�رك للتطوع 
التي ا�ستط�عت اأن تقدم حلول واقعية تطوعية مبتكرة مل�س�كل �سحية من 
خلل فرق عي�ل زايد التطوعية و�سل�سلة من العي�دات املتنقلة وامل�ست�سفي�ت 

امليدانية املتحركة واملنت�سرة يف كل دول الع�مل.
برن�مج  اإن  ال��ع���م  الن�س�ئي  الحت����د  م��دي��رة  ال�سويدي  ن��ورة  �سع�دة  وق���ل��ت 
القرى  يف  الإن�س�نية  براجمه  كثف  للتطوع  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�سيخة 
الحت�د  رئي�سة  م��ب���رك  ب��ن��ت  ف���ط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  بتوجيه�ت  امل�����س��ري��ة 
الن�س�ئي الع�م رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى 
الت�سخي�سية  اخل��دم���ت  اأف�سل  تقدمي  بهدف  الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
الن�س�ء  خ��سة  املجتمع  فئ�ت  خمتلف  من  للمر�سى  والوق�ئية  والعلجية 

والأطف�ل ب�إ�سراف فرق عي�ل زايد التطوعية من �سب�ب الن�س�نية.
واأكدت حر�س �سمو اأم الم�رات على ت�سخري جميع الإمك�ني�ت ل�ستقط�ب 
التطوعي  العمل  جم���لت  يف  العربي  الوطن  يف  ال�سب�ب  ومتكني  وت�أهيل 

بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  نهج  مع  ان�سج�م�  الإن�س�ين  والعط�ء 
�سلط�ن اآل نهي�ن »طيب اهلل ثراه« الذى اأوىل العمل الإن�س�ين جل اهتم�مه 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  نهجه  على  و�س�ر 
الدولة »حفظه اهلل« و�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي »رع�ه اهلل« و�س�حب ال�سمو 
الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
حك�م  الأعلى  املجل�س  اأع�س�ء  ال�سمو  اأ�سح�ب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات 
امل�سري مر�سي امني مب�درات �سمو  الإم���رات. من جهته ثمن الربفي�سور 
ال�سيخة ف�طمة بنت مب�رك الإن�س�نية والتي ت�س�هم ب�سكل كبري يف تفعيل 
م�س�ركة املراأة يف العمل الإن�س�ين امليداين يف خمتلف دول الع�مل ..م�سريا 
اإىل اأن حملة ال�سيخة ف�طمة لعلج �سحة املراأة والطفل يف القرى امل�سرية 
ووق�ئية  وتوعوية  وتثقيفية  وعلجية  ت�سخي�سية  واأن�سطة  برامج  د�سنت 
ا�ستهدفت الآلف من خمتلف فئ�ت املجتمع لإجراء فحو�س�ت طبية ت�سهم 
يف اكت�س�ف امل�سكلت ال�سحية يف مرحلة مبكرة ا�س�فة اىل تنظيم �سل�سلة 
يف  ال�سب�ب  ومتكني  وت�أهيل  ا�ستقط�ب  اىل  اله�دفة  ال�سب�بية  امللتقي�ت  من 

خدمة املجتمع�ت.
ت�سخي�سية  خ��دم���ت  ق��دم��ت  للحملة  التطوعية  الطبية  ال��ف��رق  اأن  واأك���د 
وتوعوية جم�نية للآلف من املر�سى املعوزين يف الفرتة ال�س�بقة ..لفت� 
ع�م  مل��دة  ت�ستمر  امل�سرية  ال��ق��رى  يف  للحملة  الت�سغيلية  اخل��ط��ة  اأن  اإىل 
لتغطية من�طق او�سع يف خمتلف القرى امل�سرية حتت اط�ر تطوعي ومظلة 

ان�س�نية.
وق�لت �سفرية العمل الن�س�ين الدكتورة رمي عثم�ن اإن اخلطة الت�سغيلية 
جولت  تت�سمن  امل�سرية  ال��ق��رى  يف  م��ب���رك  بنت  ف�طمة  ال�سيخة  حلملة 
ميدانية يف خمتلف القرى ل�ستقب�ل احل�لت املر�سية واملراجعني وتقدمي 

اخلدم�ت العلجية والتوعوية والوق�ئية والتثقيفية حتت اإط�ر تطوعي.

الن�س�ء  م��ع���ن���ة  م��ن  للتخفيف  ت��ه��دف  ال��ت��ط��وع��ي��ة  احل��م��ل��ة  اأن  واو���س��ح��ت 
والأطف�ل مب� يوؤكد حر�س �سمو ال�سيخة ف�طمة على تبني املب�درات املبتكرة 
اله�دفة اإىل بن�ء قدرات ال�سب�ب وب�لأخ�س املراأة يف جم�ل العمل التطوعي 

والعط�ء الإن�س�ين.
الرب  دار  التنفيذي جلمعية  املدير  زاي��د  �سع�دة عبداهلل بن  اأك��د  من ج�نبه 
فريق  ب�إ�سراف  م�سر  يف  الن�س�نية  للحملة  ت�سغيلية  خطة  اعتم�د  مت  اأن��ه 
عمل طبي ام�راتي م�سري تطوعي وب�لتن�سيق مع وزارة ال�سحة ل�ستدامة 
يف  والأط��ف���ل  للن�س�ء  املقدمة  والوق�ئية  العلجية  التطوعية  اخل��دم���ت 
خمتلف القرى امل�سرية لزي�دة املن�طق اجلغرافية امل�ستفيدة لت�سمل املن�طق 
البعيدة والن�ئية للتخفيف من مع�ن�ه الفئ�ت املعوزة ..لفت� اإىل اأن املرحلة 
عدد  زي����دة  خ��لل  م��ن  الإن�س�نية  امل��ه���م  تكثيف  تت�سمن  م�سر  يف  احل�لية 
القوافل الطبية واملخيم�ت التطوعية اإ�س�فة اإىل تد�سني م�ست�سفى متنقل 

يحتوي على �سبع وحدات طبية ميدانية.
التطوعي  العمل  بنت مب�رك يف جم�ل  ال�سيخة ف�طمة  �سمو  وثمن جهود 
والتي قدمت  الع�ملية  الإن�س�نية  املميز حلملته�  وال��دور  الإن�س�ين  والعط�ء 
نقلة نوعية يف متكني املراأة يف جم�لت العط�ء الإن�س�ين يف الوطن العربي.

وا�س�ر �سع�دة �سلط�ن اخلي�ل ع�سو جمل�س اأمن�ء مب�درة زايد العط�ء الأمني 
املتطوعني  املئ�ت من  اأن م�س�ركة  اإىل  ال�س�رقة اخلريي  بيت  ملوؤ�س�سة  الع�م 
مه�راتهم  رف��ع  يف  �س�هم  م�سر  يف  للتطوع  مب�رك  بنت  ف�طمة  برن�مج  يف 
وقدراتهم القي�دية لتويل امله�م الإن�س�نية التطوعية خلدمة املراأة والطفل. 
واأكد اأن دولة الم�رات قدمت منوذج� ع�ملي� رائع� يف جم�ل العمل التطوعي 
والعط�ء الن�س�ين يف ظل القي�دة الر�سيدة ل�س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.
وق�ل اإن دولة الم�رات جنحت يف تر�سيخ ثق�فة العمل التطوعي والعط�ء 
التطوع  جم�ل  يف  مبتكرة  مب�درات  تبني  خلل  من  التخ�س�سي  الن�س�ين 

وامل�ست�سفي�ت  املتنقلة  ال��ع��ي���دات  م��ن  �سل�سلة  واط���لق  التخ�س�سي  الطبي 
اأن ت��ر���س��خ ث��ق���ف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي والعط�ء  امل��ت��ح��رك��ة ال��ت��ي ا���س��ت��ط���ع��ت 
الن�س�ين وتفعل ال�سراكة بني املوؤ�س�س�ت الم�راتية والع�ملية لتبني مب�درات 
�سحية وتعليمية تنموية ا�ستط�عت اأن ت�سل بر�س�لته� الن�س�نية للمليني 
من الب�سر بغ�س النظر عن اللون اأو العرق اأو اجلن�س اأو الدي�نة يف منوذج 

مميز ومبتكر للعمل التطوعي والعط�ء الن�س�ين.
الع�مل  م�ستوى  على  نوعه�  م��ن  الول  تعد  التي  امل��ب���درات  ه��ذه  و�س�همت 
وم�سن خلل  مليون طفل   14 على  يزيد  م�  ع��لج  فع�ل يف  ب�سكل  �س�هم 
وارتريي�  وال�سوم�ل  كيني�  اإىل  الم����رات  م��ن  انطلق�  امل��سية  ال�سنوات 
وامل��غ��رب وت��ن��زان��ي��� وكيني�  وال�����س��ودان  ول��ب��ن���ن  و���س��وري��� والردن  وت��ن��زان��ي��� 
واندوني�سي� وم�سر من خلل فرق عي�ل زايد التطوعية وعي�داته� املتنقلة 

وم�ست�سفي�ته� امليدانية.
ال�س�بة  الن�س�نية  القي�دات  برن�مج  مديرة  العجمي  العنود  �سع�دة  وق�لت 
املدير التنفيذي ملركز الم�رات للتطوع اإن الم�رات يف طليعة دول الع�مل 
يف  وامل�س�ركة  ال�سعوب  مع�ن�ة  من  للتخفيف  التطوعية  الأعم�ل  جم�ل  يف 

الرتق�ء مب�ستوى العمل التطوعي عرب تبني مب�درات مبتكرة م�ستدامة.
الن�س�نية  وال��ربام��ج  امل��ب���درات  النج�ح ظهر جلي� يف  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س���رت 
م��ن مع�ن�ه  التخفيف  �س�همت يف  وال��ت��ي  اخل��ري  زاي���د  ل��ق��واف��ل  واخل��ريي��ة 

املليني من الب�سر.
واأكدت اأن خميم�ت عي�ل زايد التطوعية يف م�سر جنحت يف علج الآلف 
من خلل فرقه� التطوعية الوىل الت�سخي�سية والث�نية علجية والث�لثة 

توعوية والرابعة تدريبية لبن�ء قدرات الكوادر التطوعية املحلية.
ال�س�بة  الن�س�نية  القي�دات  برن�مج  يف  املتطوعني  من  الأط��ب���ء  اإن  وق�لت 
تطوعوا ب�آلف من ال�س�ع�ت يف امله�م الن�س�نية لربن�مج ف�طمة بنت مب�رك 

للتطوع والتي اأ�سهمت يف التخفيف من مع�ن�ة املليني حول الع�مل.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ودار زايد للرع�ية الأ�سرية مذكرة تع�ون يف 
اإط�ر ال�سعي لتقدمي اأعلى مع�يري الرع�ية البديلة يف الع�مل.

ح�سر توقيع املذكرة، مع�يل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية 
املجتمع و�سع�دة مب�رك �سعيد ال�س�م�سي ع�سو جمل�س اإدارة دار زايد للرع�ية 
التنفيذية، و�سع�دة مرمي حممد الرميثي مدير ع�م  الأ�سرية رئي�س اللجنة 

موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية و�سع�دة نبيل �س�لح الظ�هري مدير ع�م الدار.
واأكد �سع�دة مب�رك �سعيد ال�س�م�سي اأن دار زايد للرع�ية الأ�سرية ت�سعى من 
ك��ف���ءة املوظفني الرتبويني  ال��ت��ع���ون اىل متكني وت��دري��ب ورف��ع  خ��لل ه��ذا 
امل�س�همة يف حتقيق  اأج��ل  ب�لرع�ية من  امل�سمولني  ال��دار مب� ينعك�س على  يف 
الرع�ية  مع�يري  اأعلى  اإىل  والو�سول  لهم  والجتم�عي  النف�سي  ال�ستقرار 

البديلة على م�ستوى الع�مل.
واأ�س�ف اأن التع�ون يف املج�لت امل�سرتكة للطرفني ل �سيم� يف جم�ل تقدمي 
التدريبية  الحتي�ج�ت  حتديد  يف  �سي�سهم  والنف�سية،  الجتم�عية  اخلدم�ت 
لف�قدي الرع�ية الأ�سرية التي تدعم دجمهم ومتكينهم وا�ستقرارهم وحتديد 
خلل  م��ن  الأ���س��ري��ة  التنمية  موؤ�س�سة  فيه�  �ست�سهم  ال��ت��ي  ال��دع��م  جم����لت 

اخلربات التي تتوفر لديه� اأو الربامج التي تقدمه�.
وت�بع ال�س�م�سي “ مل�سن� من موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية تقدمي كل �سبل الدعم 
وامل�س�ندة لك�فة املوؤ�س�س�ت ب�لدولة وجلميع املواطنني حر�س�ً منه� على مت��سك 

املجتمع وحتقيق ال�ستقرار الجتم�عي الذي هو اأ�س��س البن�ء والتنمية “.
وق�ل “ اإنه ملن الرائع اأن نرى امل�سرية تتقدم وتنطلق بتعزيز ال�سراك�ت بني 
موؤ�س�س�ت الدولة التي يجمعه� هدف واحد هو بن�ء املواطن وحتقيق م�ستقبل 
املوؤ�س�سة  “، متقدم� بخ�ل�س ال�سكر والتقدير لهذه  م�سرق لدولتن� احلبيبة 
اآث�ره� جميع�ً  نلم�س  يبذلونه من جهود  مل�  فيه�  الع�ملني  العريقة وجلميع 
ب�حل�سور معربة  الرميثي  م��رمي حممد  �سع�دة  ورحبت  ال��واق��ع.  اأر���س  على 
حتت�سن  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  اأن  م�سيفة  التع�ون،  بهذا  �سع�دته�  عن 
ج�هدة  اإمك�ن�ته�  وت�سخر  اأبوظبي  اإم���رة  يف  وفئ�ته�  اأف��راده���  بك�فة  الأ���س��رة 
منذ ت�أ�سي�سه� يف ع�م 2006 من اأجل حتقيق رف�ه الأ�سرة و�سم�ن �سع�دته� 

ومت��سكه� و�سلمة اأفراده� للو�سول اإىل جمتمع �سعيد ومتلحم.
رئي�سة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�سيخة  �سمو  برئ��سة  املوؤ�س�سة،  اأن   “ واأ�س�فت 
الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الع�م  الن�س�ئي  الحت���د 
املدى  بعيدة  اجتم�عية  روؤى  وف��ق  تعمل  الأ���س��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
وا�سرتاتيجية وا�سحة تن�سجم مع املوجه�ت احلكومية لإم�رة اأبوظبي ب�سكل 

م�س�عيه�  وت��ع��زز  خ������س،  ب�سكل  الجتم�عية  التنمية  حم��ور  وم��وج��ه���ت  ع���م 
الرامية اإىل حتقيق التنمية الجتم�عية ال�س�ملة وامل�ستدامة.

واأ�س�رت الرميثي اإىل اأن توقيع مذكرة التع�ون مع دار زايد للرع�ية الأ�سرية 
ي�أتي مكمًل مل� تقوم به املوؤ�س�سة من اأدوار اجتم�عية تهتم ب�لأ�سرة، حيث تعد 
هذه املذكرة قيمة م�س�فة وا�ستثم�را حقيقي� لإمك�ن�ت الطرفني يف توفري بيئة 
اأ�سرية من��سبة لهذه الفئة الغ�لية علين� جميع�، موؤكدة اأن ذلك يرتجم حر�س 
واهتم�م حكومتن� الر�سيدة على توفري ك�فة �سبل احلي�ة احلرة الكرمية لكل 
من يعي�س على اأر�س هذا الوطن الغ�يل، كم� وترتجم روؤية ور�س�لة موؤ�س�سة 
التنمية الأ�سرية التي تقوم بتنفيذ اخلدم�ت وامل�س�ريع واملب�درات الجتم�عية 
على  بن�ء  وحتديثه�  بتطويره�  وتقوم  للأ�سرة،  املتجددة  للحتي�ج�ت  وفق�ً 
متطلب�ته�، من اأجل النهو�س ب�ملجتمع واحلد من املخ�طر الجتم�عية التي 

توؤثر على ا�ستقراره.
وت�بعت “ اإن موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ت�أمل يف اأن يحقق هذا التع�ون اأهدافه 
املرجوة و�سوًل اإىل حتقيق متطلب�ت حكومة اأبوظبي للتطلع�ت ال�سرتاتيجية 
ملحور التنمية الجتم�عية وي�أتي ذلك من خلل ت�أ�سي�س �سراكة ا�سرتاتيجية 
زايد  دار  م�س�ريع  وت��دع��م  الإم�����رة،  خطة  اأه���داف  حتقيق  يف  ت�سهم  حقيقية 
للرع�ية الأ�سرية يف جم�ل تنمية الطفولة وتعزيز ا�ستقرار الأ�سرة ب�عتب�ره 

اأحد اأولوي�ت التع�ون امل�سرتك والذي يتوافق مع حمور التنمية الجتم�عية 
يف الإم�رة “.

ويف خت�م كلمته�، تقدمت �سع�دة مرمي حممد الرميثي ب�ل�سكر اجلزيل ملع�يل 
الدكتور مغري خمي�س اخلييلي على ح�سوره وم�س�ركته توقيع مذكرة التع�ون 
ودعمه وم�س�ندته امل�ستمرة لك�فة املب�درات وال�سراك�ت التي تنفذه� املوؤ�س�س�ت 
الجتم�عية  التنمية  حم��ور  روؤي���ة  لتحقيق  الجتم�عي  القط�ع  يف  الع�ملة 
اأفراد املجتمع. كم� ثمنت اجلهود التي  املتمثلة يف �سم�ن حي�ه كرمية لك�فة 
تقوم به� دار زايد للرع�ية الأ�سرية، وتقدمت بخ�ل�س ال�سكر والتقدير ل�سع�دة 
�سعيد  مب�رك  ول�سع�دة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  املهريي  م�يد  بن  اأحمد  �سيف 
ال�س�م�سي و�سع�دة نبيل �س�لح الظ�هري مل� يبذلونه من جهود يف �سبيل تدعيم 
اأوا�سر التع�ون بني الدار واملوؤ�س�س�ت الع�ملة يف الإم�رة، معربة عن اأمله� يف 
�س�لح  نبيل  �سع�دة  ق�ل  ج�نبه،  من  املرجوة.  اأهدافه  التع�ون  هذا  يحقق  اأن 
الظ�هري “ت�أتي هذه املذكرة مت��سي�ً مع �سي��س�ت دار زايد للرع�ية الأ�سرية 
اإىل تعزيز تلحم املجتمع الإم�راتي وانطلق�ً من الأ�سرة بو�سفه�  الرامية 
املوؤ�س�سة الجتم�عية الأوىل، حيث اإن متكني وتدريب م�نحي الرع�ية يف الدار 
اأولوية ق�سوى، فيم� ن�سعى لل�ستف�دة من اخلربات الرتبوية التخ�س�سية يف 

املج�ل الأ�سري مع موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية”.
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن حممد يعني اأربعة مديرين تنفيذيني يف حكومة دبي

•• دبي-وام: 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 
يف  تنفيذيني  اأربعة مديرين  بتعيني   2018 ل�سنة  و45  و44،  و43،   ،42 اأرق���م  املجل�س  ق��رارات 

حكومة دبي.
ون�س القرار رقم 42 على تعيني هند عبيد خليفة الغ�سي�س املري، ُمديراً تنفيذي�ً ملعهد دبي العق�ري، 
ال�ستثم�ر  واإدارة  ت�سجيع  لقط�ع  تنفيذي�ً  ُمديراً  را�سد،  علي  م�جدة  تعيني  على   43 رقم  والقرار 

العق�ري بدائرة الأرا�سي والأملك.
الت�سجيل  لقط�ع  تنفيذي�ً  ُمديراً  امل��ري،  تعيني م�جد �سقر عبداهلل  44 على  رقم  القرار  ن�ّس  كم� 
واخلدم�ت العق�رّية بدائرة الأرا�سي والأملك، والقرار رقم 45 على تعيني حممد علي حممد بن 
خليفه البدواوي، ُمديراً تنفيذي�ً لقط�ع الدعم املُوؤ�ّس�سي ب�لدائرة ذاته�، على اأن ُيعمل بتلك القرارات 

من ت�ريخ �سدوره�، وُتن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�صفرية الدولة ت�صارك يف الحتفال بالعيد الوطني لإ�صبانيا
•• مدريد -وام:

�سفرية  العتيبة  ع��ب��داهلل  ح�سة  ال��دك��ت��ورة  ���س��ع���دة  ���س���رك��ت 
الدولة لدى اململكة ال�سب�نية ، يف الحتف�ل ب�لعيد الوطني 
ملك  ال�س�د�س  فيليب  امللك  ل��دع��وة  تلبية  وذل��ك  لإ�سب�ني�، 
بيدرو  دولة  بح�سور  وذلك  ليتي�سي�،  امللكة  وقرينته  اإ�سب�ني� 
اأع�س�ء احلكومة،  الإ�سب�نية وك�فة  �س�ن�سيز رئي�س احلكومة 
اإ�سكوديرو  ج�رثي�  وبيو  النواب  جمل�س  رئي�سة  ب��ستور  واأن��� 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����س��ي��وخ وع���دد ك��ب��ري م��ن اأع�����س���ء جمل�سي 
النواب وال�سيوخ وروؤ�س�ء البعث�ت الدبلوم��سية املعتمدة لدى 
الوزارات  امل�سوؤولني من  اإىل عدد من كب�ر  اململكة ب�لإ�س�فة 

الإعلم  وو�س�ئل  الإ�سب�نية  ب�ململكة  املختلفة  والقط�ع�ت 
املحلية والدولية.

وبهذه املن��سبة نقلت �سع�دة ال�سفرية الدكتورة ح�سة العتيبة 
اإىل   - الإ�سب�ين  امللكي  ب�لق�سر  اأقيم  ال��ذي   - احلفل  خ��لل 
ال�سديقة  اإ�سب�ني�  و�سعب  وحلكومة  ال�س�د�س  فيليب  امللك 
حتي�ت وتهنئة �س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
“حفظه اهلل” و�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد  رئي�س الدولة 
بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�س�حب  “رع�ه  دب��ي  ح�كم 
زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات 
امل�سلحة ومتني�تهم للمملكة ال�سب�نية ملك� وحكومة و�سعب� 

املزيد من التقدم والزده�ر.
من ج�نبه �سكر امللك فيليب ال�س�د�س �سع�دة ال�سفرية العتيبة 
قي�دة  ج�نب  من  اإليه  نقلته�  التي  والتهنئة  ح�سوره�  على 
ال�سمو  ل�س�حب  العميق  و���س��ك��ره  حت��ي���ت��ه  وحمله�  ال��دول��ة 
“حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س���ح��ب  اهلل” 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي “رع�ه 
اآل نهي�ن ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  اهلل” و�س�حب 
عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�سلحة مثني� على 
العلق�ت الوطيدة التي جتمع البلدين ال�سديقني ومتمني� 

حلكومة و�سعب دولة الإم�رات مزيدا من التقدم والزده�ر.

املكتب الإعلمي حلكومة دبي ينظم برناجما تدريبيا لأع�صاء جلنة دبي للت�صال اخلارجي يف بروك�صل
•• دبي -وام:

البلجيكية  ال��ع������س��م��ة  يف  ت����ب����داأ 
“الثنني”  غ������دا  “بروك�سل” 
امللكي  امل���ع���ه���د  م����ع  وب����ل���ت���ع����ون   ،
للعلق�ت الدولية اإيغمونت، اأعم�ل 
الربن�مج التدريبي حول الت�س�ل 
“جلنة  لأع�������س����ء  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
وهو  اخل�رجي”،  ل��لت�����س���ل  دب���ي 
اخل�رجية  التدريبية  الربامج  اأول 
الإعلمي  امل��ك��ت��ب  ي��ن��ظ��م��ه���  ال��ت��ي 
حلكومة دبي للجنة التي اأعلن عن 
ال�سمو  �س�حب  بح�سور  اإطلقه� 
اآل مكتوم،  ال�سيخ حممد بن را�سد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء ح�كم دبي، رع�ه اهلل، خلل 
“خميم دبي الإعلمي” يف املرموم 
وك�������س���ف خلله  امل��������س���ي  م�����ر�����س 
املب�درات  من  جمموعة  عن  املكتب 
الرامية اإىل تعزيز ر�س�لة دبي اإىل 
وبخط�ب  مبتكرة  ب�أ�س�ليب  الع�مل 
وتوجه�ته�  دب��ي  طموح�ت  يعك�س 
وت�ستمر  امل�ستقبل.  نحو  الري�دية 
اأعم�ل الربن�مج حتى الث�من ع�سر 
و�ستت�سمن  اجل������ري  ال�����س��ه��ر  م���ن 
املح��سرات  م��ن  مكثفة  جمموعة 
وور�������س�������ت ال���ع���م���ل وال���ت���دري���ب����ت 
معهد  �سيقدمه�  وال��ت��ي  العملية 
اأ�سهر  اأح�����د  وه����و  “اإيغمونت”، 
على  املتخ�س�سة  البحثية  املع�هد 
الع�مل، ومن خلل نخبة  م�ستوى 
الب�رزين  وامل�سوؤولني  اخل��رباء  من 
ال�����ذي�����ن ���س��ي�����س��ت��ع��ر���س��ون خ���لل 
التدريب درو�س�ً م�ستف�دة اكت�سبوه� 
عرب املن��سب الدولية العديدة التي 
تقلدوه�، بينم� �سيرتكز الربن�مج 
ع��ل��ى ���س��ق��ل ق�����درات امل�����س���رك��ني يف 
ال�سرتاتيجي  الت�������س����ل  جم�����ل 
وال�������ذي مي���ث���ل ال����ي����وم اأح������د اأه����م 
الدول  به�  تعنى  ال��ت��ي  القط�ع�ت 
املتقدمة لدعم توجه�ته� التنموية 
ال��ط��م��وح��ة. واأع���رب���ت ���س��ع���دة منى 
غ���من امل���ّري، امل��دي��ر ال��ع���م للمكتب 
الإعلمي حلكومة دبي، عن اعتزاز 
املكتب ب�إطلق هذه املب�درة مب� له� 
م���ن اأه�����داف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مهمة 
الر�سيدة  القي�دة  تطلع�ت  ت��واك��ب 
مل�ستقبل التنمية يف دبي، وتقديره� 
اللجنة  اأع�������س����ء  جل��م��ي��ع  ال��ك���م��ل 
ك�سرك�ء يف ت�أكيد ري�دة دبي ودولة 
للتنمية  متميز  كنموذج  الإم����رات 
�سع�دة  ت��ع��ل��ي  ال���ت���ي  امل�������س���ت���دام���ة 
مب�  اأولوي�ته�،  مقدمة  يف  املجتمع 
نقل  على  ق���درة  م��ن  ذل��ك  يتطلبه 
�سورة وا�سحة عن دبي وم� و�سلت 
اإحدى  اجن����زات جعلته�  م��ن  اإل��ي��ه 

للرئي�س  ن����ئ���ب����ً  ف��ي��ه  ع��م��ل  ال�����ذي 
ورئي�س  امل�لية  لل�سوؤون  التنفيذي 
رئي�س�ً  عمل  كم�  التمويل،  عملي�ت 
الت�بع  ال��ت��ح��ك��ي��م  مل��رك��ز  ت��ن��ف��ي��ذي���ً 
مل��رك��ز دب���ي امل����يل ال��ع���مل��ي، وكذلك 
نظ�م  مل�����ب������درة  ت���ن���ف���ي���ذي����ً  رئ���ي�������س����ً 
التزامنية  الإلكرتونية  املدفوع�ت 

“RAPID” الت�بعة للمركز. 
اإدارة  م������دي������ر  ب��������ق�������ر،  ه�����ن�����د   -
املكتب  واحلوكمة،  ال�سرتاتيجية 
وتتوىل  دب���ي،  حلكومة  الإع��لم��ي 
وتطوير  تخطيط  عملي�ت  ق��ي���دة 
املكتب  يف  ال��ع��م��ل  ا���س��رتات��ي��ج��ي���ت 
تطبيقه�  وم���ت����ب���ع���ة  الإع�����لم�����ي، 
ور�سد نت�ئجه�، ومت�بعة موؤ�سرات 
املكتب،  ملوظفي  الأ�س��سية  الأداء 
اكت�سبته�  ك���ب���رية  خ����ربة  ومت���ل���ك 
ال��ع��دي��د من  م��ن خ���لل عمله� يف 
ومنه�  املرموقة  الع�ملية  املوؤ�س�س�ت 
“اإيرن�ست اأند يونغ” وبنك “بي اإن 

بي ب�ريب�”. 
التدريبي  ال���ربن����م���ج  و���س��ي��ت��ن���ول 
معهد  تقدميه  على  ي�سرف  ال��ذي 
قوالب  معمقة  وبنظرة  اإيغمونت، 
خم���ت���ل���ف���ة م�����ن ا����س���رتات���ي���ج���ي����ت 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل��ط��ب��ق��ة  الت�����س���ل 
لبد  التي  املهمة  والعن��سر  ع�ملي 
اأن توؤخذ يف احل�سب�ن عند التوا�سل 
م��ع ال��ع���مل اخل���رج��ي، حيث �سيتم 
ال��ن��ج���ح يف  ال��ت��ط��رق اإىل ع���وام���ل 
اإج��راوؤه��� مع  يتم  التي  الت�س�لت 
وا�سرتاتيجي�ت  ع���مل��ي��ة  اأط�������راف 
والتقني�ت  ال�سمعة،  وحم�ية  بن�ء 
توظيفه�  وا�سرتاتيجي�ت  الرقمية 
وال�ستف�دة من اإمك�ن�ته� ب�لأ�سلوب 
النت�ئج  حت��ق��ي��ق  ي�����س��م��ن  ال������ذي 
اأ�س�ليب  ع��ل��ى  ع���لوة  امل�����س��ت��ه��دف��ة، 
اأوق�ت  يف  الت�����س���ل  عملي�ت  اإدارة 
الأزم�ت والطوارئ، مع ا�ستعرا�س 
ع��دد م��ن درا���س���ت احل���ل��ة للتعرف 
على الدرو�س امل�ستف�دة من جت�رب 
اأن  ُي���ذك���ر  امل���ج����ل.  ذات  ���س���ب��ق��ة يف 
الإعلمي  امل��ك��ت��ب  ب���ني  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
“اإيغمونت”  ومعهد  دبي  حلكومة 
حيث  امل��������س���ي  م����ر����س  اإىل  ي���ع���ود 
التقت �سع�دة منى املّري مع املدير 
اإىل  زي���رت��ه���  ال��ع���م للمعهد خ��لل 
اللق�ء  خ���لل  مت  ح��ي��ث  ب��روك�����س��ل 
يقدمه�  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  م��ن���ق�����س��ة 
بتعزيز  املعنية  تلك  ل�سيم�  املعهد 
ال��ت��وا���س��ل، وبحث  ا���س��رتات��ي��ج��ي���ت 
ف�����ر������س ال�����ت�����ع������ون امل���م���ك���ن���ة بني 
اجل�نبني لل�ستف�دة من اخلربات 
من  يقدمه  وم���  للمعهد  ال��ك��ب��رية 
املو�سوع�ت  اأب���رز  ين�ق�س  حمتوى 

املعنية مب�ستقبل الع�مل.

واأ�سرعه�  الع�مل تقدم�ً  اأكرث مدن 
“ي�سطلع  امل������ّري:  وق����ل���ت  من�����واً. 
موقعه،  يف  ك���ل  ال��ل��ج��ن��ة،  اأع�������س����ء 
مب�سوؤولي�ت كبرية �سمن عدد من 
اأه���م ال��ق��ط���ع���ت احل��ي��وي��ة يف دبي، 
جتعلهم  م�����س��وؤول��ي���ت��ه��م  وط��ب��ي��ع��ة 
املجتمع  م����ع  الح���ت���ك����ك  دائ����م����ي 
ال�سرك�ء  خ��لل  م��ن  ���س��واء  الع�ملي 
يف الداخل اأو املح�فل الدولية التي 
ي�س�ركون فيه� خ�رج الدولة، ونحن 
الربن�مج،  ه��ذا  خ��لل  م��ن  ن�سعى 
الطلع  اإىل  ل��ل��ج��ن��ة،  الأول  وه���و 
تعزز  ع�ملية  وخ���ربات  جت���رب  على 
متك�ملة  ���س��ورة  نقل  على  قدرتن� 
اإجن�����زات  ح���ول  متن�غمة  ب��ر���س���ل��ة 
التطوير  لآف��������ق  وروؤي����ت����ه�����  دب�����ي 
وال�سم�ت  املج�لت،  خمتلف  �سمن 
الأ�س��سية التي جتعل منه� منوذج�ً 
ملدن امل�ستقبل”. واأكدت املدير الع�م 
دبي  حلكومة  الإع��لم��ي  للمكتب 
مل�  اإي��غ��م��ون��ت،  ملعهد  امتن�نه�  ب���ل��غ 
اأبداه من تع�ون كبري يف اإط�ر هذا 
اأهم  ك�أحد  دوره  مثّمنًة  الربن�مج، 
والع�مل  اأوروب���  يف  البحثية  املراكز 
على  حري�سون  “نحن  ..وق���ل��ت: 
التع�ون مع اأكرب املع�هد واملوؤ�س�س�ت 
املتخ�س�سة  والأك���دمي��ي��ة  البحثية 
حول الع�مل، وكذلك اختي�ر نخبة 
التج�رب  اأ���س��ح���ب  املتحدثني  م��ن 
غني�ً  ر�سيداً  ت�سكل  والتي  امللهمة 
ي�ستخل�سوا  اأن  للم�س�ركني  ميكن 
منه ن�س�ئح واأفك�ر تخدم اأهدافهم 
ج�سور  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  وت���ع���ي���ن���ه���م 

توا�سلهم مع الع�مل”. 
ال�سفري  �سع�دة  اأع���رب  ج�نبه،  م��ن 
الع�م  امل����دي����ر  ف���ريب���ي���ك����،  ج����وه�����ن 
الدولية  للعلق�ت  امللكي  للمعهد 
للمكتب  ت��ق��دي��ره  ع���ن  اإي��غ��م��ون��ت 
الإعلمي حلكومة دبي و�سعيه اإىل 
املوؤ�س�س�ت  م��ع  التع�ون  ج�سور  م��د 
واملع�هد الدولية املتخ�س�سة وق�ل: 
اأن  اإيغمونت  معهد  يف  “ي�سعدن� 
يجمعن� التع�ون ب�ملكتب الإعلمي 
حلكومة دبي واأن يكون بدايته هذا 

ال����س���ت���ث���م����ر وي���ع���م���ل م����ن خ���لل 
ه����ذا امل���وق���ع ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اأه�����داف 
مك�نة  بتعزيز   2021 دب��ي  خطة 
القت�س�د  خ����رط���ة  ع��ل��ى  الإم��������رة 
الع�ملية كوجهة مف�سلة لل�ستثم�ر 
امل��ب������س��ر وحم����ور رئي�س  الأج��ن��ب��ي 
ال��ع���مل��ي ع��رب الرتويج  ل��لق��ت�����س���د 
دبي  يف  املت�حة  ال�ستثم�ر  لفر�س 
وال��ت��ع��ري��ف ب��ه���، وه���و اأي�����س��� ن�ئب 
لوك�لت  الدولية  اجلمعية  رئي�س 
“وايب�”،  ال����س���ت���ث���م����ر  ت�����روي�����ج 
بن  حمدان  ل�مركز  الع�م  والأم���ني 
حممد مل�ستقبل ال�ستثم�ر، وع�سو 
�سبكة خرباء “املنتدى القت�س�دي 

الع�ملي. 
- م�جد ال�سويدي، املدير الع�م لكل 
ل��لإع��لم ومدينة  دب��ي  من مدينة 
دبي  ومدينة  لل�ستوديوه�ت  دب��ي 
للإنت�ج، جزء من جمموعة تيكوم، 
وُيعد من القي�دات املوؤثرة يف املج�ل 
الثلث  امل���دن  متثل  اإذ  الإع��لم��ي 
التجمع الإعلمي الأكرب من نوعه 
كربى  م��ن  ت�سمه  مب���  املنطقة  يف 
العربية  الإع���لم���ي���ة  امل��وؤ���س�����س���ت 
والع�ملية. ويتمتع ال�سويدي بخربة 
كبرية يف جم�ل امل�س�ريع الإبداعية 
من  كذلك  �سغل  حيث  املتخ�س�سة 
قبل من�سب املدير الع�م ملدينة دبي 
ل��لإن��رتن��ت وم��دي��ن��ة دب��ي للتعهيد 

الع�سوتني يف املجموعة.
امل�����دي�����ر  ال�����������س�����ري�����ف،  ج������م�������ل   -
ب�سلطة  امل�لية  لل�سوؤون  التنفيذي 
ورئي�س  الإب��داع��ي��ة  دب��ي  جممع�ت 
للإنت�ج  دب���ي  جل��ن��ة  اإدارة  جمل�س 
ال����ت����ل����ف����زي����وين وال�������س���ي���ن���م����ئ���ي، 
ان�سم�مه  م��ن��ذ  ال�����س��ري��ف  ي��وا���س��ل 
الإبداعية  امل��ج��م��ع���ت  �سلطة  اإىل 
جم��م��وع��ة ت��ي��ك��وم ل��ل���س��ت��ث��م���ر يف 
ت�أكيد  على  العمل   ،2002 ال��ع���م 
م��وق��ع دب���ي ك��م��رك��ز اإع��لم��ي رائد 
مبوا�سف�ت ع�ملية، كم� ك�ن له دوره 
الأفلم  من  العديد  ا�ستقط�ب  يف 
دبي  يف  للت�سوير  الكربى  الع�ملية 
 – امل�ستحيلة  “املهمة  اأبرزه�  ومن 

ال��ع��دي��د م���ن اخلطط  يف ���س��ي���غ��ة 
وامل�����ب������درات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ذات 
املجتمع  ع��ل��ى  الإي��ج���ب��ي  ال��ت���أث��ري 
اأبرزه�  وم���ن  الإم�������رة  وم�ستقبل 

 .”2021 دبي  “خطة 
- خولة املهريي، الن�ئب التنفيذي 
ال�سرتاتيجية  ل��ق��ط���ع  ل��ل��رئ��ي�����س 
بهيئة  احل����ك����وم����ي  والت�����������س������ل 
كهرب�ء ومي�ه دبي، وهي تقوم من 
خ��لل ه��ذا امل��وق��ع ب���دور ح��ي��وي يف 
والتعريف  الهيئة  اأه���داف  حتقيق 
ب�����إجن�����زات����ه�����، مب����� مي��ث��ل��ه قط�ع 
ال���ط����ق���ة م���ن اأه���م���ي���ة ك����أح���د اأه���م 
لتوجه�ت  ال���داع���م���ة  ال���ق���ط����ع����ت 
دب���ي ال��ت��ن��م��وي��ة ل���س��ي��م��� يف جم�ل 
وم�س�در  الأخ���������س����ر  الق���ت�������س����د 
الط�قة النظيفة واملتجددة. تتمتع 
ط��وي��ل��ة طورته�  ب��خ��ربة  امل���ه���ريي 
ال�سرتاتيجي  الت�س�ل  جم���ل  يف 
لأكرث من 19 ع�م�ً توّلت خلله� 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��ه���م 
ل���لت�������س����ل يف ع�����دد م����ن امل���واق���ع 
واخل��سة  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س���ت 
املهمة ومنه� مكتب رئ��سة جمل�س 
لإم�رة  التنفيذي  املجل�س  ال��وزراء، 
العديد  امل��ه��ريي  �سغلت  كم�  دب���ي، 
يف  القي�دية  الإداري���ة  املن��سب  من 
ومنه�  كربى  اقت�س�دية  موؤ�س�س�ت 

دبي الق�ب�سة، واإيبكو، واإينوك.
- مل���ي����ء خ������ن، م���دي���رة ن������دي دبي 
ال�سخ�سي�ت  م�����ن  ل���ل�������س���ي���دات، 
�س�حبة  الإم�����رات����ي����ة  ال��ن�����س���ئ��ي��ة 
الإ���س��ه���م���ت يف دع���م ق����درات امل���راأة 
متكنه�  التي  ب�ملقوم�ت  واإم��داده��� 
للقي�م  اإم���ك����ن����ت���ه����  ت���ط���وي���ر  م����ن 
على  والجتم�عي  الأ�سري  بدوره� 
ال��وج��ه الأم��ث��ل ب��ت��وف��ري جمموعة 
من الربامج التدريبية والتثقيفية 
اإ�س�فة  للمراأة،  خ�سي�س�  امل�سممة 
الأن�سطة  مم���ر���س��ة  يف  دعمه�  اإىل 
الري��سية، عرب مب�درات عدة، ومن 
لرئي�سة  ك��ن���ئ��ب��ة  من�سبه�  خ���لل 
دبي  مبجل�س  امل����راأة  ري������س��ة  جلنة 
ك��م��� عملت م��ن خلل  ال��ري������س��ي، 

م�س�ركة  اإىل  ال���ه����دف  ال��ربن���م��ج 
والتج�رب مع نخبة من  اخل��ربات 
اأن  ونرجو  التنفيذيني  امل�سوؤولني 
ي��ك��ون ل��ه��ذا ال��ت��ع���ون اأث���ره الطيب 
يف حتقيق اأهدافهم ال�سرتاتيجية 
واأدواره������������م ال���ت���ي ي�����س��ه��م��ون من 
خلله� يف دعم غ�ي�ت التطوير يف 

جمتمعهم “. 
الربن�مج  ت�سميم  يف  ُروع����ي  وق���د 
ليكون  الراهنة  املرحلة  متطلب�ت 
التي  ال�سريعة  للخطوات  م��واك��ب���ً 
امل�ستقبل،  ن���ح���و  دب�����ي  ت���ت���خ���ذه���� 
و���س��ي��ت��ن���ول ع��ل��ى م���دار اأرب��ع��ة اأي�م 
جم��م��وع��ة م��ن امل��و���س��وع���ت املهمة 
ال�ستب�قي،  التفكري  اأ�س�ليب  مثل 
وعوامل جن�ح الت�س�ل الفّع�ل على 
وكيفية  ال���س��رتات��ي��ج��ي،  امل�����س��ت��وى 
املتغريات  م���ن  ب��ك��ف���ءة  ال��ت��ع���ط��ي 
ت�ستدعيه  وم����  امل��ح��ي��ط��ة،  ال��ع���مل��ي��ة 
الت�أثري  ح����د  رف�����ع  �����س����رورة  م����ن 
تداعي�ت  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  وال���ق���درة 
�سلبي�ته�  لتف�دي  ال��ت��ح��ولت  تلك 
وتوظيف الإيج�بي من نت�ئجه� يف 
خدمة اأهدافن� وت�أكيد قدرتن� على 
جلنة  حت��دي���ت.  وت�سم  اأي  جت����وز 
دبي للت�س�ل اخل�رجي جمموعة 
من القي�دات التنفيذية يف عدد من 
اجله�ت الرئي�سية احلكومية و�سبه 
تتمتع  والتي  واخل��سة  احلكومية 
قوي  وح�����س��ور  ا�سرتاتيجي  بثقل 
يف الأ����س���واق اخل���رج��ي��ة ال��ت��ي ُتعد 
املرحلة  دب��ي خ��لل  اهتم�م  حم��ور 
املقبلة، وذلك بهدف توحيد ر�س�ئل 
الإم�رة التي ينقله� م�سوؤولوه� اإىل 
الع�ملي خلل  الإع��لم  الع�مل عرب 
والدولية،  الإقليمية  م�س�رك�تهم 
وال�����س����ت����ف�����دة م�����ن خ����ربات����ه����م يف 
ت���وظ���ي���ف ال���ظ���ه���ور الإع�����لم�����ي يف 
مع  م��وؤث��رة  توا�سل  قنوات  تطوير 

الأ�سواق الع�ملية.
بروك�سل  اإىل  اللجنة  وف��د  وي�سمل 

كًل من: 
الرئي�س  ال������ق������رق�������وي،  ف����ه����د   -
لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

بروتوكول ال�سبح” 2011 بطولة 
النجم الع�ملي توم كروز.

ال���رئ���ي�������س  ب����وح����م����ي����د،  ه��������دى   -
دب���ي  ل���ل���ت�������س���وي���ق يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
خلل  من  قدمت  حيث  الق�ب�سة، 
اإىل  ان�سم�مه�  وم��ن��ذ  امل��وق��ع  ه��ذا 
املجموعة يف الع�م 2006 العديد 
ال�سرتاتيجية  امل���������س�����ري����ع  م�����ن 
ال��ت��ي ح����ذت ال��ع��دي��د م��ن اجلوائز 
و�س�همت يف ت�أكيد مك�نة املجموعة 
القت�س�دية  الكي�ن�ت  اأك��رب  �سمن 
�س�ركت  وق������د  وع�����مل����ي�����ً.  ع����رب����ي�����ً 
بوحميد خلل م�سواره� املهني يف 
للعديد  املوؤ�س�سية  الهوية  تطوير 
من املوؤ�س�س�ت القت�س�دية الكربى 
يف دبي وك�ن له� اإ�سه�مه� املحوري 
اأه���داف خطط  واإجن����ح  يف تطوير 
ب��ه���. - عقيل  ال���رتوي���ج اخل������س��ة 
ك�ظم، الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون 
اإحدى  نخيل؛  ب�سركة  ال��ت��ج���ري��ة، 
اأهم �سرك�ت التطوير العق�ري على 
م�ستوى املنطقة، مب� له� من اإ�سه�م 
وخططته�  دب���ي  روؤي����ة  حت��ق��ي��ق  يف 
يتمتع   .2021 ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ك�ظم بخربة طويلة متتد اإىل نحو 
20 ع�م�ً يف عدد من التخ�س�س�ت 
امل�س�ريع،  اإدارة  ومنه�  القت�س�دية 
واإدارة املوارد الب�سرية، والتخطيط 
املخ�طر،  وت��ق��ي��ي��م  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
ع������لوة ع���ل���ى ال���ق���ط����ع ال���ع���ق����ري، 
ال�سغرية  امل�����س���ري��ع  دع���م  وجم�����ل 

واملتو�سطة. 
الأمني  م�س�عدة  م��ريان،  ع�ئ�سة   -
الع�م لقط�ع الإدارة ال�سرتاتيجية 
الع�مة  الأم������ن�����ة  يف  واحل���وك���م���ة 
دبي،  لإم�����رة  التنفيذي  للمجل�س 
النواحي  على  م�سوؤولي�ته�  وتركز 
ال�سرتاتيجية للمجل�س التنفيذي 
ال�سرتاتيجية،  ال�سوؤون  وجمل�س 
التخطيط  جم�������ل  يف  وك�����ذل�����ك 
ال�سي��س�ت  و���س��ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
وله�  واحل���وك���م���ة،  الأداء  واإدارة 
العمل  ع���م��� يف   16 ت��ن���ه��ز  خ���ربة 
م���ن خلله�  ���س���ه��م��ت  احل��ك��وم��ي 

للمراأة  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  يف  دوره������� 
يف  امل���راأة  اإ�سه�م  م�ستوى  رف��ع  على 
والقت�س�دية.  الجتم�عية  احلي�ة 
م�سروع  م��دي��ر  ����س���رف،  ع���م���ران   -
الإم�رات ل�ستك�س�ف املريخ مبركز 
حم��م��د ب���ن را����س���د ل��ل��ف�����س���ء، وهو 
ميثل اجليل اجلديد من القي�دات 
ال�س�بة الإم�راتية التي اأوكلت اإليه� 
الأ�س��سية  ال��ل��ب��ن���ت  و���س��ع  م��ه��م��ة 
التطوير  وخطط  ل�سرتاتيجي�ت 
امل�ستقبلية لدبي ودولة الإم�رات يف 
على  الق�ئمة  التطويرية  املج�لت 

العلوم واملعرفة. 
ودعم  ب�����إدارة  وفريقه  �سرف  يقوم 
مبهمة  املعنية  املختلفة  الأن�سطة 
ا�ستك�س�ف املريخ واكت�س�ف الفر�س 
التي ميكن اأن تخدمه� من خلله� 
ت���ل���ك امل���ه���م���ة يف ت���ع���زي���ز جم�����لت 
ال��ت��ن��م��ي��ة الإم�����رات����ي����ة ع��ل��ى وجه 
م�سوؤولية  ���س��رف  ت����وىّل  ال��ع��م��وم. 
اإدارة  ن����ظ�����م  وت���ط���ب���ي���ق  ت���ط���وي���ر 
التحكم والبي�ن�ت اخل��سة ب�لقمر 
�س�ت1-”  “دبي  ال����س���ط���ن����ع���ي 

و”دبي �س�ت2-”. 
رئ��ي�����س ق�سم  امل����زروع����ي،  اأح���م���د   -
الع�مة  الإدارة  الإع��لم��ي،  الإب���داع 
لإ����س���ع����د امل��ج��ت��م��ع، ���س��رط��ة دب���ي، 
التنفيذية  ال���ق���ي����دات  م���ن  وي���ع���د 
اخت�س��س�ته�  تعك�س  التي  ال�س�بة 
العمل  منظومة  فكر  تطور  م��دى 
ب�����س��ورة ع�مة،  دب���ي  احل��ك��وم��ي يف 
اإدارة  اخت�س��س�ته  تت�سمن  حيث 
املواد الإعلمية التي تعك�س �سورة 
���س��رط��ة دب���ي وج��ه��وده��� يف خدمة 
م�سوؤولي�ته  على  ع��لوة  املجتمع، 
الإعلمية  الإدارة  جلنة  يف  ع�سو 

للأزم�ت والطوارئ. 
اإدارة  مدير  املن�سوري،  ع��ب��داهلل   -
الإعلمي  املكتب  املوؤ�س�سي،  الدعم 
حلكومة دبي وله خربة تزيد على 
العديد  خ��لل��ه���  �سغل  ع���م���ً   15
من  عدد  يف  القي�دية  املن��سب  من 
يف  ال��ب���رزة  القت�س�دية  املوؤ�س�س�ت 
دبي ومنه� مركز دبي امل�يل الع�ملي 

�ضمن جناح  حكومة دبي الذكية

ر  تعر�ض اأحدث خدماتها الذكية يف  جيتك�ض 2018 الأوقاف و�صوؤون الق�صّ
•• دبي-الفجر: 

و�سوؤون  الأوق���ف  موؤ�س�سة  ت�س�رك 
“اأ�سبوع  فع�لي�ت  يف  بدبي  ر  الق�سّ
حيث   ،”2018 للتقنية  جيتك�س 
���س��م��ن جن�ح  امل���وؤ����س�������س���ة  ت���ع���ر����س 
الذكية”، جمموعة  دبي  “حكومة 
الذكية  خ���دم����ت���ه����  اأح��������دث  م����ن 
اإج����راءات  ت�سهيل  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 
امل���ت���ع����م���ل���ني م����ع امل���وؤ����س�������س���ة عرب 
حتديث  يف  التكنولوجي�  م��واك��ب��ة 
مف�هيم  وت���ط���ب���ي���ق  اخل������دم�������ت 

م��ن اخلدم�ت  ب���ق���ت��ه��� اجل���دي���دة 
اخل�سو�س  وج���ه  وع��ل��ى  ال��ذك��ي��ة، 
تلك املوجهة ملتع�مليه� من الق�سر 
اإط�ر  وم���ن يف ح��ك��م��ه��م، وذل���ك يف 
التحول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تطبيقه� 
ال��رق��م��ي ال���ذك���ي وح��ر���س��ه��� على 
اإ���س��ع���د امل��ت��ع���م��ل��ني. وت�����س��م��ل هذه 
اخلدم�ت، طلب�ت ال�سرف اخل��سة 
املن�فع  ك�سرف  ب�أنواعه�  ب�لق�سر 
وال�سحية  وال�سكنية  التعليمية 
اأر�سدة  من  ال�سرف  اأو  والعينية، 
ال��ق�����س��ر، وط���ل���ب����ت  ر���س���ئ��ل عدم 

جنب�ً اإىل جنب مع قط�ع�ت الواقع 
امل���ع���زز والف����رتا�����س����ي، واإن���رتن���ت 
�سمن  الذكي  والت�سنيع  الأ�سي�ء، 
جم���م���وع���ة ال���ق���ط����ع����ت الأرب����ع����ة 
ن�سخة  ي�ستهدفه�  التي  الرئي�سية 

جيتك�س 2018.  
الأمني  امل��ط��وع،  علي  �سع�دة  واأك���د 
و�سوؤون  الأوق������ف  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ع���م 
من  ت�سعى  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  ��ر،  ال��ق�����سّ
“اأ�سبوع  يف  م�����س���رك��ت��ه���  خ�����لل 
امل�س�همة  اإىل  للتقنية”  جيتك�س 
املتمثلة  روؤي��ة احلكومة  يف حتقيق 

من  الوقفية  الربامج  يف  امل�س�ركة 
التربع عرب  توفري خ��سية  خلل 

التطبيق الذكي اخل��س به�.

التحول الرقمي يف املدن الذكية
 وت�������س���ه���م امل���وؤ����س�������س���ة م����ن خ���لل 
تعر�سه�  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  خ��دم���ت��ه��� 
يف  للتقنية”  جيتك�س  “اأ�سبوع  يف 
الذكية  احلكومة  مقوم�ت  حتقيق 
املدينة  ل��ت��ك��ون  دب���ي  ودع����م روؤي�����ة 
وذلك  الع�مل،  والأ�سعد يف  الأذك��ى 
من خلل مواكبة اأحدث توجه�ت 

احلوكمة الذكية.
وت���أت��ي م�����س���رك��ة امل��وؤ���س�����س��ة يف هذا 
احلدث الع�ملي املتخ�س�س ب�أحدث 
الذكية،  واخل����دم�����ت  الب���ت���ك����رات 
على  املتوا�سل  حر�سه�  لرتجمًة 
وتعزيز  خ���دم����ت���ه����  يف  الب���ت���ك����ر 
ت���وا����س���ل���ه���� م�����ع اجل����م����ه����ور عرب 
تخت�سر  ذكية  وتطبيق�ت  من�س�ت 
النت�ئج  وحت��ق��ق  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
املن�سودة وت�سعد املتع�ملني، خ��سًة 
ال���ع����م من  ه����ذا  ت��رك��ي��ز دورة  م���ع 
الذكية،  امل��دن  قط�ع  على  جيتك�س 

الطلب�ت  م���ن  وغ���ريه����  امل��م���ن��ع��ة، 
وتب�سيطه� عرب  التي مت حتديثه� 
بهدف  امل�ستمر  التحديث  عملي�ت 

اإ�سع�د املتع�ملني. 
للموؤ�س�سة  الذكية  اخلدم�ت  ومن 
الجتم�عي  البحث  خ��دم��ة  اأي�����س���ً 
فريق  قبل  من  امل�ستخدمة  الذكي 
الداخلي،  الج���ت���م����ع���ي  ال���ب���ح���ث 
و�سهولة  ���س��رع��ة  ت�����س��م��ن  وال���ت���ي 
رع�ية  اإج�������راءات  ت��ن��ف��ي��ذ  اأك����رب يف 
��ر ومت��ك��ي��ن��ه��م. ي�����س���ف اإىل  ال��ق�����سّ
لإمك�نية  املوؤ�س�سة  ا�ستحداث  ذلك 

اأن ت��ك��ون دب���ي امل��دي��ن��ة الأذك����ى  يف 
اإىل اأن  والأ�سعد يف الع�مل، م�سرياً 
ت�سهيل وتب�سيط اإجراءات ح�سول 
ي�سهم  اخل��دم���ت  ع��ل��ى  املتع�ملني 
اأ�س�ر  ال��ه��دف. كم�  ه��ذا  يف حتقيق 
الذكية  اخل��دم���ت  اأن  اإىل  امل��ط��وع 
مبختلف  املوؤ�س�سة  تقدمه�  ال��ت��ي 
للمتع�ملني على  توفره�  اإداراته�، 

مدار ال�س�عة.

باقات اخلدمات الذكية
امل��وؤ���س�����س��ة ع���ن حتديث  وك�����س��ف��ت 

الذكية  امل��دن  يف  الرقمي  التحول 
التي  ال��ذك��ي��ة  التطبيق�ت  وت��ب��ّن��ي 
اإجراءات  وتب�سيط  ت�سهيل  ت�سمن 
ل���ل���م�������س���ت���ف���ي���دي���ن من  اخل������دم������ة 
خمتلف  من  ول�سرك�ئه�  خدم�ته� 

القط�ع�ت.

اأكادميية دبي للم�صتقبل تطلق �صل�صلة جل�صات  عناوين امل�صتقبل
•• دبي - وام:

“عن�وين  ج��ل�����س���ت  ���س��ل�����س��ل��ة  للم�ستقبل  دب����ي  اأك����دمي���ي���ة  اأط��ل��ق��ت 
لتدريب  نوعه�  الأوىل من  اأكتوبر اجل���ري  �سهر  امل�ستقبل” خلل 
امل�ستقبلية �سمن حوارات  والعل�����مية  الت������قنية  ب�ملج�����لت  املهتمني 
مثل  ال��ن������س��ئ��ة،  ب�لتقني�ت  املتعلقة  اجل��وان��ب  تغطي  متخ�س�سة 
الذك�ء ال�سطن�عي والتع�ملت الرقمية والطب�عة ثلثية الأبع�د 

والربجمة.
وق�ل �سعيد القرق�وي مدير اأك�دميية دبي للم�ستقبل اإنه يف الوقت 
احليوية  القط�ع�ت  مت�س�رعة يف  تطورات  الع�مل  فيه  ي�سهد  الذي 
التي ترتبط بحي�ة الإن�س�ن ت�أتي �سل�سلة جل�س�ت “عن�وين امل�ستقبل” 
والآلي�ت  ال��روؤى  وطرح  امل�ستقبلية  التحدي�ت  على  ال�سوء  لت�سلط 

“اجلل�س�ت”  التي تعزز من ف�علية مواجهته� حيث تركز  املن��سبة 
على اأحدث الجت�ه�ت التكنولوجية والعلمية التي ت�سهم يف اإك�س�ب 
مواكبة  يف  منه�  ال�ستف�دة  م��ن  ومتكنهم  اأف�سل  فهم�ً  امل�س�ركني 

التغيريات املت�س�رعة وتطوير مه�راتهم امل�ستقبلية.
واأو�سح اأن اأك�دميية دبي امل�ستقبل متثل مركزاً لن�سر املعرفة لدعم 
جهود بن�ء امل�ستقبل وت�سعى من خلل مثل هذه اجلل�س�ت اإىل اإت�حة 
الفر�سة لأفراد املجتمع ل�ستك�س�ف الجت�ه�ت امل�ستقبلية واكت�س�ب 
احلثيثة  جهوده�  اإط����ر  يف  وذل��ك  حولهم  م��ن  للع�مل  اأف�سل  فهم 
رائ��د يف البتك�ر  الإم����رات كمركز ع�ملي  دب��ي ودول��ة  لتعزيز مك�نة 

وتبني التقني�ت احلديثة.
معرفة  لإث�����راء  امل�ستقبل”  “عن�وين  ج��ل�����س���ت  �سل�سلة  وت��ه��دف 
ب��ني نخبة من  امل�����س���رك��ني ع��رب احل����وار وت��ب���دل اخل����ربات والآراء 

الع�ملية ونخبة من  اخلرباء ميثلون اجله�ت احلكومية وال�سرك�ت 
ال�سب�ب لتعزيز مه�راتهم امل�ستقبلية.

التع�ملت  مثل  املهمة  املو�سوع�ت  من  العديد  اجلل�س�ت  وتتن�ول 
الطب�عة  وتقنية  احل��ك��وم��ي��ة  ع��ل��ى اخل��دم���ت  وت���أث��ريه���  ال��رق��م��ي��ة 
ال��غ��د و  ال��ي��وم واق���ع  اأف��ك���ر  الثلثية الأب��ع���د وحت��م��ل عن�وين مثل 
الذك�ء ال�سطن�عي م� بعد املدن الذكية وتقنية الطب�عة الثلثية 
الأبع�د: �سن�عة البتك�ر وا�ستك�س�ف الف�س�ء: من�سة لتطوير الدول 

والربجمة: قي�دة لغة امل�ستقبل.
“الأمن  بعنوان  امل�ستقبل  جل�س�ت  م��ن  الأوىل  اجلل�سة  وانطلقت 
ال�سيرباين: مل�ستقبل اأكرث ب�س�طة وا�ستدامة” ب�ل�سراكة مع �سرطة 
دبي التي �سهدت الإعلن ر�سمي� عن اإطلق جمموعة دبي للأمن 

الإلكرتوين التي ت�سكلت حديث�ً.
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•• اأبوظبي-الفجر:

ن����ف����ذت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
م����������ن خ�������������لل م��������رك��������ز ب�����ل�����دي�����ة 
ال�سرك�ء  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  ال�����س��ه���م��ة 
ب�  ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ني مم����ث����ل����ني 
وخفر  ال���������س����ح����راء،  )جم����م����وع����ة 
وترحيل  لإزال����ة  حملة  ال�����س��واح��ل( 
املهملة  “اللن�س�ت”  و  ال����ق����وارب 
ال�سي�دين  م��ي��ن���ء  يف  وامل���ه���ج���ورة 
احلملة  ه����ذه  وت����أت���ي  ال�������س���در.  يف 
مدينة  ب���ل���دي���ة  حل���ر����س  ت�����أك����ي����دا 
اأب��وظ��ب��ي و���س��رك���ئ��ه��� ع��ل��ى حم�ية 
ذاته  ال��وق��ت  ويف  ال��ب��ح��ري��ة  البيئة 
احل�س�ري  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  احل���ف����ظ 
ملدينة اأبوظبي و�سواحيه�، واأ�س�رت 
حملت  يف  م�ستمرة  اأن��ه���  البلدية 
اأ�سك�ل  ك���ف��ة  م��ن  امل��دي��ن��ة  تخلي�س 

اأنه�  البلدية  واأ���س���ف��ت  امل�سوه�ت. 
برتحيل  احل��م��ل��ة  خ����لل  جن��ح��ت 

17 ق���رب���ً، كم� ق���م ملك  و�سحب 
القوارب بتحريك واإزالة 50 ق�رب�ً 

ك��ج��زء م���ن م�����س���رك��ت��ه��م يف اإجن�����ح 
احل����م����ل����ة.      واأو����س���ح���ت البلدية 

القوارب  م��لك  م��ع  توا�سلت  اأن��ه��� 
لإزالة  ودع��وت��ه��م  توعيتهم  ب��ه��دف 
ق�مت  حيث  به�  والعن�ية  ال��ق��وارب 
بو�سع مل�سق�ت على  البلدية  فرق 
بهدف  واملهملة  املخ�لفة  ال��ق��وارب 
اتخ�ذ  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��لك��ه���  تنبيه 
ومنحتهم  ب�س�أنه�  ال��لزم  الإج���راء 
ب������داأت مرحلة  ث���م  ك����ف���ي���ة،  م��ه��ل��ة 
ال�سحراء  جمموعة  م��ع  التن�سيق 
وخ���ف���ر ال�������س���واح���ل ل��ل��ب��دء ب����إزال���ة 
القوارب بعد انته�ء املهلة املمنوحة 
بهذا ال�س�أن، ل �سيم� القوارب امللق�ة 
على الر�سيف. وت�أ�سف البلدية اأنه� 
املنظمة  وال��ل��وائ��ح  للقوانني  وف��ق���ً 
م�لية  خم�لفة  توجيه  اإىل  ت�سطر 
ل��ل��ق��وارب امل��ه��م��ل��ة ق��دره��� 3000 
اإىل حتميل م�لك  ب�لإ�س�فة  دره��م 
�س�حة  اإىل  ن��ق��ل��ه  ت��ك���ل��ي��ف  ال���ق����رب 

احل���ج���ز، وك���ذل���ك حت��م��ي��ل��ه غرامة 
دراه�������م   10 م�����ق�����داره������  ي����وم����ي����ة 
خم�س�سة ل�س�حة احلجز، لهذا ت�أمل 
القوارب  البلدية من جميع ملك 
عدم  وغريه�  وال�سي�رات  واملركب�ت 
ف����رتات طويلة  وت��رك��ه���  اإه��م���ل��ه��� 
ت�سويه  يف  ي�س�هم  مم���  عن�ية  دون 

ال��ع���م وتلويث  امل��ظ��ه��ر احل�����س���ري 
تتطلع  الإط����ر  ه��ذا  �سمن  البيئة. 
و�سرك�وؤه�  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
اإىل تعزيز قيم امل�سوؤولية املجتمعية 
وامل�س�همة يف �سون البيئة البحرية 
من  وال�سواطئ  امل�ئية  وال��واج��ه���ت 
القوارب  بعدم ترك  اللتزام  خلل 

اإىل  وحتويله�  ال��غ���رق��ة  اأو  املهملة 
ال�سواطئ  ج��م���ل  ت�سويه  يف  �سبب 
وبيئته� البحرية، داعية اإىل العن�ية 
امل�ستمرة ب�لقوارب اأو ترحيله� بعيدا 
الهتم�م  وك��ذل��ك  ال�����س��واط��ئ،  ع��ن 
وال�سواطئ  ل��ل��م��دن  ال��ع���م  ب�ملظهر 

واملرافق الع�مة.

•• دبي - وام: 

والدوليني  الإقليميني  اخل���رباء  م��ن   170 م��ن  اأك���رث  ���س���رك 
والأطب�ء يف اأعم�ل املوؤمتر الدويل الث�لث لأمرا�س الكبد الذي 
اجله�ز  لأم��را���س  الإم����رات  �سعبة  ونظمته  بدبي  اليوم  اختتم 
لدرا�سة  ال�سعودية  اجلمعية  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  وال��ك��ب��د  اله�سمي 
اأمرا�س  لدرا�سة  الأوروب��ي��ة  واجلمعية  الكبد  وزراع���ة  اأم��را���س 
ال��ك��ب��د. ومت���ت خ���لل ه���م�����س امل���وؤمت���ر، ال���ذي اأق��ي��م ب��دع��م من 
اإىل ائتلف بني  يومني، الدعوة  وا�ستمر   “ �س�ين�سز  “جيلي�د 
الوعي حول  م�ستوى  لرفع  للعمل  املوؤمتر  امل�س�ركة يف  اجله�ت 
وتب�دل  “ن��س”  الكحويل  غ��ري  الدهني  الكبد  الته�ب  مر�س 
الأفك�ر واأف�سل املم�ر�س�ت لتح�سني اإدارة هذا املر�س الذي يعد 

اأ�سد اأنواع اأمرا�س الكبد الدهني حيث يوؤثر على اأكرث من 10 
معدل  يف  متزايدا  ارتف�ع�  وي�سهد  ال��ع���مل  �سك�ن  م��ن  امل���ئ��ة  يف 
انت�س�ره ب�ل�سرق الأو�سط. وتب�دل اخلرباء والأطب�ء امل�س�ركون 
الكبد  الته�ب  املتعلقة مبر�س  والتطورات  اخل��ربات  املوؤمتر  يف 
يف  امل�ستجدات  اآخ��ر  من�ق�سة  متت  كم�  الكحويل،  غري  الدهني 

جم�ل علج فريو�س الته�ب الكبد �سي و بي.
وق���ل��ت ال��دك��ت��ورة م���رمي اخل����ط���ري رئ��ي�����س��ة �سعبة الإم������رات 
لأمرا�س اجله�ز اله�سمي والكبد اإن مر�سى الكبد الدهني غري 
الكحويل امل�سحوب بتليف الكبد هم اأكرث عر�سة للخطر الأكرب 
�سرط�ن  اىل  وب�لت�يل  الكبد  ت�سمع  اإىل  وت�سل  ح�لهم  لت�سوء 
 “ “ ن������س  الكبد ول��ذل��ك فمن الأه��م��ي��ة مب��ك���ن ع��لج مر�سى 
امل�سحوب بتليف الكبد قبل اأن تت�ح الفر�سة لهذا املر�س لتغلغل 

وم�س�عف�ت  ب�ل�سرط�ن  ا�س�بته  اأو  ت�سمعه  اإىل  وي��وؤدي  ب�لكبد 
اأخرى قد تهدد حي�ة امل�س�ب. واأكدت اأهمية قي�دة جهود التوعية 
والتثقيف من اأجل التعرف املبكر على املر�سى املعر�سني خلطر 
املراحل املتقدمة من الكبد الدهني غري الكحويل مثل املر�سى 
ا�سطراب�ت  من  يع�نون  والذين  وال�سكري  ب�ل�سمنة  امل�س�بني 
واأو�سح  �سحية.   حي�ة  منط  ب�تب�ع  وتوعيتهم  اأخ��رى  اأي�سية 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��زع���ب��ي ا���س��ت�����س���ري اأم���را����س زراع�����ة الكبد 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف  الع�سكري  زاي��د  مب�ست�سفى  اله�سمي  واجل��ه���ز 
اأم�م  الأح��ي���ن ح��واج��ز  ي��واج��ه��ون يف كثري م��ن  ال��ن������س  غ�لبية 
الفح�س والرع�ية حيث ت�سمل هذه احلواجز غ�لب� عدم الوعي 
واملعرفة والفهم التي ميكن اأن توؤدي اإىل و�سمة الع�ر والتمييز 
العر�سة  املجتمع�ت  ملعظم  مركزة  فحو�س�ت  اإج���راء  مت  لذلك 

خلطر الع�س�بة مثل الأ�سخ��س الذين يتع�طون املخدرات عن 
ط��ري��ق احل��ق��ن والأ���س��خ������س ال��ذي��ن ول���دوا ب��ني ع���م��ي 1945 
ال��دم قبل ع�م  نقل  بعملي�ت  ق���م��وا  ال��ذي��ن  والأف����راد  و1965 
الأ�سخ��س  من  املقربة  والع�ئلة  اجلن�سيني  وال�سرك�ء   1992
امل�س�بني ب�لته�ب الكبد �سي وعم�ل الرع�ية ال�سحية وذلك من 
امل�سكلة. من جهته، ق�ل الدكتور  اإىل احلل من  ي��وؤدي  اأن  �س�أنه 
اأمرا�س اجله�ز اله�سمي مب�ست�سفى  �سمري العو�سي ا�ست�س�ري 
را�سد اأن الأ�سخ��س امل�س�بني بفريو�س الته�ب الكبد بي املزمن 
الفريو�س  بهذا  مرتبطة  ب�أمرا�س  الإ�س�بة  خلطر  معر�سون 
مب� يف ذلك مر�س ال�سكري ومتلزمة الأي�س وم�س�عف�ت على 
وظ�ئف الكلى والعظ�م، لفت� اإىل اأنه ذلك هن�ك اأدوية جديدة 
للعلج فريو�س الته�ب الكبد بي املزمن عند الب�لغني امل�س�بني 

ب�أمرا�س الكبد. بدوره، ق�ل الدكتور �س�مر العلي املدير الطبي 
اأنه  الأو�سط  وال�سرق  اأوروب���  “ ل�سرق  �س�ين�سز  “ جيلي�د  لدى 
غري  الدهني  الكبد  مبر�س  للإ�س�بة  امل�ستمر  الرتف�ع  ب�سبب 
الكحويل يف جميع اأنح�ء الع�مل وخ��سة يف ال�سرق الأو�سط ك�ن 
من الأهمية مبك�ن بن�ء ائتلف من اأويل الراأي الرئي�سيني يف 
جم�ل الرع�ية ال�سحية وخ��سة اأف�سل اخلرباء ب�أمرا�س الكبد 
والأمرا�س الأي�سية يف املنطقة لن�سر الوعي وامل�س�عدة يف تلبية 

احتي�ج�ت املر�سى. 
وك�نت هيئة ال�سحة بدبي اأعلنت يف يوليو امل��سي عن ت�سمني 
�سمن  �سي  الكبد  الته�ب  لفريو�س  امل��ج���ين  وال��ع��لج  الفح�س 
الإلزامي يف  ال�سحي  الت�أمني  الأ�س��سية لربن�مج  املن�فع  خطة 

دبي.

بدبي الكبد  لأمرا�ض  الثالث  املوؤمتر  يف  �صاركوا  ودوليًا  اإقليميًا  خبريًا   170

•• اأم القيوين-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعل 
ويل عهد اأم القيوين على اأهمية الدور الذي 
ت��ق��دمي خدم�ت  ال��داخ��ل��ي��ة يف  ب��ه وزارة  ت��ق��وم 
املزيد  لتحقيق  ملنت�سبيه�،  متنوعة  وامتي�زات 
م��ن ال��ر���س��� ال��وظ��ي��ف��ي ل��ه��م ولأ���س��ره��م، عرب 
احتي�ج�ت  م��ن  عليهم  ي�سهل  م���  ك��ل  ت��وف��ري 
تتعلق ب�سوؤونهم ومتطلب�تهم املعي�سية، اإمي�ن�ً 
ب���ل��دور امل��ه��م وال��واج��ب امللقى على  وع��رف���ن���ً 

ع�تقهم اإزاء خدمة الوطن واجلمهور.
“فزعة”  ج�ء ذلك خلل زي�رة �سموه ملتقى 

القيوين،  اأم  اإم����رة  يف  احلكومية  اجله�ت  مع 
الجتم�عي  ال��ت��ك���ف��ل  ���س��ن��دوق  ن��ظ��م��ه  ال����ذي 
م��دار يومني  الداخلية على  ب��وزارة  للع�ملني 

ب��ست�س�فة دائرة التنمية القت�س�دية.
�سرح  القيوين اىل  اأم  �سمو ويل عهد  وا�ستمع 
ال�س�م�سي  ب��وه���رون  حممد  اأحمد  املقدم  من 
ال��ت��ك���ف��ل الجتم�عي  ل�����س��ن��دوق  ال��ع���م  امل��دي��ر 
ع���ن مب�درات  ال��داخ��ل��ي��ة،  ب������وزارة  ل��ل��ع���م��ل��ني 
ال�����س��ن��دوق واخل��دم���ت املوجهة  وم�����س��روع���ت 
و�سبه  احلكومية  واجل��ه���ت  ال����وزارة  ملنت�سبي 
احلكومية، منه� القر�س احل�سن وهو مبث�بة 
وبطرق  ف��وائ��د،  دون  للم�ستفيد  م���يل  قر�س 

����س���داد م��ري��ح��ة، وال��ت��ع��وي�����س ع���ن احل�����وادث 
ب�أ�سع�ر  ال�سي�رات  على  والت�أمني  ال�سخ�سية، 
ب�لتملك  املنتهي  الإيج�ر  وبرن�مج  تن�ف�سية، 
لل�سي�رات، واخل�سوم�ت على ت�أجري ال�سي�رات، 
العرو�س  اإ�س�فة اىل  ال��دول��ة،  وال��ع��لج خ���رج 
ك�إ�سدار  امللتقى  ل���زوار  الت�سجيعية  اخل��سة 

بط�قة خ�سوم�ت “فزعة” املج�نية.
املعل  را�سد  بن  �سيف  ال�سيخ  امللتقى  زار  كم� 
وال�سيخ  الق��ت�����س���دي��ة  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
م�جد بن �سعود بن را�سد املعل رئي�س جمل�س 
اأمن�ء موؤ�س�سة �سعود بن را�سد املعل للأعم�ل 
اخلريية والإن�س�نية وال�سيخ عبداهلل بن �سعود 

امل�لية وال�سيخ  الدائرة  املعل رئي�س  بن را�سد 
دائرة  رئي�س  امل��ع��ل  را���س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  علي 
اخلرجي  �سلط�ن  من�سور  و���س��ع���دة  ال��ب��ل��دي��ة 
وعدد  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  ع���م  مدير 

من امل�سوؤولني.
مب�درات  اإح�����دى  “فزعه”،  ب��رن���م��ج  وي���ع���د 
�سندوق التك�فل الجتم�عي للع�ملني بوزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة، وال����ذي ي��ق��دم ح��زم��ة ف��ري��دة من 
الداخلية  وزارة  ملنت�سبي  امل��وج��ه��ة  اخل��دم���ت 
بهدف  احلكومية،  و�سبه  احلكومية  واجله�ت 
ال��ت��ك���ف��ل بينهم  ت��ن��وي��ع وت��و���س��ي��ع جم������لت 

والرتق�ء به� اإىل اأعلى امل�ستوي�ت.

ويل عهد اأم القيوين يزور ملتقى »فزعة« مع اجلهات احلكومية يف الإمارة

بهدف احلفاظ على البيئة البحرية واملظهر العام

بلدية مدينة اأبوظبي تزيل 67 قاربًا مهمًل من ميناء ال�صيادين يف مدينة ال�صدر

ت�ضتعر�ش باقة من خدماتها التقنية خالل م�ضاركتها يف معر�ش جيتك�ش 2018

حماكم دبي ت�صت�صرف امل�صتقبل بتقنيات الذكاء ال�صطناعي والتقا�صي عن بعد

زكي ن�صيبه يلتقي وزير ال�صوؤون 
اخلارجية الكامريوين

•• يريفان -وام:

ع��ق��د م��ع���يل زك���ي اأن����ور ن�سيبة وزي���ر دول���ة اج��ت��م���ع��� م��ع م��ع���يل ل��ي��ج��ون م�بيل 
القمة  اأع��م���ل  ه�م�س  على  وذل��ك  الك�مريون  يف  اخل�رجية  ال�سوؤون  وزي��ر  م�بيل 

الفرانكوفونية يف الع��سمة الأرمينية “يريف�ن«.
مت خلل اللق�ء بحث �سبل تعزيز العلق�ت الثن�ئية بني البلدين.

•• دبي-الفجر:

دب����ي خدم�ت  ت�����س��ت��ع��ر���س حم����ك���م 
ابتكرته�  ال����ت����ي  ذك����ي����ة  وت���ق���ن���ي����ت 
والإداري  الق�س�ئي  القط�ع  خلدمة 
على  ال�����س��وء  و�ست�سلط  ل��ه  امل�س�ند 
مبتكرة  واإلكرتونية  ذكية  منظومة 
حتت �سع�ر »خدم�ت غري م�سبوقة، 
نوفره�  رائ�������دة،  م��ب��ت��ك��رة  وح���ل���ول 
ال�سطن�عي«،  ال����ذك�����ء  ب��ت��ق��ن��ي���ت 
املتغريات  �سن�عة  من  ج��زءاً  لتكون 
الري�دية  امل��ك���ن��ة  ن��ح��و  وت��وج��ي��ه��ه��� 
املرموقة التي تتميز به� دبي، وذلك 
خلل م�س�ركته� يف معر�س جيتك�س 
من�سته�  يف   2018 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 

بحكومة دبي الذكية.
املن�سوري  عيد  ط�ر�س  �سع�دة  وذكر 
م���دي���ر ع������م حم����ك���م دب������ي، »ت����أت���ي 
م�س�ركتن� يف اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 
يف اإط�ر جهودن� للتعريف ب�خلدم�ت 
توفره�  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  وامل����ب�����درات 
حم�كم دبي، والتي ت�سهم يف ت�سهيل 
خدم�ت  وت��ق��دمي  املتع�ملني،  رحلة 
للجميع،  الو�سول  مي�سرة  ق�س�ئية 
�س�حب  �سيدي  لتوجيه�ت  حتقيق�ً 

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم، 
جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل، 
الرامية اإىل حتقيق �سع�دة املتع�ملني 
عرب توفري اخلدم�ت احلكومية على 
دبي  ال�س�عة، وترجمة خلطة  م��دار 
دبي  جعل  اإىل  تهدف  التي   2021
ومتك�ملة  وم�ستدامة  ذكية  مدينة 
تلبية  و�سب�قة ومبدعة يف  ومت�سلة 
وذلك  واملجتمع،  ال��ف��رد  احتي�ج�ت 
وتبنين�  للم�ستقبل  ا�ست�سرافن�  عرب 
متطورة  ت��ق��ن��ي��ة  واأن���ظ���م���ة  حل���ل���ول 
القي�دة  تطلع�ت  حتقيق  يف  ت�سهم 
اأ�س�س  الر�سيدة الرامية اإىل تر�سيخ 
ركيزت�ن  كونهم�  والإب���داع  البتك�ر 

اأ�س��سيت�ن لغد ح�فل ب�لنج�ح�ت.
واأ�س�ف �سع�دته، يعد اأ�سبوع جيتك�س 
اآف�ق  لفتح  مث�لية  من�سة  للتقنية 
التج�رب  م��ن  ل��ل���س��ت��ف���دة  ج��دي��دة 
خدم�ت  لتطوير  واملبتكرة  املتميزة 
به�  والو�سول  ال��دائ��رة،  وتطبيق�ت 
اإىل اأعلى امل�ستوي�ت لت�س�ير التطور 
ال�سن�عية  الثورة  ومواكبة  امل�ستمر 
ا�ست�سراف  ط���ري���ق  ع����ن  ال���راب���ع���ة 
تقنية  ح����ل����ول  وت���ب���ن���ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ع���مل��ي��ة واأن��ظ��م��ة م��ت��ط��ورة ت�سهم يف 
ل�سك�ن  املتزايدة  الحتي�ج�ت  تلبية 
���س��ع���دت��ه��م وتخطي  دب����ي، وحت��ق��ي��ق 
توقع�تهم، وتواكب مب�درات حكومة 
دبي  ت���ك���ون  اأن  اإىل  ال���رام���ي���ة  دب����ي 
امل��دي��ن��ة الأذك����ى والأك����رث ���س��ع���دة يف 

الع�مل.
وت��ر���س��ي��خ���ً جل��ه��وده��� ن��ح��و حتقيق 
ملك�نة  وتعزيزاً  احلكومي  التطوير 
ال����دائ����رة ت�����س��ت��ع��ر���س حم����ك���م دبي 
فع�لي�ت  خ���لل  م�����س���رك��ت��ه���  خ���لل 
م���ع���ر����س ج��ي��ت��ك�����س ال����ع����دي����د من 
ومن  الذكية  ومب�دراته�  خدم�ته� 
عن  التق��سي  خدم�ت  ب�قة  بينه�: 
العديد من  تندرج حتته�  التي  بعد 

الأحك�م  فيه�  ت�سدر  التي  املب�درات 
الإ�سراك�ت  ونظ�م  بعد،  عن  وتنفذ 
الذي يعد من�سة تطويرية جديدة 
وم��وح��دة يف حم���ك��م على الأم���وال 
املحجوزة، ومب�درة التدريب ب�لذك�ء 
ال�سطن�عي و نب�س الإيج�بية التي 
تعمل على توظيف روبوت�ت لر�سد 
وم�ستوي�ت  الإيج�بية  النطب�ع�ت 
حلظي�ً،  وامل�����ت�����درب�����ني  امل����وظ����ف����ني 
ب�لإ�س�فة اإىل ا�ستعرا�س »الت�سميم 
عرب  امل�سرتكني«  خلدم�ت  اجلديد 
ال��ب��واب��ة الل��ك��رتون��ي��ة، ال��ت��ي تهدف 
اإىل رفع موؤ�سر ال�سع�دة عرب تب�سيط 
خ���دم����ت���ه���� وت�������س���ري���ع اإج����راءات����ه����� 
حد  ع��ل��ى  وامل��وظ��ف��ني  للمتع�ملني 
����س���واء. وت���دع���و حم����ك���م دب����ي رواد 
من�سة حكومة دبي الذكية لزي�رته� 
اجلديدة،  خدم�ته�  على  والتعرف 
و���س��ت��ق��دم حم���ك��م دب����ي م���ن خلل 
املف�ج�آت  م���ن  ال��ع��دي��د  م�����س���رك��ت��ه��� 
�ستتم  ال��ت��ي  وامل�س�بق�ت  للجمهور، 
الجتم�عي،  التوا�سل  و�س�ئل  عرب 
اإىل ج�نب الهداي� واجلوائز القيمة 
التي �ستقدم لزوار جن�ح املح�كم يف 

املعر�س.

•• ال�صارقة-الفجر:

���س���رك ف��ري��ق م��ن طلبة ج���م��ع��ة ال�����س���رق��ة يف 
ال��ن��ه���ئ��ي���ت الإق��ل��ي��م��ي��ة جل���ئ��زة ال��ه���ل��ت التي 
ع��سمة  ك��والمل��ب��ور  مدينة  يف  م��وؤخ��را  اأقيمت 
دول���ة م���ل��ي��زي���، ج���ء ذل��ك بعدم� ف���ز الفريق 
والتي  ل��ل��ج���ئ��زة  املحلية  الت�أهيلية  ب���جل��ول��ة 
ا�ست�س�فته� ج�معة ال�س�رقة يف اأكتوبر امل��سي. 
تكون فريق ج�معة ال�س�رقة من: الط�لب عبد 
اخل�م�سة  ال�سنة  ط�لب  �سليم�ن  ب�سري  العزيز 
اآي�ت ر�سيد �سمودة  بكلية الهند�سة، والط�لبة 

الأ�سن�ن،  ط��ب  بكلية  اخل�م�سة  ال�سنة  ط�لبة 
امل�ج�ستري  ط���ل��ب  ����س���ودان  م��ل��ه��م  وال���ط����ل���ب 
خلدون  وال��ط���ل��ب  ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة،  الهند�سة  يف 
بكلية  اخل�م�سة  ال�سنة  ط�لب  م�رديني  فريد 
متك�مًل  نظ�م�ً  الفريق  وابتكر  الأ�سن�ن،  طب 
اإىل  ت��ك��ري��ره���  واإع�������دة  امل��ل��وث��ة  امل���ي����ه  لتنقية 
ب��ستخدام  وال�ستعم�ل  لل�سرب  �س�حلة  مي�ه 
خملف�ت  ا�ستخدام  يتم  ثم  ال�سم�سية،  الط�قة 
املي�ه امللوثة بعد اإع�دة ا�ستخدامه� يف تخ�سيب 
�س�هم  فقد  وبذلك  للزراعة،  وتهيئته�  الرتبة 
مع�ن�ة  من  التخفيف  من  املنزيل  النظ�م  هذا 

�سك�ن املن�طق الن�ئية لبعدهم عن م�س�در املي�ه 
يف  واجل��ه��د  ال��وق��ت  م��ن  الكثري  وا�ستغراقهم 
�سبيل احل�سول عليه�، واعتمدت فكرة امل�سروع 
وهي  تن�سب  ل  متجددة  طبيعية  ط�قة  على 
الط�قة ال�سم�سية بدًل من الط�قة الكهرب�ئية 
امل�دية،  التكلفة  ال��ذي يخفف من عبء  الأم��ر 
وقد ك�نت ال�سعوبة الكربى يف تنفيذ امل�سروع 
حتويل  ي�سمن  متك�مل  نظ�م  اإيج�د  يف  تكمن 
تكلفة  ب����أق���ل  امل�����س��ت��ه��دف��ة  للمنطقة  ال��ط���ق��ة 
مم��ك��ن��ة، وق����د ا���س��ت��ط���ع ال��ف��ري��ق م���ن تخطي 
نخبة  اأم����م  امل�����س��روع  وت��ق��دمي  العقب�ت  جميع 

من الب�حثني يف جم�لت الهند�سة الكهرب�ئية 
والط�قة املتجددة. 

“ج�ئزة  مبث�بة  الع�مية  اله�لت  ج���ئ��زة  تعد 
الت�مي  جملة  و�سفته�  كم�  للطلب”  ن��وب��ل 
مليون  م��ن  اأك���رث  امل�س�بقة  وجت��ت��ذب  الع�ملية، 
ط�لب من جميع اأنح�ء الع�مل �سنوي�ً، وتتلقى 
الع�ملية  اجله�ت  خمتلف  من  الدعم  امل�س�بقة 
امل��ت��ح��دة وغ���ريه����، وت�����س��ع��ي اجل�ئزة  ك������لأمم 
الأزم�����ت  مل��واج��ه��ة  مبتكرة  ح��ل��ول  اإي��ج���د  اإىل 
الجتم�عية يف املن�طق الفقرية واملعدمة حول 

الع�مل.

•• اأبوظبي – الفجر:

 نظمت جمعية الإم���رات ملتلزمة داون 
كبريا  ن�جح�  »ملتقى  اأب��وظ��ب��ي  ف��رع   -
اأع�س�ء  و  داون  متلزمة  ذوي  لأه����يل 
اجل��م��ع��ي��ة  وذل����ك مب��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة يف 
تب�دل  اإىل  امللتقى  ظبي.  ويهدف  اأب��و 
بني  التطويرية  امل��ق��رتح���ت  و  اّلراء 
وذوي  للفرع  الإداري���ة  الهيئة  اأع�س�ء 

متلزمة داون و اأ�سرهم واملتطوعني.
و تعد هذه الفع�لية �سمن الفع�لي�ت و 
الن�سطة اخل��سة ب�جلمعية ومواكبة 
ب�لتوعية  اخل��������س  اأك���ت���وب���ر  ل�����س��ه��ر 

مبتلزمة داون. 
وت�������س���م���ن امل���ل���ت���ق���ى جم����م����وع����ة من 
مع  مفتوح�  ح����وارا  �سملت  ال��ف��ق��رات 
الإجن�زات  لأه��م  وا�ستعرا�س  الأه���يل 
مبجموعة  وامل���������س�����رك����ة  مت����ت  ال����ت����ي 

من  الأن�سطة التوعوية وور�س العمل 
طبية  م��راك��ز  جمموعة  م��ع  ب�لتع�ون 
مثل مركز يتيم للعيون ومركز برلني 

الطبي

اأه���م اخلطط  الط���لع على    كم� مت 
وا�ستقب�ل  امل���ط���روح���ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
امل��ق��رتح���ت ال��ت��ط��وي��ري��ة م��ن الأه����يل 
اجلمعية  م�سرية  لتعزيز  والأع�����س���ء 

ال�سرتاتيجية  ال��ت��وج��ه���ت  وحت��ق��ي��ق 
املتمّثلة  اجلمعية  روؤي����ة  حت��ق��ق  ال��ت��ي 
متلزمة  ل��ذوي  اأف�سل  حي�ة  بتوفري 

متلزمة ودجمهم يف املجتمع.

ملتقى ناجح ل�صهر التوعية لأهايل ذوي متلزمة داون باأبوظبي

بعد الفوز باجلولة التاأهيلية املحلية:

فريق جامعة ال�صارقة ي�صارك يف النهائيات الإقليمية جلائزة الهالت 
العاملية )Hult Prize( يف كوالملبور
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••  منطقة الظفرة 

 لطيفة جابر

جولته  للتمور  ل��ي��وا  م���زاد  اخ��ت��ت��م 
ل��ي��ب��داأ دورة  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�سجلت  اب��وظ��ب��ي حيث  يف  ج��دي��دة 
ف��ع���ل��ي���ت ال��ي��وم ال��ث���ين مل���زاد ليوا 
ل��ل��ت��م��ور ال����ذي اأق��ي��م م�����س���ء اأم�س 
غي�ثي  م��دي��ن��ة  جم��ل�����س  يف  الأول 
من  بتنظيم  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
والربامج  املهرج�ن�ت  اإدارة  جلنة 
ب�أبوظبي،  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق���ف��ي��ة 
اإقب�ل من املجتمع املحلي والتج�ر 
وا�سعة،  ���س��ب���ب��ي��ة  م�����س���رك��ة  و���س��ط 
فيم� �سجل املزاد على مدار يومني 
عملية   100 م��ن  اأك��رث  متت�ليني 
مزايدة على اأجود منتج�ت التمور 
والواردة   2018 احل�يل  للمو�سم 
من م��زارع دولة الإم���رات العربية 

املتحدة.
 وعمد املواطنون امل�س�ركون يف املزاد 
ال�سب�ب  اأب��ن���ئ��ه��م  ا���س��ط��ح���ب  اإىل 
حل�������س���ور ه�����ذا احل������دث ال���رتاث���ي 
بغر�س املح�فظة على هذا الرتاث 
ال��ث��ق���يف ال��ع��ري��ق ال����ذي مي��ت���ز به 
مزارعوا الدولة، والذي يهدف اإىل 
الزراعي  ب�لقط�ع  الهتم�م  تعزيز 
ب�سكل  التمور  و�سن�عة  ع�م  ب�سكل 
خ��س، ل�سيم� واأنه� من ال�سن�ع�ت 
الأمن  التي حت�فظ على  الرئي�سة 
من  بليغ�ً  اهتم�م�ً  وتلقى  الغذائي 

الدولة.
وق�ل عي�سى �سيف املزروعي، ن�ئب 
رئي�س اللجنة، اإن مزاد ليوا للتمور 
يلقى اإهتم�م وا�سع النظري من قبل 
الدولة،   يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
الإم�راتية  الأ���س��ر  اأن  اإىل  م�سرياً 
اأبن�ءه�  ا���س��ط��ح���ب  ع��ل��ى  حت��ر���س 
لتعزيز �سلتهم ب�لرتاث الإم�راتي 
ال����ع����ري����ق، وخ�������س���و����س����ً امل��������زادات 
التي ك�نت  الفع�لي�ت  وغريه� من 

تق�م يف املج�ل�س املجتمعية.
الإم���������رات  دول������ة  اأن  ع���ل���ى   واأك�������د 
اليوم  ت��وا���س��ل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
من  النخيل  بزراعة  الهتم�م  هذا 
ا�سرتاتيجي،  وُب��ع��د  بيئي  ُمنطلق 
من خلل م�سرية التمّيز والبتك�ر 
اهلل  ب����إذن  ل��ه  املغفور  اأ�س�سه�  التي 
ال���وال���د امل��وؤ���س�����س ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
�سلط�ن اآل نهي�ن »طيب اهلل ثراه«، 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  وتوجيه�ت 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�س�حب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ن�ئب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي���ن ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ومت�بعة 
زاي���د اآل ن��ه��ي���ن مم��ث��ل احل���ك��م يف 

اأجل ت�سخري  منطقة الظفرة، من 
النخيل  زراع����ة  ل��ت��ط��وي��ر  اجل��ه��ود 
وت��و���س��ي��ع رق��ع��ت��ه���، ب���لإ���س���ف��ة اإىل 
نوعية  وحت�����س��ني  الإن����ت�����ج  زي�������دة 
وجودة التمور املُنتجة، عرب ال�سعي 
البحوث  اأف�سل  وتطبيق  لبتك�ر 
والعن�ية  ال�����زراع�����ة  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ب�لأ�سج�ر.
وب���ني امل���زروع���ي اأن ت��ن��ظ��ي��م امل���زاد 
املج�ل�س  يف  ال������دورة  ه����ذه  خ����لل 
واإم�رة  الظفرة  ملنطقة  املجتمعية 
�سوؤون  مل��ك��ت��ب  ال��ت���ب��ع��ة  اأب���وظ���ب���ي 
، ج�ء  العهد  املج�ل�س بديوان ويل 
اله�م  ال���دور  على  الرتكيز  بهدف 
تعزيز  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م��ج���ل�����س 
التوعية  ون�����س��ر  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وف���ت���ح امل����ج�����ل اأم������م 
خم��ت��ل��ف الأج����ي�����ل ل��ل��ت��ع��ّرف على 
ت��راث واإجن����زات الآب����ء والأج���داد، 
ثق�فة  ت���ر����س���ي���خ  ج����ه����ود  ����س���م���ن 
والهوية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

الوطنية.
ي�سيدون  الظفرة  منطقة  جمهور 

ب�ملزاد
اأ����س����د ع���دد م���ن امل�����س���رك��ني وزوار 

املزاد ب�جلهود التي بذلته� اللجنة 
امل���ن���ظ���م���ة م����ن اأج������ل اإق������م�����ة هذا 
اأ�س�د اأحمد  احلدث ال�سنوي، حيث 
املن�سوري، اأحد م�س�ركي »مزاد ليوا 
املنظمة  اللجنة  بجهود  للتمور«، 
وحر�سه� على توفري ك�فة الآلي�ت 
وال���ت���ج���ه���ي���زات ال����لزم����ة لإجن������ح 
ب�ل�سكر  متوجه�  امل����زاد،  ف��ع���ل��ي���ت 
دعمه�  على  الر�سيدة  القي�دة  اإىل 
م��ث��ل ت��ل��ك امل��ه��رج���ن���ت وامل������زادات 
على  واملواطن  امل��زارع  ت�سجع  التي 
الرتكيز  اإىل  اإ���س���ف��ة  ال���س��ت��ف���دة 
ع�م  ب�سكل  ال��زراع��ي  ال��ق��ط���ع  على 
كم�سدر  خ������س  ب�سكل  وال��ن��خ��ي��ل 

دخل للمواطن والدولة .
 اأم��������� حم����م����د ال����ه�����م����ل����ي، ال�����ذي 
من  ثلثة  ا�سطح�ب  على  حر�س 
اأبن�ئه، فلفت اإىل القيمة الرتاثية 
مثل  تر�سخه�  ال��ت��ي  وال��وج��دان��ي��ة 
الن�سء  نفو�س  يف  الفع�لي�ت  ه��ذه 
ل�سيم�  ال�������س����ب���ة،  الأج�����ي������ل  م����ن 
)النخلة(  امل��ب���رك��ة  ال�����س��ج��رة  واأن 
الثق�فية  ه��وي��ت��ن���  م��ن  ت��ع��د ج����زءاً 
اأنه حر�س  اإىل  لفت�ً  واحل�س�رية، 
املزاد  اإىل  اأب��ن���ئ��ه  ا�سطح�ب  على 

وت����ع����ري����ف����ه����م ب����ط����ري����ق����ة ع���ر����س 
املنتج�ت واآلية اإجراء املزاد وكذلك 
�سراء احتي�ج�تهم من اأفخر اأنواع 

التمور.
  واأ�����س�����ف ال��ه���م��ل��ي اإ����س����ف���ة اإىل 
اجل���ن��ب ال��رتاث��ي ف����إن امل����زاد فتح 
جديدة  ت�سويقية  ق��ن��وات  ب�لفعل 
توفري  يف  و����س����ه���م  ل���ل���م���زارع���ني 
منتج�ت ذات جودة ع�لية للراغبني 
وب�أ�سع�ر معقولة  التمور  اقتن�ء  يف 
وهو م� يح�سب للجنة املنظمة التي 

قدمت منوذج م�سرف للمزاد.
 واأ������س������ر حم���م���د امل�����زروع�����ي،  اإىل 
�سهور  من  �سهر  يخلو  يك�د  ل  اأن��ه 
اأو  اح��ت��ف���ل��ي��ة  وه���ن����ك  اإل  ال���ع����م 
مهرج�ن تراثي يف منطقة الظفرة 
وه���و الأم����ر ال���ذي ي��ح��ر���س ب�سكل 
امل�����س���رك��ة ف��ي��ه برفقة  دائ����م ع��ل��ى 
اأن ذلك  اأب��ن���ءه واأط��ف���ل��ه، م��وؤك��داً 
الثق�فية  الهوية  تعزيز  يف  ي�س�هم 
واحل�����س���ري��ة ل���دى اأب���ن����ئ���ه، وهذا 
م��� دف��ع��ه لإ���س��ط��ح���ب اأب���ن����ءه اإىل 
املعلوم�ت  بك�فة  واإم��داده��م  امل���زاد 
ل�سيم�  ع��ن��ه���،  ي�ستف�سرون  ال��ت��ي 
يف  حت�سن�  ي�سهد  ب���داأ  الطق�س  اأن 

ال�سهر اجل���ري وت��زام��ن امل��زاد مع 
اإج�زتهم املدر�سية الأ�سبوعية.

امل��ج���ل�����س امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ت�����س���ه��م يف 
اإحي�ء املوروث الثق�يف

اإم�رة  يف  املجتمعية  املج�ل�س   تعد 
امللتقي�ت  اأه������م  اأح������د  اأب����وظ����ب����ي، 
والثق�فية،  والفكرية   املجتمعية 
اإحي�ء  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  وت�����س���ه��م 
ون��ق��ل��ه للأجي�ل  ال��ث��ق���يف  امل����وروث 
تكوينه�  يف  ت�سم  حيث   املتع�قبة، 
عمري�ً،  م��ت��ب���ع��دة  اأج���ي����ل  ث��لث��ة 
فيجتمع الأجداد مع جيل ال�سب�ب 
ب���لآب���ء يف �سورة من �سور  م��روراً 
املجتمعي  وال�����رتاب�����ط  ال���ت���لح���م 
ال��وط��ن والولء  ال��ق���ئ��م على ح��ب 

لقي�دته الر�سيدة.
املج�ل�س  ارت��ي���د  الأب���ن����ء   وت����وارث 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع���ن اأج�����داده�����م، وقد 
ك�نت هذه املج�ل�س ول زالت مركز 
ان��ط��لق ك���ف��ة امل���ب����درات اخلريية 
املجتمع  ت��ن��ف��ع  ال��ت��ي  والإن�����س���ن��ي��ة 
ال�سب�ب  جيل  يتعلم  كم�  والوطن، 
يف هذه املج�ل�س الع�دات والتق�ليد 
����س���وؤون احلي�ة  اخل����ربة يف  واأخ�����ذ 

املختلفة.

 وجت�سد املج�ل�س املجتمعية القيم 
التي  النواة  ت�سكل  التي  الإن�س�نية 
الإم�راتي،  املجتمع  عليه�  ت�أ�س�س 
موؤ�س�س  ق��واع��ده���  اأر����س���ى  وال���ت���ي 
الدولة املغفور له ب�إذن اهلل ال�سيخ 
نهي�ن«رحمه  اآل  �سلط�ن  بن  زاي��د 
اهلل«، الذي ر�سم املع�مل الإم�راتية 
ف�سكل  والفرد،  للدولة  اجلوهرية 
ب��ذل��ك اأر���س��ي��ة ���س��ل��ب��ة م���ن القيم 
الإن�س�نية  وال����روؤي����ة  والأخ�������لق 
التي انطلقت منه� �سجرة مثمرة، 
فتية  ح���دي���ث���ة  دول������ة  يف  ت��ت��ج�����س��د 
اإىل  وتطوره�  طموحه�  يف  و�سلت 

مراتب ع�ملية متقدمة.
 وبهذا ال�سدد، اأكد �سيف املزروعي 
اأهمية املج�ل�س يف تعزيز العلق�ت 
املدينة، حيث  اأفراد  الإن�س�نية بني 
للجميع  مفتوح  مك�ن  ب�أنه  و�سفه 
الو�سط  وج���ي���ل  ال�����س��ن  ك���ب����ر  م���ن 
ع��ل��ى فئة  ي��ق��ت�����س��ر  وال�����س��ب���ب ول 
حم�����ددة م���ن امل��ج��ت��م��ع، وق����د ك�ن 
التلقي  نقطة  زال  وم����  املجل�س 
احلي�تية  الأم�����������ور  وم���ن����ق�������س���ة 
ومنه�  املن��سب�ت  واق�مة  اليومية، 

املزادات الرتاثية وغريه�.

اإىل دور  ال��ه���م��ل��ي  ���س��ع��ي��د   واأ����س����ر 
حي�ة  يف  ع���م  ب�سكل  املهم  املج�ل�س 
اعتب�ره�  على  الإم���رات��ي  املجتمع 
بني  الأرح����م  �سلة  لتعزيز  ملتقى 
التلحم  وتعزيز  الواحدة  الع�ئلة 
املجتمع،  اأف�����راد  ب��ني  الج��ت��م���ع��ي 
املجتمعية  املج�ل�س  اأن  اإىل  م�سريا 
حتظى ب�هتم�م ورع�ية كرمية من 
التي  ال��دول��ة،  يف  الر�سيدة  القي�دة 
ومنه�  للجميع  جم���ل�����س��ه���  ت��ف��ت��ح 
التلحم  اأهمية  امل��واط��ن��ون  يتعلم 

والرتابط املجتمعي.
اأن��ه يحر�س  اأحمد احلم�دي،   اأكد 
دوري  ب�سكل  امل��ج��ل�����س  زي�����رة  ع��ل��ى 
ل��لل��ت��ق���ء ب���لأ���س��دق���ء والأق������رب 
وذوي اخل��ربة من الأج��داد الذين 
تعلم منهم كيفية احلوار وال�ستم�ع 
املتنوعة،  والأف�����ك������ر  الآراء  اإىل 
واأه��م��ي��ة ���س��ل��ة الأرح�������م واح����رتام 
اأن  مو�سح�  ال�سن،  لكب�ر  ال�سغري 
و�سغ�ر  ال�سب�ب  ت�ستقبل  املج�ل�س 
ال����ذي����ن ي���ح���ر����س���ون على  ال�������س���ن 
والتزود من  ال�سن  لكب�ر  ال�ستم�ع 
ج�نب  اإىل  احل���ي����ة،  يف  خ��ربات��ه��م 
الثق�فية  ال��ف��ع���ل��ي���ت  يف  امل�����س���رك��ة 

والفكرية والنق��س�ت العلمية.
املزروعي  �سعيد  ق����ل  ج��ه��ت��ه،   من 
املجل�س  زي���������رة  ع���ل���ى  »اأح������ر�������س 
دائ���م����ً لأن���ن���ي اأ���س��ت��م��ت��ع مب���� يدور 
اأنه  م��وؤك��داً  يومية،  من�ق�س�ت  م��ن 
الع�دات  على  احلف�ظ  اأهمية  تعلم 
واحلف�ظ  الوطن  والتق�ليد وحب 
فهم  خ��لل  املجتمع من  قيم  على 
الأج����داد  وق�����س�����س  امل��ج��ل�����س  اآداب 
والجته�د  اجل���د  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي 

واملث�برة«.
ث�لث اأي�م املزاد ينطلق م�س�ء اليوم 
جمل�س  يف  اأك���ت���وب���ر   14 الأح�������د 

البطني ب�أبوظبي
 14 الأح���د  اليوم   م�س�ء   تنطلق 
الث�لث من  اليوم  اأكتوبر، فع�لي�ت 
مزاد ليوا للتمور، وذلك يف جمل�س 
البطني يف الع��سمة اأبوظبي، فيم� 
�سيتم عقد املزاد يف جمل�س امل�سرف 
اأك���ت���وب���ر، ويف   16 ال���ث���لث����ء  ي����وم 
 18 اخلمي�س  ي��وم  الوثبة  جمل�س 
 20 اأكتوبر اجل���ري، وي��وم ال�سبت 

اأكتوبر يف دبي.
اأعلنت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك����ن���ت 
ع����ن �����س����روط امل�������س����رك���ة يف امل�����زاد 
ب�إح�س�ر  واملتمثله  املزارعني،  اأم���م 
و�سورة  املزرعة  بط�قة  عن  �سورة 
التمور  وت�سليم  امل���ل��ك،  هوية  عن 
يف  امل�س�ركة  قبل  اأق�س�ه  موعد  يف 
اأن يكون  ب��ي��وم، على  امل��ق��رر  امل��وق��ع 
املنتج من اإنت�ج هذا الع�م، وحملي� 
حيث ل ي�سمح ب�مل�س�ركة من خ�رج 
الدولة وذلك بهدف ت�سجيع ودعم 
ب�ب  يفتح  بينم�  املحلية  املنتج�ت 
ال�����س��راء اأم�����م اجل��م��ي��ع م��ن داخل 

وخ�رج الدولة.
الزوار  اأم����م  اأب��واب��ه  امل���زاد  ويفتتح 
ال��راغ��ب��ني يف اق��ت��ن���ء ال��ت��م��ور من 
�سك�ن دولة الإم�رات وزوار الدولة، 
حيث اأن عملية امل�س�ركة يف عملي�ت 
اأم�م اجلميع، حيث  املزاد مفتوحة 
املزايدة  يف  الراغبني  ت�سجيل  يتم 
يف م��وق��ع امل�����زاد وح�����س��ول��ه��م على 

رقم امل�س�ركة ب�سكل وفوري.
ه�م�س  على  التمور  لبيع  من�س�ت 

املزاد
امل���ن���ظ���م���ة على  ال���ل���ج���ن���ة   وف�������رت 
ه�م�س املزاد، من�س�ت خ��سة لبيع 
ال��ت��م��ور و���س��م��ن عبوات  م��ن��ت��ج���ت 
 1 وزن  ذات  ع�دية  واأخ��رى  ف�خرة 
كيلو   2 ذات  واأخ�����رى  ج���رام  كيلو 
جرام وبع�سه� عبوات كبرية بوزن 
5 كيلو جرام، فيم� تتب�ين الأ�سع�ر 
املنتج  ج������ودة  ح�����س��ب  امل���ع���رو����س���ة 
ون���وع ال��ت��م��ور وال�����وزن ومب���� يلبي 
الح��ت��ي���ج���ت الع��ت��ي���دي��ة جلمهور 
لدخول  احل���ج��ة  دون  امل�ستهلكني 

املزاد.

اإقبال كبري على مزاد ليوا للتمور يف ن�ضخته الثانية 

املزروعي للفجر : املزاد حقق اأهدافه وخطط للتو�صع يف الدولة 

امل�صاركون : �صعداء بنجاح املزاد وتوفري من�صة جديدة لت�صويق اإنتاج املزارعني
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اأخبـار الإمـارات

 •• دبي- الفجر

تعليمية  منه�ج  تطبق  ب��دب��ي  خ��سة  م��در���س��ة   179 تخ�سع 
متنوعة لأعم�ل الرق�بة املدر�سية التي بداأت الأ�سبوع امل��سي، 
والتي ينّفذه� جه�ز الرق�بة املدر�سية يف هيئة املعرفة والتنمية 
بينهم  التوايل، ومن  احل���دي ع�سر على  للع�م  بدبي  الب�سرية 
من  الأوىل  للمرة  الرق�بة  بركب  تلحق  جديدة  مدر�سة   14

اإجم�يل اأكرث من 206 مدر�سة خ��سة يف دبي .
جله�ز  التنفيذي  املدير  ب�لرهيف  ف�طمة  اأف���دت  جهته�  ومن 
دبي،   يف  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  يف  املدر�سية  الرق�بة 

 4 املدر�سية بدبي تركز على  الرق�بة  11 من  ال���  ال��دورة  ب���أن 
حم�ور رئي�سية اأبرزه� مت�بعة حتقيق اأهداف الجندة الوطنية 
لدولة الم���رات ، و الرتكيز على تر�سيخ التعليم الدامج من 
الأمثل  التنفيذ  ���س��م���ن  ت�ستهدف  م���ب����درات  اإط����لق  خ���لل 
الرتكيز  م��وا���س��ل��ة  ع��ن  ف�سل   ،  2020 ب��ح��ل��ول  لل�سي��سة  
على مب�درة الرتبية الأخلقية، ومت�بعه جودة التعليم الذي 
تركز  حيث  اخل��سة،  امل��دار���س  يف  الم�راتيني  الطلبة  يتلق�ه 
الم�راتيني  الطلبة  اعداد  زي�دة  على  اأولوي�ته�  الهيئة �سمن 
ع�م  بحلول   100% بن�سبة  ف��وق  فيم�  اجل��ي��دة  امل��دار���س  يف 
2021. واأو�سحت ب�لرهيف، انه مع انطلقة الدورة احل�دية 

املدر�سية  الرق�بة  فرق  �ستوا�سل  املدر�سية  الرق�بة  من  ع�سر 
لدولة  الوطنية  الأج��ن��دة  متطلب�ت  على  الرتكيز  يف  دوره���� 
الإم�رات 2021 والأهداف امل�ستقبلية لإم�رة دبي، عرب توفري 
تقدمي  نحو  اخل��سة  للمدار�س  ال���لزم  ال��دع��م  اأ���س��ك���ل  ك���ف��ة 
التعليمية  والأن�سطة  اخلدم�ت  جودة  من  متقدمة  م�ستوي�ت 
والإجن�زات الأك�دميية لطلبته� ب�سكل ع�م، و�سنوا�سل العمل 
على رفع ن�سبة الطلبة الإم�راتيني يتلقون ح�لي�ً تعليمهم يف 
مدار�س خ��سة جيدة اأو اأف�سل، عرب تر�سيخ علق�ت ال�سراكة 
والتع�ون بني جميع الأطراف املعنية ل�سيم� املدرا�س اخل��سة 

واأولي�ء الأمور«.

•• اأبوظبي -وام:

اآل  عرب مع�يل ال�سيخ نهي�ن بن مب�رك 
اع��ت��زازه مب�  الت�س�مح، عن  وزي��ر  نهي�ن 
من  “قي�دي�ت”  جمموعة  اإل��ي��ه  ت�سعى 
لدى  والري�دة  القي�دة  خ�س�ئ�س  تنمية 
الإم����رات���ي���ة وج��ه��وده��� يف �سبيل  امل�����راأة 
تتبواأ  كي  املواتية  الظروف  ك�فة  توفري 
امل�����راأة الإم����رات���ي���ة م��ن������س��ب ال��ق��ي���دة يف 

املجتمع.
ن��ه��ي���ن متحدث�ً  ال�����س��ي��خ  م��ع���يل  وق�����ل 
املجموعة  ن��ظ��م��ت��ه���  ال���ت���ي  ال����ن����دوة  يف 
بح�سور  اأبوظبي  ك�رلتون  ريتز  بفندق 
وليلى  التميمي  وب����دور  ي��و���س��ف،  ���س��ع���د 
املوؤ�س�س�ت  ال��ع�����س��وات  احل�����س��ن،  ي��و���س��ف 
قي�دية   35 اإىل  ب�لإ�س�فة  للمجموعة، 
وخ��سة،  ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة   30 م���ن 
تعبري  ه��و  ال��ي��وم  معكن  وج����ودي  “اإن 
ع����ن ق��ن���ع��ت��ي ال���ك����م���ل���ة ب�������أن امل��������راأة يف 
جمتمع�تن� ق�درة مت�م�ً على حتقيق كل 
وغ�ي�ت  اأه���داف  م��ن  لنف�سه�  ت�سعه  م��� 
اآم�ل  م��ن  له�  املجتمع  يتوقعه  م���  وك��ل 

وطموح�ت«.
وفيم� يلي ن�س الكلمة..

)»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل، 
وال�سلة وال�سلم على اأ�سرف املر�سلني، 
منظمة  اأع���������س�����ء  واأخ�������وات�������ي  ب���ن����ت���ي 
اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سلم  “قي�دي�ت” 
اأن  ك��ث��رياً،  وي�سرين  اأحييكن،  وبرك�ته، 
اللق�ء، الذي  اليوم، يف هذا  اأكون معكن 
اأع��ت��ز ب��ه ك��ث��رياً، لأن��ك��ن ب��ن���ت الإم�����رات، 
اآم�لن�  ومهم�ً، من  اأ�س��سي�ً  متثلن جزءاً 
 – وامل�ستقبل  احل������س��ر  يف  وتطلع�تن�، 
اأعتز اليوم كثرياً، مب� متثلنه من قدرات 
يف  تفيدن  م���أم��ول��ة،  وطموح�ت  واع���دة، 
وم�  تعليم جيد،  ذلك مم� حققتنه من 
ل��دي��ك��ن م��ن وع���ي وذك�����ء وم���ب����درة وم� 
تتمتعن به من عزٍم وت�سميم، للإ�سه�م 
الإم���������رات، وت�����س��ك��ي��ل مع�مل  ت��ن��م��ي��ة  يف 
للمجتمع  اخل�����ري،  ف��ي��ه  مل����  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 

والإن�س�ن.
اإن���ن���ي اأع���ت���ز ك���ث���رياً، اأي�������س����ً، مب���� ت�سعى 
تنمية  من  “قي�دي�ت”،  جمموعة  اإليه 
املراأة  لدى  وال��ري���دة،  القي�دة  خ�س�ئ�س 
الإم�راتية، ولدى املراأة العربية عموم�ً، 
توفري  �سبيل  يف  ال��ق��وي��ة،  وب��ج��ه��ودك��ن 
املراأة  تتبواأ  كي  املواتية،  الظروف  ك�فة 
ال��ع��رب��ي��ة، من��سب  وامل�����راأة  الإم����رات���ي���ة 
معكن  وج���ودي  اإن  املجتمع.  يف  ال��ق��ي���دة 
الك�ملة،  قن�عتي  عن  تعبري  هو  ال��ي��وم، 
ق���درة مت�م�ً،  امل���راأة يف جمتمع�تن�،  ب���أن 
لنف�سه�، من  ت�سعه  م�  على حتقيق كل 
اأهداٍف وغ�ي�ت، وكل م� يتوقعه املجتمع 

له�، من اآم�ٍل وطموح�ت.
اأع�س�ء جمموعة قي�دي�ت، واأننت  اإنكن، 
دور  ت�أكيد  اإىل  واإخ��ل���س،  بثقة  ت�سعني 
اإمن��� ت�سرن  ال��دول��ة واملنطقة،  امل���راأة، يف 
ال����روؤي����ة احل��ك��ي��م��ة ل�سمو  ه����دي  ع��ل��ى 
ب��ن��ت م���ب����رك رئي�سة  ال�����س��ي��خ��ة ف���ط��م��ة 
املجل�س  رئي�سة  ال��ع���م  الن�س�ئي  الحت����د 
الرئي�سة  والطفولة  ل��لأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
هذه  الأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
بعمق،  تتج�سد  التي  احلكيمة،  ال��روؤي��ة 

املتوا�سلة  اجل��ه��ود  يف  وا����س���ح،  وب�����س��ك��ل 
اأم�م  الطريق،  اإن���رة  اأج��ل  ل�سموه�، من 
املراأة يف كل مك�ن، نحو التفوق والنبوغ، 
من  له�،  اهلل  وهبه  م���  اأق�سى  وحتقيق 
اأنف�سن�  نهنئ  اإن��ن���  واإم���ك����ن����ت.  ط���ق���ت 
ع��ز وجل،  امل���وىل  اأن  الإم������رات، على  يف 
ق��د وه���ب ل��ن���، ه���ذه ال�����س��ي��دة العظيمة، 
املتحدة،  الأمم  منظمة  اخت�رته�  التي 
م�ستوى  على  الإيج�بي  للتغيري  رائ���دًة 
العظيمة  ال�سيدة  اإن هذه  اأق��ول  الع�مل. 
حق�ً، ت�سعى بثقٍة وج��دارة، اإىل اأن تكون 
املراأة يف املجتمع دائم�ً، منبع حٍق وخرٍي، 
ومنوذج�ً للعمل املنتج، والأداء اجل�د. اإن 
لن� جميع�ً، اأن نعتز ونفتخر، مب� متثله 
ق���دوٍة ح�سنة، وعط�ٍء  م��ن  الإم�����رات،  اأم 
م���ت���زاي���ٍد وخم��ل�����س، يف ك����ف���ة جم����لت 
اإنه  الإن�����س���ن.  ورف��ع��ة  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية 
ال���ذي نحتفي  ال��ل��ق���ء،  ه��ذا  ي�سرفني يف 
لأم  نتقدم  اأن  املجتمع،  ب��ق��ي���دي���ت  فيه 
الإم�رات، بعظيم ال�سكر، وب�لغ العرف�ن، 
والح��رتام، ك�سخ�سيٍة وطنية، وعربية، 
متوا�سل،  ع��ط���ء  ل��ه���  رائ������دة،  وع���مل��ي��ة 
وا�سعة،  واإ���س��ه���م���ٍت  ه���ئ��ل��ة،  واإجن�������زات 
اأنن�  ل�سموه�،  ن��وؤك��د  امل��ج���لت،  ك�فة  يف 
ملتزمون، بتحقيق روؤيته� ال�س�ملة، لكل 
م� من �س�أنه، تنمية الإن�س�ن، رجًل ك�ن 

اأم امراأة، يف الوطن والع�مل.
بن�تي  الإم���������رات،  يف  امل������راأة  م��ك���ن��ة  اإن 
اإىل ذلك  ب�لإ�س�فة  اإمن��� هي  واأخ��وات��ي، 
وتوجيه�ت،  جلهود  ح��ي،  انعك��س  كله، 
ب�ملوؤ�س�س  ب��دءاً  املخل�سني،  الدولة  ق���دة 
زايد  ال�سيخ  الوالد  له،  املغفور  العظيم، 
اهلل  رحمة  عليه  نهي�ن،  اآل  �سلط�ن  ب��ن 
ور�سوانه، وهو الذي علمن�، اأن دور املراأة 
و�سروري،  طبيعي  اأم��ر  هو  املجتمع،  يف 
لنج�ح جهود التنمية والتقدم يف الدولة، 
اجلهد  اأق�سى  ب��ذل  جميع�ً،  علين�  واأن 
اإط�����لق قدراته�  اأج����ل  م���ن  وال���ط����ق���ة، 
ال��ك���م��ن��ة، ع��ل��ى ط��ري��ق حت��ق��ي��ق اخلري، 
اإ�سه�م�ته�  وت����أك���ي���د  والأم�������ة،  ل��ل��وط��ن 
املهمة، كذلك، يف ك�فة اإجن�زات التطور 

يف الع�مل.
ق�دة  اأن  ع��ل��ى  ك���ث���رياً،  اهلل  ن��ح��م��د  اإن���ن���� 
ال���دول���ة ال����ك����رام، ي�����س��ريون ع��ل��ى نف�س 
ال���ط���ري���ق، وي���دع���م���ون ب��ك��ل ق����وة، روؤي����ة 
م�سرية  يف  امل��راأة  ملك�نة  املوؤ�س�س،  الق�ئد 
بقي�دتن�  ك���ث���رياً،  نعتز  اإن��ن���  الإم�������رات. 
ال�سمو  ���س���ح��ب  يف  مم��ث��ل��ة  احل��ك��ي��م��ة، 
نهي�ن رئي�س  اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن 
�س�حب  اهلل” واأخ��ي��ه  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
ال����دول����ة رئي�س  رئ��ي�����س  ن����ئ���ب  م��ك��ت��وم 
جمل�س الوزراء ح�كم دبي “رع�ه اهلل”، 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  واأخيهم� 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي���ن ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�سلحة.  للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد  ن�ئب 
نعتز ونفتخر ب�هتم�مهم الكبري بت�أكيد 
الدور املحوري للمراأة يف حتقيق التنمية 

ال�س�ملة يف املجتمع والوطن.
اأح���ي���ي كثرياً  اإن���ن���ي  ب��ن���ت��ي واأخ����وات����ي : 

جمموعة  بت�أ�سي�س  الطيبة  مب�درتكن 
فيه�  ا�ستلهمنت  وال��ت��ي  “قي�دي�ت”، 
توجيه�ت �سمو اأم الإم�رات جمموعتكن 
وهلل احلمد، له� روؤي��ة وا�سحة، ور�س�لة 
على  ت�س�عد  حم����ددة،  واأه�����داف  نبيلة، 
بنج�ٍح  الإ�����س����ه�����م  م����ن  امل���������راأة،  مت���ك���ني 

واإيج�بية، يف م�سرية املجتمع والع�مل.
اليوم  ال��ت��ق��ي  اأن  ك���ث���رياً،  ي�����س��ع��دين  اإن����ه 
معكن، يف ع���م زاي���د اخل���ري، امل��غ��ف��ور له 
ثراه،  اهلل  ط��ي��ب  زاي����د،  ال�سيخ  ال���وال���د، 
وه����و ال����ذي اأث���ب���ت، مب���� ل ي����دع جم�ًل 
وامل�ستنرية،  القي�دة احلكيمة  اأن  لل�سك، 
ك�ن  املجتمع.  ت�سكيل  ق�درة مت�م�ً، على 
قن�عة  على  ور���س��وان��ه،  اهلل  رحمة  عليه 
ك�ملة، ب�أن الق�ئد الن�جح، رجًل ك�ن اأم 
ام���راأة، لب��د اأن تكون له روؤي��ة وا�سحة، 
عنده  تكون  واأن  حتقيقه،  اإىل  ي�سعى  مل� 
القدرة، على اإله�م وحفز الآخرين. ك�ن 
قن�عة  على  ور���س��وان��ه،  اهلل  رحمة  عليه 
ك���م��ل��ة، ب�����أن ال��ق���ئ��د ال��ن���ج��ح، لب���د اأن 
قوي،  كبري، وحر�س  التزام  لديه  يكون 
على حتقيق الإجن���زات. لبد للق�ئد اأن 
يكون على درجة ع�لية، من القدرة على 
الإبداع والبتك�ر، واأن يحظى ب�حلم��سة 
يتزود  واأن  والعط�ء،  العمل  يف  والرغبة 
احلميدة،  ب�����لأخ����لق  ك��ل��ه  ذل����ك  ف����وق 
وال�����س��ل��وك ال���ق���ومي. ه���ذه ك��ل��ه��� �سف�ت 
ال���ق����ئ���د ال���ن����ج���ح، ال���ت���ي جت�����س��دت بكل 
و�سوح، وبحمد اهلل، يف موؤ�س�س الدولة، 
املغفور له الوالد ال�سيخ زايد بن �سلط�ن 

اآل نهي�ن، عليه رحمة اهلل ور�سوانه.
لقد ك�ن ال�سيخ زايد واعي�ً مت�م�ً لدوره 
اأبن�ء وبن�ت  الت�ريخي، يف متكني جميع 
ال��دول��ة، من الإجن����ز يف ك�فة املج�لت، 
الثق�فة  مبك�نة  ت���م��ة،  دراي���ة  على  ك���ن 
ال���دول���ة، حري�س�ً  م�����س��رية  وال����رتاث يف 
اجلميع،  ي�س�هم  اأن  على  احل��ر���س،  ك��ل 
بكل ج��ٍد واإخ��ل���س، يف م�سرية املجتمع 
والوطن. وكق�ئد ت�ريخي، حر�س ال�سيخ 
وم�ستوي�ت  ت��وق��ع���ت  حت��دي��د  على  زاي���د 
وهي  امل�ستوي�ت،  كل  على  ل��لأداء  ع�لية 
ال��ت��ي م�زالت  وامل�����س��ت��وي���ت،  ال��ت��وق��ع���ت 
حتكم امل�سرية الن�جحة، لدولة الإم�رات، 

يف ك�فة املج�لت، وجعلتن� جميع�ً، نعي�س 
يف هذه الدولة الرائدة، يف �سلٍم ورخ�ء، 
اللئقة  مك�نته�  ت�أخذ  الإم���رات  وجعل 

به�، بني دول الع�مل اأجمع.
خ�س�ئ�س  ع����ن  اأحت��������دث،  ح����ني  اإن����ن����ي 
ال�سيخ  ال��وال��د  ل��ه  املغفور  ال��ق��ي���دة، عند 
اأ���س��ري دائ��م���ً، على الأقل،  زاي���د، ف���إن��ن��ي 
خ�س�ئ�س  ع�سر  اإىل  �سديد،  وب�خت�س�ٍر 
مت�م�ً  وا���س��ح��ة  ك���ن��ت  للقي�دة  و���س��ف���ت 
الك�مل  الفهم  الأوىل:  اخل��سية  لديه: 
م��سيه�  اأن  وك���ي���ف  ال����وط����ن،  مل�����س��رية 
يف  مراحل  هي  وم�ستقبله�،  وح��سره� 
الإم�رات  اأن  وكيف  بل  مت�سلة،  �سل�سلة 
وطنية  منظومة  يف  م��ع���ً،  تتك�مل  كله� 
قوية، بل وكيف متثل الع�دات والتق�ليد 
انطلقته�  اأ�س��س  ال��دول��ة،  يف  الأ�سيلة 

الن�جحة نحو امل�ستقبل.
الراحل،  الوالد  ك�ن  الث�نية:  اخل��سية 
مث�ًل  ور�����س����وان����ه،  اهلل  رح���م���ة  ع��ل��ي��ه 
ون�سرة  امل���ح���ت����ج،  ورع�����ي����ة  ال����ك����رم،  يف 
ب�أن  ك�ملة،  قن�عة  على  ك���ن  ال�سعيف، 
الإيج�بي  والتف�عل  واحل��وار،  الت�س�مح، 
مع الآخرين يف هذا الع�مل، هو الطريق 
الأكيد لتنمية الدولة، والإ�سه�م يف ك�فة 

التطورات الإيج�بية من حولن�.
زايد،  ال�سيخ  ق���درة  الث�لثة:  اخل��سية 
رحمه اهلل، على التع�مل الذكي والواعي، 
مع املتغريات املتلحقة، يف ك�فة من�حي 
احل����ي�����ة. ن��ح��ن ن��ع��ت��ز غ����ي���ة الع����ت����زاز، 
على  �س�عدتن�  التي  احلكيمة،  بقي�دته 
امل��ت��غ��ريات، وم��ك��ن��ت لدولتن�  ف��ه��م ه���ذه 
العزيزة، اأن حتقق الإف�دة الك�ملة منه�.

ال�سيخ  ح���ر����س  ال����راب����ع����ة:  اخل��������س���ي���ة 
وتطويره�  البيئة،  حم�ية  على  زاي���د، 
الق�دمة.  ل��لأج��ي���ل  ع��ل��ي��ه���  واحل���ف����ظ 
البيئة  وج��ع��ل  الأ����س���ج����ر،  م��لي��ني  زرع 
الإن�س�ن،  ل�ستمت�ع  جم����ًل  ال��دول��ة،  يف 

وحت�سني جودة احلي�ة له.
الكبرية،  ال��ق��درة  اخل���م�����س��ة:  اخل������س��ة 
امل�����س��رتك، وبن�ء  ال��ت��ع���ون وال��ع��م��ل  على 
احت�د  اأن  ول����س���ك  امل��ف��ي��دة،  ال��ع��لق���ت 
القدرة،  رائ��ع على هذه  الإم����رات، دليل 
ت���ري��خ��ي ن�جح،  مب��� ميثله م��ن من���وذج 

وبن�ت  لأب���ن����ء  وال���رخ����ء،  اخل���ري  يحقق 
الإم�رات كله�.

رحمه   - جن���ح��ه  ال�����س���د���س��ة:  اخل��سية 
الإم�������رات  ع���لق����ت  ت���أ���س��ي�����س  اهلل - يف 
اأ�س�س واقعيه  مع ال��دول الأخ��رى، على 
دوره  يف  وا�سح  وذل��ك  للجميع،  ون�فعة 
املهم، يف ت�أ�سي�س جمل�س التع�ون لدول 
اخلليج، ويف دوره، يف دعم العمل العربي 
اإ�س�فًة  امل�سرتك،  وال��دويل  والإ�سلمي 
كله، من حكمٍة  ذل��ك  اأظهره يف  م�  اإىل 
وذك�ء، ُيعد بهم� ومن خللهم� م�سدر 

فخر واعتزاز لن� جميع�ً.
اخل��سية ال�س�بعة: القدرة الف�ئقة، على 
التي  امل��ب���رك��ة،  الطبيعية  ال���رثوة  اإدارة 
الإم�����رات، مب� حقق  على  به�  اهلل  اأنعم 
املق�يي�س،  بكل  ن�جح�ً  اقت�س�داً  للدولة 
م�س�عدة  يف  رائ��ع��ة،  تق�ليد  اأر���س��ى  كم� 
للدول  امل���دي،  الدعم  الأ�سق�ء، وتقدمي 

التي حتت�جه حول الع�مل.
الرتكيز  ه����ي  ال���ث����م���ن���ة:  اخل��������س���ي���ة 
ب��ن���ء الإن�����س���ن، واله��ت��م���م الكبري  على 
الب�سرية  والتنمية  وال�سحة،  ب�لتعليم 
املراأة  دور  ت�أكيد  اإىل  ب�لإ�س�فة  عموم�ً، 
يف حي�ة املجتمع، ومتكينه� من الإ�سه�م 

الك�مل يف ك�فة املج�لت.
زايد،  ال�سيخ  ك���ن  الت��سعة:  اخل��سية 
بن�ء فرق  للغ�ية، يف  رحمه اهلل، ن�جح�ً 
اجلم�عي،  العمل  على  واحل��ث  العمل، 
املك�ن  يف  امل��ن������س��ب،  ال�سخ�س  واخ��ت��ي���ر 
املن��سب، واإت�حة الفر�سة اأم�م اجلميع، 
الك�مل،  ل��لإ���س��ه���م  ال�����س��ب���ب،  خ�سو�س�ً 
ت�أكيد،  بكل  وه��ذا  املجتمع.  م�سرية  يف 
ه���و اأح����د الأ����س���ب����ب امل��ه��م��ة، مل���� حققته 
وحتققه الإم����رات، من تقدٍم ومن���ٍء يف 
ك�فة املج�لت، بل وتوا�سٍل اإيج�بي بني 

الأجي�ل.
املغفور  اأن  ه���ي  ال��ع������س��رة:  اخل������س��ي��ة 
ل��ه ال��وال��د ال�سيخ زاي����د، ق��د ج��ع��ل من 
والت�آلف،  للت�س�مح  واح����ًة  الإم��������رات، 
والرخ�ء وال�سلم وال�ستقرار، بل جعل 
امل�ستقبل،  ب��ن���ء  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ب��ل��داً  منه� 

وعلى حتقيق اخلري جلميع �سك�نه.
اإط���ر م� متثله  اإنه يف  بن�تي واأخواتي : 

ه����ذه اخل�����س���ئ�����س، ل��ل��ق��ي���دة ال���رائ���دة، 
منظومة  من  زاي��د،  ال�سيخ  الوالد  عند 
متك�ملة، نعتز به� يف الإم���رات، ونتعلم 
م��ن��ه��� يف ك���ل ي����وم، ف���إن��ن��ي اأدع����وك����ن يف 
من�ذج  تكن  اأن  اإىل  قي�دي�ت،  جمموعة 
وقدوة، يف اللتزام ب�ملب�دئ املهمة، التي 
تنبثق عنه�، وهي املب�دئ التي متثل لن� 
الق�ئد  لن�،  تركه  خ���ل��داً،  اإرث����ً  جميع�ً، 

املوؤ�س�س، عليه رحمة اهلل ور�سوانه.
نظري،  وج��ه��ة  م���ن  امل���ب����دئ  ه����ذه  اأول 
ل��ل��دي��ن احل��ن��ي��ف، للأ�سرة،  ال����ولء  ه��و 
للأمة  الإم�������������رات،  ل�����س��ع��ب  ل���ل���وط���ن، 
كله  ذلك  واتخ�ذ  والإ�سلمية،  العربية 
وال�سلم  ال��ت��ع���ي�����س  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ط��ري��ق���ً 

والرخ�ء يف الع�مل.
وامل������ب������داأ ال�����ث������ين ه�����و ح�����ب ال����وط����ن، 
واأهدافه،  طموح�ته  لك�فة  والن��ت��م���ء 
وم���� ي��رت��ب��ط ب��ذل��ك م��ن وع���ي وحكمة، 
يف ال���ت���زود ب���ل��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، والإف������دة 
اآراء  من اخل��ربات والتج�رب، واح��رتام 
املم�ر�س�ت  ودرا�سة  وتوجه�ته�،  القي�دة 
ال��ن���ج��ح��ة ح���ول ال��ع���مل، ب��ل واأي�����س���ً يف 
فهم امل��سي، وتقدير احل��سر، والتطلع 

نحو امل�ستقبل بثقة وتف�وؤل.
وامل���ب���داأ ال��ث���ل��ث ه��و ال�����س��ج���ع��ة وحتمل 
امل�������س���وؤول���ي���ة، يف الأخ������ذ ب����مل���ب����درة، ويف 
التفكري  ويف  ال���ت���ح���دي����ت،  م���واج���ه���ة 

ال�سليم، والقدرة على حل امل�سكلت.
واملبداأ الرابع هو القدرة على التوا�سل 
الإي����ج�����ب����ي م����ع ال����غ����ري، وت��ن��م��ي��ة قيم 
ال��ت�����س���م��ح وال��ت��ع���ي�����س ال�����س��ل��م��ي، وفهم 
واحرتام الثق�ف�ت واحل�س�رات املختلفة، 
والعمل على حتقيق العدل الجتم�عي 

واحرتام الإن�س�ن، يف كل مك�ن.
امل��ب��داأ اخل�م�س فهو احل��ر���س على  اأم��� 
امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  الإ�سه�م 

يف الدولة واملنطقة والع�مل.
ك���ل ه�����ذا، يف اإط�������ر م���ن احل���ر����س كل 
ت��ك��ن دائ���م����ً، من�ذج  اأن  احل���ر����س، ع��ل��ى 
وقدوة، يف ال�سلوك الإن�س�ين واملجتمعي 
ال����ق����ومي، ب����ل وك����ذل����ك، يف اإط���������ٍر من 
املجتمع،  مب�����س��رية  ال���ق���وي  الرت����ب�����ط 
والإ�سه�م  ق�س�ي�ه،  ك�فة  على  والتعرف 

يف مواجهته� بوعي وذك�ء.
اإن��ن��ي اأدع���وك���ن، ب��ن���ت��ي واأخ����وات����ي، اإىل 
احل�����ف������ظ ع���ل���ى ك�����ف����ة ه������ذه امل����ب�����دئ 
وال�سف�ت، كم� اأدعوكن اإىل التعرف عن 
القي�دة  �سم�ت  على  وب������س��ت��م��رار،  ق��رب 
وال���ري����دة، ل��دى ح��ك���م ال��دول��ة الكرام. 
اأدع���وك���ن ب����ل���ذات، واأن�����نت ت�����س��ع��ني اإىل 
املج�لت،  ورائ���دات، يف كل  تكن ق�ئدات 
اأ�س��سية،  اأم����ور  ب���أرب��ع��ة  اله��ت��م���م  اإىل 
اأقوال  اأم�من� جميع�ً، يف  وا�سحة  نراه� 

واأفع�ل، ق�دة الدولة املخل�سني.
ك��ل منكن،  ل��دى  ي��ك��ون  اأن  : لب��د  اأوًل 
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، وحتديد  وا���س��ح��ة  روؤي�����ة 
وا�سح لأهدافكم، يف احلي�ة ويف العمل، 
واأن يكون لديكن دائم�ً، احل�فز القوي، 
الدائم  والتغيري  والتميز،  التفوق  نحو 
كل  ل��دى  يكون  اأن  لب��د  الأف�سل.  نحو 
حتويل  على  وال��ق��درة،  ال��ط���ق��ة  منكن، 
الأف���ك����ر، اإىل واق���ع ن���ف��ع وم��ف��ي��د. لبد 
التعبري  على  ال��ق��درة  لديكن  ي��ك��ون  اأن 
اأف��ك���رك��ن، والرت��ب���ط مع اجلميع،  عن 

بقنوات فع�لة للت�س�ل واحلوار.
ث�ني�ً: لبد اأن يكون لديكن كذلك قن�عة 
ت�ستلزم  الن�جحة،  ال��ق��ي���دة  ب����أن  ك�ملة 
وال�ستمرارية،  وامل���ت����ب���ع���ة،  امل���ث����ب���رة، 
الن�جحة  القي�دة  اإن  ب�ملب�درة.  والأخ���ذ 
اإط�ر  اأن تعمل يف  يف هذا الع�سر، يجب 
ت��ت�����س��م ب�ل�سرب  امل�����دى،  ن��ظ��رة ط��وي��ل��ة 
اإذا  واحل��ك��م��ة. ه��ذا ���س��يء م��ه��م، خ��سة 
الآخرين،  م��ع  ب�لتع�مل  الأم����ر،  تعلق 
وال�سي��سية،  اجل��غ��راف��ي��ة  احل���دود  ع��رب 
وم����� ي��ت��ط��ل��ب��ه ذل����ك م���ن ت��ف��ه��م ووع����ي، 
واملتغريات،  الع���ت���ب����رات  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري 
التي تت�سل ب�لقدرة على التن�ف�س، على 

م�ستوى الع�مل.
ث�لث�ً: يف هذا الع�سر، وهو ع�سر مبني 
ع��ل��ى الأف���ك����ر والك��ت�����س���ف���ت، لب���د من 
التعلم  على  ال��ق��درة،  عندكن  ت��ك��ون  اأن 
الأفك�ر  ع���ن  ال��ب��ح��ث  وع��ل��ى  امل�����س��ت��م��ر، 
اجلديدة، والتمييز بينه�. عليكن واجب 
وم�سوؤولية، يف الإف�دة قدر الإمك�ن، مم� 
يتيحه هذا الع�سر، من تنوع كبري على 
وامله�رات،  الع�مل، يف اخل��ربات  م�ستوى 
ومنٍو متلحق، يف الأفك�ر والت�سورات. 
ال�سعي  يف  وم�����س��وؤول��ي��ة،  واج���ب  عليكن 
العلق�ت  ب��ن���ء  اإىل  وامل�����س��ت��م��ر،  ال��دائ��م 
وال�����س��راك���ت امل��م��ت��دة وال��ن���ج��ح��ة، عرب 
دائم�ً،  ت��ك��ن  واأن  والأق����ط�����ر،  احل�����دود 
ح��ري�����س���ت ع��ل��ى الإ���س��ه���م، يف اإجن�����زات 

التطور يف الع�مل.
رابع�ً : اإنني اآمل اأن تكون لديكن، اأي�س�ً، 
القن�عة الك�ملة، ب�أن القي�دة الن�جحة يف 
هذا الع�سر، تتطلب القدرة على اتخ�ذ 
ب�لقيم  والتم�سك  ال�سعبة،  ال��ق��رارات 
والتعود  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  والأه�������داف 
البعيد،  للم�ستقبل  التفكري  على  دائم�ً، 
الربح  الرتكيز فقط، على حتقيق  دون 

ال�سريع، اأو املك��سب ق�سرية الأجل.
يف خت�م كلمتي، وب�سفتي وزير الت�س�مح 
اأدع���وك���ن كذلك،  ف���إن��ن��ي  يف الإم��������رات، 

اأن تكن من���ذج وق��دوة، يف الت�س�مح  اإىل 
ذلك،  اأن  ب�عتب�ر  الإي��ج���ب��ي،  وال�سلوك 
الثقة  ل��ت��ع��زي��ز  الآم�������ن،  ال���ط���ري���ق  ه���و 
والنتم�ء  ال��وط��ن،  يف  والثقة  ب�لنف�س، 
الت�س�مح  ورم�������وزه.  ل��ق���دت��ه  وال�������ولء، 
يحفز على منهج الو�سطية، يف التعبري 
ب�لأمر  الل��ت��زام،  ج�نب  اإىل  وال�سلوك، 
الت�س�مح،  املنكر.  ب�ملعروف، والنهي عن 
ي�سجع على ارتب�ط الإن�س�ن، مبن حوله 
ب��رواب��ط الأخ�����وة، ووحدة  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
امل�سري، واحلر�س على العمل اجلم�عي 
وامل�������س���رتك. ال��ت�����س���م��ح، وك��م��� ن���رى يف 
الإم����رات، ي��وؤدي اإىل جمتمع ن�جح، يف 
ببيئة  يحظى،  ..جمتمع  املج�لت  ك�فة 
..جمتمع  وال���س��ت��ث��م���ر  للعمل  ج��ي��دة، 
التقني�ت  ع�����س��ر  م��ع��ط��ي���ت  م���ن  ي��ف��ي��د 
يف  اجلميع،  فيه  ويتع�ي�س  واملعلوم�ت، 

�سلٍم ورخ�ء.
ا�ستعداد  على  الت�س�مح،  وزارة  يف  اإن��ن��� 
تكن  اأن  �سبيل  يف  معكم،  للعمل  ك���م��ل، 
املجتمع،  يف  للت�س�مح  ق����دة  وب���ل��ف��ع��ل، 
الإن�س�نية  القيم  ب�إجن�زاتكم،  جت�سدون 
ال�����س���م��ي��ة، ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ي��ه���، امل�سرية 

الن�جحة، لدولتن� العزيزة.
واأخواتي،  ب��ن���ت��ي  ج��م��ي��ع���ً،  ل��ك��م  اأمت��ن��ى 
وال����ت����وف����ي����ق، يف ج���ه���ودك���ن  ال����ن����ج�����ح 
املجتمع،  امل��راأة يف  دور  لت�أكيد  امل�سكورة، 
الت�س�مح  م���ب����دئ  ت���أك��ي��د  وك���ذل���ك،  ب���ل 
ربوعه،  ك���ف��ة  ال�����س��ل��م��ي، يف  وال��ت��ع���ي�����س 
مب�دراتكن  نت�ئج  اإىل  ب�هتم�م،  واأتطلع 
يف  ب������ل�����ذات،  جن����ح���ك���ن  واإىل  امل���ه���م���ة، 
ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، مب���� ت��ق��وم��ن ب���ه من 
العوائق  ك�فة  اإزال���ة  ويف  م��رم��وق،  عمٍل 
املرتقب،  دورك���ن  اأداء  اأم����م  املجتمعية، 
اأتطلع  والإن�������س����ن.  امل��ج��ت��م��ع  يف خ��دم��ة 
املتميزة،  ب�لنم�ذج  الحتف�ء معكن،  اإىل 
م��ن ب��ن���ت الإم�������رات، يف ك���ف��ة جم�لت 
العمل الإن�س�ين واملجتمعي. اأتطلع اإىل 
املحلية  ال�����س��راك���ت  ب��ن���ء  يف  جن�ح�تكن 
م�سلحة  يف  مل����  وال���ع����مل���ي���ة،  وال���ع���رب���ي���ة 
اإىل م���� قد  اأي�������س����ً،  اأت���ط���ل���ع  اجل���م���ي���ع. 
تقومن به من درا�س�ت، اأو تلحظنه من 
لو�سع خطط  اأ���س������س���ً،  تكون  ت��ط��ورات، 
العمل يف جمموعتكن الرائدة، ومت�بعة 

التنفيذ، وتقييم الإجن�زات.
اإن����ن����ي ���س��ع��ي��د ل���ل���غ����ي���ة، مل����� اأحل����ظ����ه يف 
وج�����وه�����ك�����ن، م�����ن ح����م����������س����ٍة ����س���دي���دة 
وت�أكيد  امل��راأة،  مك�نة  لتعزيز  ووا�سحة، 
الدولة، واملنطقة،  القي�دية، يف  اأدواره��� 
اأ�س�رككن  اأن  كثرياً،  وي�سرين  وال��ع���مل، 
�سبح�نه  اهلل  واأدع������و  احل��م������س��ة،  ه���ذه 
وتع�ىل، اأن يوفقكن، اإىل كل عمٍل ن�فع.

اأ�سكركن .. وال�سلم عليكن ورحمة اهلل 
وبرك�ته(. 

ي�س�ر اإىل اأن جمموعة “قي�دي�ت” التي 
من  نخبة  ت�سم   ،2013 ع���م  ت�أ�س�ست 
الن�س�ء الإم�راتي�ت املوؤّثرات، وتهدف اإىل 
لتب�دل  لل�سيدات  ة  خ��سّ من�سة  اإي��ج���د 
املعلوم�ت واخلربات اخل��سة، ولت�سكيل 
م��ن��رب اإي���ج����ب���ي ل��ل��ن�����س���ء الإم����رات���ي����ت 
مُيكنهن من خلله التوا�سل، التع�رف، 
اخل��ربات يف  املزيد من  واكت�س�ب  النمو 

ك�فة املج�لت.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

وزارة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  م�����ع  مت��������س���ي����ً 
ثق�فة  تر�سيخ  اإىل  الرامية  الداخلية، 
املوؤ�س�سي،  العمل  بيئة  �سمن  البتك�ر 
ال�سرطة  منت�سبي  ت�سجيع  خ��لل  م��ن 
ن����ح����و ت�����ق�����دمي اأف���������س����ل امل����ق����رتح�����ت 
ال��ت��ط��وي��ري��ة والب��ت��ك���ري��ة ال��ت��ي حتقق 
والأمني،  ال�����س��رط��ي  ب�لعمل  الرت���ق����ء 
ب��ن علوان  اهلل  ال��ل��واء علي عبد  اط��ّل��ع 
النعيمي ق�ئد ع�م �سرطة راأ�س اخليمة، 
بح�سور العميد الدكتور حممد �سعيد 
احلميدي مدير ع�م العملي�ت املركزية 

 3 ثلثة  على   ، اخليمة  راأ����س  ب�سرطة 
قدمه�   التي  الإبداعية  املقرتح�ت  من 
ال��رق��ي��ب ع��ل��ي ح�سن ع��ل��ي ال��ع��وب��د من 
املرور  ب������إدارة  وال���دوري����ت  امل����رور  ق�سم 
والدوري�ت ومت تطويره� اإىل ابتك�رات 
�سرطية متميزة تخدم العمل ال�سرطي 
من  اب��ت��ك���ره��� جميع�ً  ب���ه، مت  وت��رت��ق��ي 
العوبد  علي  ح�سن  علي  الرقيب  ِق��َب��ِل 
م���ن ق�����س��م امل�����رور وال�����دوري������ت ب������إدارة 
الرقيب  وا�ستعر�س  والدوري�ت.  املرور 
متميزة،  ابتك�رات  ثلثة  العوبد،  علي 
الآلي�ت  ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر  ق��دم��ه���  ال��ت��ي 
ال�سرطية، متثلت يف ابتك�ر مركبة يتم 

التحكم بجميع خ�س�ئ�سه� عن طريق 
جه�ز حتكم عن ُبعد ) رميوت كونرتول 
“ وميكن  “ �س�ئق  اإىل  ( دون احل���ج��ة 
ال��ت��ح��ك��م ب��ه��� ع��ن ُب��ع��د مب�����س���ف��ة 500 
مرت اإىل 700 مرت،  وله� العديد من 
التف�و�س  ح����لت  مثل  ال�ستخدام�ت 
و�سن�عة  ال�������س���غ���ب،  وف�������س  الأم�����ن�����ي، 
احل��وادث املرورية الوهمية، كم� ميكن 
م��راق��ب��ة حف�ظ�ً  ب��ك���م��ريات  ت��زوي��ده��� 
ع��ل��ى الأم����ن وال�����س��لم��ة.  ع��ق��ب ذلك، 
ابتك�ر  العوبد،  علي  الرقيب  ا�ستعر�س 
ث�ٍن له، وهو ق�عدة تثبيت جه�ز حتكم 
يتم  ال�سرطية،  الآلي�ت  داخل  ي�ستخدم 

ابتكره�،  التي  الق�عدة  من خلل هذه 
ت��ث��ب��ي��ت اجل���ه����ز واحل���ف����ظ ع��ل��ي��ه دون 
ال�سقوط،  اأو  الن���زلق  خلطر  تعر�سه 
ثب�ت  ي�سمن  ال���ذي  الأم���ر  الك�سر،  اأو 
اأو  اجله�ز دون ان�سغ�ل ق�ئد املركبة به 
�سرعة  حتقيق  اإىل  ي��وؤدي  مم�  بتثبيته 
على  احل��ف���ظ  ع��ن  ف�سًل  ال�ستج�بة، 
اطلع ق�ئد  الع�مة. كم�  امل��وارد  �سلمة 
ع�م ال�سرطة، على ابتك�ر ث�لث ، لنظ�م 
خ������س��ي��ة اإي���ق����ف حم����رك ال����دوري����ة اأو 
ال�سغط  ال�سرطية فوراً يف ح�ل  الآلية 
الآلية  ت�سغيل  يتم  ولن  الفرامل،  على 
ِقَبِل  م���ن  اإل  ذل����ك  ع��ق��ب  ال�����س��رط��ي��ة 

حتكم  مفت�ح  بوا�سطة  ف��ق��ط،  ق���ئ��ده��� 
ُمثّبت داخل الدورية مت ابتك�ره لتمكني 
ق�ئد الدورية من التحكم يف انطلقه� 
اأو اإيق�فه�، والهدف من هذا البتك�ر هو 
ت�أمني الدوري�ت عند نق�ط التفتي�س، اأو 
املرورية، وكذلك  عند مواقع احلوادث 
اأثن�ء تنظيم حركة ال�سري واملرور، دون 
اأو  الآخرين  ب�لدورية من قبل  امل�س��س 

الت�سبب يف تعر�سه� لأي خلل خ�رجي.
ومن ج�نبه، اأعرب اللواء علي عبد اهلل 
�سروره  م��دى  عن  النعيمي،  علوان  بن 
وغريه  العوبد،  علي  ب�لرقيب  وفخره 
���س��رط��ة راأ�������س اخليمة  م���ن م��ن��ت�����س��ب��ي 

اإىل  ي�سعون  الذين  الأك��ف���ء،  املتميزين 
به  والنهو�س  ال�سرطي  العمل  تطوير 
من خلل حر�سهم على تقدمي اأف�سل 

والإبداعية،  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل��ق��رتح���ت 
وت���ق���دمي امل���زي���د م���ن  الب���ت���ك����ر، داعي�ً 
البتك�ر  ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اجل��م��ي��ع 

العمل  ث��ق���ف��ت��ه��� يف  ون�����س��ر  والإجن��������ز، 
املوؤ�س�سي، لت�سكيل ق�عدة من املبدعني 

واملبتكرين يف العمل ال�سرطي.

•• ال�صارقة-الفجر:

يف  ال�سحي  والتثقيف  التوعية  على  حر�سه�  من  انطلق�ً 
الذراع  الأ����س���ول،  لإدارة  ال�����س���رق��ة  �سركة  نظمت  املجتمع، 
م�ست�سفى  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  ال�����س���رق��ة،  حلكومة  ال�ستثم�رية 
اجل�معة ب�ل�س�رقة، يوم اأم�س يف مقره� الرئي�سي ب�ل�س�رقة، 
مع  تزامن�  ال��ث��دي،  �سرط�ن  مبر�س  للتوعية  �سحي�ً  ي��وم���ً 

اأكتوبر الوردي، ال�سهر الع�ملي للتوعية ب�سرط�ن الثدي.
ملوظفي  املج�نية  الفحو�س�ت  تقدمي  الفع�لي�ت  وت�سمنت 

ال�سكري،  فح�س  �سملت  وال��ت��ي  الأ���س��ول،  لإدارة  ال�س�رقة 
والكولي�سرتول، و�سغط الدم، تله� ا�ست�س�رات حول النظ�م 
يف  ودوره����  الري��سة  ملم�ر�سة  ون�س�ئح  واإر���س���دات  الغذائي، 
تقليل فر�س الإ�س�بة، عقبه� حم��سرة توعوية تن�ولت طرق 
الفح�س  اإج���راء  وكيفية  ال��ث��دي،  �سرط�ن  مر�س  ت�سخي�س 
اإىل  منه،  الوق�ية  يف  املبكر  الك�سف  واأهمية  للثدي،  الذاتي 

ج�نب الإج�بة عن ا�ستف�س�رات املوظفني حول املر�س.
التنفيذي لقط�ع  امل��دي��ر  اإب��راه��ي��م احل��وط��ي،  ���س��ع���دة  وق����ل 
اخلدم�ت امل�س�ندة يف ال�س�رقة لإدارة الأ�سول: “ن�سع �سحة 

و�سلمة كوادرن� الب�سرية يف مقدمة اهتم�م�تن� ب�عتب�رهم 
من القيم الأ�س��سية لل�سركة واملحرك الرئي�سي لنج�ح�ته�، 
الثدي،  �سرط�ن  مثل  اخلطرية،  ب�لأمرا�س  التوعية  وتعد 
التي نعتمده� حلم�ية ووق�ية  ال�سحية  الربامج  ج��زءاً من 
تع�ونه�  على  اجل�معة  م�ست�سفى  اإدارة  ون�سكر  امل��وظ��ف��ني، 
م�ست�سفى  قدم  اخلت�م  ويف  الفع�لية«.   تنظيم هذه  معن� يف 
اجل�معة ب�ل�س�رقة  ملوظف�ت �سركة ال�س�رقة لإدارة الأ�سول 
بط�ق�ت فح�س جم�نية  للم�موغرام  وفيت�مني د، اإىل ج�نب 

املن�سورات التوعوية حول املو�سوع ذاته.

املدر�ضية للرقابة  تخ�ضع  دبي  يف  خا�ضة  مدر�ضة   179

2021 عام  •• اجلزائر-وام:» املعرفة« ت�صتهدف زيادة اأعداد الإماراتيني يف املدار�ض اجليدة فما فوق بن�صبة 100 % بحلول 

الدولة  اآل علي �سفري  �سب�ع  �سيف  �سع�دة يو�سف  �س�رك 
�سد  ال�سنوي  ال�سب�ق  يف  اجل��زائ��ري��ة  اجلمهورية  ل��دى 
اجلزائرية،  ب�لع��سة  دورت��ه  يف  الثدي  �سرط�ن  مر�س 
والري��سة  ال�����س��ب���ب  وزارة  رع����ي���ة  حت���ت  ن��ظ��م  وال�����ذي 
والفيدرالية   CPMC الأم��ل  جمعية  مع  ب�لتن�سيق 

اجلزائرية لألع�ب القوى.
ف�طمة  مع�يل  املجتمعية  الفع�لية  ه��ذه  يف  �س�رك  كم� 
املتجددة،  وال��ط���ق���ت  البيئة  وزي���رة  زرواط����ي  ال��زه��راء 
اأدالية وزيرة الت�س�من الوطني والأ�سرة  ومع�يل غنية 

للن�س�ء من  اإىل م�س�ركة قوية  ب�لإ�س�فة  املراأة  وق�س�ي� 
�سنة   85 اإىل  �سنوات   3 م��ن  العمرية  الفئ�ت  خمتلف 
اإىل  اجل��زائ��ري��ة  الع��سمة  ب��ل��دات  خمتلف  م��ن  ق��دم��ن 
ج�نب م�س�ركة ن�س�ء م�س�ب�ت ب�سرط�ن الثدي واأخري�ت 
مت�ثلن لل�سف�ء. واأعرب �سع�دة �سفري الدولة عن �سكره 
ملنظمي هذا ال�سب�ق الذي ي�أتي �سمن الفع�لي�ت التوعية 

مبر�س �سرط�ن الثدي.
وتهدف هذه الفع�لية ال�سنوية اإىل الت�س�من مع الن�س�ء 
امل�س�ب�ت ب�سرط�ن الثدي عرب ك�فة الولي�ت اجلزائرية 
�سنوي� يف  األ��ف ح�لة   11 م��ن  اأك��رث  ت�سجيل  يتم  حيث 

اجلزائر.

�صفري الدولة لدى اجلزائر ي�صارك يف �صباق �صد �صرطان الثدي

نهيان بن مبارك يثمن جهود »قياديات« يف �صبيل تبووؤ املراأة الإماراتية منا�صب القيادة يف املجتمع

بينها مركبة يتم التحكم بها اآليا 

قائد عام �صرطة راأ�ض اخليمة يثمن ابتكارات اأحد اأفراد ال�صرطة 

تزامنا مع ال�ضهر العاملي للتوعية ب�ضرطان الثدي

ال�صارقة لإدارة الأ�صول تنظم يوميا توعويا ملوظفيها
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ج�ئزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 
م�س�بقة  ع�سرة  الت��سعة  دورت��ه���  يف 
جديدة ونوعية حتمل ا�سم “ج�ئزة 
ت�ريخ  يف  م��رة  بحث” لأول  اأف�����س��ل 
امل��ح��ت��وى العلمي  اجل����ئ���زة، لإث����راء 
م�س�بق�ته�  �سمن  وذل���ك  وامل��ع��ريف، 
من  بتنظيم  �سنوي�،  عنه�  املنبثقة 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  م��وؤ���س�����س��ة 
امل�س�بقة  وت����أت���ي  وع��ل��وم��ه،  ال��ك��رمي 
اجل��دي��دة ب��داع��ي الإب���داع والبتك�ر 
يتن�ف�س  ال��ت��ي  امل�����س���ب��ق���ت  وت��ن��وي��ع 
ف�سل  املجتمع،  اأف���راد  خمتلف  به� 
الإبداعية  للمن�ف�سة  عن خلق من�خ 
البحثية  امل��واه��ب  ودع���م  والعلمية، 
والكت�ب�ت الإبداعية يف املجتمع من 
قبل الب�حثني واملخت�سني واأ�سح�ب 
الأقلم املت�ألقة والتي تعزز الثق�فة 
الإيج�بية وتعك�س القيم احل�س�رية 
لدولة الإم�رات، يف ظل اهتم�م قي�دة 
العلمي  ب�لبحث  احلكيمة  ال��دول��ة 
ودع��م��ه��� ل����ه. واأك�����د اأح���م���د حممد 
ال�����س��ح��ي م���دي���ر ع�����م امل��وؤ���س�����س��ة اأن 

اإطلق م�س�بقة اأف�سل بحث ي�أتي يف 
التي تطلقه�  امل�س�بق�ت  اإط�ر جديد 
ج�ئزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 
التطوير  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  ع����م  ك���ل  يف 
الب�لغ  امل�س�بق�ت  �سمن  له�،  الدائم 
ع����دده����� ث��م���ن��ي��ة م�����س���ب��ق���ت وهي 
الكرمي،  ل��ل��ق��راآن  ال��ع���م��ة  امل�����س���ب��ق��ة 
الدرر  بفرعيه�  الن�س�ئية  وامل�س�بقة 
املكنونة والأمه�ت، وم�س�بقة مزامري 
اآل داوود، وم�س�بقة اأ�سح�ب الهمم، 
العق�بية  املوؤ�س�س�ت  نزلء  وم�س�بقة 
امل�سلمني  وم�س�بقة  والإ���س��لح��ي��ة، 
اجلدد، وم�س�بقة احلديث ال�سريف، 

اأف�سل بحث. وبني  واأخريا م�س�بقة 
اأن م�س�بق�ت اجل�ئزة تق�م ب�لتع�ون 
مع ال�سرك�ء وذلك لتعزيز ال�سراك�ت 
املجتمعية، حتقيق� لتوجه�ت حكومة 
امل�س�بقة  اأن  ك��م���  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
روح  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت���ه���دف  اجل���دي���دة 
الإبداع والبحث العلمي يف املجتمع، 
وتعزيز خمرج�ت الثق�فة الإيج�بية 
الإم�رات،  والقيم احل�س�رية لدولة 
حيث �سيتم يف كل ع�م طرح مو�سوع 
يتم اختي�ره من قبل اللجنة العلي� 
املنظمة للج�ئزة، وذلك مب� يتوائم 
القي�دة  اأه���داف اجل���ئ��زة وروؤى  م��ع 
اأحمد  اأ���س���ف  جهته  م��ن  احلكيمة. 
ع���م ج�ئزة  اأم��ني  �سبيع�ن  اإب��راه��ي��م 
راأ���������س اخل���ي���م���ة ل����ل����ق����راآن ال���ك���رمي 
اأن  املنظمة  العلي�  اللجنة  ورئ��ي�����س 
ج�ءت  ال��ت��ي  ب��ح��ث  اأف�����س��ل  م�س�بقة 
ا�سرتاتيجي�ت  طبيعة  م��ع  مت�سقة 
اأن  �س�أنه�  م��ن  التطويرية  اجل���ئ��زة 
البحث  دع���م  ت���ربز دور اجل���ئ��زة يف 
ال��ع��ل��م��ي، وذل���ك ب���ل��ت��زام��ن م��ع ع�م 
اهتم�م�ت  م����ن  وان���ط���لق����  زاي������د 
ب����إذن اهلل ت��ع���ىل ال�سيخ  امل��غ��ف��ور ل��ه 

اآل ن��ه��ي���ن طيب  زاي����د ب��ن ���س��ل��ط���ن 
وال��ع��ل��م، فيم�  ب���ل��ث��ق���ف��ة  ث����راه  اهلل 
���س��ي��ك��ون م��و���س��وع امل�����س���ب��ق��ة يف هذا 
ال��ع���م ح��ول “جهود دول��ة الإم����رات 
حيث  الكرمي”،  ال���ق���راآن  خ��دم��ة  يف 
لك�فة  م����ت�����ح  امل�������س����رك���ة  ب�������ب  اإن 
الأك�دمييني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
والطلبة  وال��ب���ح��ث��ني  واجل���م��ع��ي��ني 
وقد  اجلن�سني،  كل  من  واملوظفني 
نقدية  ج��وائ��ز  ل��ل��ج���ئ��زة  ُخ�س�ست 
الأوىل وهي  الثلثة  قيمة للمراكز 
، و8  الأول  للمركز  درهم  األف   12
اآلف درهم للمركز الث�ين، و5 اآلف 

درهم للمركز الث�لث.
قواعد   9 ل��ل��م�����س���ب��ق��ة  اأن  وذك�������ر 
وهي  اجل���ئ��زة  خ�س�سته�  و���س��روط 
مواطني  م���ن  امل��ت�����س���ب��ق  ي���ك���ون  اأن 
يكون  واأن  املقيمني فيه�،  اأو  الدولة 
ملو�سوع  م��ط���ب��ق  ال��ب��ح��ث  م��و���س��وع 
اأي�س�  م��ن اجل���ئ��زة،  امل��ح��دد  البحث 
ي�سبق  مل  ج��دي��دا  البحث  ي��ك��ون  اأن 
م�س�بقة  لأي  ب��ه  ال��ت��ق��دم  اأو  ن�����س��ره 
ي���رتاوح عدد  اأن  ب��د  اأخ����رى، كم� ل 
األف   15-10 ب��ني  البحث  كلم�ت 
كلمة، ويلتزم الب�حث اأ�سول البحث 
العلمي مع توثيق املراجع وامل�س�در 
وترقيم الآي�ت وذكر ال�سور وتخريج 
وا�ستخدام  وج����دت،  اإن  الأح����دي���ث 
اللغة  و�سلمة   الرتقيم،  ع��لم���ت 
املطبعية،  الأخ����ط�����ء  م���ن  واخل���ل���و 
العربية  ب�للغة  البحث  ُيكتب  واأن 
 ،Word برن�مج  على  الف�سحى 
واأن يقدم الب�حث 5 ن�سخ مطبوعة 
ن�سخة  معه�  وم��رف��ق  ال��ب��ح��ث،  م��ن 
موعد  اآخ����ر  اأن  مبين�   ،CD ع��ل��ى 
-1-3 اخلمي�س  ال��ب��ح��ث  ل���س��ت��لم 
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•• عجمان ـ الفجر 

للم�سوؤولية  ع���ج���م����ن  م���رك���ز  ن���ظ���م 
و�سن�عة  جت����رة  غ��رف��ة  يف  املجتمعية 
املفتوح  “اليوم  م�����ب������درة  ع���ج���م����ن 
ب�لتع�ون  الهمم”  اأ���س��ح���ب  لتوظيف 
دبي  الإم�����رات  وبنك  منزل  م��ع مركز 
املت�حة  ب�لوظ�ئف  للتعريف  الوطني، 
لأ����س���ح����ب ال��ه��م��م وذل�����ك ب���ع���دد من 
“دو،  ال��ع���م   والنفع  اجل��ه���ت اخل��سة 
النعيمي  را����س���د  ب���ن  م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د 
اخلريية، جمعية الح�س�ن، الن�س�ري 
ل��ل�����س��راف��ة، ج���م��ع��ة ع���ج���م����ن، جلف 
عجم�ن،  ف��ريم��ون��ت  ف���ن���دق  ك���راف���ت، 
ف��ن��دق ع��ج��م���ن، ف��ن��دق ب���ه��ي عجم�ن 

ولند م�رك جروب � �سبل�س«.
�سهد املب�درة يف ق�عة م�جي�ستك بفندق 
�س�مل  �سع�دة  عجم�ن،  رم���دا  واأجنحة 
ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع����م غ��رف��ة عجم�ن 
التنفيذي  الرئي�س  الظفري  ون��سر 
املجتمعية  للم�سوؤولية  عجم�ن  ملركز 
اخل��س،  القط�ع  م�سوؤويل  من  وع��دد 
وا�ستقبلت املب�درة 125 من الب�حثني 
اأ�سح�ب الهمم، ليتم  عن وظ�ئف من 
290 م��ق���ب��ل��ة عمل  اأك����رث م���ن  ع��ق��د 

خلل املب�درة.  
اأهمية  ع��ل��ى  ال���ظ���ف���ري  ن������س��ر  واأك������د 
امل��ب���درة ودوره���� يف اي��ج���د مظلة تعزز 
الهمم  لأ����س���ح����ب  ال��ت��وظ��ي��ف  ف���ر����س 
الع�م،  وال���ن���ف���ع  اخل��������س  ال���ق���ط����ع  يف 
وتوفري  ط���ق���ت��ه��م  م���ن  ل��ل���س��ت��ف���دة 
ال���س��ت��ق��رار الج��ت��م���ع��ي وامل�����دي لهم، 
لت�سب املب�درة يف تب�ين وتنوع الكوادر 
ب�سوق  ال���ع����م���ل���ة  ل���ل���ق���وى  وامل�����ه������رات 

العمل.

 10 فيه�  ي�س�رك  املب�درة  اأن  مو�سح�ً 
���س��رك���ت وفن�دق  م���ن  ج��ه���ت خ������س��ة 
وب��ن��وك ون��ف��ع ع����م، لتقدمي اأك���رث من 
وظيفية، وت�سمن املب�درة لق�ءات   22
الع�ر�سة  اجله�ت  بني  املب��سرة  العمل 
الذي  الم��ر  ع��ن وظ���ئ��ف،  والب�حثني 
يعك�س وعي اجله�ت ودعمه� لأ�سح�ب 

الهمم واهمية توظيفهم.  
اإيج�د  م��ن  �ستعزز  امل��ب���درة  اأن  واأ���س���ر 
ق����ع���دة ب��ي���ن���ت ل��ل��ب���ح��ث��ني ع���ن عمل 
ت��ع��زز م���ن ال��ت��وا���س��ل وت���وف���ري فر�س 
خمتلف  مع  ب�لتع�ون  م�ستقبل  عمل 
عجم�ن  م��رك��ز  وان  ل���س��ي��م���  اجل��ه���ت 
�سمن  ي�سع  املجتمعية  للم�سوؤولية 
ت���وف���ري فر�س  امل�������س���ت���دام���ة  اأه�����داف�����ه 
ال��ه��م��م مبختلف  وظ��ي��ف��ي��ة لأ���س��ح���ب 
“اليوم  مب�درة  ان  القط�ع�ت، م�سيف�ً 
الهمم”  اأ���س��ح���ب  ل��ت��وظ��ي��ف  امل��ف��ت��وح 
اإم������رة عجم�ن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  جت�����س��د 

واملتوائمة مع دولة الإم�رات وترتجم 
توفري  يف  الر�سيدة  القي�دة  توجيه�ت 
فر�س عمل متنوعة لأ�سح�ب الهمم .

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ملركز  ال���رئ���ي�������س  واأك���������د  
ع��ج��م���ن ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ان 
�سراك�ته  تفعيل  على  حري�س  امل��رك��ز 
اأهدافه  لتحقيق  اجله�ت  خمتلف  مع 

وخططه امل�ستقبلية.
من ج�نبهم ا�س�د زوار املب�درة ب�أهميته� 

ودوره������ يف ت��وف��ري ق��ن���ة ت��وا���س��ل بني 
الوظيفية  للفر�س  الع�ر�سة  اجله�ت 
اأ�سح�ب  م���ن  ع��م��ل  ع���ن  وال��ب���ح��ث��ني 
ال��ه��م��م، ل��ت��وف��ر امل����ب�����درة امل�������س����واة يف 
احل�سول على فر�س العمل والرتق�ء 
الوظيفي يف خمتلف املج�لت، وط�لبوا 
مب�درات  ت��ن��ف��ي��ذ  ا���س��ت��م��رار  ب�����س��رورة 
وف��ع���ل��ي���ت مم���ث��ل��ة ت��زي��د م���ن توفري 
اأ�سح�ب  ودم���ج  وت��دري��ب  ف��ر���س عمل 

الهمم يف خمتلف القط�ع�ت.
عجم�ن  م���رك���ز  اأن  ب����ل���ذك���ر  ج���دي���ر 
منزل  وم��رك��ز  املجتمعية  للم�سوؤولية 
اجلهود  لتن�سيق  تف�هم  م��ذك��رة  وقع� 
وتوفري  الهمم  اأ�سح�ب  ت�أهيل  بهدف 
من  وال���س��ت��ف���دة  لهم  وظيفية  ف��ر���س 
ق����درات����ه����م الب����داع����ي����ة ودجم����ه����م يف 
ف�علني  عن��سر  ليكونوا  العمل  �سوق 
ي�س�همون يف م�سرية التطور والتنمية 

خ��س  ب���رن����م���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  ج����ن���ب  اإىل 
اجله�ت  وممثلي  مل�سوؤويل  ب�لتوعوية 
احلكومية واخل��سة امل�ستعدة لتوظيف 
واأ�س�د  الهمم.  اأ�سح�ب  من  مر�سحني 
اإدارة  اأول  م��دي��ر  ال�����س���ب��ري  حم��م��د 
ودوره�  ب���مل��ب���درة  “دو”  يف  التوظيف 
اأ�سح�ب  ط����ق����ت  م���ن  ال����س���ت���ف����دة  يف 
ال��ه��م��م وف��ت��ح ق��ن���ة ت��ع��زز م���ن فر�س 
ال��ت��وا���س��ل ب��ني ال��ب���ح��ث��ني ع��ن العمل 

ال�سراك�ت واجله�ت املختلفة،  وممثلي 
امل�س�ركة  “دو” على  حر�س  اأن  وا�س�ر 
بدعم  اله���ت���م����م  ي��ع��ك�����س  امل����ب�����درة  يف 
لأ�سح�ب  التدريبي  اجل�نب  وتطوير 
لهم، م�سريا  الوظ�ئف  الهمم وتوفري 
اهتم�م  تويل  الر�سيدة  القي�دة  ان  اإىل 
ب���ل��غ ب���أ���س��ح���ب ال��ه��م��م ، واو����س���ح ان 
الب�حثني  ل��ق���ء  اإىل  ت��ه��دف  امل�����س���رك��ة 
امك�نيتهم  على  للتعرف  وظ�ئف  عن 
ودرا�سة فر�سة توفري وظ�ئف من��سبة، 
مو�سح� ان “دو” لديه� ب�لفعل كوادر 
لدرج�ت  و�سلوا  الهمم  ا�سح�ب  م��ن 
اأكد  ج�نبه  م��ن  اإ���س��راف��ي��ة.    وظيفية 
المن  اإدارة  مدير  لبوير  عبدالعزيز 
يف فندق فريمونت عجم�ن، وامل�س�رك 
الفندق  اإدارة  ان  امل��ب���درة،  فع�لي�ت  يف 
حري�سة على تفعيل دوره� املجتمعي، 
م�سريا اإىل اهمية املب�درة  وال�ستف�دة 
من ط�ق�ت اأ�سح�ب الهمم ودوره��� يف 

ال��رب��ط امل��ب������س��ر ب��ني اأ���س��ح���ب الهمم 
ال���ب����ح���ث���ني ع����ن وظ�����ئ����ف م����ن جهة 
والنفع  اخل������س��ة  اجل���ه����ت  وخم��ت��ل��ف 
اأن  مو�سح�   ، اأخ���رى  جهة  م��ن  ال��ع���م 
واجب  اأ�سبحت  املجتمعية  امل�سوؤولية 
اأن فندق  على ك�فة اجل��ه���ت، وا���س���ف 
ي��زي��د عن  م���  ف��ريم��ون��ت عجم�ن نفذ 
الع�م  خ���لل  جمتمعية  م��ب���درة   27
البيئية  امل����ج�����لت  ���س��م��ن   2018
والجتم�عية والقت�س�دية وال�سحية، 
ومنه� توظيف اأ�سح�ب الهمم وتقدمي 
ال��ت��دري��ب لهم وال��ت��ع���ون م��ع اجله�ت 
تنفيذ  يف  الع�م  النفع  وجه�ت  اخل��رية 
م���ب����درات م��ت��ن��وع��ة وت��ن��ظ��ي��م حملتني 
ل��ل��ت��ربع ب���ل��دم ب���ل��ت��ع���ون م��ع اجله�ت 

املخت�سة.
الب�حثني  اأح���د   � وث��م��ن حممد ح��م��زة 
ع���ن وظ���ي���ف���ة، ج���ه���ود م���رك���ز عجم�ن 
تنظيم  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
املب�درة وتوفري قن�ة ف�علة بني العديد 
م���ن اجل���ه����ت وال��ب���ح��ث��ني ع���ن عمل، 
م��و���س��ح��� ����س���رورة ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
املب�درات ب�سكل دوري مل� له� من ف�ئدة 
من  للب�حثني  العمل  فر�س  زي����دة  يف 

ا�سح�ب الهمم.
اإدارة  � م��دي��ر  واأك����د حم��م��د ال��ع��زي��ري 
واأجنحة  بفندق  وامل�سروب�ت  الغذية 
رم�دا عجم�ن، اأن الفندق حري�س على 
مع  ب���ل��ت��ع���ون  املجتمعي  دوره  تفعيل 
خمتلف اجله�ت وب�لفعل الفندق يعمل 
لديه 3 موظفني من اأ�سح�ب الهمم، 
تويل  الفندق  ادارة  ان  اإىل  ا���س���ر  كم� 
امل�سوؤولية املجتمعية اهتم�م كبري من 
خلل جملة من الن�سطة والفع�لي�ت 

ب�لتع�ون مع خمتلف اجله�ت.

•• ال�صارقة-وام: 

كم�سروع  اخلري”  “مر�س�ل  م��ب���درة  اخل��ريي��ة  ال�س�رقة  جمعية  اأطلقت 
اإم�رة  يف  احلكومية  وال��دوائ��ر  اجلمعية  ب��ني  التوا�سل  يحقق  م�ستدام 

ال�س�رقة من اأجل تنمية العمل اخلريي والإن�س�ين.
وق�ل عبداهلل مب�رك الدخ�ن الأمني الع�م جلمعية ال�س�رقة اخلريية - 
ال�س�رقة  لإم���رة  ال�ست�س�ري  املجل�س  لق�ء نظمته اجلمعية مبقر  خلل 
- اإن تد�سني مب�درة خريية جديدة ومبتكرة حتمل ا�سم مر�س�ل اخلري 
م�سرية  ع��رب  اجلمعية  اإل��ي��ه  و�سلت  ال���ذي  التميز  عن�وين  اأح���د  يعك�س 
ال�سمو  �س�حب  وتوجيه�ت  روؤي���ة  وف��ق  اخل��ريي  العمل  يف  عقود  ثلثة 
ال�سيخ الدكتور �سلط�ن بن حممد الق��سمي ع�سو املجل�س الأعلى ح�كم 
الو�سل بني اجلمعية  “مر�س�ل اخلري” هو حلقة  ان  واأو�سح  ال�س�رقة. 

والتع�ون  التن�سيق  واأهمية  ق�عدة  على  ال�س�رقة  يف  احلكومية  والدوائر 
والعمل امل�سرتك لتحقيق م�ستوي�ت متقدمة من النج�ح والتميز يف العمل 
اخلريي والإن�س�ين ..م�سريا اىل ان مر�س�ل اخلري ج�ء بعد جل�س�ت ع�سف 
ذهني ونق��س�ت عديدة وتوا�سل مع الدوائر احلكومية احل�فلة ب�لكوادر 
ال�س�بة والن�سيطة يف الإم���رة الذين ميتلكون رغبة كبرية يف امل�س�ركة يف 

العمل اخلريي.
وق�ل الدخ�ن ان من مه�م املر�س�ل الإ�سه�م يف الو�سول اإىل كل من مير 
املعلوم�ت  بجمع  والقي�م  واملتعففة  املحت�جة  الأ�سر  من  م�لية  ب�س�ئقة 
واحل�لت ب�سرية ت�مة فهو حمل ثقة اأ�س��س� واإر�س�له� اإىل اجلمعية التي 
م�سكلته�  حل  يف  ي�سهم  مب�  الأ���س��ول  وف��ق  احل�لة  بدرا�سة  بدوره�  تقوم 
اجلمعية  م�س�ريع  يف  و�سريك�ً  م�س�عداً  يعترب  املر�س�ل  ان  اىل  ..م�سريا 
ب���دور اجلمعية وجهوده�  وال��ت��ع��ري��ف  وخ���رج��ي���ً  داخ��ل��ي���ً  به�  وال��ت��ع��ري��ف 

واأعم�له�  واأن�سطته�  براجمه�  وخمتلف  وروؤي��ت��ه���  ور�س�لته�  ومهم�ته� 
ومب�دراته�.

واأو�سح ان املر�س�ل يلعب دوراً على �سعيد الدائرة التي ميثله� وعلى �سعيد 
تعزيز مفهوم  دوره يف  اإىل  ب�لإ�س�فة  فيه�  يقطن  التي  املنطقة  اأو  احلي 
التطوع يف العمل اخلريي والإن�س�ين يف املجتمع كم� ميكن للمر�س�ل ان 
ي�س�رك ب�سكل مب��سر وفعلي يف تنفيذ بع�س م�س�ريع اجلمعية خ�رج الدولة 

والجت�ه نحو تعزيز دور املوؤ�س�س�ت يف جم�ل امل�سوؤولية الجتم�عية.
ولفت اإىل اأن اأعم�ل مر�س�ل اخلري ترتكز يف املرحلة الأوىل على امل�س�ريع 
يف  وح�سور  دور  ل��ه  �سيكون  ق���دم��ة  م��راح��ل  يف  لكن  للجمعية  الداخلية 
اأن يقدم مب�درات ومقرتح�ت  م�س�ريع اجلمعية اخل�رجية كم� ميكن له 
واأفك�ر مل�س�ريع واأعم�ل خريية متنوعة ت�س�ف اإىل م� لدى اجلمعية من 

ر�سيد يف هذا ال�س�أن.

»خريية ال�صارقة« تطلق »مر�صال اخلري« لتنمية العمل اخلريي والإن�صاين

مركز عجمان للم�ضوؤولية املجتمعية ينظم مبادرة »اليوم املفتوح لتوظيف اأ�ضحاب الهمم«

نا�صر الظفري: املبادرة تعزز فر�ض التوظيف لأ�صحاب الهمم يف القطاع اخلا�ض والنفع العام

ير�ضد جهود الدولة 

جائزة راأ�ض اخليمة للقران الكرمي تطلق م�صابقة اأف�صل بحث 

مركز ف�ض املنازعات الإيجارية ي�صارك يف »جيتك�ض 2018«
•• دبي -وام:

املن�زع�ت  ف�������س  م���رك���ز  ي�������س����رك 
الق�س�ئية  ال�����ذراع   - الإي���ج����ري���ة 
لدائرة الأرا�سي والأملك بدبي - 
يف اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2018 
وتتوا�سل  ال���ي���وم  ي��ن��ط��ل��ق  ال�����ذي 
اأكتوبر  18من  ح��ت��ى  ف��ع���ل��ي���ت��ه 
التج�ري  دب���ي  م��رك��ز  يف  اجل������ري 

الع�مل للموؤمترات واملع�ر�س.
متميزة  مبن�سة  امل��رك��ز   وي�س�رك 
الذاتي  “التق��سي  ���س��ع���ر  حت���ت 
يح�كي الذك�ء ال�سطن�عي” حيث 
فر�سة  احل���دث  ه���ذا  م��ن  �سيتخذ 

احلدث  زوار  م��ع  للتف�عل  مث�لية 
التقني الأبرز يف الإم�رات واملنطقة 
لت�سليط ال�سوء على اأبرز التقني�ت 
�سيك�سف  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  احل��دي��ث��ة 

عنه� خلل املعر�س.
مو�سى  عبدالق�در  الق��سي   وق�ل 
رئ���ي�������س م����رك����ز ف�������س امل����ن�����زع�����ت 
روؤية  م��ع  مت��سي�  اإن���ه  الإي��ج���ري��ة 
���س���ح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح�كم دبي “رع�ه اهلل” جلعل دبي 
واح���دة م��ن اأذك���ى امل���دن يف الع�مل 
التطبيق�ت  تطوير  على  نحر�س 

تي�سري  على  تعمل  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 
املركز  ملتع�ملي  التق��سي  و�سرعة 
ب��ي��ئ��ة عق�رية  اإر����س����ء  وت�����س���ه��م يف 
اأن  اإىل  ..لف����ت�����  ل��ل��ج��م��ي��ع  اآم����ن����ة 
الك�سف عنه�  �سيتم  التي  التقني�ت 

يف ه���ذا احل����دث ���س��ت��زي��د ال��ث��ق��ة يف 
القط�ع العق�ري وت�سمن احلقوق 
جلميع الأط��راف يف ال�سوق لتظل 

دبي الوجهة ال�ستثم�رية الأمثل.
 واأ�س�ف اأن املركز ي�سعى من خلل 
وم�   2018 م�س�ركته يف جيتك�س 
���س��ي��ك�����س��ف ع��ن��ه م���ن ح��ل��ول تقنية 
ليكون  روؤي��ت��ه  حتقيق  اإىل  مبتكرة 
املن�زع�ت  ح��ل  يف  ال����دويل  امل��رج��ع 
الرغم  على  ب�أنه  منوه�  العق�رية 
من م�سريته الق�سرية ن�سبي� التي 
ل ت��ت��ج���وز خ��م�����س ���س��ن��وات متكن 
الرتق�ء  م��ن  ت�أ�سي�سه  منذ  امل��رك��ز 
الوقت  لتوفري  التق��سي  ب�أ�س�ليب 

املتع�ملني من  واجلهد وامل�ل على 
ال��ن��زاع���ت ب�سرعة  ت�����س��وي��ة  خ���لل 
قي��سية اعتم�داً على اأعلى مع�يري 

النزاهة وال�سف�فية والحرتافية.
اأي�م  �سيتم خلل  اأنه   وذكر مو�سى 
تقني  �سبق  ع��ن  ال��ك�����س��ف  امل��ع��ر���س 
�سيكون فريدا من نوعه يف جم�ل 
ال��ت��ق������س��ي يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع����مل 
و����س���ي���ح���دث ����س���دى وا����س���ع���� على 
مل� له من  املحلي والع�ملي  امل�ستوى 
ت�أثريات اإيج�بية وا�سعة يف تقدمي 
خدم�ت تعتمد على تقني�ت الذك�ء 
راحة  ت�سمن  ال��ت��ي  ال���س��ط��ن���ع��ي 

و�سع�دة جميع املتع�ملني.

•• ال�صارقة-الفجر:

حلم�ية  ال�����س���رق��ة  �سبكة  م��ن  وف���د  زار 
الت�بعة  الأم����ن  دار  ح�س�نة  الطفولة، 
مبقره�  الجتم�عية  اخلدم�ت  لدائرة 
يف  والعق�بية  الإ�سلحية  املوؤ�س�س�ت  يف 
ال�سبكة  قي�م  اإط����ر  يف  وذل��ك  ال�س�رقة، 
بزي�رة كل املوؤ�س�س�ت التي تقدم خدم�ت 
ل��لأط��ف���ل والأ����س���ر وتب�دل  اج��ت��م���ع��ي��ة 
اأبن�ء نزيلت  لفئة  اخل��ربات، خ�سو�س�ً 
على  والط��لع  الإ�سلحية،  املوؤ�س�س�ت 
املقدمة  اخلدم�ت  وم�ستوى  اأو�س�عهم 

لهم.
ال�سبكة  به�  التي ق�مت  الزي�رة  وج���ءت 
املنت�سبني  الأع�����س���ء  م��ن  ع���دد  ب��رف��ق��ة 
اإليه�، �سمن روؤيته� واأهدافه� املو�سوعة 
جميع  من  الأط��ف���ل  برع�ية  للهتم�م 
الإم����������رة، والط�������لع على  ال���ف���ئ����ت يف 
احتي�ج�ت  م���ن  اأم������ن  دار  ت��ق��دم��ه  م���� 
للأطف�ل يف ح�س�نته�، كونه� دار الإيواء 
اخلدم�ت  دائ����رة  ق��ب��ل  م��ن  املخ�س�سة 

الجتم�عية لأطف�ل النزيلت.
دار  توؤديه  م�  الزائر على  الوفد  واطلع 
اأم�ن من خدم�ت للأمه�ت واأطف�لهن، 
تقدمه  وم���  ال���ولدة،  حديثي  خ�سو�س�ً 
اأبن�ء  به�  ت��رع��ى  متك�ملة  خ��دم���ت  م��ن 
حكمهن،  ق�س�ء  ف��رتة  خ��لل  النزيلت 
املقدمة  وامل��ع��ي�����س��ة  الإق����م���ة  وم�����س��ت��وى 
علي،  بن  اهلل  عبد  ع�ئ�سة  وق�لت  لهم. 
مدير �سبكة ال�س�رقة حلم�ية الطفولة، 
ال�سبكة  زي���رات  ت�أتي �سمن  ال��زي���رة  اإن 

الر�سمية وامل�ستمرة اإىل املوؤ�س�س�ت التي 
مب�دراته�  اإط�����ر  ويف  ب���لأط��ف���ل،  تهتم 
املجتمعية التي تت�سمن الطلع وتب�دل 
اخلربات يف جم�ل الطفولة، والوقوف 
لتقدمي خمتلف  احتي�ج�تهم  اأهم  على 
مب�دراته�  ���س��م��ن  ل���ه،  ال���دع���م  اأ���س��ك���ل 
يف  ت�سهم  التي  التطويرية،  وم�س�ريعه� 
يف  وال��ع���م��ل��ني  امل��وؤ���س�����س���ت  اأداء  حت�سني 

جم�ل الطفولة. 
ال�����س��ب��ك��ة ع��ل��ى تعزيز  واأك�������دت ح���ر����س 
امل�����س���رك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���ت���وا����س���ل مع 
ب�لطفولة  املعنية  امل��وؤ���س�����س���ت  خمتلف 
اأف�سل  ت��ق��دمي  ل�����س��م���ن  ال�����س���رق��ة،  يف 
اخل���دم����ت جل��م��ي��ع ال��ع���م��ل��ني يف قط�ع 
مع  التوا�سل  اأن  اإىل  م�سرية  الطفولة، 
والأطف�ل  ب�لأ�سر  تهتم  التي  املوؤ�س�س�ت 
اأولوي�ته�  راأ������س  ع��ل��ى  ي����أت���ي  ب�����لإم�����رة 

امل�ستقبلية  وخططه�  اأهدافه�  لتحقيق 
املعنية  الأوىل  ال�����س��ب��ك��ة  ت�����س��ب��ح  ب������أن 
الوطن  الطفولة على م�ستوى  بحم�ية 

العربي بحلول 2019.
التقى  ال�����س��ب��ك��ة  وف����د  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
وا�ستمع  اأم�����ن،  دار  على  الق�ئمني  م��ع 
اأطف�ل  م��ع  ال��ت��ع���م��ل  يف  جتربتهم  اإىل 
امل��ق��دم��ة لهم،  ال���ن���زي���لت واخل����دم�����ت 
دائم�ً  ت�سعى  ال�سبكة  اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دة 
احلم�ية  ت��وف��ر  اآم��ن��ة  بيئة  اإي���ج����د  اإىل 
ل���لأط���ف����ل، م���ن خ����لل ت��ع��زي��ز ق����درات 
الطفولة،  ح��م���ي��ة  ال��ع���م��ل��ني يف جم����ل 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ال��ت��ع���م��ل امل���ث����يل مع 
املهنية  اخل������ربات  وت����ب�����دل  الأط�����ف������ل، 
اأداء  وت���ط���وي���ر  امل����ج�����لت،  خم��ت��ل��ف  يف 
ال��ع���م��ل��ة يف جم����ل حم�ية  امل��وؤ���س�����س���ت 

الطفل ب�لإم�رة.

�صبكة ال�صارقة حلماية الطفولة تزور ح�صانة دار الأمان 
وتطلع على اأهم اخلدمات املقدمة لأبناء النزيلت
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عربي ودويل
ترامب ي�صن حملة غري م�صبوقة �صد ال�صني 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�سنت الولي�ت املتحدة بقي�دة الرئي�س دون�لد ترامب 
حملة مب��سرة على ال�سني على جميع الأ�سعدة، مل 
تخ�س وا�سنطن مثله� من قبل، اإل اأن نت�ئجه� غري 

موؤكدة.
ومن اأبرز املواجه�ت يف هذا ال�سي�ق م� جرى يف الأمم 
املتحدة، حني نظم غداء يف اأيلول �سبتمرب كم� يف كل 
�س�دته  الع�سوية،  الدائمة  اخلم�س  ال��دول  بني  �سنة 
اإىل  م�سريا  �س�هد  روى  م���  بح�سب  جليدية  اأج���واء 
الأمريكي  اخل�رجية  وزير  حملة هج�ء فظيعة من 

م�يك بومبيو �سد ال�سني، ومواجهة �س�ملة وكثيفة 
ورد ب�لقدر ذاته من “العنف” من نظريه ال�سيني 
ال�سديدة خلل  النتق�دات  وانغ يي. واعتربت هذه 
موؤ�سرا  الأح��ي���ن،  غ�لب  يف  اللب�قة  ت�سوده  اجتم�ع 
م�سبق� على خط�ب علني األق�ه ن�ئب الرئي�س م�يك 

بن�س يف 4 ت�سرين الأول اأكتوبر.
وت�����س��م��ن ال��ه��ج��وم غ��ري امل�����س��ب��وق ب�����س��دت��ه اته�م�ت 
عدة منه� املن�ف�سة التج�رية غري النزيهة والتو�سع 
ال�سني  بحر  يف  �سيم�  ول  والع�سكري  الدبلوم��سي 
الع�مة  ل��ل��ح��ري���ت  املكثفة  والن��ت��ه���ك���ت  اجل��ن��وب��ي، 
اته�م  اإىل  و����س���ول  ال��دي��ن��ي��ة،  الأق���ل���ي����ت  وحل���ق���وق 

م��ده�����س ب���ل��ت��دخ��ل يف الن��ت��خ���ب���ت الأم��ريك��ي��ة من 
اأجل التخل�س من ترامب. وق�لت الب�حثة يف معهد 
لفران�س  اإيكونومي  اإليزابيث  اخل�رجية  العلق�ت 
علنية  حلملة  تعر�ست  اأن  لل�سني  ي�سبق  مل  بر�س 
مب��سر  هجوم  اإىل  م�سرية  قبل  من  الطريقة  بهذه 

يف جميع الجت�ه�ت.
ولفتت اإىل اأن هذا النهج جديد لأن وا�سنطن ب�تت 
تطرح �سراحة على الط�ولة كل التحدي�ت ال�سينية 

التي تواجهه� الولي�ت املتحدة والدول الأوروبية.
وراأى اخلبري يف معهد بروكينغز راين ه��س امل�سوؤول 
اأن  اأوب�م�  اإدارة الرئي�س الأمريكي ال�س�بق ب�راك  يف 

اتب�ع م�س�ر خمتلف عن  الإدارة اجلمهورية اخت�رت 
العلنية  ال�سغوط  على  مركزة  ال�س�بقة،  احلكوم�ت 

على ح�س�ب الدبلوم��سية.
وت���رتاف���ق ه���ذه احل��م��ل��ة ال��ك��لم��ي��ة م���ع اأف���ع����ل، اإذ 
ر�سوم  وقع  على  حقيقية  جت�رية  حرب�  ترامب  �سن 
من  دولر  م��ل��ي���ر   250 ع��ل��ى  م�������س���ددة  ج��م��رك��ي��ة 
ال�س�درات ال�سينية وتهديدات بفر�س ر�سوم اإ�س�فية 

على املزيد من املنتج�ت.
ك��م��� ت��وع��د ت��رام��ب ب��ت��داب��ري اأخ����رى م��ث��ل الت�سديد 
ملنع  املدنية  النووية  التكنولوجي�  نقل  عملي�ت  على 

حتويره� من اأجل اأهداف ع�سكرية.

•• بغداد-وكاالت:

دع� الرئي�س العراقي برهم �س�لح، 
ام�س ال�سبت، اإىل ت�سكيل حكومة 
عراقية تراعي التمثيل ال�سي��سي، 
مط�لب�ً  املح��س�سة،  عن  وبعيدة 
ع���دل عبد  املكلف  ال���وزراء  رئي�س 
عراقية  حكومة  بت�سكيل  املهدي، 

خ�دمة لهذا البلد.
اأثن�ء  ل��ه  ك��ل��م��ة  وق�����ل ���س���ل��ح، يف 
احتف�لية الذكرى ال�37 لت�أ�سي�س 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى الإ����س���لم���ي، اإن 
ق�در  امل��ع��ط���ء  ال��ع��راق��ي  “ال�سعب 
ونريد  التحدي�ت،  مواجهة  على 
م���ه���م����ً يف  ي���ك���ون حم�������وراً  اأن  ل����ه 

املنطقة«.
ا�ستحق�ق�ت  “اأم�من�  واأ����س����ف: 
الن�زحني  ع�����ودة  م��ن��ه���  خ���ط���رية 
وم���ع����ن����ة ال���ب�������س���رة واخل����دم�����ت 
اأف�سل  واأداء  ال��ر���س��ي��د  واحل���ك���م 

للحكومة املقبلة«.
وت�بع: “نحن مقبلون على مرحلة 
اإىل  ون��دع��و  جديدتني،  وحكومة 
احلكومة  رئ���ي�������س  م����ع  ال���ت���ع����ون 
املكلف ع�دل عبد املهدي لت�سكيل 
للمواطنني،  خ�����دم����ة  ح���ك���وم���ة 

موؤ�س�س�ت  ا���س��ت��ه��داف  مل��ن��ع  ب��ق��وة 
الدولة.

ب���ي���ن���م���� ج����������ءت الح����ت����ج�����ج�����ت 
على  �سعبية  فعل  ك��ردة  ب�لأ�س��س 
ت�سيطر  حم����ف���ظ���ة  يف  ال���ف�������س����د 
وتت�سرف  الأح�����زاب،  تلك  عليه� 
مب��ي��زان��ي��ت��ه��� يف ���س��ي���ق اأج���ن���دات 

خ��سة به�.
تبداأ  اأن  م���راق���ب���ون  ت���وق���ع  ك���م���� 
املختلفة  وامل��ج��م��وع���ت  الأح�����زاب 
رئي�س  اأم��������م  ����س���روط���ه����  ب���و����س���ع 
عبداملهدي  ع���دل  املكلف  ال���وزراء 
الإم�س�ك  م���ن  وم��ن��ع��ه  لإرب�����ك����ه 
ب�مللف�ت احل�س��سة بنف�سه، خ��سة 
مرتبطة  العملي�ت  ق��ي���دات  واأن 

برئ��سة الوزراء.
ق����ي�����دات  ع���������س����رة  ت�������س���ك���ي���ل  ومت 
 2007 ع�م  الع�سكرية  للعملي�ت 
الأمني  النفلت  على  لل�سيطرة 
الط�ئفي،  القتت�ل  ان��دلع  عقب 
الأمني  امللف  اإدارة  هي  ومهمته� 
يف اأرج�ء البلد، مب� فيه� املن�طق 
الآه��ل��ة ب���ل�����س��ك���ن، وه���و م��� و�سع 
والأجهزة  الداخلية  وزارة  ق��وات 
الأم���ن���ي���ة الأخ��������رى حت����ت اإم�����رة 

اجلي�س.

قي�دات  لإل��غ���ء  العراقي  ال��ربمل���ن 
العملي�ت الع�سكرية.

الطلب اأث�ر قلق ال�س�رع العراقي، 
فهو اأمر قد يوؤدي اإىل انهي�ر اأمني 
اأمنيون  خمت�سون  وحذر  جديد. 
اجلي�س  ���س��ح��ب  ع��م��ل��ي��ة  اأن  م���ن 
قي�دات  واإلغ�ء  املدن  العراقي من 
ال��ع��م��ل��ي���ت ال��ع�����س��ك��ري��ة ق��د ت���وؤدي 
الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة  ل��ت��ه��م��ي�����س 
ملي�سي�ت  ل���ف����ئ���دة  ال���ن���ظ����م���ي���ة 

الأحزاب املدعومة من اإيران.
م��ث��ل هذا  اأن  وي����رى خم��ت�����س��ون 
اإخف�ق  ك�������أول  ���س��ي��ح�����س��ب  الأم������ر 
ل��رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف ع�دل 
ع��ب��دامل��ه��دي، ول����ن ي��ح�����س��ب على 
تتحرك  التى  احلزبية  ال��ق��ي���دات 

خلف ال�ست�ر.
الأح���������������زاب امل�����وال�����ي�����ة لإي����������ران 
الب�سرة  اأح����داث  حتميل  حت����ول 
الغ��سبة  ال�سعبية  والحتج�ج�ت 
ال����ذي وقف  اجل��ي�����س،  اإىل  ف��ي��ه��� 

ال�سي��سية  اخلريطة  فيه�  تراعى 
املح��س�سة  اإىل  م�����س��ت��ن��دة  غ���ري 
يرتقبون  املواطنني  واأن  املقيتة، 
ت�سكيله�، وهن�ك تف�وؤل مل� �ستوؤول 

اإليه املرحلة املقبلة«.
يريدون  ال��ع��راق��ي��ني  اأن  واأو����س���ح 
احلكم،  نهج  يف  ملمو�س�ً  ت��غ��ي��رياً 
وحم���رب��ة ال��ف�����س���د، وه��ي تتطلب 
ال�����وح�����دة احل��ق��ي��ق��ي��ة م����ن اأج����ل 

حتقيق النت�س�ر املن�سود«.
ال����ع����راق����ي اإىل  ال���رئ���ي�������س  ودع�������� 
العراقي  ب���ل��د���س��ت��ور  “اللتزام 
التعددية  لح�������رتام  ك�����س��م���ن��ة 
واحلري�ت وحم�ية حقوق اجلميع، 
وعدم  الأخط�ء  ملع�جلة  والتوجه 

العودة اإىل خم�طر الإره�ب«.
وق�ل: “لميكن للعراق اأن يتقبل 
الإره�������ب جم�����دداً، ونريد  ع����ودة 
اأن تكون حموراً ملنظومة  لبلدن� 
املنطقة  يف  و���س��ي������س��ي��ة  اأم���ن���ي���ة 
والت�س�من  ال���ت���ع����ون  اأ���س������س��ه��� 

وت�سيطر  ب�ملدن  لتتحكم  ال�سعبي 
عليه�. التحذير هذا ج�ء بعد ان 
رئي�س  اإىل  طلب�ً  ن���ئ��ب���ً   50 ق��دم 

اإخ����راج اجلي�س  اإىل  ال��دع��وة  م��ن 
من املدن كرد فعل على م� جرى 
الحتج�ج�ت  خ��لل  الب�سرة  يف 

م�س�لح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  والن���ت�������س����ر 
العراق وا�ستقرار املنطقة«.

اأو�س�ط عراقية  ذلك، حذرت  اىل 

الأخرية.
وت���خ���وف���ت الأو������س������ط ه�����ذه من 
ال�س�حة مليلي�سي�ت احل�سد  ت�سليم 

الرئي�ش العراقي يدعو حلكومة بعيدة عن املحا�ض�ضة

نائبًا عراقيًا يطالبون باإلغاء قيادات العمليات الع�صكرية  50

انفجار خلل جتمع انتخابي يف اأفغان�صتان  
•• قندوز-اأ ف ب:

قتل 12 �سخ�س� على الأقل يف انفج�ر دراجة ن�رية مفخخة ا�ستهدف اأن�س�ر 
مر�سحة للنتخ�ب�ت يف �سم�ل �سرق اأفغ�ن�ست�ن، ح�سب م� اأعلن م�سوؤولون 

ام�س ال�سبت.
كم� اأ�سيب 32 �سخ�س� بجروح يف النفج�ر الذي وقع يف ولية تخ�ر حيث 
ك�نت املر�سحة نظيفة يو�سفيبك تقوم بحملة انتخ�بية، كم� ق�ل املتحدث 

ب��سم ح�كم الولية حممد جواد هجري لوك�لة فران�س بر�س.
13 �سخ�س� قتلوا. ومل  اإن  اأ�سري ق�ل  ال�سرطة خليل  ب��سم  املتحدث  لكن 

ت�سب يو�سفيبك يف الهجوم.
“القنبلة ك�نت مزروعة يف دراجة ن�رية  اأ�سري لوك�لة فران�س بر�س  وق�ل 

وانفجرت و�سط اأن�س�ر املر�سحة يف منطقة الر�ست�ق«.

»داع�ض« فقد الأر�ض واحتفظ بالتمويل.. وكلمة ال�صر تركيابعد حتطم »ال�صبح«.. قرار اأ�صرتايل ب�صاأن املقاتلة الأغلى

من طالبان للن�صرة.. قطر تبي�ض �صفحة التنظيمات الإرهابية

•• �صيدين-وكاالت:

ا�ستلم  اأن  ال�سبت،  الأ���س��رتال��ي��ة،  ال��دف���ع  وزارة  اأعلنت 
امل��ت��ح��دة ل يزال  ال��ولي���ت  م��ن  “اإف-35”  م��ق���ت��لت 
التحليق بعد  الط�ئرات من  ق�ئم� رغم قرار منع هذه 

حتطم اإحداه� يف �سبتمرب.
والدولية،  الأمريكية  اإف-35  ط�ئرات  جميع  وُمنعت 
التحليق  م���ن  م����رت���ن  ل��وك��ه��ي��د  ���س��رك��ة  �سنعته�  ال��ت��ي 
الوقود  اأن�بيب  فح�س  يت�سنى  حتى  امل��سي،  الأ���س��ب��وع 
اإط�ر حتقيق ب�س�أن حتطم الط�ئرة الأغلى يف ولية  يف 

�س�وث ك�رولين� يوم 28 �سبتمرب.
ونقلت قن�ة “اآيه.بي.�سي تي يف” عن بي�ن لقوات الدف�ع 
الأ�سرتالية قوله اإن توقف عملي�ت الط�ئرات احلربية 

“لن يوؤثر على ت�سليم اأ�سرتالي� الط�ئرة«.
وتعهدت  “اإف-35”،  مق�تلت   9 اأ�سرتالي�  وت�سلمت 
ب�سراء 72 منه� ومن املتوقع اأن ت�سبح جميع الط�ئرات 
يف طور الت�سغيل الك�مل بحلول ع�م 2023، والط�ئرات 

الت�سع متوقفة يف ق�عدة تدريب يف اأريزون�.
الط�ئرات  “�ستعود  الأ�سرتالية:  ال��دف���ع  ق��وات  وق�لت 
وامل��ت��م��رك��زة ح�لي� يف  اإف-35  الأ���س��رتال��ي��ة م��ن ط���راز 
الولي�ت املتحدة اإىل عملي�ت التحليق مبجرد ا�ستكم�ل 

فحو�س ال�سلمة«.
ال��ث���م��ن من  يف   ”35 “اإف  ���س��ب��ح  ط����ئ���رة  وحت��ّط��م��ت 

•• عوا�صم-وكاالت:

بعد انك�س�ر �سوكته وفقدانه نحو 98 ب�ملئة من الأرا�سي 
التي ك�ن ي�سيطر عليه� ذات يوم، يع�ين تنظيم داع�س 
الإره�بي من �س�ئقة م�لية يبحث له� عن حل، ويبدو 

اأنه وجده يف تركي�.
وحذر تقرير ملجلة “فورين بولي�سي” الأمريكية، من 
عودة احلي�ة للتنظيم الإره�بي ب�سبب مه�رته يف اإيج�د 
عملي�ت  م��ن  �سيم�  ل  عملي�ته،  لتمويل  دخ��ل  م�س�در 

غ�سيل اأموال حتت �ست�ر �سرك�ت تركية ب�سكل خ��س.
واعت�د “داع�س” يف الغ�لب العتم�د على الأرا�سي، التي 
خلل  م��ن  ال����دولرات  م��ل��ي���رات  جلمع  عليه�،  ي�سيطر 
البتزاز وال�سرائب وال�سطو وبيع النفط، لكن التنظيم 
اأنه ق�در على جني امل�ل حتى دون ال�سيطرة على  اأثبت 

املراكز ال�سك�نية الكبرية.
فخلل اأوج قوته وانت�س�ره ع�م 2015، جمع داع�س م� 
اأغنى جم�عة  6 ملي�رات دولر، مم� جعله  يقرتب من 
اإره�بية يف الت�ريخ، فكيف امتلك م� يع�دل الن�جت املحلي 

الإجم�يل لبع�س الدول؟
الأرا�سي  م��ن  �س��سعة  م�س�ح�ت  على  ا�ستوىل  فعندم� 
ت���ق���رتب م���ن ث��ل��ث��ي م�����س���ح��ة ����س���وري���� وال�����ع�����راق، جنى 
“داع�س” اأمواله من 3 م�س�در رئي�سية: النفط والغ�ز 
)نحو 500 مليون دولر يف ع�م 2015 معظمه� من 

م�صر تتلقى دعوة للم�صاركة مبوؤمتر حول ليبيا 
•• طرابل�س-وكاالت:

ك�سف املتحدث ب��سم اخل�رجية امل�سرية، امل�ست�س�ر اأحمد ح�فظ، اأن بلده 
ب�لريمو  م��وؤمت��ر  امل�س�ركة يف  الإي��ط���يل ح��ول  م��ن اجل���ن��ب  دع���وة  ت�سلمت 

اخل��سة ب�لق�سية الليبية.
وق�ل امل�ست�س�ر اأحمد ح�فظ ل�24 اإن م�سر ت�سلمت ب�لفعل الدعوة، ويجري 

حتديد الآلي�ت املتعلقة مب�ستوى امل�س�ركة خلل الفرتة املقبلة.
وك�ن وزير اخل�رجية الإيط�يل، اإينزو موافريو ميلنيزي، ق�ل اإن املوؤمتر 
12 و13 نوفمرب املقبل �سيكون  املقرر عقده فى ب�لريمو ب�سقلية يومي 

لأجل ليبي� اأكرث من كونه ملجرد احلديث عنه� فقط.
اأمن منطقة املتو�سط مهمة جداً، وهو  “ق�سية  اأن  واأكد الوزير الإيط�يل 
م� يعني اأي�س�ً، حتقيق ال�ستقرار يف بلد مهم يف املنطقة اأي ليبي� ون�أمل اأن 

يعزز  املوؤمتر عملية حتقيق ال�ستقرار والأمن«.

فرار اأربعة من م�صوؤويل النتخابات يف املالديف 
••  كولومبو-رويرتز:

ق�ل م�سوؤولن ام�س اإن الرتويع والتهديد دفع� اأربعة من اأع�س�ء مفو�سية 
الن��ت��خ���ب���ت يف امل���ل��دي��ف ل��ل��ف��رار م��ن ال��ب��لد وذل���ك قبل ي��وم م��ن ا�ستم�ع 
خ�س�رته  يف  مي��ني  اهلل  عبد  امل��ه��زوم  الرئي�س  ت�سكيك  اإىل  العلي�  املحكمة 

النتخ�بية ال�سهر امل��سي.
وتع�ين امل�لديف من ا�سطراب�ت �سي��سية منذ فرباير �سب�ط عندم� فر�س 
اإن��ه ق�د البلد بيد من حديد ح�لة الطوارئ  ال��ذي يقول منتقدوه  ميني 

و�سجن مع�ر�سني �سي��سيني وق�س�ة يف املحكمة العلي�.
ال�سلطة  انتق�ل  �سم�ن  النتخ�ب�ت  ميني  خ�س�رة  منذ  املع�ر�سة  وحت���ول 

ب�سل�سة يف 17 نوفمرب ت�سرين الث�ين.
ا�سميهم�  النتخ�ب�ت لرويرتز ط�لبني عدم ذكر  وق�ل ع�سوان مبفو�سية 
اإىل  توجهوا  البلد منهم ثلثة  املفو�سية فروا من  اأع�س�ء  اأربعة من  اإن 
ع�سو  اللجنة  اأع�����س���ء  م��ن  ب��ذل��ك  ليتبقى  �سريلنك�،  ع��سمة  كولومبو 

واحد.
“غ�درن�  حي�ته  على  خوف�  هويته  عن  الك�سف  ع��دم  ط�لب�  اأحدهم�  وق���ل 

ب�سبب التهديدات«.
ونفى حزب ميني الته�م�ت بتوجيه تهديدات ق�ئل اإن م�سوؤويل النتخ�ب�ت 
غ�دروا ب�سبب ح�لة غ�سب ع�مة اأث�ره� ت�سريب ت�سجيل �سوتي عن تلعب 

يف الأ�سوات.
اأظهر فرز  امل��سي بعدم�  ال�سهر  انتخ�ب�ت  ب�لهزمية يف  اأقر  ك�ن ميني قد 
ر�سمي للأ�سوات فوزا مف�جئ� لزعيم املع�ر�سة اإبراهيم حممد �سليح بف�رق 

16.8 يف املئة.
الإقب�ل  ن�سبة  وبلغت  ونزيهة  حرة  ك�نت  النتخ�ب�ت  اأن  املفو�سية  وذك��رت 

على الت�سويت 89.2 يف املئة.
لكن حم�ميي ميني ق�لوا للمحكمة العلي� يوم الأربع�ء اإن اأن�س�ر الرئي�س 

املهزوم ا�ستكوا من تلعب ب�لأ�سوات وتزوير يف اأوراق اقرتاع.

اإنق�ذ الطي�ر، يف ح�دث هو  �سبتمرب امل��سي يف حني مت 
الأول ل��ه��ذه ال��ط���ئ��رة الأغ��ل��ى يف ال��ت���ري��خ، غ���داة اأوىل 

طلع�ته� القت�لية يف اأفغ�ن�ست�ن.
وت��ب��ل��غ كلفة ك��ل ط���ئ��رة م��ن ه���ذا ال��ط��راز ن��ح��و 100 

مليون دولر.
 ”35 “اإف  بيوم واح��د، نفذت ط���ئ��رات  وقبل احل���دث 
اأفغ�ن�ست�ن  يف  قنده�ر  ولية  القت�لية يف  اأوىل طلع�ته� 
من  اأك��رث  مب�س�ركة  ط�لب�ن،  حلركة  مواقع  م�ستهدفة 
اإ�س  “يو  الربم�ئية  الهجوم  �سفينة  من  اأقلعت  ط�ئرة 

اإ�س اأ�سيك�س«.
وتعد ط�ئرات “اإف 35” التي بداأ العمل عليه� بداية 
يف  ع�سكرية  منظومة  اأغلى  امل��سي،  القرن  ت�سعيني�ت 
الت�ريخ الأمريكي، اإذ تقدر كلفة امل�سروع بحوايل 400 
ملي�ر دولر، مع هدف ت�سنيع 2500 ط�ئرة يف العقود 

املقبلة.
على  ال��ط���ئ��رات  و�سي�نة  خ��دم��ة  كلفة  ح�سبت  م���  واإذا 
كلفة  ت�سل  اأن  ي��ت��وق��ع   ،2070 ح��ت��ى  ع��م��ره���  ام��ت��داد 

الربن�مج الإجم�لية اإىل 1.5 ترليون دولر.
مزودة  لأنه�  الط�ئرات،  على  الربن�مج  موؤيدو  ويثني 
بتكنولوجي� تخفي متطورة، فيم� تفوق �سرعته� �سرعة 
وب�أجهزة  التحليق  يف  مذهلة  بر�س�قة  وتتميز  ال�سوت، 
من  له  مثيل  ل  بقدر  الطي�رين  ت��زود  كثيفة  ا�ست�سع�ر 

املعلوم�ت.

 360 والب��ت��زاز )ح��وايل  وال�سرائب  املبيع�ت(،  خ��لل 
ع�م  امل��و���س��ل  ون��ه��ب   ،)2015 ع����م  يف  دولر  م��ل��ي��ون 
2014 )حيث �سرق داع�س حوايل 500 مليون دولر 

من خزائن البنوك(.
ا�ستوىل  ال��ت��ي  الأرا����س���ي  معظم  “داع�س”  فقد  والآن 
والغ�رات،  امل��ح��ل��ي��ة  الع�سكرية  احل��م��لت  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه���، 
التي ق�ده� التح�لف الدويل بزع�مة الولي�ت املتحدة، 
التمويل  وانخف�س  الإي�����رادات  ت��دف��ق  ت��وق��ف  وب���ل��ت���يل 
ب�سكل كبري، وبداأ رحلة بحث عن م�س�در اأخرى لتوفري 

امل�ل دون ال�سيطرة على الأر�س.
 400 اإىل  ي�سل  م���  على  التنظيم  ق��ي���دات  واع��ت��م��دت 
ق�لت  فيم�  و�سوري�،  العراق  من  هربوه�  دولر  مليون 
غ�سيل  بعملي�ت  �سيقومون  اإن��ه��م  بولي�سي”  “فورين 
اأم��وال من خلل �سرك�ت يف املنطقة، خ��سة يف تركي�، 
وتخزينه�  ذه��ب  اإىل  النقود  بع�س  حتويل  ميكن  فيم� 

للبيع يف امل�ستقبل.
ف�إن  داع�����س،  دخ��ل  انخف��س  نف�سه، حتى مع  الوقت  يف 
اأي�س� مق�رنة مب� ك�نت عليه  التنظيم ت�س�ءلت  نفق�ت 
اإداري����ة ل��لأرا���س��ي بعد  �س�بق�، ف��ل ت��وج��د م�����س��روف���ت 
الأموال  ف���إن  خمف�سة  ميزانية  وج��ود  وم��ع  فقدانه�، 
للبق�ء  يكفي  م�  للمجموعة  �ستوفر  تكدي�سه�  مت  التي 
اإره�بية لديه� القدرة على �سن حرب ع�س�ب�ت  كحركة 

طويلة يف �سوري� والعراق.

الق�عدة.
وت�������س���ع���ى ال������دوح������ة م�����ن خ���لل 
ع����لق�����ت����ه����� ل����و�����س����ع اجل���م����ع���ة 
الإره�بية على لئحة  التنظيم�ت 
طرف�  تكري�سه�  بهدف  املعتدلة، 

يف اأي مف�و�س�ت اأو هدن.
اأك��دت تق�رير تورط  وقبل ف��رتة، 
قطر يف نقل م�سلحني من جبهة 
تركي�  ع���رب  ���س��وري���  يف  ال��ن�����س��رة 
ب��سم  تعرف  م�  لدعم  ليبي�،  اإىل 
املقربة  ال�سريعة،  اأن�س�ر  جم�عة 
الإره�بي،  الإخ�����وان  تنظيم  م��ن 
وه���ن����ك اأي�������س���� ت�����س��ت��خ��دم قطر 
اجلم�عة  ه��ذه  لتثبيت  علق�ته� 

يف املع�دلة الليبية.

اأفغ�ن�ست�ن،  يف  ال�����س��لم  جل��ه��ود 
مع  اج���ت���م���ع  زاد،  خ���ل���ي���ل  زمل��������ي 
مم���ث���ل���ني م�����ن ح����رك����ة ط����ل���ب����ن 
التقى  كم�  الدوحة،  يف  الإره�بية 
وزير اخل�رجية القطري، حممد 
عبدالرحمن اآل ث�ين، لبحث دور 

الدوحة يف تلك املف�و�س�ت.
ن�ئبة  التقت  امل������س��ي،  يوليو  ويف 
م�س�عد وزير اخل�رجية الأمريكي 
ويلز  األي�س  اآ�سي�،  وو�سط  جلنوب 
يف  اأي�س�  ط�لب�ن  م��ن  م�سوؤولني 

الدوحة.
ب����ل���ل���ع���ب على  ق����ط����ر  وت������������راوغ 
ح��ك��وم��ة اأف��غ���ن�����س��ت���ن ع��رب حركة 
تعتمد  فيم�  الإره���ب��ي��ة،  ط���ل��ب���ن 

ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ن���ف�������س���ه���� يف 
دور ظ�هره  فل�سطني، من خلل 

اإن�س�ين وواقعه ان�سق�قي.
وتعزز الدوحة النق�س�م من خلل 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  تخطيه� 
عرب تع�مله� مب��سرة مع اإ�سرائيل 
الغ�ز  �سفقة  يف  ح��م������س  وح��رك��ة 
وه��ي �سفقة حققت  غ��زة،  لقط�ع 
عززت  مك��سب   3 ال��دوح��ة  منه� 
موقع حم��س النف�س�يل وخطبت 
اإ�س�رات  وبعثت  علن�  اأبيب  تل  ود 

اإيج�بية عن اأدائه� لوا�سنطن.
تق�رير  فك�سفت  ���س��وري���،  يف  اأم����� 
قطر  ب��ني  الوطيدة  العلقة  ع��ن 
لتنظيم  الت�بعة  الن�سرة  وجبهة 

•• عوا�صم-وكاالت:

�سورته�  ل��ت��غ��ي��ري  ق��ط��ر  ت�����س��ع��ى 
ك������داع������م������ة ل����������لإره�����������ب ل�����دى 
الأمريكيني، ب�لدرجة الأوىل، من 
اجلم�ع�ت  ���س��ورة  جتميل  خ��لل 

الإره�بية التي تدعمه�.
القطرية  الدبلوم��سية  وتتنقل 
التي  ال�������س����ئ���ك���ة،  امل����ل����ف�����ت  ب�����ني 
كو�سيط  نف�سه�  مقدمة  اأ�سعلته�، 
حلل تلك الأزم�ت من اأفغ�ن�ست�ن 
ب��ق��ط���ع غزة  م�����رورا  ل��ي��ب��ي���،  اإىل 

و�سوري�.
�سرتيت  “وول  �سحيفة  وذك���رت 
الأمريكي  املبعوث  اأن  جورن�ل” 

وفاة 11 يف حافلة مهاجرين يف اليونان 
•• �صالونيكي-اأ ف ب:

اعلنت ال�سرطة اليون�نية ان الرك�ب الأحد ع�سر يف ح�فلة �سغرية ي�ستبه يف 
انه� ك�نت تقل مه�جرين ب�سكل غري �سرعي، لقوا حتفهم حرق� وهم اأحي�ء، 

اثر ا�سطدامه� ب�س�حنة ال�سبت يف �سم�ل البلد.
ال�س�حل  على  ك���ف���ل  مدينة  اىل  متوجهة  ك�نت  التي  احل�فلة  �س�ئق  اأم��� 

ال�سم�يل ال�سرقي، واحرتقت ب�لك�مل اي�س�، فخرج من احل�دث �س�مل�.
وانت�سل رج�ل الطف�ء اإحدى ع�سرة جثة من احل�فلة التي ك�نت تنقل على 
الأرجح مه�جرين ومتوجهة اىل ت�س�لونيكي، يف ال�سطر ال�سم�يل من بحر 

ايجه.
يف  ا�سُتخدمت  احل�فلة  هذه  ان  على  بي�نه�  يف  اليون�نية  ال�سرطة  و�سددت 
ال�س�بق لنقل مه�جرين ب�سورة غري �سرعية، وان �س�ئقه� مل ميتثل ال�سبت 

لتحذيرات عن��سر ال�سرطة الذين ك�نوا يريدون تفتي�سه�.
مهربون  ي�ستخدمه�  �سغرية  ح�فلة  تعر�ست  امل��سي،  يونيو  حزيران  ويف 
16 �سخ�س� معظمهم من �سوري� واي��ران، حل�دث قرب ك�ف�ل  وك�نت تقل 

ا�سفر عن �ستة قتلى بينهم ثلثة اطف�ل.

دفاع »اأ�صاجن« يتخذ اإجراءات
 قانونية �صد وزير خارجية الإكوادور

•• لندن-وكاالت:

اإج��راءات ق�نونية يف  اأ�س�جن الأ�سبوع املقبل،  يبداأ دف�ع الأ�سرتايل جولي�ن 
الإكوادور �سد وزير اخل�رجية خو�سيه ف�لن�سي� لت�سليم معلوم�ت يعتربه� 
البلد  ���س��ف���رة  يف  ال��لج��ئ  ويكيليك�س  م��وق��ع  موؤ�س�س  ق�سية  ح��ول  �سرية 

اللتيني يف لندن.
الإكوادو،  اأ�س�نغ يف  الدف�ع عن  املح�مي ك�رلو�س بوبيدا ع�سو فريق  وق�ل 
الإ�سب�ين  الق��سي  مع  الق�نونية  الإج����راءات  �سيبحث  اإن��ه  ال�سبت،  اليوم 
املقبل  الأ���س��ب��وع  اللتيني  البلد  �سيزور  ال���ذي  ج���رث��ون  ب�لت�س�ر  ال�س�بق 

لأ�سب�ب اأك�دميية.
واأكد بوبيدا اأن ج�رثون �سيزور الإكوادور بني 17 و19 من ال�سهر اجل�ري، 
و�سيقدم  اأ�س�جن  ملح�ميي  ال��دويل  الفريق  مع  �سيتخذ  القرار  اأن  مو�سح�ً 
التي  الإج����راءات  عن  املح�مي  يك�سف  ومل  الق�نونية،  الإج����راءات  كلهم� 
�ستتخذ لكنه اأو�سح اأنه� تدخل يف اإط�ر املط�لبة “بت�سليم معلوم�ت نعتربه� 

�سرية حلقوق اللجوء لأ�س�جن«.
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ب�لإعدام  عليه�  حكم  التي  امل�سيحية  الأم  بيبي،  اآ�سي�  ع�ئلة  ق�لت 
بتهمة الإ�س�ءة اإىل الإ�سلم يف ب�ك�ست�ن، اإنه� ت�أمل من املحكمة العلي� 
اإنهم  بر�س،  لوك�لة فران�س  ق�لوا  الع�ئلة  اأف��راد  لكن  الإف��راج عنه�. 
يخ�سون يف كل الأحوال على حي�تهم يف ب�ك�ست�ن التي تطبق قوانني 
�س�رمة متعلقة ب�لتجديف. واآ�سي� بيبي حمكوم عليه� ب�لإعدام منذ 
2010. ويقول املدافعون عنه� اإن اأ�س��س الق�سية خلف �سخ�سي، 
وقد دع� الف�تيك�ن اىل الإفراج عنه�. والإثنني امل��سي نظرت املحكمة 
لكنه� مل  ق��رار  اإىل  تو�سلت  اإنه�  وق�لت  الأخ��ري  التم��سه�  العلي� يف 
بر�س  فران�س  لوك�لة  م�سيح  ع��سق  زوجه�  وق���ل  بعد.  عنه  تك�سف 
“مهم� ك�نت قرارات املحكمة، ن�أمل اأن تكون اإيج�بية ب�لن�سبة اإلين�«. 
وق�لت ابنته� اإي�س�م ع��سق “�س�أكون �سعيدة جدا يف اليوم الذي يفرج 
للإفراج  اهلل  و�س�أ�سكر  اللق�ء  يف  و�س�أبكي  �س�أع�نقه�  اأم��ي.  عن  فيه 
عنه�«. وع�ئلة بيبي موجودة يف لندن يف زي�رة نظمته� جمعية خريية 
ت�س�عد امل�سيحيني امل�سطهدين. وبيبي متهمة ب�لإ�س�ءة اإىل الإ�سلم 
وحتمل  ح��ق��ل.  يف  معهن  تعمل  ك���ن��ت  ن�س�ء  ج���ن��ب  م��ن   2009 يف 
التهمة عقوبة الإعدام مبوجب ق�نون تقول جمموع�ت حقوقية اإنه 
ي�ستخدم يف اأغلب الحي�ن لتنفيذ عملي�ت اإنتق�م �سخ�سية وخ�سو�س� 

�سد القلية امل�سيحية.

اىل  الأم��ريك��ي  املبعوث  التقى  احلركة  من  وف��دا  اأن  ط�لب�ن  اأعلنت 
اأفغ�ن�ست�ن زمل�ي خليل زاد يف قطر لبحث �سبل و�سع حد للنزاع يف 
هذا البلد، يف اأول ت�كيد ر�سمي للق�ء بني الولي�ت املتحدة واحلركة 
املتمردة. وت�أتي املف�و�س�ت املب��سرة، التي لط�مل� ط�لبت به� ط�لب�ن، 
يف وقت ي�سعى فيه خليل زاد لتن�سيق اجلهود مع الدول الإقليمية، 
مب� يف ذلك ب�ك�ست�ن وال�سعودية، من اأجل اإقن�ع اأكرب حركة متّرد يف 
اأفغ�ن�ست�ن ب�لنخراط يف حم�دث�ت. واأو�سح املتحدث ب��سم احلركة 
ذبيح اهلل جم�هد يف بي�ن اأن “وفدا من املكتب ال�سي��سي التقى فريق 
الدوحة.  اجلمعة يف  زاد”  زمل�ي خليل  برئ��سة  الأمريكي  التف�و�س 
�سبل  ن�ق�سوا  املتحدة  والولي�ت  ط�لب�ن  مف�و�سي  اأن  البي�ن  وت�بع 
يف اإ�س�رة اإىل التدخل  التو�سل اإىل “نه�ية �سلمية لغزو اأفغ�ن�ست�ن”، 
الع�سكري ب��ق��ي���دة ال��ولي���ت امل��ت��ح��دة ال���ذي اأط����ح ن��ظ���م ط���ل��ب���ن يف 
اأن  اأبلغت خليل زاد  اأّن ط�لب�ن  2001. واأ�س�ف املتحدث يف البي�ن 
وجود قوات اأجنبية يف اأفغ�ن�ست�ن ي�سكل “عقبة كبرية” اأم�م ال�سلم، 
م�سريا اإىل اأن اجل�نبني “وافق� على موا�سلة عقد لق�ءات مم�ثلة«.

ورف�س متحدث ب��سم ال�سف�رة الأمريكية يف ك�بول التعليق على بي�ن 
ط�لب�ن.

 

على  ه��ج��وم  يف  التحقيق  ب��وق��ف  الفرن�سية  الع�مة  الني�بة  ط�لبت 
ط�ئرة الرئي�س الرواندي ال�س�بق جوفين�ل ه�بي�رمي�ن� اأطلق �سرارة 
الإب�دة اجلم�عية يف البلد، بح�سب م�ستندات ق�س�ئية اّطلعت عليه� 

وك�لة فران�س بر�س.
و�سّكل التحقيق امل�ستمر منذ اأمد طويل م�سدرا للتوتر بني البلدين 
الرئي�س  ب��ق��ي���دة  للتوت�سي  ت���ب��ع��ة  ميلي�سي�  ح��ّم��ل��ت  ات��ه���م���ت  ب��ع��د 
ال���روان���دي احل����يل ب���ول ك���غ���م��ي م�����س��وؤول��ي��ة ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ط�ئرة 
 10 يف  �سدر  بي�ن  ويف   .1994 ني�س�ن/اأبريل  يف  ال�س�بق  الرئي�س 
ت�سرين الأول/اأكتوبر ط�لبت الني�بة الع�مة ب�إ�سق�ط التهم املوجهة 
ل�سبعة اأ�سخ��س م�ستبه بهم لن املحققني مل يتمكنوا من التو�سل 
اإىل “اأدلة ك�فية«. واأ�سبح الآن القرار النه�ئي بيد ق��سي التحقيق.

اأن طلب  ال�س�بق،  الرئي�س  اأرملة  اأغ�ت ه�بي�رمي�ن�،  واعترب حم�مو 
الني�بة الع�مة “ل ميكن القبول به” و”م�سّي�س اإىل حد بعيد«.

واأدى الهجوم ب�س�روخ اأ�س�ب ط�ئرة ه�بي�رمي�ن� يف مط�ر كيغ�يل يف 
ني�س�ن/اأبريل 1994 اإىل اأعم�ل عنف ا�ستمرت مئة يوم اأ�سفرت عن 

مقتل نحو 800 األف �سخ�س، غ�لبيتهم من اأقلية التوت�سي.
ويحكم ك�غ�مي البلد منذ اأن اأط�حت اجلبهة الوطنية الرواندية، 
حكومة   1994 متوز/يوليو  يف  يقوده�،  ك���ن  التي  التمرد  حركة 

املتطرفني الهوتو وو�سعت حدا حلملة الإب�دة.

عوا�صم

لندن

باري�س

كابول

اأطفال اإيران »حتت املق�صلة«.. جدل وانتقادات
•• عوا�صم-وكاالت:

ي�سلمون من  اإي���ران ل  اأط��ف���ل  اأن  ال�سبت،  دول��ي��ة،  اأك��دت منظمة حقوقية 
اأو  ال�����س��ن  م��راع���ة حل��داث��ة  اأي  دون  ال��ت��ي تطبق عليهم  الإع�����دام،  ع��ق��وب��ة 
الظروف التي دفعتهم اإىل ارتك�ب اجلرمية وج�ءت اإدانة منظمة “هيوم�ن 
�سلط�ت  اإع��دام  من  واح��د  اأ�سبوع  بعد  لطهران  ووت�س” احلقوقية  رايت�س 
اإىل  م��رارا،  تعر�ست للغت�س�ب  التي  �سك�وند،  بزينب  تعرُف  �س�بة  اإي��ران 
ال�س�بعة  بلغت  عندم�  زوجه�  قتل  بتهمة   2012 الع�م  يف  توقيفه�  اأن مت 
حم�كمته�  خلل  حتدثت  اأعدمت  التي  ال�س�بة  اإن  املنظمة  وتقول  ع�سرة. 
عن التعر�س لل�سرب والتعنيف والغت�س�ب على يد الزوج، الذي ارتبطت 

به وعمره� ل يتج�وز 15 ع�م�.
وتعد زينب خ�م�س �سخ�س يجري اإعدامه يف اإيران خلل هذا الع�م ب�سبب 
الق�نوين، وحت�سل اجلرائم ع�دة يف  الر�سد  �سن  بلوغ  ارتكبت قبل  ق�س�ي� 
واأعب�ء  الزوجي  العنف  لتحمل  الأطف�ل  ا�ستعداد  ب�سبب عدم  اأ�سري  اإط���ر 
تربية الأبن�ء. وتقول املنظمة اإن اإيران تت�سدر دول الع�مل يف اإعدام الأطف�ل 
منذ ع�م 2013، واأ�س�رت منظمة العفو الدولية يف وقت �س�بق اإىل اأن 49 

�سخ�س� ارتكبوا جرائم يف طفولتهم يواجهون اأحك�م� ب�لإعدام.
وت�سري املنظمة اأي�س� اإىل اأن اإعدام ال�س�بة ي�سكل خرق� وا�سح� “لتف�قية 
ب�حلقوق  اخل��سة  الدولية  “للتف�قية  وكذلك  الدولية”  الطفل  حقوق 
اأجرت   ،2013 ع�م  ويف  عليهم�.  اإي��ران  وقعت  التي  وال�سي��سية”،  املدنية 
اإيران  تعديلت يف ق�نونه� حتى متنح الق�س�ة �سلحي�ت تقديرية لأجل 
ارتكبوا جرائمهم يف ظروف  الذين  الأطف�ل  على  ب�لإعدام  احلكم  تف�دي 
خ��سة ودون اأن يكونوا على دراية مب� يح�سل حولهم، لكن هذا الإجراء مل 
يكن ك�في�. ومبوجب قوانني اإيران املت�سددة، ت�سل عقوبة القتل العمد اإىل 
الإعدام، لكن ع�ئلة ال�سحية قد تتن�زل عن حقه� فت�سقط العقوبة، ولذلك 

تط�لب املنظمة اإيران اإىل وقف احلكم ب�سورة نه�ئية.

تعليق ت�ضليم الوقود يق�ضي على اجلهود الدبلوما�ضية 

اإ�صرائيل تتلعب باتفاق تخفيف معاناة اأهايل غزة

الق�ض بران�صون يف اأملانيا.. و»ُقبلة احلياة« للعلم الأمريكي
من  وتن�زل  الق�سية،  ه��ذه  ب�س�أن 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 

اأردوغ�ن.
واأعلن البيت الأبي�س اأن بران�سون 
الرتكية،  الأج�����واء  خ����رج  اأ���س��ب��ح 
ق�عدة  اإىل  ي�����س��ل  اأن  وي���ت���وق���ع 
وا�سنطن  ق���رب  اجل��وي��ة  اأن�����دروز 

ظهر ال�سبت ب�لتوقيت املحلي.
و����س����رع ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي اإىل 
اأنه  موؤكدا  النب�أ،  بهذا  الرتحيب 
يف  ع��ن��ه  امل��ف��رج  ال��ق�����س  �سي�ستقبل 

املكتب البي�س�وي فور عودته.
لدى  لل�سحفيني  ت��رام��ب  وق����ل 
بولية  �سين�سين�تي  اإىل  و�سوله 
جتمع  يف  ل���ل���م�������س����رك���ة  اأوه������ي�����و 
الق�س  ���س���رة،  “ب�سرى  انتخ�بي: 
اجلو.  يف  الآن  م��وج��ود  بران�سون 
بعدم�  ج��ي��دة  ب�سحة  اأن���ه  اأع��ت��ق��د 
ال�سنتني  خ��لل  الكثري”،  ع���ن��ى 
تركي�  يف  ق�������س����ه���م����  ال����ل����ت����ني 
الإق�مة  يف  ث���م  ال��ق�����س��ب���ن  خ��ل��ف 

اجلربية.
واأك�������د ال���رئ���ي�������س الأم�����ريك�����ي اأن 
البيت  “�سيزور  املفرج عنه  الق�س 

الأبي�س، على الأرجح ».

غ�صان �صلمة ي�صل م�صر 
لبحث الأزمة الليبية 

•• القاهرة-وكاالت:

و�سل املبعوث الأممي اإىل ليبي� غ�س�ن 
ال�سي��سية  لل�سوؤون  ون�ئبته  �سلمة 
ام�س  ال��ق���ه��رة،  وي��ل��ي���م��ز،  �ستيف�ين 
امل�سوؤولني  م���ن  ع���دد  ل��ل��ق���ء  ال�����س��ب��ت، 
امل�سريني. وق�ل م�سوؤول يف اخل�رجية 
الأمم���ي  امل��ب��ع��وث  اإن  ل�24  امل�����س��ري��ة 
غ�����س���ن ���س��لم��ة ����س���وف ي��ل��ت��ق��ي وزي���ر 
غداً  �سكري  �س�مح  امل�سري  اخل�رجية 
الليبي  امللف  ت��ط��ورات  لبحث  الأح���د، 

والتحدي�ت املتعلقة به.
�سلمة  غ�����س���ن  اأن  امل�����س��وؤول  واأو����س���ح 
�سيبحث اأي�س�ً مع الأمني الع�م للأمم 
الليبية  الأزم�������ة  ت����ط����ورات  امل���ت���ح���دة 
وت��ف��ع��ي��ل اجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة لإج����راء 
الن��ت��خ���ب���ت ال��رئ������س��ي��ة وال��ن��ي���ب��ي��ة يف 

اأٌقرب وقت ممكن.
كم� اأ�س�ر امل�سوؤول اإىل املبعوث الأممي 
م�سر  يف  امل�������س���وؤول���ني  م����ع  ���س��ي��ب��ح��ث 
ال��رتت��ي��ب���ت ال��ت��ي جت��ري��ه��� ع����دد من 
الدول خلل الفرتة الأخ��رية لإيج�د 
حل �سي��سي ودائم للأزمة يف ليبي� من 
خلل اإع�دة توحيد املوؤ�س�س�ت الليبية 

وعلى راأ�سه� املوؤ�س�سة الع�سكرية.

حمكمة  ق�ست  بعدم�  ب��ران�����س��ون 
ب���رف���ع الإق�����م����ة اجل����ربي����ة، عنه 
بعد  البلد  مب��غ���درة  له  و�سمحت 
اأن ت�سبب احتج�زه ملدة ع�مني يف 
اأزمة كبرية بني وا�سنطن واأنقرة. 

واأ�س�رت تق�رير �سحفية اأمريكية 
املتحدة  الولي�ت  اإىل �سفقة بني 
وتركي�، تن�زلت مبوجبه� الأخرية 
الق�س  واأف��رج��ت عن  عن موقفه� 
يف  والتج�س�س،  ب����لإره����ب  املتهم 

عقوب�ت  وا���س��ن��ط��ن  رف����ع  م��ق���ب��ل 
فر�سته� على اأنقرة موؤخرا.

وت���ع���ك�������س خ����ط����وة الإف�����������راج عن 
لل�سلط�ت  ت���راج���ع����  ب���ران�������س���ون 
ال�س�بقة  م��واق��ف��ه���  ع��ن  ال��رتك��ي��ة 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

ت�سليم  تعليق  اإ�سرائيل  ق��رار  يثري 
الوقود اإىل غزة اثر موجة جديدة 
ال�سكوك  اجل���م���ع���ة،  ال���ع���ن���ف  م����ن 
حي�ل اتف�ق هدفه تخفيف مع�ن�ة 

الفل�سطينيني وتهدئة التوتر.
تو�سطت  التي  ال�سفقة  وتت�سمن 
وتدعمه�  امل���ت���ح���دة  الأمم  ف��ي��ه��� 
من  وغ��ريه���  واإ�سرائيل  وا�سنطن 
من  الليرتات  اآلف  ت�أمني  ال��دول 
اإ�سرائيل  ع��رب  لت�سليمه  ال���وق���ود 
التي�ر  لتغذية  ب�س�حن�ت  غ��زة  اىل 
الكهرب�ئي ب�إ�سراف الأمم املتحدة.
ال�سرائيلي  احل���رب  وزي���ر  واأع��ل��ن 
وقف�  ذل��ك  اث��ر  ليربم�ن  افيغدور 
الوقود  �سحن�ت  لت�سليم  “فوري�” 
القط�ع  اثر مواجه�ت قرب حدود 

مع ا�سرائيل.
“احداث  اث����ر  ان����ه  م��ك��ت��ب��ه  واف�������د 
وزير  “امر  اجل��م��ع��ة،  خطرية” 
�سحن�ت  ت�����س��ل��ي��م  ب���وق���ف  احل�����رب 
الوقود لقط�ع غزة يف �سكل فوري” 
خطرية  “حم�ولة  اىل  م�����س��ريا 
ومه�جمة  احل����������دود  لق����ت����ح�����م 

اجلنود«.
الوقود  ي�س�عد  ب���أن  الآم����ل  ورغ��م 
ع��ل��ى ت��ه��دئ��ة ال��ت��وت��ر، جت��م��ع اآلف 
امل���ت���ظ����ه���ري���ن م������رة اأخ��������رى ي���وم 

اجلمعة عند ال�سي�ج احلدودي.
القط�ع  يف  ال�سحة  وزارة  واعلنت 

مقتل �سبعة فل�سطينيني.
من  ال�����س��ف��ق��ة  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ومّت 
دون موافقة ال�ُسلطة الفل�سطينية 
امل������ع������رتف ب����ه����� ر�����س����م����ي�����، وق�������ل 
ال�سفقة  ه����ذه  اإن  دب��ل��وم������س��ي��ون 
التي  لغزة  نوعه�  م��ن  الأوىل  ه��ي 

ت�سيطر عليه� حركة حم��س.
وقد فقدت ال�سلطة ال�سيطرة على 
قط�ع غزة اثر مواجه�ت ع�سكرية 

مع حم��س ع�م 2007.
ك��م��� ي��ث��ري الت��ف���ق ت�����س���وؤلت عم� 
عب��س  حم��م��ود  ال��رئ��ي�����س  ك����ن  اإذا 
يتعر�س للتهمي�س ب�سكل تدريجي. 

الن�س�نية اأكرث اأهمية من العلقة 
مع ال�سلطة الفل�سطينية«.

والأط����راف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ان  ال 
ت�سعى فقط  ان��ه���  ت��وؤك��د  الأخ����رى 
الإن�س�ين  ال���و����س���ع  حت�����س��ني  اإىل 
القط�ع، يف ظل ح�س�ر  الب�ئ�س يف 
الزمن.  م��ن  عقد  منذ  اإ�سرائيلي 
ببذل  ال�سلطة  م�����س��وؤول��ون  ويتهم 
لتخفيف  اجل����ه����ود  م����ن  ال���ق���ل���ي���ل 
م��ع���ن���ة ���س��ك���ن ق��ط���ع غ���زة خلل 
امل��سي كم� ان عب��س اتخذ  العقد 

اإجراءات عق�بية �سد القط�ع.
غربيون  دب��ل��وم������س��ي��ون  وي���ع���رب 
عب��س  يتخذ  اأن  م��ن  اخل�سية  ع��ن 
يقرر  ح��ت��ى  اأو  ج���دي���دة  اإج�������راءات 
القوى  م��ع  العلق�ت  بع�س  قطع 

الدولية.
وحذر دبلوم��سي يف القد�س ق�ئل 
بن�  ي��ن��ت��ه��ي  ان  امل��م��ك��ن  “من  ان����ه 
ال�سلطة  م��ع  العمل  ب��ني  الخ��ت��ي���ر 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال���ت���خ���ف���ي���ف من 

الو�س�ع الن�س�نية يف غزة«.
وم��ن��ذ ���س��ي��ط��رة ح��م������س ع��ل��ى غزة 

الفل�سطينية  ال�سلطة  ك�نت  وط�مل� 
القوى  مل��ع��ظ��م  ال���وح���ي���د  امل����ح�����ور 
ال���دول���ي���ة. واأع���ل���ن م�����س��وؤول كبري 
تعمل  ل���ن  ال�����س��ل��ط��ة  اأن  اخل��م��ي�����س 
بعد الآن مع مبعوث الأمم املتحدة 
يف  الو�سيط  ملدينوف،  نيكولي 

التف�ق.
وت��خ�����س��ى ال�����س��ل��ط��ة م���ن اع����رتاف 
حركة  ب�سيطرة  ال���دويل  املجتمع 
حم��س على غ��زة م��ن خ��لل عقد 
تعمل  ح����ني  يف  م���ع���ه����  ات����ف�����ق�����ت 
وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى خ��ط��ة ���س��لم من 
خلله�  م����ن  ت�����س��ع��ى  ان  امل���م���ك���ن 
اىل امل��زي��د م��ن ال��ف�����س��ل ب��ني غزة 
على  يق�سي  م�  الغربية،  وال�سفة 

الآم�ل ال�سئيلة يف حل الدولتني.
والمم  دبلوم��سية  م�س�در  وق�لت 
كبرية  جهودا  بذلوا  انهم  املتحدة 
لإقن�ع عب��س ب�ملوافقة على �سفقة 

الوقود.
ات��خ���ذ قرار  امل��ط���ف مت  نه�ية  ويف 

ب�للتف�ف عليه.
“العتب�رات  اإن  دبلوم��سي  وق���ل 

حركة حم��س.
ويعتمد اأكرث من ثلثي �سك�ن غزة 
الب�لغ عددهم نحو مليوين ن�سمة 
�سبكة  ان  ك��م���  امل�������س����ع���دات،  ع��ل��ى 
ال���ك���ه���رب����ء ل ت���وؤم���ن ����س���وى ارب���ع 

�س�ع�ت يف اليوم.
يف  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  وك���ن 
الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ّظ��م��ة 
اخلمي�س  ق�����ل  جم�����دلين  اأح���م���د 
ملدينوف  الت���ف����ق  م��ه��ن��د���س  ان 
“مل يعد مقبوًل” لدى احلكومة 
الفل�سطينية، متهم� اي�ه ب”جت�وز 

دوره«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق����ل ه��ي��و ل��وف���ت من 
للعلق�ت  الأوروب������������ي  امل���ج���ل�������س 
“هن�ك  بر�س  لفران�س  اخل�رجية 
نوع من جنون الرتي�ب ال�سديد يف 
رام اهلل ،من ان تكون مب�درة الأمم 
اأو�سع  م��وؤام��رة  م��ن  ج���زءا  املتحدة 
والولي�ت  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني  ن��ط���ق��� 
لإق�مة  امل��ت��ح��دة  والأمم  امل��ت��ح��دة 
وتهمي�س  غ���زة  يف  م�����س��غ��رة  دول����ة 

عب��س«.
رغبة  ه���ن����ك  “لي�ست  وا������س������ف 
ال�سلطة  ل��ت��ه��م��ي�����س  اوروب�����������  يف 
الفل�سطينية، ولكن هن�ك اعرتاف 
ب�أنه� تخلق العراقيل ام�م حت�سني 

الو�س�ع يف غزة«.
الدبلوم��سيني  العديد من  ويوؤكد 
العمل  �سيوا�سلون  اإنهم  الغربيني 
مع ال�سلطة الفل�سطينية من اأجل 

اتف�ق�ت اأو�سع نط�ق�ً.
الفل�سطينية  ال���ق���ي����دة  وج���م���دت 
الرئي�س  ادارة  م���ع  الت�������س����لت 
تتهمه  ال�������ذي  ت����رام����ب  دون������ل�����د 
ب�لنحي�ز ب�سكل ف��سح لإ�سرائيل. 
وتعترب ان الولي�ت املتحدة اق�ست 
بعد  ال���و����س���ي���ط  دور  م����ن  ن��ف�����س��ه��� 
ك�نون  م��ن  ال�س�د�س  يف  اع��رتاف��ه��� 
ب�لقد�س  /دي�سمرب2017  اول 

ع��سمة ل�سرائيل.
الإدارة  ت���ط���رح  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن 
الأم����ريك����ي����ة خ���ط���ة �����س����لم ط����ل 

انتظ�ره�.

ع�م 2007، مل يقم عب��س بزي�رة 
عدة  ج��ولت  ف�سل  ظل  يف  القط�ع 

من امل�س�حلة.
ح�س  م���وؤخ���را،  ن�����درة  مق�بلة  ويف 
يحيى ال�����س��ن��وار زع��ي��م ح��م������س يف 
غ���زة ال��ق��وى ال��ع���مل��ي��ة ع��ل��ى العمل 
عن  املع�ن�ة  لتخفيف  احل��رك��ة  م��ع 

القط�ع.
والأمم  م�سر  ت�سعى  جهته�،  م��ن 
تنهي  اتف�ق  اإىل  للتو�سل  املتحدة 
الحتج�ج�ت  ح��م������س  مب��وج��ب��ه 
م������ق�������ب������ل ت����خ����ف����ي����ف احل�����������س������ر 

الإ�سرائيلي اخل�نق.
التف�ق  هذا  مثل  عب��س  ويع�ر�س 
معتربا اأن ذلك يعني اعرتاف� من 
حم��س  ب�����س��ي��ط��رة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
على غزة.ويريد حتقيق امل�س�حلة 
اإغ�ثة  عملية  اي  قبل  حم��س  م��ع 

رئي�سية يف غزة.
وهذا ال�سبوع بدا تطبيق اتف�قية 
 60 مب��ب��ل��غ  ق��ط��ر  ت����رّبع  ت�سمنت 
خلل  للوقود  ثمن�  دولر  مليون 
ل���ت���غ���ذي���ة حمطة  اأ�����س����ه����ر  ����س���ت���ة 

القط�ع.  يف  ال���وح���ي���دة  ال��ك��ه��رب���ء 
�س�حن�ت  دخ��ل��ت  ال��ث��لث���ء،  وم��ن��ذ 
حتمل �سّت �سه�ريج تنقل اأربعمئة 
الوقود  ل���رت م���ن  األ����ف  وخ��م�����س��ني 
الكهرب�ء  توليد  ملحطة  �س  املخ�سّ
اإىل  للو�سول  خطط  م��ع  غ���زة،  يف 

15 �س�حنة يف اليوم.
واأ������س������د امل���ب���ع���وث الم����ريك����ي اىل 
ال�سرق الو�سط جي�سون غرينبلت 

ب�لتف�ق.
والمم  دبلوم��سية  م�س�در  وق�لت 
كبرية  جهودا  بذلوا  انهم  املتحدة 
لإقن�ع عب��س ب�ملوافقة على �سفقة 

الوقود.
ات��خ���ذ قرار  امل��ط���ف مت  نه�ية  ويف 

ب�للتف�ف عليه.
وي�أتي ذلك بعد عقد من الإحب�ط 
املتزايد ازاء ف�سل امل�س�حلة، بينم� 
تدهورا  الإن�س�نية  الو�س�ع  ت��زداد 

يف غزة.
كم� فر�س عب��س عقوب�ت على غزة 
مب� يف ذلك خف�س رواتب موظفي 
القط�ع الع�م ملم�ر�سة �سغوط على 

•• برلني-وكاالت:

غ�������در ال���ق�������س الأم�����ريك�����ي ال����ذي 
اأف������رج������ت ع����ن����ه ت����رك����ي����� اأن���������درو 
ب����ران���������س����ون، ع���ل���ى م����نت ط����ئ���رة 
ع�����س��ك��ري��ة اأم���ريك���ي���ة اأق��ل��ع��ت من 
متجهة  اإزم�������ري،  م��دي��ن��ة  م���ط����ر 
اجلوية  رام�����س��ت���ي��ن  ق����ع���دة  اإىل 

الأمريكية يف اأمل�ني�.
اأمل�ني�، حيث  وتوقف برون�سون يف 
يف  الأم���ريك���ي  ال�����س��ف��ري  ا�ستقبله 
ون�سر  غرينيل،  ري��ت�����س���رد  ب��رل��ني 
مبوقع  ح�������س����ب���ه  ع���ل���ى  ������س�����ورة 
“تويرت” للق�س وهو يقبل العلم 

الأمريكي.
ب�لق�س  “رحبت  غرينيل:  وكتب 
اإنه  اأمل���ن��ي���.  يف  وزوج��ت��ه  بران�سون 
دون�لد  ب��ف�����س��ل  ب��ي��ت��ه  يف  ت��ق��ري��ب��� 
ب�لعلم  التقيته  عندم�  ت��رام��ب. 

الأمريكي قّبله على الفور«.
وي���ك���م���ل ب���ران�������س���ون رح���ل���ت���ه اإىل 
الولي�ت املتحدة، حيث �سي�ستقبله 
الرئي�س الأمريكي دون�لد ترامب 

يف البيت الأبي�س، ال�سبت.
واأطلقت ال�سلط�ت الرتكية �سراح 

اإىل كل م� يحت�جون اإليه، ب�لإ�س�فة اإىل �سم�ن�ت ل�سلمتهم«.
اّتخ�ذ  اإىل  �سوري�  ندعو  “اإّنن�  بي�نه�  يف  الأمريكية  ال�سفرية  وت�بعت 
اخل���ط���وات ال���لزم���ة ح��ت��ى ت��ت��م��ّك��ن ق���وة الأمم امل��ت��ح��دة مل��راق��ب��ة ف�س 
ال�ستب�ك )اأندوف( من النت�س�ر وت�سيري دوري�ت ب�أم�ن وبدون تدّخل«. 
ولفتت ه�يلي اإىل اأّنه “مبوازاة هذه اخلطوة املهّمة، يجب على جميع 
الأطراف اللتزام ب�تف�قّية ع�م 1974 ومنع وجود اأي قوات ع�سكرية 

يف املنطقة ب��ستثن�ء قوات حفظ ال�سلم الت�بعة للأمم املتحدة«.
معرب  لفتح  ا���س��ت��ع��داده���  اإ���س��رائ��ي��ل  اأع��ل��ن��ت  �سبتمرب  اأي��ل��ول  نه�ية  ويف 
�سنوات  اأرب��ع  بعد  الدولية  ال�سلم  ق��وات حفظ  ع��ودة  القنيطرة عقب 
اجلي�س  وزير  اإّن  يومه�  الإ�سرائيلية  احلكومة  وق�لت  ان�سح�به�.  من 
القنيطرة  معرب  يف  األف�  بوابة  فتح  ب���إع���دة  “�سمح  ليربم�ن  افيغدور 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

لت  تو�سّ واإ�سرائيل  و�سوري�  املتحدة  الأمم  اأّن  املّتحدة  الولي�ت  اأعلنت 
اإىل اتف�ق ين�ّس على اأن تتم غدا الإثنني اإع�دة فتح معرب القنيطرة يف 
ال�سورية والإ�سرائيلية  املحتّل، مط�لبة احلكومتني  ال�سوري  اجلولن 

بت�سهيل مهمة قوات حفظ ال�سلم الأممية يف املنطقة.
وق�لت ال�سفرية الأمريكية لدى الأمم املتحدة نيكي ه�يلي يف بي�ن اإن 
“الولي�ت املّتحدة ترّحب ب�إع�دة فتح هذا املعرب الذي �سيتيح للقبع�ت 
يف  العدائية  الأع��م���ل  ملنع  الرامية  جهودهم  تكثيف  الأمم��ي��ني  ال��زرق 
منطقة مرتفع�ت اجلولن«. واأ�س�فت “اإنن� نتطّلع اإىل كّل من اإ�سرائيل 
و�سوري� لتمكني قّوات حفظ ال�سلم الت�بعة للأمم املتحدة من الو�سول 

بني ا�سرائيل و�سوري� مب� يتيح للأمم املتحدة ب��ستئن�ف ن�س�طه� عرب 
قوات  وا�ست�أنفت  ج�نبه�«.  من  فتحه  �سوري�  تعيد  اأن  ب�نتظ�ر  املعرب 
يف  املعرب  منطقة  يف  دوري�ته�  ال�ستب�ك  ف�ّس  ملراقبة  املتحدة  المم 
ف�س�ئل  �سيطرة  عند   2014 يف  منه�  ان�سحبت  ان  بعد  اأغ�سط�س  اآب 
�سنوات  ث��لث  بعد  املنطقة  على  ال��ق���ع��دة  بتنظيم  مرتبطة  م�سلحة 
من بدء احلرب ال�سورية. وع�دت القوات الدولية اإىل املنطقة بعد اأن 
ال�سيطرة  ا�ستع�دة  من  رو�سي�  من  مدعومة  ال�سورية  القوات  متّكنت 
على املنطقة القريبة من مرتفع�ت اجلولن واإخراج الف�س�ئل امل�سلحة 

من “منطقة خف�س الت�سعيد«.
واحتلت ا�سرائيل معظم مرتفع�ت اجلولن يف حرب 1967 و�سّمته� 

اإليه� يف 1981 يف خطوة ل يعرتف به� املجتمع الدويل.

معرب القنيطرة يف اجلولن املحتّل ُيفتح غدًا

اتهام اأربعة بالتخطيط للعتداء على كني�صة �صربية  
ال�سربي، وعلى عن��سر من القوة الدولية حلفظ ال�سلم )كفور(. وك�نت 
املجموعة التي بداأت جتنيد متطوعني تنوي “و�سع متفجرات يف امللهي 

وتفجريه� عن بعد او تنظيم هجم�ت انتح�رية فيه�.
ببن�دق  مزودين  امله�جمني  من  فريق  ب�سن  تق�سي  اأخ��رى  طريقة  وك�نت 
هجم�ت  غ��رار  على  اعتداء  يدوية  وقن�بل  كل�سنيكوف  نوع  من  هجومية 

2015 يف ب�ري�س، كم� او�سحت لئحة الته�م.
وا�س�رت اللئحة اإىل اأن العتق�لت اأدت اىل تدارك اخلطة الأكرث تطورا، 
ميرتوفيت�س�  مدينة  م��ن  ال�سربي  ال��ق��ط���ع  يف  كني�سة  على  الع��ت��داء  اي 
املق�سمة. وخلل التحقيق، او�سح بوج�ر بره�مي رئي�س املجموعة امل�سم�ة 

••بري�صتينا-اأ ف ب:

وج���ه���ت ال�����س��ل��ط���ت ال��ق�����س���ئ��ي��ة يف 
رج�ل  ث��لث��ة  اىل  الت��ه���م  بري�ستين� 

اإره�بية  اع��ت��داءات  لرتك�ب  خططوا  اأنهم  يف  ي�سبته  كو�سوفو  من  وام���راأة 
اعلن  كم�  كو�سوفو،  يف  �سربية  ارثوذوك�سية  كني�سة  خ�سو�س�  ت�ستهدف 

ال�سبت م�سدر ق�س�ئي لوك�لة فران�س بر�س.
اىل  بر�س،  فران�س  وك�لة  عليه�  اطلعت  التي  الته�م  لئحة  ت�سري  كذلك 

م�س�ريع اعتداءات غري حمددة يف فرن�س� ويف بلجيك�.
وب�لإ�س�فة اإىل الهجوم على كني�سة ارثوذوك�سية يف ميرتوفيت�س� ال�سم�لية، 
من  الرابع  يف  اتهموا  الذين  الربعة  املتطرفني  ان  الته�م  لئحة  تو�سح 
ت�سرين الأول اكتوبر، ك�نوا ينوون الهجوم على ملهيني يف جيب غرا�س�نيت�س� 

ردي�����ف داع�������س يف ب��ل��د ال��ن�����س��ور، اأن 
مبه�جمة  ت��ق�����س��ي  ك����ن���ت  ال���ف���ك���رة 
جم��م��وع���ت م��ن الأ���س��خ������س خلل 
جتمعهم يف اعي�دهم الدينية. وقد اعتقل بره�مي يف 
اأيلول �سبتمرب، ام� ر�سيم ك�سرتاتي )26 ع�م�( وغرامو�س �س�ب�ين )26 
ع�م�( وايدون� ه�ليتي )25 ع�م�(، ففي حزيران يونيو. ويحمل بره�مي 
و�س�ب�ين اجلن�سية البلجيكية اي�س�. وك�ن بره�مي على ات�س�ل مبتطرفني 
البلق�ن ذهبوا للقت�ل يف �سفوف الدولة الإ�سلمية يف �سوري� ويف  يف دول 

العراق، ون�ق�س معهم جتنيد متطوعني ل�سن هجم�ت انتح�رية.
ال�سرائيلي  الفريق  على  الف��سل  العتداء  منظمي  اأح��د  الته�م  ويعتربه 
نوفمرب  الث�ين  ت�سرين  يف  ب�ألب�ني�  �سكودرا  يف  مب�راته  خلل  القدم  لكرة 
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وق�ل “كنت اأنوي البق�ء هن� اإىل اأن 
ي�سبح من الفئة الرابعة” م�سيف� 
“نفذت اأوامر الإخلء وغ�درت مع 
احلظ  “حل�سن  واأ�س�ف  زوجتي«. 

اأن املي�ه مل تدخل منزلن�«.
لكن ب�قي اأنح�ء مك�سيكو بيت�س مل 
ال�س�حلية  امل��ن���زل  ومعظم  ت�سلم، 

واملط�عم اأزالت مع�مله� الع��سفة.
اجلمعة  الأه����������يل  ب���ع�������س  وع��������د 
اإنق�ذ  اأم���ل  على  �س�حن�ت  ومعهم 
اأم��ك��ن م��ن م��ن���زل��ه��م املدمرة.  م��� 

وبع�سهم مل ي�أخذ معه �سيئ�.

الحت�ديون  امل�سوؤولون  ي�سمح  ومل 
ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني امل����راف����ق����ني ل���ه���م يف 
الق�سر،  اإىل  ب����حل���دي���ث  اجل���ول���ة 
دخول  على  �سديدة  قيود  وفر�ست 
ت���ورن���ي���و، وهي  م��دي��ن��ة اخل���ي����م يف 
 1600 ي�����س��ك��ن��ه��� ح�����وايل  م��دي��ن��ة 

ن�سمة.
وق������ل م�������س���وؤول���ون اأم���ري���ك���ي���ون اإن 
حت�سين�ت  اأدخ������ل������ت  ال�������س���ل���ط����ت 
ال���ت���ي ت�سم  امل���دي���ن���ة  ك���ث���رية ع���ل���ى 
ال����ه����واء بحيث  م��ك��ي��ف��ة  خم���ي���م����ت 
ب����ت ب��ه��� خ��دم���ت ق���ن��ون��ي��ة للق�سر 
دينية  وكذلك رع�ية طبية وتوعية 
الأحداث  مت�بعة  ب�لإمك�ن  واأ�سبح 
التلفزيون  �س��س�ت  على  الري��سية 

ولعب كرة القدم.
ال�سحية  اخل����دم�����ت  واأو�����س����ح����ت 
بق�ء  ف��رتة  متو�سط  اأن  والإن�س�نية 
الق��سر يف تورنيو 29 يوم� يجري 

ت�سليمه بعده� ملن يتكفل برع�يته.
وتقول جم�ع�ت الدف�ع عن احلقوق 
امليزات  ك����ن���ت  م��ه��م���  اإن�����ه  امل���دن���ي���ة 
اأطف�ل  احتج�ز  جمرد  ف�إن  املت�حة، 
يف من�س�أة م� لفرتة طويلة ميكن اأن 

يكون انته�ك� حلقوق الإن�س�ن.
اإن  ت���رام���ب  اإدارة  م�����س��وؤول��و  وق�����ل 
مت  ال��ت��ي  ت�س�هل”  “الل  ���س��ي������س��ة 
 2600 مب��وج��ب��ه��� ف�����س��ل ح�����وايل 
اأ���س��ره��م ك���ن��ت مطلوبة  ط��ف��ل ع��ن 

لت�أمني احلدود 

على  ب���مل��واف��ق��ة  الهيئة  اإق��ن���ع  م��ن 
اجلبهة  م����ع  وال���ع���م���ل  ����س���روط���ه 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ح��ري��ر ع���رب اإع������دة 
بطل  ف�سيكون  الثقيلة  اأ�سلحتهم 
مب�  �سوري�  �سم�ل  �سيحكم  اإدل���ب. 
ف��ي��ه ع��ف��ري��ن واإدل����ب ورمّب����� منبج 
و�سيتف�دى تدفق 700 األف لجئ 
من اإدلب اإىل الداخل الرتكي. من 
ب�إعط�ء  تركي�  ت�سمح  اأن  املحتمل 
اأع�������س����ء هيئة  ل��ب��ع�����س  ال���ل���ج���وء 
حت��ري��ر ال�����س���م ال��ب���رزي��ن وه���ذا م� 

ح�سل خلل عملي�ت اإدلب. 
ي�سهد  ق����د  امل����ط�����ف،  ن���ه����ي���ة  ويف 
الهيمنة  ب��لده يف موقع  اأردوغ����ن 
البوؤ�س  الرغم من  على  الإقليمية 
الق��ت�����س���دي وم��ع���ن���ة الأت�����راك يف 
القمعي.  ح��ك��م��ه  حت����ت  ال����داخ����ل 
بح�سب ي���ي��ل، ه��ذه ال��رواي��ة التي 
ي��ري��ده��� اأردوغ������ن وه���ذا م��� يعمل 

عليه.

•• مك�صيكو بيت�س-اأ ف ب:

املدّمر  الإع�����س���ر  ح�سيلة  ارتفعت 
الأقل  على  قتيل   17 اإىل  م�يكل 
و���س��ط خم�����وف م���ن ال��ع��ث��ور على 
توا�سل  فيم�  ال�سح�ي�  من  مزيد 
البحث  ع��م��ل��ي���ت  الإغ������ث�����ة  ف�����رق 
لأ�سواأ  تعر�ست  بلدة  اأنق��س  ب��ني 

الأ�سرار يف ولية فلوريدا.
وو�سف ح�كم الولية ريك �سكوت 
ح�لة البلدة التي �سربه� الع�س�ر 
امل�سنف من الفئة الرابعة الأربع�ء 

“مك�سيكو بيت�س منكوبة«.
الب�لغ  البلدة  تفقده  خ��لل  وق���ل 
واملطلة  ن�سمة  األ���ف  �سك�نه�  ع��دد 
قنبلة  “وك�أن  املك�سيك  خليج  على 

انفجرت ... ك�أنه� �س�حة حرب«.
ب�لكلب  الإغ���ث��ة  ف��رق  وا�ستع�نت 
اجلمعة  بيت�س  مك�سيكو  يف  املدربة 
حمتملني  ���س��ح���ي���  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 
حت��ت الأن��ق������س يف امل��ن��ط��ق��ة التي 
يتن�ثر فيه� الرك�م. واأف�دت و�س�ئل 
الأمريكية يف وقت لحق  الإع��لم 
العثور  بعد   - البلدة  يف  وف����ة  ع��ن 
على م�سن مبفرده، بح�سب رئي�س 
البلدية. وعرث على جثته على بعد 

مئ�ت الأمت�ر عن منزله.
الفدرالية  ال��وك���ل��ة  رئ��ي�����س  ح���ذر 
ل��ون��غ من  ب���روك  ال���ك���وارث  لإدارة 

•• تورنيو-رويرتز:

ق�ل م�سوؤولون اأمريكيون اإن مدينة 
تك�س��س  غ�����رب  ب�������س���ح���راء  خ����ي�����م 
اأق��ي��م��ت لإي����واء الأطف�ل  ك���ن��ت ق��د 
ات�����س��ع��ت وب����ت���ت ت�سم  امل��ه���ج��ري��ن 
ي��ق��رب من  م���  اأي  ���س��ري��ر،   3800
البتدائية  ط���ق��ت��ه���  اأم���ث����ل  ع�����س��رة 

لدى افتت�حه� يف يونيو حزيران.
ك���ن��ت م��دي��ن��ة اخل���ي����م ال���واق���ع���ة يف 
بداأت  قد  احلدودية  تورنيو  مدينة 
ب�أربعمئة �سرير عندم� اأطلقت اإدارة 

ب�لإخلء الإلزامي �سدرت ملك�سيكو 
بيت�س لكن بع�س املواطنني قرروا 

البق�ء وانتظ�ر الع��سفة.
وق�ل ال�سن�تور عن فلوريدا م�ركو 
“تتمنى  ���س��ي.اإن.اإن  ل�سبكة  روبيو 
الأ�سخ��س قرروا  اأن ع��ددا من  لو 
يف ال��ل��ح��ظ��ة الأخ�����رية امل���غ����درة اأو 

التوجه اإىل مك�ن اآخر«.
تنربان�سون  ب��وب  املتق�عد  وغ����در 
منزله يف مك�سيكو بيت�س اإىل منزل 
ابنته يف بنم� �سيتي ثم ع�د ملع�ينة 

الأ�سرار التي حلقت مبنزله.

مب��ف��رده��م. وق�����ل م�����س��وؤول��ون من 
وزارة الأمن الداخلي ووزارة ال�سحة 
جولة  خلل  الإن�س�نية  واخلدم�ت 
تورنيو  اإن  اجلمعة  اأم�����س  تفقدية 
ت�����رتاوح  ق��������س���را   1465 ت�������وؤوي 
اأعم�رهم بني 13 و17 ع�م� منهم 
900 احتجزوا لدى  م� يقرب من 

قدومهم من جواتيم�ل.
واخلدم�ت  ال�سحة  وزارة  وق���ل��ت 
الإن�����س���ن��ي��ة يف ب��ي���ن “ل ي��وج��د يف 
ف�سلهم  مت  اأط��ف���ل  تورنيو  من�س�أة 

عن ذويهم«.

ارتف�ع احل�سيلة. وق�ل  اأنه يتوقع 
ب�سكل  احل�سيلة  ترتفع  األ  “اآمل 
اأ�سب�ب  ل�����دي  ل���ك���ن  درام����ت���ي���ك���ي 
اإىل  بعد  ن�سل  مل  ب�أنن�  للعتق�د 
بع�س املن�طق التي تعر�ست لأ�سواأ 
التي  ال��ري���ح  واقتلعت  الأ����س���رار«. 
بلغت �سرعته� 250 كلم ب�ل�س�عة 
واملط�عم  واملت�جر  املن�زل  ع�سرات 
اأ�س��س�ته�  م��ن  بيت�س  مك�سيكو  يف 
واأط�����ح����ت ب��ه��� م���ئ����ت الأم����ت�����ر اأو 

حولته� اإىل اأطلل.
ق����ل م�����س��وؤول��و ال���ولي���ة اإن اأوام���ر 

�سي��سة  ت���رام���ب  دون����ل���د  ال��رئ��ي�����س 
بف�سل  وط���ل��ب��ت  ت�س�هل”  “الل 
الآب�ء عن اأبن�ئهم لدى عبور الأ�سر 
ب�����س��ورة غري  املك�سيك  احل���دود م��ع 

م�سروعة.
ومن� حجم املن�س�أة رغم اأن امل�سوؤولني 
ت��ع��د ت�سم  ت��ورن��ي��و مل  اإن  ي��ق��ول��ون 
عن  الإدارة  ع����دول  ب��ع��د  ق������س��ري��ن 
اأم�م رف�س  “الل ت�س�هل”  �سي��سة 
املح�كم  م��ن  ���س��غ��ط  وحت���ت  �سعبي 
اأطف�ل  الأمريكية. وهي ت�سم الآن 
عربوا احلدود مع الولي�ت املتحدة 

اأن  دون  م���ن  ال�����س��وري��ة  ال��رتك��ي��ة 
اأي  تركي�  ت�سن  ومل  اإيق�فهم.  يتم 
الت�بعني  الإره���ب��ي��ني  �سد  عملية 

للق�عدة منذ �سنة 2014. 
�سعبت جميع هذه اخلدم�ت على 
هيئة حترير ال�س�م مواجهة تركي�. 
على  اأن��ق��رة  �سنفته�  عندم�  حتى 
اأغ�سط�س   31 يف  الإره����ب  لئحة 
امل������س��ي، ك���ن ال��ع��دي��د م��ن اأع�س�ء 
اخلطوة  ه�����ذه  ي�����س��ف��ون  ال��ه��ي��ئ��ة 
يدرد�سون  ك���ن��وا  ح��ني  ب�لتكتيكية 
تع�طف  اإّن  تيليغرام.  تطبيق  على 
اأردوغ�ن وا�سح  قي�دة الهيئة جت�ه 
يف بروب�غندا الق�عدة. على �سبيل 
املقد�سي،  حممد  اأب���و  كتب  امل��ث���ل، 
م�سعب  لأب�����ي  ال����روح����ي  امل���ر����س���د 
الزرق�وي، اأّن على اأع�س�ء الق�عدة 
احلري�ت”  م�����ن  “ال�ستف�دة 
الأع����م�����ل  “جتنب  و  ت���رك���ي����  يف 

الع�سوائية املوؤذية«. 
ومت تلم�س هذه املق�ربة الإيج�بية 
انتخ�ب�ت  خ���لل  اأردوغ��������ن  جت����ه 
املنظم�ت  خ��رق��ت  ل��ق��د   .2018
مب�دئه�  وامل���ت���ط���رف���ة  ال�����س��ل��ف��ي��ة 
اأردوغ���ن بغ�س  اخل��سة عرب دعم 
النظر عن وقوفه� �سد النتخ�ب�ت 
لأنه� من اأعم�ل الكف�ر كم� ت�سفه�: 
لكّن  ب�لدميوقراطية،  نوؤمن  “ل 
وتع�مل  لأردوغ�ن”.  اأ���س��وات��ن��� 
جه�ز ال�ستخب�رات الوطنية ب�سكل 
املرتبطة  امل��ج��م��وع���ت  م���ع  ع��م��ي��ق 
م�ستوى  ع���ل���ى  اأك��������ن  ب����ل���ق����ع���دة 
الع�ديني.  اأو  ال��ب���رزي��ن  الأع�����س���ء 
منظمة  اأي�������س����ً  ال���ك����ت���ب  وي���ذك���ر 

•• عوا�صم-وكاالت:

بروف�سور  ي�����ي����ل،  اأح����م����د  ك���ت���ب 
القومي  الأم����ن  ق�سم  يف  م�����س���رك 
�سمن ج�معة دي�س�يلز الأمريكية، 
ال��رتك��ي رج���ب طيب  ال��رئ��ي�����س  اأّن 
اأردوغ������ن وق���ع ات��ف���ق���ً م��ع نظريه 
الرو�سي فلدميري بوتني ليتف�دى 

جمزرة يف اإدلب.
وط���رح ي���ي��ل ال���ذي ت���راأ����س دائرة 
ال�سرطة  يف  الإره���������ب  م��ك���ف��ح��ة 
�سنتي  بني  �س�نليورف�  يف  الرتكية 
2010 و 2013 جمموعة اأفك�ر 
اأردوغ���ن لل�ستف�دة  تدور يف ذهن 
من اتف�ق �سوت�سي كي يعزز نفوذه 

�سم�ل �سوري�. 
بي�ست”  دايلي  “ذا  وذك��ر يف موقع 
اأّن هذا التف�ق ن�س على عدد من 
الع�زلة،  املنطقة  بينه�  من  البنود 
ل��ك��ن الأه������ّم ك�����ن وع����د اأردوغ�������ن 
ب�سحب “كل املجموع�ت الإره�بية 
حوايل  فيه�  مب��ن  الراديك�لية” 
10 اآلف مق�تل من هيئة حترير 

ال�س�م )الق�عدة �س�بق�ً(. 
مهلة اأردوغ�ن لتحقيق ذلك تنتهي 
تظهر  احل�������يل.  اأك���ت���وب���ر   15 يف 
الرتكي  ال��رئ��ي�����س  اأّن  امل���وؤ����س���رات 
يخطط ل�ستخدام هوؤلء لتحقيق 
غ���ي���ت��ه اخل������س��ة ع��رب و�سعهم يف 
املوالني  الأك��راد  املق�تلني  مواجهة 
اخلطط  ت���ق�������س���ي  ل���وا����س���ن���ط���ن. 
اأردوغ����ن هيئة  ينقل  ب���أن  املتوقعة 
منطقة  اإىل  اأوًل  ال�����س���م  حت��ري��ر 
الرتكية  احل���������دود  م�����ن  ق���ري���ب���ة 

اأن���ق���رة ك���ث���رياً يف خ��ل��ق ن���ف���وذ له� 
 .2011 �سنة  منذ  �سوري�  �سم�ل 
املحليون  ال�������س���ك����ن  ح�����س��ل  ف���ق���د 
الكثري  على  املع�ر�سة  والف�س�ئل 
واملواد  الإن�س�نية  امل�����س���ع��دات  م��ن 
حكومية  وك�������لت  م���ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
غ��ري حكومية  ت��رك��ي��ة  وم��ن��ظ��م���ت 
الإن�س�نية.  الإغ���ث��ة  موؤ�س�سة  مثل 
من  ع���دداً  تركي�  افتتحت  ك��ذل��ك، 
اأ�س�تذة  اإل��ي��ه���  واأر���س��ل��ت  امل���دار����س 
ح�سوره�  تبني  اأن  ولأج��ل  اأتراك�ً. 
اأئمة  ب�إر�س�ل  ق�مت  هن�ك  الدائم 
���س��وري���. لدى  ���س��م���ل  اإىل  اأت�����راك 
غ�لبية املدنيني يف اإدلب اأع�س�ء من 
ع�ئلتهم يعي�سون يف تركي� الأمر 
الذي ينّمي ال�سعور الإيج�بي جت�ه 

الرئي�س الرتكي.
ال�س�م  حت��ري��ر  ه��ي��ئ��ة  اأّن  ���س��ح��ي��ح 
النتيجة  ل��ك��ن  الت����ف�����ق  ان���ت���ق���دت 
تعقيداً.  اأك���رث  �ستكون  احلقيقية 
مل يكن م�سوؤولو ومق�تلو الق�عدة 
م�سرورين ب�إعلن الهيئة ان�سق�قه� 
ع��ن ال��ق���ع��دة ل��ك��ّن اآخ��ري��ن م�لوا 
الذي  ال��دع��م  بفعل  تركي�  ب���جت���ه 
ت��ل��ق��وه يف امل������س��ي. مل ي��ن�����َس كرث 
تلقوه�  ال��ت��ي  الرتكية  امل�����س���ع��دات 
ال�سهرية  ال�����س���ح��ن���ت  ف��ي��ه���  مب���� 
جله�ز ال�ستخب�رات الوطنية على 
تنقل  وه��ي  ال�سريعة  اأ�سنة  ط��رق 
الأ�سلحة اإىل اجله�ديني يف �سوري�. 
الواقع، عملت موؤ�س�سة الإغ�ثة  يف 
الإن�س�نية عن كثب مع املجموع�ت 
اأع�س�ء  وك����ن  ب�لق�عدة  املرتبطة 
احلدود  بحرية عرب  منه� مي��رون 

اأراد  ل��ط���مل���  ال��ت��ي  اإىل ع��ف��ري��ن  ث��م 
اخلطوة  عليه�.  ال�سيطرة  الأك��راد 
اخل�رجية  ل���وزي���ر  وف���ق����ً  ال��ت���ل��ي��ة 
م��ول��ود ج���وي�����س اأوغ��ل��و ه��ي اإنه�ء 
حكم وحدات حم�ية ال�سعب ملدينة 
اأم�م  يبقى  الآن  اإىل  ل��ك��ن  م��ن��ب��ج. 

الهيئة القبول ب�خلطة.
ميكن  ك��ي��ف  البع�س  ي��ت�����س���ءل  ق��د 
لأردوغ���������ن ال��ت��ف��ك��ري ب�������أّن ه����وؤلء 
ي�يل  يو�سح  بعر�سه.  �سيقبلون 
اأجهزته  اأو  ال��رتك��ي  ال��رئ��ي�����س  اأّن 
�سجًل  مي���ل���ك���ون  ال����س���ت���خ���ب����ري���ة 
اجله�ديني  مع  العمل  من  طويًل 
ال�������س���وري���ني مب����ن ف��ي��ه��م الأك�����رث 
الإكراهية،  الن�حية  م��ن  ت��ط��رف���ً. 
اخل��سة  ق����وات����ه�����  ت���رك���ي����  ل������دى 
زب�ئنه�  اإىل  اإ���س���ف��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
املن�سوين يف حت�لف جديد للثوار 
للتحرير.  الوطنية  ُيدعى اجلبهة 
لن  اإّنه�  ال�س�م  حترير  هيئة  تقول 
جمموعة   12 لكن  الت��ف���ق  تقبل 
م���ن ���س��م��ن��ه��� اأح������رار ال�����س���م ونور 
ال����دي����ن زن���ك���ي وجم���م���وع����ت من 
اجتمعت  الإره�����ب����ي����ني  الإخ��������وان 
هذه  تقول  ال��رتك��ي��ة.  املظلة  حت��ت 
األف   100 ل��دي��ه���  اإّن  امل��ج��م��وع��ة 
على  اأي�س�ً  تركي�  ت�سيطر  مق�تل. 
م��دي��ن��ت��ني ك��ب��ريت��ني ع��ن��د احلدود 
والب�ب.  عفرين  وهم�  �سوري�  م��ع 
قوة  ل��رتك��ي���  اأّن  ي���ب���دو  ق���د  ل���ه���ذا 
 10 م��ع  ب�ملق�رنة  ه�ئلة  ع�سكرية 
اإدلب  يف  الهيئة  م��ن  مق�تل  اآلف 

وَحوله�. 
ا�ستثمرت  ث�����ن����ي����ة،  ج����ه����ة  م������ن 

الع�سكرية  �سبه  ال��رتك��ي��ة  ���س���دات 
الع�سكري  امل�ست�س�ر  يقوده�  التي 
ال��رئ��ي�����س��ي لأردوغ�����������ن اجل�����رال 
الذي  ت�نريفردي  ع��دن���ن  ال�س�بق 
ك�ن يقدم ال�ست�س�رات والتدريب�ت 
يف  جه�دية  ملجموع�ت  والأ���س��ل��ح��ة 

�سوري�.
ي������وؤّم������ن ات�����ف������ق اإدل����������ب اأه��������داف 
اأردوغ�ن مبنع ن�سوء منطقة حتت 
للأحزاب  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال�����س��ي��ط��رة 
الكردية القريبة من حزب العم�ل 
ال��ك��رد���س��ت���ين. ي��ك��ره ال��ع��دي��د من 
حم�ية  وح�������دات  ال����ع����رب  ال�������س���ّن���ة 
امل�رك�سية  عقيدته�  ب�سبب  ال�سعب 
اأرا���������س ك�نت  ع���ل���ى  و���س��ي��ط��رت��ه��� 
اأبي�س  ت��ل  م��ث��ل  ملكي�تهم  �سمن 
التي تعزز تركي� قواته� الع�سكرية 
الرئي�س  وق�������ل  م���ن���ه����.  ب����ل���ق���رب 
امل�����س���رك ال�����س���ب��ق حل���زب الحت����د 
الدميوقراطي الكرد�ست�ين �س�لح 

نزاع�ً  اإّن  احل������دود.  ع���رب  ب��ح��ري��ة 
بني تركي� وهيئة حترير ال�س�م يف 
م��وج��ة من  اأن يطلق  اإدل���ب ميكن 
اآخر،  �سعيد  على  لكن  الإره������ب. 
ب�أنه يف ح�ل  اأي�س�ً  اأردوغ����ن  يفكر 
اأنه بذل كل  �سيعلن  ف�سل التف�ق، 
م� بو�سعه لإنق�ذ املدنيني يف اإدلب 
املنطقة  يف  وك����لءه  و�سي�ستخدم 
ي�سن  وقد  الهيئة  عن��سر  ملط�ردة 
املرتبطة  املجموع�ت  �سد  عملي�ت 

ب�لق�عدة داخل تركي�.
الأرجح،  على  اأّن���ه  الك�تب  ي�سيف 
ب���داأ اأردوغ������ن ي��ت��ق��رب م��ن الهيئة 
ال�ستخب�رات  ج���ه����ز  خ����لل  م���ن 
الإن�س�نية  الإغ�����ث����ة  وم��وؤ���س�����س��ة 
وب��ع�����س ال�����س��ي��وخ امل��ح��ل��ي��ني. يقوم 
ب�لقوة  ت��ه��دي��ده��م  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه 
على  ث�نية  ن�حية  وم��ن  الرو�سية 
اأم�مهم.  ال����ه����روب  مم�����رات  ف��ت��ح 
ب��ط��ري��ق��ة م�  اأردوغ��������ن  اإذا مت��ك��ن 

م�سلم اإّن اأردوغ�ن ي�سعى اإىل تغيري 
ومنع  املنطقة  يف  ال��دمي��وغ��راف��ي��� 
اإىل بلدهم  ال���ع���ودة  م��ن  الأك�����راد 
املتطرفني  اجل��ه���دي��ني  ن��ق��ل  ع��رب 

اإىل عفرين.
ب���أّن��ه من  يفكر ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي 
خ�����لل اإن����ق�����ذ ال�������س���ك����ن يف اإدل�����ب 
���س��ي�����س��م��ن م��وق��ع��ه ال���ق���ي����دي بني 
وحم��س  ال�سنة  امل�سلمني  من  عدد 
وداع����م����ي الإخ���������وان الإره����ب���ي���ني 
وفروعهم. لكّن خططه قد تف�سل 
وهو يح�ول نزع �سلح الإره�بيني 
املتطرفة  امل����ن����ظ����م�����ت  اأّن  مب������ 
يف  وا�سعة  ق�عدة  متلك  وال�سلفية 
األف   20 ح��وايل  اإىل  ت�سل  تركي� 
عن  ���س���در  لتقرير  وف��ق���ً  �سخ�س 
 .2016 �سنة  ال��رتك��ي��ة  ال�سرطة 
ك�����ن ه������وؤلء ه����دئ���ني ب�سكل  ل��ق��د 
كبري منذ بدء النزاع لأّن احلكومة 
ب�لتحرك  ل��ل��ج��ه���دي��ني  ���س��م��ح��ت 

التنظيم االإرهابي متعاطف مع الرئي�ش الرتكي

هل ترّد القاعدة اجلميل لأردوغان يف اإدلب؟

ارتفاع اأعداد �صحايا »مايكل« يف الوليات املتحدة ات�صاع خيام الأطفال املهاجرين يف تك�صا�ض  

وق�������ل ال���ط���ي���ب يف خ���ت����م زي��������رة ا����س���ت���م���رت 4 اأي������م 
ال�سريف  الأزه��ر  ف���إن  املنطلق  هذا  من  لأوزبك�ست�ن، 
من�سور  اأب��ي  الإم���م  ع�ملي عن  موؤمتر  تنظيم  يعتزم 
حكم�ء  جمل�س  مب�س�ركة  املقبل،  الع�م  يف  امل�تريدي، 
اأوزبك�ست�ن  وعلم�ء  الإ�سلمية  واملوؤ�س�س�ت  امل�سلمني، 
م�سقط راأ�س ذلك الع�مل اجلليل. وق�ل �سيخ الأزهر 
اإن الإم�م اأب� من�سور امل�تريدي، الذي ولد يف مدينة 
اأحد  ه��و  اأوزب��ك�����س��ت���ن،  يف  ح���ل��ي���ً  ال��واق��ع��ة  �سمرقند، 
بذل�������وا  ال��ذي��ن  ال��ك��ب���ر،  الإ�س��������لمي  الفكر  اأع���لم 
الإ�سلمية،  العقي�����دة  عن  الدف��������ع  يف  كبرياً  جه���داً 
ج�مع�ً  وامل����دي���ني،  امل��ل��ح��دي��ن  �سبه�ت  ع��ل��ى  وال�������رد 

•• القاهرة-وكاالت:

الطيب،  اأح��م��د  الإم�����م  ال�سريف  الأزه����ر  �سيخ  ���س��دد 
ام�س، على حر�س الأزهر على تعريف الأمة بجهود 
وت����راث الأئ��م��ة ال��ك��ب���ر، مل��� ميثله ذل���ك م��ن تو�سيح 
عملي حلقيقة تع�ليم الإ�سلم ال�سمحة، وقيمه التي 
الطيب  واأ���س���ر  والتع�ي�س.  واحل���وار  للت�س�مح  تدعو 
ت�سدوا يف وقت مبكر لأفك�ر  الأئمة  “هوؤلء  اأن  اإىل 
التكفري والتطرف، مبقدار ت�سديهم لأفك�ر الإحل�د 
والتفريط، وبرهنوا على انحي�ز الإ�سلم لكل م� فيه 

خري الب�سرية«.

وهو  والعقلي�����ة،  النقلي������ة  الأدل����ة  ب��ني  م���  ذل��ك  يف 
وعل������م  اله��������دى،  اإم�م  مثل  كثرية  األق�ب��������  يحم��������ل 
الهدى، واإم�م املتكلمني. وك�ن ف�سيلة الإم�م الأكرب 
لدعوة  تلبية  اأوزبك�ست�ن،  اإىل  امل��سي  الأربع�ء  و�سل 
يف  وذل��ك  مري�سي�ئيف،  �سوكت  الرئي�س  من  ر�سمية 
بداأه�  التي  اخل���رج��ي��ة،  جولته  م��ن  الث�نية  املحطة 
م���ن ك���زاخ�����س��ت���ن، ح��ي��ث ����س����رك يف اف��ت��ت���ح موؤمتر 
�سلط�ن  ن��ور  الرئي�س  م��ن  ب��دع��وة  الأدي�ن”،  “ق�دة 
الأوزبكية  الع��سمة  الأزه��ر  �سيخ  وغ���در  نزارب�ييف. 
يف  الأخ��رية  املحطة  اإيط�لي�،  اإىل  متوجه�  ط�سقند، 

جولته اخل�رجية.

الأ�صد ي�صدر قانونًا يحدد ولية املفتي  
 •• دم�صق-اأ ف ب:

اأ�سدر الرئي�س ال�سوري ب�س�ر الأ�سد ق�نون�ً جديداً لتنظيم الأوق�ف الإ�سلمية ُيحدد فرتة 
ولية مفتي اجلمهورية بثلث �سنوات فقط ومينح �سلحي�ت وا�سعة لوزير الأوق�ف.،وفق 
اأج��رى جمل�س ال�سعب  اأ�سدره الأ�سد ثم  ال��ذي  اأف���د الإع��لم الر�سمي . ويحل الق�نون  م� 
الأوق���ف يعود  ال�سهر احل�يل مك�ن ق�نون لتنظيم  الع��سر من  ال�سوري تعديلت عليه يف 
ق�بلة  �سنوات  بثلث  الق�نون اجلديد مدة ولية مفتي اجلمهورية  وحدد   .1961 للع�م 
الأوق����ف«. وك�ن  وزي��ر  “بن�ء على مقرتح  ت�سميته مبوجب مر�سوم  تتم  اأن  للتمديد، على 
رئي�س اجلمهورية هو من يعني املفتي من دون حتديد مدة وليته. وي�سغل اأحمد بدر الدين 
�سلحي�ت  اجلديد  الق�نون  ومنح   .2004 الع�م  منذ  اجلمهورية  مفتي  من�سب  ح�سون 
يف  الإ���س��لم��ي��ة  ل��لأوق���ف  وال��ق���ن��وين  ال�سرعي  “املمثل  ويعتربه  الأوق�����ف،  ل��وزي��ر  وا�سعة 
الفقهي”  العلمي  “املجل�س  ال�سرعية ويراأ�س  واملع�هد  املدار�س  امل�سرف على  وهو  �سوري�”، 

و”جمل�س الأوق�ف املركزي«.

الطيب يوؤكد حر�ض الأزهر على الت�صدي للتطرف

وا�صنطن تزيد ال�صغوط املالية والدبلوما�صية على فنزويل
•• وا�صنطن-وكاالت:

ق�ل وزير اخلزانة الأمريكي �ستيفن 
منو�سني اإن الولي�ت املتحدة �ستزيد 
والدبلوم��سية على  امل�لية  ال�سغوط 
حكومة الرئي�س الفنزويلي نيكول�س 

م�دورو.
ب��ي���ن مقر�سي  م��ن��و���س��ني، يف  وات��ه��م 
م�دورو ب�ل�ستف�دة من البيع ال�سري 
التي  الأزم���ة  وتف�قم  فنزويل  مل��وارد 
اإىل  ف��ن��زوي��ل��ي  م��ل��ي��ون   2.6 دف���ع���ت 
ال��ف��رار م��ن ال��ب��لد، ومل ي��ذك��ر ا�سم 
اأي دولة. وق�ل: اتفقن� على موا�سلة 

جهودن� ملواجهة التحدي�ت التي يفر�سه� النظ�م، مب� يف ذلك دعم ال�سعب 
الفنزويلي؛ وتعزيز ال�سغط الدبلوم��سي وامل�يل على نظ�م م�دورو؛ وحم�ية 

الأمم املتحدة تطالب اأ�صرتاليا باإجلء لجئني 
 •• ملبورن-رويرتز:

طلبت الأمم املتحدة من اأ�سرتالي� اإجلء لجئني قيد العتق�ل من جزيرتي 
ن�ورو وب�بوا غيني� اجلديدة على وجه ال�سرعة وحملته� امل�سوؤولية عن تدهور 
اأحوالهم ال�سحية. وك�نت منظمة اأطب�ء بل حدود التي طردت من ن�ورو قد 
الأطف�ل  بع�س  اأن  يف  ت�سبب  اللجئني  بني  العقلية  ال�سحة  تدهور  اإن  ق�لت 
اأ�سيبوا مب� ي�سبه ال�سب�ت وب�توا غري ق�درين على الأكل اأو ال�سرب اأو الكلم. 
وق�لت مفو�سية الأمم املتحدة ال�س�مية ل�سوؤون اللجئني اإن اأكرث من 1400 
�سخ�س م� زالوا حمتجزين يف اجلزيرتني اللتني ت�ستقبلن امله�جرين وط�لبي 
ونقل اللجئون اإىل اجلزيرتني  اللجوء املتجهني اإىل اأ�سرتالي� منذ 2013. 
�سي��سة  اأ�سرتالي�، وهي  اإىل  الو�سول  بعد اعرتا�س مراكبهم خلل حم�ولت 
قوبلت ب�نتق�دات وا�سعة من الأمم املتحدة ومنظم�ت حقوقية. وق�لت املتحدثة 
ب��سم مفو�سية الأمم املتحدة ال�س�مية ل�سوؤون اللجئني ك�ثرين �ستوبرفيلد يف 
بي�ن “هذه ال�سي��سة ف�سلت يف عدد من الإجراءات... ف�سلت يف حم�ية اللجئني 
وف�سلت حتى يف توفري احتي�ج�تهم الأ�س��سية«. وق�لت املفو�سية اإن 12 لجئ� 
توفوا منذ بداأت اأ�سرتالي� يف تطبيق �سي��سة احتج�ز امله�جرين واللجئني يف 

البحر، ن�سفهم ح�لت انتح�ر موؤكدة اأو م�ستبه به�.

كندا تقّدم م�صاعدة مالّية طارئة للأونروا 
•• اوتاوا-اأ ف ب:

اأّنه� �ستقّدم م�س�عدة م�لّية ط�رئة لوك�لة الأمم  اأعلنت احلكومة الكندّية 
املتحدة لغوث وت�سغيل اللجئني الفل�سطينيني )اأون��روا( التي تع�ين من 

اأزمة م�لية ح�ّدة ب�سبب توّقف الولي�ت املتحدة عن متويله�.
 50 ل��لأون��روا  �ستقّدم  اأوت����وا  اإّن  بي�ن  يف  الكندية  اخل�رجية  وزارة  وق�لت 

مليون دولر كندي )33 مليون يورو( على مدى ع�مني.
لتلبية  �س  �سيخ�سّ امل�س�عدة  ه��ذه  م��ن  الأك���رب  الق�سم  اإّن  البي�ن  واأ���س���ف 
ملليني  واملعي�سة  وال�سحة  التعليم  جم����لت  يف  الأ�س��سية  الح��ت��ي���ج���ت 

اللجئني الفل�سطينيني ول�سّيم� الن�س�ء والأطف�ل.
“م�س�عدات ط�رئة  �س، بح�سب البي�ن، لتوفري  اأم� الق�سم الآخر ف�سيخ�سّ

حيوية لأكرث من 460 األف لجئ فل�سطيني يف �سوري� ولبن�ن«.
من جهة ث�نية اأعلنت كندا اأّنه� �ستقّدم م�س�عدة بقيمة 12،5 مليون دولر 
املنظمة غري احلكومية التي �ستعمل  “رايت تو بلي اإنرتن��سون�ل”،  اإىل 
اآمنة و�س�ملة ومراعية  “ق�ع�ت تدري�س  اإن�س�ء  ب�لتع�ون مع الأون��روا على 
املعّلمني على دمج منهجي�ت تتمحور حول  اإىل تدريب  للجندر ب�لإ�س�فة 

اللعب وترّكز على الطفل«.

امل�لية  التدفق�ت  من  امل�لية  اأنظمتن� 
غري امل�سروعة والف��سدة الق�دمة من 
فنزويل. واجتمع منو�سني مع وزراء 
اأوروب��� واأمريك� اللتينية  م�لية من 
البنك  اجتم�ع�ت  ه�م�س  على  اأم�س 
ال���دويل و���س��ن��دوق النقد ال���دويل يف 
يف  الأزم��ة  ملن�ق�سة  اأندوني�سي�،  ب���يل، 
فنزويل. واأ�س�ف “يف كل ع�م تتوا�سل 
فيه �سي��س�ت م�دورو املدمرة، تخ�سر 
فنزويل الكثري من �سعبه�، والكثري 
من قدرته� القت�س�دية، والكثري من 
قدرة  يجعل  مم�  املوؤ�س�سية  نزاهته� 
من  اقت�س�دي�ً  التع�يف  على  فنزويل 
واأ�س�ر اإىل اأن الوزراء وافقوا  هذه الك�رثة �سعب�ً ومكلف�ً على نحو متزايد”، 

خلل الجتم�ع على متويل اإ�س�يف للتخفيف من حدة الأزمة.
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املال والأعمال
»موا�صفات« ت�صتعر�ض 5 خدمات ابتكارية يف »جيتك�ض 2018«

اخللقة التي ت�سهل الإجراءات واخلدم�ت وتخت�سر الوقت وتراعي 
م�ستجدات التكنولوجي� وتعتمد على الذك�ء ال�سطن�عي و”بلوك 
واإت�حته�  وابتك�رية  ذكية  اأب��ع���د  اإىل  ب���خل��دم���ت  لتنطلق  ت�سني” 
للعملء من القط�عني احلكومي واخل��س ف�سل عن اأنه� تن�سجم 

مع م�ستجدات الأجندة الوطنية للإم�رات 2021.
ال��ت��ي ت�ستعر�سه�  امل�����س��روع���ت  اأب����رز  اأن م��ن ب��ني  ���س��ع���دت��ه  واأو����س���ح 
الهيئة، م�سروع »My Drone« وهي املن�سة الحت�دية لت�سجيل 
منتج�ت الط�ئرات بدون طي�ر واملركب�ت اجلوية والذي يعد ثمرة 
لت�سجيل  الهيئة وفريق عمل حكومي احت�دي  تن�سيق وتك�مل بني 
اأجواء  يف  ت�ستخدم  التي  اجلوية  واملركب�ت  طي�ر  ب��دون  الط�ئرات 

الدولة للأغرا�س الرتفيهية واخلدمية والتج�رية.
حر�س  مع  تن�سجم  خطوة  يف  ي�أتي  امل�سروع  اأن  اإىل  �سع�دته  ولفت 

•• دبي -وام:
يف  “موا�سف�ت”  واملق�يي�س  للموا�سف�ت  الإم�����رات  هيئة  ت�س�رك 
اليوم  ينطلق  ال��ذي   ”2018 للتقنية  جيتك�س  “اأ�سبوع  فع�لي�ت 
الأحد يف مركز دبي التج�ري الع�ملي حيث ت�ستعر�س “موا�سف�ت” 
الأم�ن  مف�هيم  تعزيز  ت�ستهدف  وذكية  ابتك�رية  م��ب���درات  خم�س 
على  بع�سه�  تعتمد  الوطني  القت�س�د  ودعم  الدولة  يف  وال�سلمة 
ومب�  “بلوك ت�سني”  بي�ن�ت  ب�لذك�ء ال�سطن�عي و  تقني�ت تتعلق 
جودة  موؤ�سرات  رفع  اإىل  اله�دفة  الهيئة  ا�سرتاتيجية  مع  ين�سجم 

احلي�ة يف الدولة للمواطنني واملقيمني والزوار.
واأكد �سع�دة عبداهلل املعيني مدير ع�م هيئة الإم���رات للموا�سف�ت 
واملق�يي�س “موا�سف�ت” اأن الهيئة �ستعلن عن حزمة من البتك�رات 

م��دين وجمتمع  بيئة ط��ريان  توفري  الإم�����رات على  دول��ة  حكومة 
تهديد  ع��ن  بعيدا  ق�نونية  مظلة  الأن�سطة  ه��ذه  توفر  حيث  اآم��ن 
التعدي  حتى  اأو  واجلمهور  املجتمع  مب�س�لح  الإ�سرار  اأو  الأج��واء 

على خ�سو�سية اأفراد املجتمع.
 My« من�سة  م�سروع  اأن  “موا�سف�ت”  ع���م  م��دي��ر  �سع�دة  واأك���د 
اإط�ر  يف  الأط��راف جميعه�  بني  املثمر  التع�ون  يعك�س   »Drone
الوطنية  الأج���ن���دة  م�ستهدف�ت  تلبية  اإىل  دق��ي��ق��ة  ب�����س��ورة  ي�سعى 
رفع  جوهرية  ب�سورة  يعنيه�  “الهيئة  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا   2021
م��ن خلل  يتحقق  اأم���ر  وه���و  ال��دول��ة  احل��ي���ة يف  ج���ودة  م�ستوي�ت 

الت�سريع�ت والقوانني واللوائح املنظمة للقط�ع�ت املختلفة.
وق�ل اإن الهيئة تعر�س كذلك م�سروع نظ�م اإدارة علق�ت املتع�ملني 
خدم�ت  اأنظمة  تطوير  مت  حيث  الهيئة  تقدمه�  التي  للخدم�ت 

اإ����س���دار ���س��ه���دات امل��ط���ب��ق��ة وت��رخ��ي�����س ا���س��ت��خ��دام ع��لم��ة اجلودة 
الإم�راتية مب� يخدم متطلب�ت التحول الذكي للأنظمة احلكومية 
منه�  جديدة  خ�س�ئ�س  وي�سمل  للمتع�ملني  �سعيدة  بيئة  وتوفري 
ب�لعميل وتخ�سي�س خدم�ت خ��سة  الطلب اخل��س  تتبع  اإمك�نية 
له  ب�لن�سبة  املتع�مل تخ�سي�س خدم�ت مف�سلة  ي�ستطيع  به حيث 

ميكن اأن تظهر مب��سرة عند فتح النظ�م.
امل�س�ركني  على  الهيئة  تعر�سه�  التي  امل�سروع�ت  ب��ني  م��ن  كذلك 
يف  ت��ط��وي��ره  مت  م���  اأح���دث  يت�سمن  جيتك�س  فع�لي�ت  يف  وال����زوار 
للخدم�ت  املوقع الإلكرتوين اجلديد للهيئة والذي ي�سم حتديث�ً 
احتي�ج�تهم  �ستلبي  وال��ت��ي  املتع�ملني  اإىل  امل��ق��دم��ة  والإج������راءات 
ب�سهولة وت�سمن لهم ا�ستخدام� �سل�س� وفع�ل للمعلوم�ت والبي�ن�ت 

املت�حة على املوقع الإلكرتوين للهيئة ومن�س�ته� الذكية الأخرى.

املهند�ش �ضالح عبد اهلل العبدويل الرئي�ش التنفيذي جمموعة »ات�ضاالت«

»قيادة امل�صتقبل الرقمي وثورة اجليل اخلام�ض لتمكني املجتمعات« �صعار ات�صالت يف جيتك�ض 2018
اأطلقت »ات�ضاالت« اأكرث من 400 خدمة وعر�ش ترويجي متنوع خالل 2018 لقطاعات االأفراد وال�ضركات

الع�مل وحتقيق الت�آزر بني �سرك�ت 
التف�عل  حت�سني  بهدف  املجموعة 
م�����ع ال����ع����م����لء وت����ع����زي����ز ال�������ولء 

للعلمة التج�رية.
الت�سغيلي  الإن�����ف������ق  ع����ن  وم��������ذا 

وتغطية ال�سبك�ت؟ 
ال���ي���وم هي  ���س��ب��ك��ة »ات�������س����لت«  اإن 
ك�فة  لنبث�ق  الأ�س��سية  ال��رك��ي��زة 
�س��ت  خ�سّ فقد  الرقمية،  القدرات 

»ات�س����لت«
بنية  لتطوير  دره���م  ملي�ر   6.3  
الإمك�ن�ت،  ف�ئقة  �سبكية  حتتية 
الواقع  اأر������س  اىل  ذل����ك  وُت���رج���م 
ب��ع��د اأن وا���س��ل��ت دول����ة الإم�������رات 
ع�ملي�ً  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ت��رب��ع��ه��� 
ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��� اأع���ل���ى ن�����س��ب��ة ن���ف����ذ يف 
ال�سوئية  الأل��ي���ف  �سبكة  تو�سيل 
وذل����ك   ،  )HTTF(للمن�زل
ب��ح�����س��ب ال���ت���ق���ري���ر ال���������س�����در عن 
الع�ملي للألي�ف ال�سوئية  املجل�س 
 HTTF( ل��ل��م��ن���زل  ال���وا����س���ل���ة 
licnuoC(، وهو الإجن�ز الذي 
مل ي���ك���ن ل��ي��ت��ح��ق��ق ل�����ول ال����روؤي����ة 
دولة  يف  الر�سيدة  للقي�دة  الث�قبة 
التطوير  م�سرية  لدعم  الإم�����رات 
والتحديث للبنية التحتية لقط�ع 
الت�س�لت” كم� توا�سل ات�س�لت 
النمو  حتقيق  ن��ح��و  ق��دم���ً  امل�����س��ي 
متطلب�ت  تلبية  ع��رب  امل�ستقبلي، 
ال�سبكة وتطويره� �سواء على املدى 
الطويل اأو الق�سري، فقد ا�ستثمرت 
اإمك�ن�ته�  ت��ط��وي��ر  يف  ات�������س����لت 
ال�����س��ب��ك��ي��ة ع���رب ال��ت��و���س��ع يف مدى 
املتحرك  ال��ه���ت��ف  ���س��ب��ك��ة  ت��غ��ط��ي��ة 
اأن���ح����ء  والأل�����ي������ف ال�����س��وئ��ي��ة يف 
هذه  و�ستح�سن  الإم��������رات،  دول����ة 
ال�ستثم�رات من التغطية يف جميع 
اإعداد  ع��ن  ال��دول��ة، ف�سًل  اأن��ح���ء 
متطلب�ت  ملوائمة  ال�سبكة  وتهيئة 
وت��ق��ن��ي���ت اجل��ي��ل اخل���م�����س. وتعد 
واحدة  ال��ي��وم  “ات�س�لت”  �سبكة 
من اأو�سع واأ�سرع ال�سبك�ت واأكرثه� 
جت�وزت  حيث  املنطقة،  يف  تقدم�ً 
اجليل  ل�سبكة  التغطية  م�ستوي�ت 
يف   ،%89.99  )G3( ال��ث���ل��ث 
الرابع  حني و�سلت تغطية اجليل 
 .%89.89  )ETLG4( اىل 
وبلغت ن�سبة انت�س�ر �سبكة الألي�ف 
املن�زل  اإىل  ال��وا���س��ل��ة  ال�����س��وئ��ي��ة 
وهو   .%3.49 اىل   )HTTF(
للدولة  ج���دي���داً  اإجن��������زاً  ي��ع��د  م���� 
التي  وال�����ري������دة  ال���ت���ف���وق  ي��ع��ك�����س 
الأ�سعدة.   خمتلف  على  ت�سهده� 
“�سبكة  اأه���م���ي���ة  وت������أت�����ي   )6*(
هذا  ظ��ل  يف  ال�سوئية”  الأل���ي����ف 
ال���ع����مل امل��ت�����س��ل، ل��ق��درت��ه��� على 
مثل  امل�ستقبلية  التقني�ت  متكني 
والذك�ء  والروبوت�ت  املعزز  الواقع 
ت��ل��ع��ب تقنية  ك��م���  ال���س��ط��ن���ع��ي، 
حموري�ً  دوراً  ال�سح�بية  احلو�سبة 
ال��رق��م��ي عرب  ال��ت��ح��ول  يف م�سرية 
قدرته� يف دعم ح�لت ال�ستخدام 
وتقني�ت  تطبيق�ت  م��ن  امل��ت��ق��دم، 
امل�ستخدمني  مت��ّك��ن  كم�  ح��دي��ث��ة. 
ال�سرع�ت  م����ن  ال����س���ت���ف����دة  م����ن 
ال��ت��ي تتطلبه�  ال��ع���ل��ي��ة  وال�����س��ع���ت 
الفرتا�سي  ال����واق����ع  ت��ط��ب��ي��ق���ت 
والألع�ب الرقمية احلديثة، علوًة 
فيديو  مب�س�هدة  ال�ستمت�ع  على 

ع�يل الو�سوح.

•• اأبوظبي ... رم�صان عطا

ك�����س��ف ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي عن 
ت��ف������س��ي��ل م�����س���رك��ة »ات�������س����لت« 
للتقنية«،  ج��ي��ت��ك�����س  »اأ����س���ب���وع  يف 
ال���ذي ي��ق���م يف م��رك��ز دب��ي الدويل 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع���ر���س يف الفرتة 
81 اأكتوبر  41 اإىل  م��ن  امل��م��ت��دة 
م�س�ركة  اأن  م�������س���رياً   .8102
»ات�����س���لت« ه��ذا ال��ع���م ت���أت��ي حتت 
الرقمي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  »ق���ي����دة  ���س��ع���ر 
وث�����ورة اجل��ي��ل اخل���م�����س لتمكني 
امل����ج����ت����م����ع�����ت«، وال���������ذي ي������دل يف 
م�����س��م��ون��ه ع���ل���ى م�����دى ارت���ب����ط 
التكنولوجي�  مع  الإن�س�ن  وتف�عل 
ت�سلط  ح�����ي�����ث  امل���������س����ت����ق����ب����ل����ي����ة، 
الإمك�ن�ت  ال�سوء على  »ات�س�لت« 
اجليل  ل���ت���ق���ن���ي���ة  ال�������لحم�������دودة 
ف�رق�ً  ���س��ت��ح��دث  وال��ت��ي  اخل���م�����س 

اإيج�بي�ً يف حي�ة الن��س.
 وت��ت��م��ث��ل م�������س����رك���ة »ات�������س����لت« 
م���ب��������س���رة  ع������رو�������س  ت�����ق�����دمي  يف 
و�سراك�ت  ج��دي��دة  تقني�ت  ت�سمل 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وح���ل���ول رائ������دة يف 
تكنولوجي� الت�س�لت واملعلوم�ت، 
التطور  م�سرية  يف  ت�س�هم  وال��ت��ي 

التكنولوجي يف الدولة.
ات�س�لت  اأن  اإىل  العبدويل  ولفت 
ع�زمة على امل�سي قدم�ً يف حتقيق 
اأعلى  ب���إت��ب���ع  عملئه�  ط��م��وح���ت 
للخدم�ت  الع�ملية  اجل��ودة  مع�يري 
�سل�سلة ممتدة من  املقدمة وط��رح 
التن�ف�سية  وال���ع���رو����س  ال���ب����ق����ت 
التي  والأع��م���ل  الأف����راد  لقط�عي 

تواكب تطلع�تهم. 
ال��ع��ب��دويل يف الكثري  ك��م��� حت���دث 
بقط�ع  ال�سلة  ذات  ال�����س��وؤون  م��ن 

الت�س�لت هذه تف��سيله:
م�س�ركة  على  تطلعن�  اأن  ل��ك  ه��ل 
»ات�����س���لت« ه��ذا ال��ع���م يف معر�س 

جيتك�س للتقنية؟
الع�م  ه����ذا  »ات���������س�����لت«  ُت�������س����رك 
يف  للتقنية  ج��ي��ت��ك�����س  م��ع��ر���س  يف 
حتت  وال��ث��لث��ني  الث�منة  ن�سخته 
الرقمي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  »ق���ي����دة  ���س��ع���ر 
وث�����ورة اجل��ي��ل اخل���م�����س لتمكني 
املجتمع�ت«، حيث تلعب »ات�س�لت« 
خلدم�ت  ���س���م��ل  وم����زود  كم�سغل 
والت�س�لت  املعلوم�ت  تكنولوجي� 
دوراً حموري�ً يف متكني املنظوم�ت 
املن�خ  تهيئة  على  وتعمل  املتطورة، 
التقني�ت  لتمكني  امللئم  الرقمي 
احلديثة مثل الذك�ء ال�سطن�عي 
الأ�سي�ء  واإن��رتن��ت  ت�سني  والبلوك 
واحل���و����س���ب���ة ال�������س���ح����ب���ي���ة، وذل����ك 
ال�ستثم�ر  م��وا���س��ل��ة  خ����لل  م���ن 
ومتكني  ال�����س��ب��ك��ي��ة،  ال����ق����درات  يف 
ب�عتب�ره�  اخل�م�س،  اجليل  تقنية 
الع�مل املحوري يف متكني »الثورة 
وامل�ستقبل  ال���راب���ع���ة«  ال�����س��ن���ع��ي��ة 
ال��ذي تخطو  الوقت  ويف  الرقمي. 
به دولة الإم���رات العربية املتحدة 
امل�ستقبل  نحو  مت�س�رعة  بخطوات 
حت��ق��ي��ق���ً ل��روؤي��ت��ه��� ال��رق��م��ي��ة، مل 
مواكبة  ع��ن  “ات�س�لت”  ت��ت��واين 
والتقنية  التكنولوجية  التطورات 
اأنه�  ب���ل  ال���ع����مل،  ال���ت���ي ي�����س��ه��ده��� 
الإمك�ن�ت  اأح��دث  بتوظيف  ق�مت 
التكنولوجية  الثورة  اأنتجته�  التي 
يف ق��ط���ع الت�������س����لت، ال����ذي يعد 
م�سرية  ل���دع���م  اأ���س������س��ي��ة  رك���ي���زة 
فقد  ال�س�ملة.  الوطنية  التنمية 

التوا�سل  ل��و���س���ئ��ل  امل��ل��ت��ي��م��ي��دي��� 
الج��ت��م���ع��ي وان��رتن��ت الأ���س��ي���ء يف 

امل�ستقبل القريب. 
القوية  امل���ل��ي��ة  ال��ن��ت���ئ��ج  ت��ع��ل��ل  مب 
“ات�س�لت” خلل  اأظهرته�  التي 

الن�سف الأول من ع�م 8102؟
ل���ق���د ب����ذل����ت ات���������س�����لت ج����ه����وداً 
خم��ل�����س��ة يف ���س��ب��ي��ل دف�����ع وت����رية 
مب�ستوى القدرة  والرت��ق���ء  النمو 
اللتزام  مع  الت�سغيلية،  والكف�ءة 
التي  ال�سرتاتيجية  ب���لأول��وي���ت 
من �س�أنه� متكني امل�ستقبل الرقمي، 
امل�لية  ال���ن���ت����ئ���ج  اأظ����ه����رت  ح���ي���ث 
الأول  ال��ن�����س��ف  يف  حققته�  ال��ت��ي 
ال�سركة  ق����درة   8102 ع����م  م���ن 
الرقمي”،  امل�ستقبل  “قي�دة  على 
“ات�س�لت”  ب����ل���ت���زام  م���دع���وم���ة 
يف  ال���س��ت��ث��م���ر  مب��وا���س��ل��ة  امل�ستمر 
واحللول  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت 
امل���ب���ت���ك���رة مب����� ي�����س��ه��م يف اإث�������راء 
وتعظيم  ال�س�ملة  العملء  جتربة 
للم�س�همني،  امل�����س���ف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
ال�سنوية  النمو  ن�سبة  بذلك  لتبلغ 
3.4 ملي�ر  حت���ق���ي���ق  م����ع   %6
درهم ك�أرب�ح �س�فية خلل الن�سف 
حيث   ،8102 ال���ع����م  م���ن  الأول 
ت��ع��د ه���ذه ال��ن��ت���ئ��ج ث��م��رًة للجهود 
املخل�سة التي بذلته� املجموعة يف 
�سبيل دفع وترية النمو والرتق�ء.

وحقيقة اأنن� �سركة اإم�راتية املن�س�أ، 
اأك�����س��ب��ن��� ذل���ك م��ي��زة خ��سة  ف��ق��د 
لعتب�رات ال�سمعة الطيبة و�سورة 
ال��ت��ي ترتبط  احل���داث���ة وال��ت��ط��ور 
العربية  الإم����������رات  دول�����ة  ب������س��م 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة 
وال���ع����مل، ح��ي��ث حت��ظ��ى جمموعة 
مرموقة  مبك�نة  اليوم  »ات�س�لت« 
تعمل  ال���ت���ي  الأ������س�����واق  ج��م��ي��ع  يف 
يف  به� وال��ب���ل��غ ع��دده��� 61 دول���ة 
واآ�سي�  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
واإف��ري��ق��ي���، وق��د حر�سن� م��ن هذا 
هذه  على  املح�فظة  على  املنطلق 
التي  الأ�سواق  يف  امل�سرقة  ال�سورة 
ت��ع��م��ل ب��ه��� امل��ج��م��وع��ة م���ن خلل 
للأفراد،  متميزة  خدم�ت  تقدمي 
تلك  اق���ت�������س����دات  يف  وامل�����س���ه��م��ة 

الأ���س��واق من خلل دعم قط�ع�ت 
ب�حللول  والأف��������������راد  الأع������م�������ل 
الفع�لة ذات القيمة امل�س�فة، ودعم 
املب�درات  يف  وامل�����س���رك��ة  الب��ت��ك���ر، 
نعمل  كم�  واملجتمعية.  التنموية 
ع���ل���ى ت����وف����ري اأف�������س���ل ال���ت���ج����رب 
الفر�س  عن  ونبحث  للم�سرتكني 
�سرك�ء  ن��ك��ون  اأن  ل��ن���  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي 
الن�سج�م  خ����لل  م���ن  ل��ع��م��لئ��ن��� 
م��ع امل��ج��ت��م��ع���ت ال��ت��ي ن��ع��م��ل فيه� 
الإيج�بي  التطور والنمو  وحتقيق 
ع��دد م�سرتكي  فيه�.  وق��د و���س��ل 
»جمموعة ات�س�لت« الإجم�يل يف 
الن�سف الأول من ع�م 8102 اإىل 
441 مليون م�سرتك، الأمر الذي 
القوي والف�عل يف  يوؤكد ح�سورن� 
واله�دف  التي نخدمه�  املجتمع�ت 

اىل اإثراء جتربة العملء.
اأر�س  اىل  اجل��ه��ود  ه��ذه  وُترجمت 
ج�ئزة  على  ح�سولن�  بعد  ال��واق��ع 
قيمة«  الأك��رث  التج�رية  »العلمة 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل 
اأف��ري��ق��ي���، م��ن ق��ب��ل وك���ل��ة »براند 
قيمة  زي����دة  بعد  وذل��ك  ف�ينن�س«، 
التج�رية  »ات���������س�����لت«  ع���لم���ة 
لت�سل   %04 ب���ل���غ���ت  ب���ن�������س���ب���ة 
دولر،  م��ل��ي���ر   7.7 اىل  ق��ي��م��ت��ه��� 
بني  قيمة  الأع��ل��ى  ب��ذل��ك  لت�سبح 
عن  ف�سًل  املنطقة،  يف  نظرياته� 
خلدم�ت  الوحيد  امل�سَغل  اعتب�ره� 
ال����ذي  امل���ن���ط���ق���ة  الت���������س�����لت يف 
التج�رية  علمته  قيمة  ت��ت��ج���وز 
م���� يعد  وه���و  7 م��ل��ي���ر دولر،  ال���� 
ات�س�لت  م�سرية  يف  ه���م���ً  اإجن����زاً 
ب��ع��د مّت��ك��ن��ه��� م���ن الن���ت���ق����ل من 
الأوىل  املرتبة  اىل  الث�لثة  املرتبة 
خلل �سنة واح��دة فقط، لنتج�وز 
التج�رية  العلم�ت  بع�س  بذلك 
الإقليمي.  امل�ستوى  على  ال�سهرية 
الذي حققن�ه  التفوق  ويعزى هذا 
متكني  يف  املتوا�سلة  ج��ه��ودن���  اىل 
التحول الرقمي، وتعزيز تواجدن� 
الأ�������س������واق عرب  وت��ن���ف�����س��ي��ت��ن��� يف 
الرقمية  امل��ن�����س���ت  يف  ال���س��ت��ث��م���ر 
ن�سر  مب�درات  عن  ف�سًل  املبتكرة، 
م�ستوى  على  ال��ت��ج���ري��ة  ال��ع��لم��ة 

نوعية  ق��ف��زة  “ات�س�لت”  حققت 
وب��ذل��ت جهوداً  امل�����س��م���ر،  ه���ذا  يف 
اإث����راء  يف  للم�س�همة  ا���س��ت��ث��ن���ئ��ي��ة 
جللب  �سعي�ً  املحوري  القط�ع  هذا 
واملتطورة  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت 
تقنية  ال��دول��ة ول�سيم�  داخ��ل  اىل 
اجليل اخل�م�س، الأمر الذي اأ�سهم 
طرح  لري�دة  ب�ل�سركة  الرتق�ء  يف 
الذكية  وال��ت��ط��ب��ي��ق���ت  اخل���دم����ت 
ك���ف��ة الجت����ه����ت، مم��� يعك�س  يف 
“ات�س�لت”  متتلكه�  التي  القدرة 

يف “قي�دة ثورة اجليل اخل�م�س”.
ونحر�س اأي�س�ً خلل م�س�ركتن� يف 
دورته  يف  للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع 
احللول  اأه��م  تقدمي  على  احل�لية 
امل�س�همة  بهدف  املبتكرة،  الذكية 
الر�سيدة  روؤي���ة احل��ك��وم��ة  دع��م  يف 
امل����دن  اىل  ال���ت���ح���ول  يف  ل���ل���دول���ة 
القط�ع�ت،  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ذك��ي��ة 
مدعومة ب�لبنية التحتية ال�سبكية 
املتطورة التي اأجنزته� »ات�س�لت« 

واحللول الذكية التي تقدمه�.
ك��م��� ي�سم ج��ن���ح »ات�����س���لت« بني 
مل�ستقبل  واق��ع��ي���ً  ت�����س��وراً  ج��ن��ب���ت��ه 
ال�سبكة وامل�ستقبل الرقمي ا�ستن�داً 
على تقنية اجليل اخل�م�س، حيث 
والإمك�ن�ت  ال���ق���درات  ع��ل��ى  ن��ّرك��ز 
املتقدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ه��ذه  ال��ه���ئ��ل��ة 
اإع�دة �سي�غة  املب��سر يف  وت�أثريه� 
ق����ط�����ع الت�����������س������لت، ح���ي���ث مم� 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  ل 
امل���ت���ط���ورة ل��لت�����س���لت ه���ي اأح���د 
على  لرتبعه�  الرئي�سية  ال��رواف��د 
خمتلف مي�دين الري�دة الإقليمية 
كف�ءة  رف��ع  على  ع���لوًة  والع�ملية، 
والتمكني  والأداء  اخل�����دم������ت 
الرقمي.  وُيعد »م�ستقبل التنقل« 
اأحد املج�لت الرئي�سية التي ن�سّلط 
عليه� ال�سوء هذا الع�م يف جن�حن� 
امل�س�رك، حيث ندرك يف »ات�س�لت« 
امللحوظ  ال����ث����وري  ال��ت��غ��ري  م����دى 
التنقل  م���ف���ه���وم  ي�����س��ه��ده  ال������ذي 
ب���وج���ه ع������م، وذل�����ك ب��ت��ح��ول��ه من 
منظوم�ت  اىل  التقليدية  �سفته 
ذك���ي���ة حُت�����دث ت�����أث����رياً ج����ذري�����ً يف 
ظهور  ذل��ك  وي�سمل  حي�تن�،  منط 

الأو�سط  ال�سرق  كربى يف منطقة 
واأفريقي� وجنوب اآ�سي� حت�سل على 
ل�سبك�ت  اخل�م�س  اجليل  خدم�ت 
الت�س�لت، وذلك بف�سل ال�سراكة 
مع  جمعته�  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية 
ات�س�لت  ت�����س��ع  ح��ي��ث  ات�����س���لت، 
»روؤية  دعم  يف  ي�سهم  ع�ملي�ً  معي�راً 
حتدد  وال��ت��ي   »1202 الإم�������رات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ك����واح����دة من 
الأ�س��سية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��ط���ع���ت 
وميكنن�  الأول����وي����ة.  ذات  ال�سبعة 
اإن اجل���ي���ل اخل���م�����س من  ال���ق���ول 
ال�سبك�ت َيِعُد بقدرات ل ح�سر له�، 
للإمك�ن�ت  اأ�س��سية  َلِبنة  و�سيكون 
لدولة  الق��ت�����س���دي��ة  ال��ت��ن���ف�����س��ي��ة 
نظراً  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����رات 
ال���ك���ب���رية يف دع����م طيف  ل���ق���درت���ه 
والتطبيق�ت  احل��ل��ول  م��ن  وا���س��ع 
تعزيز  م��ن��ه���  املتنقلة  واخل���دم����ت 
والأبنية  الأج��ه��زة  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل 
وتقني�ت  الذكية  امل��دن  يف  املت�سلة 
ال������واق������ع امل������ع������ّزز والف����رتا�����س����ي 
ذاتية  واملركب�ت  الآيل،  والت�سغيل 
حلول  اإىل  ب����لإ����س����ف���ة  ال���ق���ي����دة، 
احل���و����س���ب���ة ال�����س��ح���ب��ي��ة، وه�����و م� 
جن�حن�  زوار  مب�س�هدته  �سيحظى 

يف جيتك�س 8102. 
احلو�سبة  ت���ق���ن���ي���ة  ع�����ن  وم�����������ذا 
يف  ت�أثريه�  م��دى  وم���  ال�سح�بية، 

النمو القت�س�دي امل�ستقبلي؟ 
����س���ت���وف���ر اخل����دم�����ت  ال�����واق�����ع،  يف 
ال�سح�بية البنية التحتية الرقمية 
الذكية  امل��دن  عليه�  �ستعتمد  التي 
اأكرث  �ست�سم  وال���ت���ي  امل�ستقبلية 
م���ن 6 م��ل��ي���ر ن�����س��م��ة ب��ح��ل��ول ع�م 
الأمم  ت���ق���ري���ر  ح�����س��ب   5402
املتحدة حول اخلدم�ت ال�سح�بية.  
و�ستكون و�س�ئل التحكم والإدارة يف 
اخلدم�ت الذكية، والقي�دة الذاتية 
الط�ئرات  وتكنولوجي�  للمركب�ت، 
املوجهة وغريه� اأكرث �سل�سة عرب 
وحتليل  ومع�جلة  تخزين  تقني�ت 

البي�ن�ت ال�سح�بية.
كل  ت�����س��ت��ف��ي��د  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
ال���ق���ط����ع����ت يف دول������ة الإم����������رات 
اخلدم�ت  م���ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

القي�دة،  وذات��ي��ة  املت�سلة  املركب�ت 
العميق يف  الأث��ر  له�  �سيكون  التي 
حي�تهم  يف  الن��س  تف�عل  طريقة 

اليومية.
يتعلق  فيم�  التطورات  اآخ��ر  م�هي 

ب�سبكة اجليل اخل�م�س؟ 
و�َسراك�ت  ���س��خ��م��ة  »ا���س��ت��ث��م���رات 
امل�ستقبل  ل���ق���ي����دة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ات�س�لت  اأظ��ه��رت  ل��ق��د  ال��رق��م��ي« 
التزام�ً قوي�ً للحف�ظ على ري�دته� 
الرتف�ع  ظ��ل  ففي  التكنولوجية، 
اع����ت����م�����د الأج����ه����زة  امل���ت���ن����م���ي يف 
حول  الأ���س��ي���ء  ب���إن��رتن��ت  املت�سلة 
الع�مل، ومع الفر�س الواعدة التي 
اخل�م�س  اجليل  �سبكة  �ستوفره� 
القت�س�دي،  ال��ن��م��و  �سعيد  ع��ل��ى 
ال�سخمة  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  ع������لوًة 
البنية  جم���ل  يف  �ستحدثه�  ال��ت��ي 
املعلوم�ت  لتكنولوجي�  التحتية 
والتوظيف  والتعليم  والت�س�لت 
وال���ن���ق���ل وال���ق���ط����ع����ت الأخ������رى، 
وا���س��ل��ت ات�����س���لت ا���س��ت��ث��م���ره��� يف 
تقنية اجليل اخل�م�س، وجنحت يف 
الإجن����زات يف  العديد من  حتقيق 
هذا ال�سدد، فك�ن لدين� هذا الع�م 
جت�رية  �سبكة  لأول  ن�جح  اإط��لق 
ذات  اخل�م�س  اجليل  لتكنولوجي� 
املنطقة،  يف  ال��ع��ري�����س  ال���ن���ط����ق 
املواقع  بع�س  يف  ن�سره�  مت  والتي 
العربية  الإم����������رات  دول�����ة  داخ�����ل 
املتحدة. اإذ يعد ذلك نت�ج�ً للجهود 
التي بذلته� »ات�س�لت« على مدى 
لري�دة  ال�س�بقة  القليلة  الأع����وام 
امل�ستقبل الرقمي �سعي�ً اىل متكني 
من  ابتداًء  املتطورة،  التقنية  هذه 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك���ت 
ال�سرك�ت  ك���ربي����ت  م���ع  ع��ق��دن���ه��� 
امل��ج���ل، وو�سوًل  ه���ذا  ال��ع���مل��ي��ة يف 
اىل ال�ستثم�رات ال�سخمة التي مت 
ال�سبكية  القدرات  لتطوير  �سخه� 
احل�لية متهيداً لن�سر �سبكة اجليل 

اخل�م�س.
وكمث�ل اآخر يوؤكد ف�علية اجلهود 
التي بذلته� »ات�س�لت«، هو م� مت 
 0202 اإك�سبو  اأن  موؤخراً  اإعلنه 
جت�رية  م��وؤ���س�����س��ة  اأول  ه���ي  دب����ي 

اخل�سو�س  وجه  وعلى  ال�سح�بية، 
امل�������س���ريف،  ال����ق����ط�����ع  ل احل�������س���ر 
والرتفيه،  والإع����لم  وال�سي�حي، 
لقط�ع  ب�لإ�س�فة  وال��غ���ز  والنفط 

البيع ب�لتجزئة وغريه� الكثري.
اخلدم�ت  اأن  ب���ل��ذك��ر  واجل���دي���ر 
حموري�ً  دوراً  ل��ع��ب��ت  ال�����س��ح���ب��ي��ة 
احل�����يل يف خدم�ت  ال���ع����م  خ���لل 
تقدمه�  ال���ت���ي  الأع�����م������ل  ق���ط����ع 
�سبيل  على  ومنه�  “ات�س�لت”، 
الآمنة  ال���ب���ي����ن����ت  م���راك���ز  امل���ث����ل 
ال����دول����ة، حيث  ت��وف��ره��� يف  ال���ت���ي 
موثوق�ً  �سريك�ً  »ات�س�لت«  تعترب 
ال���رق���م���ي���ة مل�  يف جم������ل احل����ل����ول 
بيئة موثوقة خلدم�ت  توفره من 
ال����س���ت�������س����ف���ة الآم�����ن�����ة واإت�����ح����ة 
امل��������وارد  اإىل  الآم���������ن  ال����و�����س����ول 
اله�مة.  التكنولوجية  والأن��ظ��م��ة 
مع  »ات�����س���لت«  �سراكة  ك���ن��ت  كم� 
مركز  اأول  لفتت�ح  م�يكرو�سوفت 
الأو�سط،  ال�����س��رق  يف  ل��ه���  ب��ي���ن���ت 
حجم  على  حقيقي  ت�أكيد  مبث�بة 
»ات�س�لت«  متلكه�  التي  ال��ق��درات 

يف جم�ل اخلدم�ت ال�سح�بية.
يف  ال��ك��ث��ري  “ات�س�لت”  وق���دم���ت 
الفرتا�سية  اخل����دم�����ت  جم������ل 
ال�سح�بية،  التقني�ت  على  املبنية 
ل�لخدمة  اط���لق���ه����  ع���رب  وذل�����ك 
 ocleT  talasitE ال�سح�بية 
بذلك  ت��ت�����س��در  وه���ي   duolC
قط�ع الت�س�لت يف املنطقة لكونه� 
الت�س�لت  خل��دم���ت  ُم�سغل  اأول 
ال�سح�بية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
عملء  بي�ن�ت  ومع�جلة  لتخزين 

اله�تف املتحرك افرتا�سي�ً. 
اخل�م�س  اجليل  �سبك�ت  و�ستكون 
النمو  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ق����وي����ًة  م���ن�������س���ًة 
اعتم�داً  لل�سركة  الرقمي  والتطور 
على اخلدم�ت ال�سح�بية وانرتنت 
اإدارة  ق��ط���ع  و���س��ي��ك��ون  الأ����س���ي����ء. 
ال��ب��ي���ن���ت ع��ن��دئ��ٍذ ه��و اأه���م عن�سر 
للمن�ف�سة بني �سرك�ت القط�ع، وهو 

م� �سيعزز من النمو والبتك�ر.
املت�س�رع  النمو  نت�ئج  و�سيكون من 
ومع�جلة  ت���خ���زي���ن  و�����س�����ئ����ل  يف 
لقط�ع  ال�سريع  التطور  البي�ن�ت 

الإمارات ت�صتمر يف الرتبع على املركز الأول 
عامليًا يف ن�ص�بة نفاذ �ص�بكة الألي�اف ال�صوئي�ة

جنحت»ات�ص���الت« يف اإط����لق اأول �ص���بكة 
جتارية لتكنولوجيا اجليل اخلام�ض يف املنطقة

زادت قيمة علمة ات�صالت التجارية بن�صبة 40 % 
مقارنًة بالعام املا�صي، لتبلغ قيمتها 7.7 مليار دولر

لّقبت »ات�ضاالت« بـ »اأقوى عالمة جتارية« لقطاع االت�ضاالت يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا

»تدوير« ت�صتعر�ض اأحدث مبادراتها التكنولوجية يف اأ�صبوع »جيتك�ض« للتقنية •• اأبوظبي – الفجر: 

اأبوظبي  م��رك��ز  “تدوير”  ت�����س���رك 
جيتك�س  “اأ�سبوع  يف  النف�ي�ت  لإدارة 

للتقنية 2018” الذي انطلقت فع�لي�ته ام�س مبركز دبي التج�ري الع�ملي 
مب�دراته�  اأح���دث  ب��ستعرا�س  وذل��ك   2018 اأكتوبر   18 حتى  وت�ستمر 
وحلوله� التكنولوجية التي تهدف اإىل رفع كف�ءة عملي�ت اإدارة النف�ي�ت يف 

اأبوظبي والرتق�ء بجودة اخلدم�ت املقدمة ل�سك�ن الإم�رة.
وتتواجد تدوير يف جن�ح حكومة اأبوظبي يف املعر�س، الذي �سيحظى زواره 
اإدارة النف�ي�ت ومك�فحة  بفر�سة الطلع على اأحدث تقني�ته� املبتكرة يف 
مك�فحة  ادارة  يف  الذكية  التكنولوجي�  م�سروع  منه�  الع�مة  ال�سحة  اآف���ت 
الآف�ت، والروبوت املكن�سة، وبوابة التحكم الإلكرتوين على املط�مر، ولوحة 

القي�دة اجلغرافية لدعم متخذ القرار. 
وبهذه املن��سبة ق�ل الدكتور �س�مل خلف�ن الكعبي، مدير ع�م تدوير ب�لإن�بة: 
بهدف   ”2018 للتقنية  جيتك�س  “اأ�سبوع  يف  “تدوير”  م�س�ركة  “ت�أتي 

اإىل  اإ���س���ف��ة  التلوث  م��ن  وخ�لية  م�ستدامة  بيئة  وحتقيق  ال�سك�ن  حي�ة 
احلف�ظ على املوارد الطبيعية للأجي�ل الق�دمة.

خلل  “تدوير”  تعر�سه�  التي  البتك�رية  واحللول  التقني�ت  اأه��م  وم��ن 
التكنولوجي�  م�سروع   ”2018 للتقنية  جيتك�س  “اأ�سبوع  يف  م�س�ركته� 
بي�ن�ت  ق���ع��دة  اإن�����س���ء  يف  يتمثل  ال���ذي  الآف�����ت  مك�فحة  ادارة  يف  ال��ذك��ي��ة 
الع�مة، ق�درة على تلخي�س  ال�سحة  اآف�ت  اإدارة  اإلكرتونية متخ�س�سة يف 
اآفة مطلوبة ولأي فرتة  املتعلقة لأي  البي�ن�ت  النت�ئج وا�ستخل�س ك�فة 
زمنية مع خ��سية اإن�س�ء التق�رير بعدة اإختي�رات واإر�س�له� للعميل مب��سرة، 
مع ربطه� ب�إحداثي�ت جغرافية يتم عك�سه� على خرائط حرارية، ت�ستطيع 
حتديد م�ستوي�ت الإ�س�بة و�سدته� مم� ي�س�عد على توجيه العمل والقدرة 

على حتليل اأ�سب�ب الإ�س�بة. 
ويتم ربط هذا النظ�م مع فريق العمل امليداين بحيث ميكن تتبع الفريق 

املركز  يقدمه�  التي  اخل��دم���ت  واأف�سل  التقني�ت  ب���أح��دث  ال���زوار  تعريف 
�سمن ا�سرتاتيجيته اله�دفة لتطبيق اأف�سل املع�يري الع�ملية والتكنولوجي� 
الع�مة  ال�سحة  اآف���ت  ومك�فحة  النف�ي�ت  اإدارة  عملي�ت  ك�فة  يف  املتقدمة 
وذلك مت��سي�ً مع توجه�ت حكومة اأبوظبي جت�ه نحو ال�ستثم�ر الأمثل يف 

التكنولوجي� وتبني مفهوم اخلدم�ت الذكية.« 
واأ�س�ف الكعبي اأن “تدوير” تب�در دائم� يف تبني اأف�سل املم�ر�س�ت الع�ملية 
ملواجهة  احلديثة  للتقني�ت  الأم��ث��ل  ب�لتطبيق  وت��ق��وم  النف�ي�ت  اإدارة  يف 
اأ�س�ليب  بتطوير  يتعلق  م�  النف�ي�ت خ��سة  تواجه قط�ع  التي  التحدي�ت 
العمل املتبعة وتقلي�س الزمن امل�ستغرق يف جمع ونقل ومع�جلة النف�ي�ت.

ا�ستمرارية  يف  ت�س�هم  ل�”تدوير”  الرقمية  امل��ب���درات  اأن  الكعبي  اأك��د  كم� 
يف  نوعية  نقلة  واإح��داث  الذكية  احللول  ا�ستخدام  عرب  اخلدم�ت  تقدمي 
الإدارة املتك�ملة للنف�ي�ت يف اإم�رة اأبوظبي مم� ينعك�س اإيج�ب� على جودة 

وامله�م بوا�سطة نظ�م تعقب املركب�ت، 
امل�ستودع�ت  ب����إدارة  النظ�م  يقوم  كم� 
وامل���������واد وامل������ع������دات وت���خ���زي���ن ه���ذه 
متك�ملة  ب��ي���ن���ت  ق���ع��دة  يف  البي�ن�ت 
ب�لإحداثي�ت  واملوقع  الإ�سم  مثل  ب�لعميل  املتعلقة  املعلوم�ت  ك�فة  ت�سمل 
وبي�ن�ت التوا�سل املختلفة. اأم� الروبوت املكن�سة فهو معدة تقوم بتنظيف 
الطرق ب��ستخدام الط�قة الكهرب�ئية لتنظيف م�س�رات ركوب الدراج�ت يف 

اجلب�ل واملن�طق املر�سوفة.
على  تن�سيبه�  مت  التي  املط�مر  على  الإل��ك��رتوين  التحكم  بوابة  وتهدف 
دخول مركب�ت  عملية  تنظيم  اإىل  العني  مداخل مطمرة حميم ومطمرة 
النف�ي�ت واقتط�ع الر�سوم اإلكرتوني�، فيم� ت�س�عد لوحة القي�دة اجلغرافية 
لدعم القرار الإدارة العلي� يف تقييم اأداء العقود اخل��سة ب�لنف�ي�ت وذلك 
م��ن خ���لل ع��ر���س ح��ي ل��ل��ب��لغ���ت ال��ت��ي ت��ق��دم مل���زود اخل��دم��ة واأدائ�����ه مع 
البلغ جغرافي�  تف��سيل  تف�علية حتدد  البلغ�ت وعر�سه� على خريطة 

وكذلك عر�س اأداء مفت�سي “تدوير«.
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اقت�صادية اأبوظبي تعر�ض خدماتها الرقمية يف جيتك�ض»نداء« تك�صف تفا�صيل م�صاركتها يف »جيتك�ض 2018«
وهي بنية حتتّية اأ�س��سية لتكنولوجي� املعلوم�ت وتلعب دوراً حموري�ً 
التحول الذكي حلكومة دبي. وق�ل �سع�دة  يف دعم جهود ومب�درات 
املتخ�س�سة  الت�س�لت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  بوع�سيبة  من�سور 
“نداء” اإن التع�ون ال�سرتاتيجي لنداء مع اإيرب��س ونوكي� وا�س�رة 
للت�س�لت واحللول الأمنية يعك�س التزام املوؤ�س�سة الرا�سخ بت�أ�سي�س 
علق�ت تع�ون مثمرة مع اأبرز ال�سرك�ت الرائدة يف قط�ع الت�س�لت 
..لفت� اىل اأن “نداء” ت�سعى خلل “اأ�سبوع جيتك�س للتقنية” اإىل 
توحيد جهوده� عرب ا�ستعرا�س قوة واإمك�ن�ت �سبكة “نداء” للجيل 
�ستو�سح  كم�  اجلديد  اجليل  تقني�ت  من  وغريه�  اخل��سة  الرابع 
اإمك�نية ال�ستف�دة من تلك احللول لتمكني امل�ستخدمني من حتقيق 

املن�فع التي تنتظرهم.

•• دبي-وام:

امل��زود احل�سري   - “نداء”  املتخ�س�سة  الت�س�لت  موؤ�س�سة  اأعلنت 
ل�����س��ب��ك���ت الت�������س����لت الآم���ن���ة وامل��ع��ت��م��د ل���دى ح��ك��وم��ة دب���ي - عن 
احلدث   ”2018 للتقنية  جيتك�س  “اأ�سبوع  فع�لي�ت  يف  م�س�ركته� 
ال�سنوي املرتقب الذي �سُيعقد بني 14 حتى 18 اأكتوبر اجل�ري يف 
خلل جن�حه� يف  “نداء”  مركز دبي التج�ري الع�ملي. وت�ست�سيف 
و�سركة  ونوكي�  اإيرب��س  �سركة  وهم  الرئي�سيني  �سرك�ئه�  املعر�س 
اإ�س�رة للت�س�لت واحللول الأمنية حيث ت�ستعر�س هذه ال�سرك�ت 
الأ�سي�ء  اإنرتنت  وتطبيق�ت  الرابع  اجليل  ات�س�لت  تقني�ت  اأح��دث 
الرابع  للجيل  لت�س�لت  “نداء”  �سبكة  مع  ب�لتوافق  تعمل  التي 

جمموعة طلل اأبو غزالة ت�صارك يف معر�ض »اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية« 

•• ابوظبي – الفجر: 

ي�����س���رك خ����رباء وم�����س��وؤول��ني من 
ال�����س��ي���ح��ة وال�����س��ف��ر بدولة  ق��ط���ع 
واململكة  املتحدة  العربية  الم�رات 
والكويت  ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
والأردن  وم�����س��ر  ع��م���ن  و�سلطنة 
والهند يف �سل�سلة لق�ءات تعقد مع 
نظرائهم يف اململكة املغربية خلل 
اأكتوبر   19 اىل   14 م��ن  ال��ف��رتة 

اجل�ري.
�س�كر  ���س���دق  حممد  ال�سيد  وق���ل 
ال�سرق  ملنطقة  الإقليمي  امل��دي��ر   ،
الأو�سط ب�ملكتب الإقليمي الوطني 
املغربي لل�سي�حة ب�أبوظبي، اإن هذه 
يف  تعقد  �سوف  امل�سرتكة  اللق�ءات 
مدينة الدار البي�س�ء وذلك �سمن  
موروكو2018   ي��وغ��و   “ ح��م��ل��ة 
YougoMorocco ، واأو�سح 
الفر�سة  �ستوفر  احلملة  ه��ذه  ان 
املزيد  لتطوير  املغربية  لل�سي�حة 
���س��رك���ء ال�سفر  م��ن الع���م����ل م��ع 
و  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  وال�����س��ي���ح��ة 

ال�سرق الأو�سط واآ�سي�.
وذك�������ر يف ب����ي�����ن ����س���ح����يف ام�������س، 
نريف�ن�   “ م����ع  ب����ل�������س���راك���ة  ان�����ه 
اإع�����داد  ل��ل�����س��ف��ر وال�����س��ي���ح��ة “ مت 

»زاجل« تعر�ض اإجنازاتها اأمام 
اجلمهور يف »جيتك�ض 2018«

•• دبي-وام:

تعر�س �سركة “زاجل” الوطنية للخدم�ت اللوج�ستية والنقل ال�سريع خدم�ته� 
خلل  امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجية  خططه�  اإىل  ب�لإ�س�فة  واإجن���زات��ه���،  الذكية 
م�س�ركته� يف اأ�سبوع “جيتك�س” للتقنية الذي ينظمه مركز دبي التج�ري الع�ملي 
بني 14 حتى 18 اأكتوبر اجل�ري. وتقدم “زاجل” منتج�ته� وخدم�ته� الذكية 
املتخ�س�سة  “اإم�راتك”  الأم  �سركته�  �سمن جن�ح  “جيتك�س”  للجمهور خلل 
يف  ت��ط��ورات  ح�لي�  ت�سهد  اأنه�  ل�سيم�  والربجمي�ت  املعلوم�ت  تقنية  جم���ل  يف 
وهيكله�  اخلم�سية  ا�سرتاتيجيته�  اإط��لق  مع  ونوعية خدم�ته�  عمله�  م�ستوى 
الرقمية  للتج�رة  اإطلق من�سة خ��سة  ي�ستهدف�ن  واللذين  التنظيمي اجلديد 
التي  التو�سيل  خدم�ت  �سوق  دين�ميكي�ت  مواكبة  بهدف  الذكي  للدفع  وبوابة 
التنفيذي  الرئي�س  كبنجي  خ��ول��ة  واأو���س��ح��ت  ج���دا.  مت�س�رعة  حت���ولت  ت�سهد 
اأ�سبوع  يف  “زاجل”  م�س�ركة  اأن  ال�سريع  ال��ربي��د  خل��دم���ت  “زاجل”  ل�سركة 
جيتك�س للتقنية هو نتيجة طبيعية مل� حققته ال�سركة من اإجن�زات خلل الفرتة 
القليلة امل��سية وكذلك بف�سل النمو الذي �سهدته عملي�ته� والذي بلغ يف ع�م 
تتزايد هذه  اأن  يتوقع  فيم�   2016 ب�لع�م  ب�مل�ئة مق�رنة   25 ح��وايل   2017
الن�سبة مع خطته� ال�سرتاتيجية اخلم�سية للأعوام 2018 – 2023 والتي 
تهدف للتو�سع ب�جت�ه اأ�سواق جديدة ل�سم�ن النمو امل�سطرد. واأو�سحت اأن خطة 
“زاجل” ال�سرتاتيجية ت�سمل اإع�دة هيكلة ال�سركة مب� يوؤهله� ملواكبة التحول 
اله�ئل الذي ي�سهده قط�ع اخلدم�ت اللوج�ستية والربيد ال�سريع الع�ملي ويلبي 
احتي�ج�ته� لغ�ية ع�م 2023 ب�لإ�س�فة اإىل تطوير العلمة التج�رية والرتكيز 
من�سة  واإط���لق  جديدة  ع�ملية  اأ���س��واق  ب�جت�ه  والتو�سع  الرقمية  التج�رة  على 
الذكية  املزيد من اخلدم�ت  الرقمية وبوابة للدفع وا�ستحداث  خ��سة للتج�رة 
الرقمية فهذا هو  التج�رة  اأعم�ل  �سين�سب على  الآن  الرتكيز  اأن  اىل  ..م�سرية 
توجه ال�سوق ..موؤكدة �سعيهم للح�سول على ح�سة جيدة من ال�سوق. وحققت 
�سركة “زاجل” اإحدى اأ�سرع �سرك�ت تو�سيل الطرود يف دولة الإم�رات العربية 
املتحدة اإجن�زات عديدة على م�ستوى ال�سراكة والتع�ون مع املوؤ�س�س�ت احلكومية 
الأخرى مثل التع�ون مع �سرطة دبي وتو�سيل املع�ملت احلكومية والفحو�س�ت 
الطبية من مراكز “اأون ت�مي” اإىل امل�ستهلكني ومن اأجل املزيد من التو�سع يف 
افتت�ح  ت�ستهدف  كم�  اأبوظبي  يف  له�  مركزا  موؤخرا  افتتحت  اخلدم�ت  تقدمي 

فروع يف املن�طق ال�سم�لية عرب ا�سرتاتيجية تعتمد على الأعم�ل.

العديد  مل�����س��وؤويل  ب��رن���م��ج ح���ف��ل 
وال�سي�حة  ال�����س��ف��ر  وك�������لت  م���ن 
وال�سعودية  الم�������رات  دول����ة  م���ن 
وم�سر  ع��م���ن  و�سلطنة  وال��ك��وي��ت 
على  ل���لط���لع  وال��ه��ن��د  والأردن 
مدينتي  يف  ال�سي�حية  املع�مل  ابرز 
ب�ململكة  ومراك�س  البي�س�ء  ال��دار 

املغربية .
ال���زائ���ر �سوف  ال��وف��د  ان  واأو����س���ح 
ك��ث��ب ع��ل��ى الوجه�ت  ي��ت��ع��رف ع��ن 
ال�����س��ي���ح��ي��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��� تلك 
البي�س�ء  “ ال��دار  بقوله  املدينتني 
تلك املدينة اخللبة مليئة ب�ملع�مل 
�سواطئ  ع��ل��ى  ومت��ت��د  ال�����س��ي���ح��ي��ة 
يزيد  م�  ه��ذا  و  الأطل�سي  املحيط 

الفن�دق  واأ�����س����ح�����ب  ال����دول����ي����ني 
املغ�ربة.  ال��ت��ج���ري��ني  وال�����س��رك���ء 
م�سرياً اإىل انه مت ت�سميم برن�مج 
امل�سرتي ليتيح لل�سرك�ء الدوليني 
الوجه�ت  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ف��ر���س��ة 
ال�سي�حية املغربية و اأم�كن اجلذب 
بوك�لت  والل���ت���ق����ء   ، ال�����س��ي���ح��ي 

ال�سفر املحلية يف اململكة املغربية.
وي�������س����رك يف ه����ذه احل��م��ل��ة اكرث 
الم�رات  من  �سفر  وكيل   50 من 
و�سلطنة  وال���ك���وي���ت  وال�����س��ع��ودي��ة 
والهند  والأردن  وم�����س��ر  ع���م����ن 
ل��ل��رتوي��ج ل��ل�����س��ي���ح��ة ال��ع���ئ��ل��ي��ة يف 
املو�سم  خ����لل  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 

الق�دم.

و هي املدينة الإ�سلمية و العربية 
الآن  حتى  ت��زال  ل  التي  الوحيدة 
حمتفظة ب�سوره� اخل�رجي ك�مًل 
، والتي ت�سم العديد من الوجه�ت 

ال�سي�حية. 
العلي  ال�سيد عمر  ق�ل  من ج�نبه 
للم�س�ريع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
نريف�ن�  �سركة  ل��دى  والت�����س���لت 

من جم�له� » .
تنب�س  م��دي��ن��ة  ب���ن��ه���  وو���س��ف��ه��� 
ب�����حل����ي�����ة ، ح���ي���ث ال���������س����واط����ئ و 
والفن�دق   ، امل��ن��ت��زه���ت  و  احل��دائ��ق 

واملراكز التج�رية.
وق�ل ال�سيد �س�كر ان الوفد الزائر 
مدينة  يف  ب���ج���ول���ة  ي���ق���وم  ����س���وف 
مراك�س .. ع��سمة املغرب القدمية 

اجلولة  ان  وال�������س���ي����ح���ة  ل��ل�����س��ف��ر 
�سوف  ال����ع�����م  ل���ه���ذا  ال���رتوي���ج���ي���ة 
تركز على ا�س�لة املنتوج ال�سي�حي 
املغربي وقيمه العريقة الن�بعة من 

ت�ريخ وح�س�رة املغرب. 
هدفن�  اإن  ق����ئ���ل:  ال��ع��ل��ي  واأك������د 
زي�دة  ه��و  احلملة  لهذه  الرئي�سي 
ال�سرك�ء  ب��ني  الرت���ب����ط  م�ستوى 

 :»YougoMorocco  2018ضمن  حملة » يوغو موروكو�

قطاع ال�صياحة وال�صفر بالإمارات ي�صارك بجولة ترويجية باملغرب

واو�سح اأن م�س�ركة الدائرة يف ا�سبوع جيتك�س 2018 تهدف اىل ت�سليط 
ال�سوء على تك�مل خدم�ته� التكنولوجي� والرقمية مع اجله�ت احلكومية 
الدائرة  اأن  اىل  م�سريا  والبتك�ر  والتج�رة  الع��م���ل  بقط�ع  العلقة  ذات 
�ستقدم خم�س مب�درات وهي ت�جر اأبوظبي ورحلة الرتاخي�س القت�س�دية 
اخرتاع  ب��راءة  ت�سجيل  ونظ�م  “ مت”  املتك�ملة  اخلدم�ت  منظومة  �سمن 
وال��ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ل��ف��ك��رة اأواخ������رتاع وت��ق��ي��ي��م ال��ن��م��وذج التطبيقي 
ت�أتي يف  ان هذه اخلدم�ت  اله�جري  واك��د مع�يل  الن��سئة.  ال�سركة  ودع��م 
الرامية اىل  اأبوظبي  اإم���رة  الدائرة على دعم جهود حكومة  اإط���ر حر�س 
القت�س�دية  ال��ق��ط���ع���ت  خمتلف  يف  خلدم�ته�  ال��ذك��ي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
ب�لتع�ون والتن�سيق مع هيئة النظمة واخلدم�ت الذكية مب� يحقق اهدافه 
ال�سرتاتيجية يف ت�سريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية امل�سرتكة 

لقط�ع تكنولوجي� املعلوم�ت الت�س�لت.

•• اأبوظبي - وام:

ت�س�رك دائرة التنمية القت�س�دية اأبوظبي يف ا�سبوع جيتك�س 2018 الذي 
اأي�م مبركز دبي الدويل للمع�ر�س  تنطلق فع�لي�ته اليوم وي�ستمر خم�سة 
واملوؤمترات وذلك �سمن جن�ح حكومة اإم�رة ابوظبي الذي يقدم 83 خدمة 
النظمة واخلدم�ت  تقوده� هيئة  24 جهة حكومية  وم�سروع من خلل 

الذكية.
وق�ل مع�يل �سيف حممد اله�جري رئي�س الدائرة اأن معر�س جيتك�س يعد 
الرقمية  خدم�ته�  لعر�س  اأبوظبي  اإم���رة  حلكومة  مث�لية  �سنوية  من�سة 
بن�ء  يف  امل�س�ركة  احلكومية  اجله�ت  واجن���زات  بجهود  والتعريف  والذكية 
اأحدث  ا�ستعرا�س  خ��لل  م��ن  املعرفة  على  ق���ئ��م  متك�مل  رق��م��ي  جمتمع 

اخلدم�ت والتطبيق�ت احلكومية.

وزارة ال�صياحة العمانية تنظم حلقة عمل يف دبي

الدائرة تطلق »برنامج جتربة ال�ضائح«

»�صياحة عجمان« ت�صتعر�ض خدماتها الذكية يف »جيتك�ض 2018«
ي�ستهدف احل�سول على الآراء والقرتاح�ت بهدف الرتق�ء ب�خلدم�ت مب� 
يتن��سب مع تطلع�ت ال�سي�ح. وق�ل �سع�دته: “يعد اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 
اأو  احلكومية  اجله�ت  من  ���س��واًء  امل�س�ركني،  مع  للتوا�سل  مث�لية  من�سة 
اخل��سة، وكذلك لعر�س اأحدث م� لدين� من خدم�ت اإلكرتونية ومب�درات 
متعلقة ب�لتكنولوجي� احلديثة اأم�م زوار املعر�س من املخت�سني واخلرباء 

واجلمهور«.
امل�����س��روع يف دائ���رة التنمية  ، م��دي��ر  اأح��م��د البكر  م��ن جهته، ق���ل ع��ب��داهلل 
جتربة  الإم�����رة  زي����رة  جعل  على  ال��دائ��رة  “حتر�س  بعجم�ن:  ال�سي�حية 
تدرك  فهي  ل��ذا  لل�سي�حة.  التقليدي  املفهوم  عن  بعيداً  وفريدة  متك�ملة 
مت�م�ً الدور املحوري الذي ميكن اأن توؤديه التقنية يف تطبيق ا�سرتاتيجيته� 
من  ال�سي�ح  من  املزيد  وا�ستقط�ب  ال�سي�حية  التجربة  تعزيز  اإىل  الرامية 

خمتلف اأنح�ء الع�مل«.
ال�سي�ح  التوا�سل مع  ب�سكل م�ستمر على  �سي�حة عجم�ن  “تعمل  واأ�س�ف: 
واحداً  ال�س�ئح”  “جتربة  بهدف الرتق�ء ب�خلدم�ت، حيث يعترب برن�مج 
تقدمي  على  ال�سي�ح  حث  بهدف  الدائرة  تتبن�ه�  التي  املهمة  املب�درات  من 
اقرتاح�تهم القّيمة والإدلء ب�آرائهم التي ميكن ال�ستف�دة منه� يف حت�سني 
جودة اخلدم�ت ال�سي�حية وت�سويقه� مب� يتن��سب مع الهدف ال�سرتاتيجي 

الرئي�سي للدائرة املتمثل يف ا�ستدامة منو القط�ع ال�سي�حي«.
يذكر اأن اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2018 الذي ينظمه مركز دبي التج�ري 
الذكية،  امل��دن  هي  قط�ع�ت  اأرب��ع��ة  على  الع�م  ه��ذا  ال�سوء  ي�سّلط  الع�ملي، 
وال��واق��ع امل��ع��ّزز والف��رتا���س��ي، واإن��رتن��ت الأ���س��ي���ء، والت�سنيع ال��ذك��ي. كم� 
ت�ستخدم  التي  الع�مل  م�ستوى  على  تقدم�ً  الأك��رث  الذكية  امل��دن  �سيعر�س 

تقني�ت اجليل الق�دم يف البنية التحتية.

•• عجمان-الفجر:

ت�س�رك دائرة التنمية ال�سي�حية يف عجم�ن �سمن جن�ح حكومة عجم�ن يف 
معر�س “اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2018” الذي تق�م فع�لي�ته على مدار 
دبي  املقبل يف مركز  اأكتوبر   18 اإىل   14 م��ن  ال��ف��رتة  اأي����م خ��لل  خم�سة 

 .S-C1 التج�ري الع�ملي، وذلك يف ق�عة ال�سيخ �سعيد
املبتكرة  التقنية  احللول  املعر�س  يف  م�س�ركته�  خلل  الدائرة  وت�ستعر�س 
واملب�درات الذكية التي تتبن�ه�، كم� �سي�سهد احلدث ولأول مرة يف الإم�رات 
ال�سم�لية اإطلق برن�مج “جتربة ال�س�ئح” الذي يعترب اأكرب من�سة لآراء 
وذلك  الإم���رة،  ال�سي�حية يف  واملع�مل  الفن�دق  نزلء  واقرتاح�ت  وتعليق�ت 
يف خطوة تعك�س جهود الدائرة املتوا�سلة لت�سخري التقني�ت احلديثة من 
اأجل حتقيق م�ستهدف�ت “روؤية عجم�ن 2021” والو�سول اإىل 800 األف 
نزيل يف الفن�دق وال�سقق الفندقية مب� جمموعه 2.2 مليون ليلة فندقية. 
 PMS اأنظمة  مع  الإل��ك��رتوين  الربط  م�سروع  اأي�س�ً  ال��دائ��رة  و�ستطلق 
للمن�س�آت الفندقية ب�لإم�رة لأمتته التق�رير الإح�س�ئية، اإىل ج�نب اإطلق 
املحدثة  الن�سخة  اإط��لق  وكذلك  ومبتكرة،  جديدة  رقمية  خدم�ت  خم�س 

 .Visit Ajman »من تطبيق “زر عجم�ن
ال�سي�حية يف  التنمية  دائ����رة  ع����م  م��دي��ر  ���س���ل��ح اجل���زي���ري،  ���س��ع���دة  واأك����د 
الذكي  التحول  الف�علة يف م�سرية  امل�س�همة  الدائرة على  عجم�ن، حر�س 
الدائرة  اأن  اإىل  م�سرياً  الر�سيدة،  القي�دة  اأطلقته�  التي  عجم�ن  لإم����رة 
�ستقوم خلل م�س�ركته� يف معر�س “جيتك�س 2018” ب��ستعرا�س حزمة 
والإب����داع، كم�  ب�لبتك�ر  تت�سم  وال��ت��ي  ال���زوار  اأم����م  الذكية  م��ن اخل��دم���ت 
الذي  ال�س�ئح”  “جتربة  برن�مج  اإط��لق  املعر�س ولأول مرة  �سيتم خلل 

ال�سي�حية الع�ملية امل�ستوى والتعرف 
على العرو�س احل�سرية والفع�لي�ت 
 .« ال�سلطنة  تقدمه�  التي  امل��ت��ف��ّردة 
واأ�س�ف “ حر�سن� من خلل اإطلق 
جهودن�  تعزيز  على  اجل���ولت  ه��ذه 
مليون   11 ا�ستقط�ب  اإىل  الرامية 
عن  معرب�   ،”2040 بحلول  زائ��ر 
نحو  ث�بتة  بخطى  ال�سري  يف  ثقته 
اإب����رام ���س��راك���ت ج��دي��دة م��ع وك�لت 
ثم  وم��ن  املحلية  وال�سي�حة  ال�سفر 
تعزيز القط�ع ال�سي�حي يف ال�سلطنة 
على  التن�ف�سية  مك�نته�  وت��ر���س��ي��خ 

خ�رطة ال�سي�حة الع�ملية.

جم�ل الت�س�لت وتكنولوجي� املعلوم�ت 
يف مدينة �سنجه�ي يف جمهورية ال�سني 
ال�سعبية وذلك لتعزيز العلق�ت امل�سرتكة 
واملم�ر�س�ت  ال��ت��ج���رب  اأف�����س��ل  وت���ب����دل 
الع�ملية يف جم�ل البتك�ر والتقني�ت الحللية واآخر م�ستجدات ال�سبك�ت الذكية 

والتحول الرقمي والأمتتة واملن�س�ت ال�سح�بية والذك�ء ال�سطن�عي.
اإدارة هواوي  اإىل ج�نب جيو بينج رئي�س جمل�س  املرافق  والتقى الط�ير والوفد 
ال�سركة  فرع  رئي�س  ي�نغ  وت�س�رلز  الع�مل  الط�قة حول  رئي�س قط�ع  جريي جي 
يف ال�سرق الأو�سط وتريي هي رئي�س م�س�ريع ال�سرق الأو�سط ويل �سي الرئي�س 

التنفيذي ل�سركة هواوي يف دولة الإم�رات العربية املتحدة.
كم� زار �سع�دة الط�ير والوفد املرافق معر�س “هواوي كونكت 2018” يف مركز 
يف  “هواوي”  تنظمه  اأكرب معر�س  وهو  واملوؤمترات  للمع�ر�س  الع�ملي  �سنجه�ي 
جم�ل النظ�م الإيكولوجي ال�س�مل لتقنية املعلوم�ت والت�س�لت حيث ي�ستقطب 
�سنوي�ً م� يزيد عن 20،000 من اأبرز ال�سخ�سي�ت املوؤثرة واملتخ�س�سة يف قط�ع 

تقنية املعلوم�ت والت�س�لت من اأكرث من 120 دولة .
واطلع �سع�دته خلل اجلولة على من�س�ت احللول ال�سح�بية املبتكرة التي تطوره� 
هواوي والبنى التحتية لتقنية املعلوم�ت والت�س�لت والإمك�ني�ت الكبرية التي 

توفره� يف تك�مل الأنظمة وت�أمني املوارد.

تبلغ 33 خدمة متميزة ملجتمع�ت الأعم�ل يف دبي وفق�ً لأف�سل املم�ر�س�ت الع�ملية، 
حيث ك�نت املجموعة قد وقعت بداية الع�م اجل�ري اتف�قية �سراكة مع دائرة التنمية 
القت�س�دية يف دبي بهدف تعزيز اخلدم�ت وحتقيق اأعلى مع�يري التميز والرتق�ء 
ب�أداء بيئة الأعم�ل مم� ي�س�هم يف ت�سهيل اخلدم�ت للم�ستثمرين وا�ستقط�ب املزيد 

من ال�ستثم�رات اخل�رجية اإىل الدولة
وق�ل املدير التنفيذي لدائرة اأبوغزاله للحلول الإلكرتونية الأ�ست�ذ ري��س النوبة 
“اإن املجموعة ت�سعى من خلل املعر�س والذي يعترب املن�سة التقنية الأب��رز، اإىل 
التوا�سل الفع�ل مع اجلمهور والتعرف على احتي�ج�تهم”، م�سرياً اإىل اأن املجموعة 
لط�مل� ك�ن توجهه� وا�سح�ً نحو البتك�ر مم� دفعه� للإبداع وتوفري خدم�ت وحلول 

متقدمة تلبي متطلب�ت عملئه� يف جميع اأنح�ء الع�مل. 
الرحمي  �س�مر  ال�ست�ذ  الإلكرتونية”  “اأبوغزاله للأر�سفة  اأكد مدير  من ج�نبه 
“اإنن� ومن خلل خدمة احللول املتك�ملة للأر�سفة الإلكرتونية قمن� ب�إعداد نظ�م 
الداخلية  العملي�ت والإج��راءات  والتحكم ب�سري  اإلكرتوني�ً  الوث�ئق  متك�مل لإدارة 
ح�سب  الوث�ئق  لإدارة  نظ�م  اأف�سل  يعد  حيث  والبنوك  وال�سرك�ت  املوؤ�س�س�ت  لدى 
الكثري من التق�رير الع�ملية وهو نظ�م ع�ملي مطبق يف اأكرث من 100 دولة حول 
الع�مل ويحتوي على 30 لغة«. واأ�س�ف الرحمي “ا�ستطعن� خلل مدة ل تزيد عن 
ثلث �سنوات، ومن خلل فريق عمل متميز وذا كف�ءة ع�لية، اأن نعمل على اأر�سفة 
م� يزيد عن 150 مليون ورقة اإلكرتوني�، ب�لإ�س�فة اإىل اأمتتة وتطبيق النظمة 
يف  واخل��سة  احلكومية  املوؤ�س�س�ت  من  العديد  يف  الإلكرتونية  ب�لأر�سفة  املخت�سة 
خمتلف القط�ع�ت يف دول املنطقة والع�مل«. ي�س�ر اإىل اأن “اأ�سبوع جيتك�س للتقنية” 
ميكن  كيف  ليعر�س  امل�ستقبلي”،  ال��ت��م��دن  “جتربة  �سع�ر  حت��ت  ال��ع���م  ه��ذا  ي��ق���م 
والقت�س�دية  الب�سرية  التنمية  م�ستوى  ترثي  اأن  اجلديدة  واحللول  للبتك�رات 
والثق�فية لع�ملن�، �سواء ب�سكل فردي اأو جم�عي، وي�ستقبل اأكرث من 100 األف زائر 
 1.4 100 دول��ة على م�س�حة تزيد عن  اأك��رث من  5000 �سركة من  واأك��رث من 
 ،7A اأبو غزالة يف الق�عة  مليون قدم مربع، وميكن زي�رة جن�ح جمموعة طلل 

 .7A-D1

ه��ي��ث��م ب���ن حم��م��د ال��غ�����س���ين مدير 
والوعي  ل��ل��ف��ع���ل��ي���ت  م�����س���ع��د  ع�����م 
ال�سي�حي يف وزارة ال�سي�حة العم�نية 
اأع����دادا  ت�ستقطب  ال�سلطنة  اإن   “
دبي  اإم����رة  م��ن  ال�سي�ح  م��ن  �سخمة 
التي  ال��ع��م���ن��ي��ة  امل����دن  اإىل خم��ت��ل��ف 
والإرث  طبيعته�  ب��ج��م���ل  ت�����س��ت��ه��ر 
وال��ت���ري��خ واأ���س���ل��ة ال����رتاث ف�سل 
عن العرو�س ال�سي�حية ال�ستثن�ئية 
تتيح  فيم�  ل���زواره����،  تقدمه�  ال��ت��ي 
تنظمه�  التي  الرتويجية  اجل��ولت 
يف  ل�سرك�ئن�  مث�لية  فر�سة  ال��وزارة 
ل��لط��لع على التج�رب  اإم����رة دب��ي 

حيث  العم�نية  ال�سي�حة  وزارة  م��ن 
ا�ستعر�سوا مع جمموعة وا�سعة من 
ال�سرك�ت ووك�لت ال�سفر وال�سي�حة 
احل�سرية  ال���ع���رو����س  م����ن  ح���زم���ة 
تقدمه�  التي  ال�سي�حية  والأن�سطة 

ال�سلطنة لزواره�.
ومت عقد اجتم�ع بني كب�ر امل�سوؤولني 
ال�سي�حي  القط�ع  ورواد  العم�نيني 
اآف����ق جديدة  ملن�ق�سة  دب��ي  اإم����رة  يف 
بهدف  امل�������س���رتك  ال����ت����ع�����ون  ت����ع����زز 
كوجهة  ع����م�����ن  م����ك�����ن����ة  ت���ر����س���ي���خ 
�سي�حية مف�سلة للعطلت وخمتلف 
امل��ن������س��ب���ت ع��ل��ى م����دار ال���ع����م. وق�ل 

•• دبي-وام: 

العم�نية،  ال�����س��ي���ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
ب�لتع�ون مع الطريان العم�ين، حلقة 
عمل، يف دبي اأم�س قبل الأول، �سمن 
دول  اإىل  ال�سي�حية  �سل�سلة جولته� 
لتعزيز  اخلليجي  ال��ت��ع���ون  جمل�س 
�سي�حية  ك��وج��ه��ة  ال�سلطنة  م��ك���ن��ة 
ا�ستثن�ئية  جت��رب��ة  وت��ق��دمي  مث�لية 
ت�سمن  ال�����س��ل��ط��ن��ة.  وزوار  ل�����س��ي���ح 
ل�سرك�ت  مم��ث��ل��ني  ال�����س��ل��ط��ن��ة  وف����د 
عدد  ج���ن��ب  اإىل  وال�����س��ي���ح��ة  ال�سفر 
م�سوؤولني  على  ع��لوة  الفن�دق  من 

•• �صنجهاي-وام:

وقع �سع�دة �سعيد حممد الط�ير الع�سو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرب�ء 

اإدارة هواوي مذكرة تف�هم تهدف  “ديوا” وجيو بينج رئي�س جمل�س  ومي�ه دبي 
اإىل بن�ء علقة �سراكة حتقق الأهداف ال�سرتاتيجية لكل الطرفني حيث ت�سمل 
تطوير خدم�ت رقمية م�سرتكة والت�سويق امل�سرتك للمنتج�ت الرقمية يف دولة 

الإم�رات وحول الع�مل وتعزيز ال�ستف�دة من هذه اخلدم�ت.
ووفق�ً للمذكرة، التي ت�أتي حتقيق�ً لأهداف مب�درة “ دبي الذكية “ التي اأطلقه� 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
والأذك���ى يف  الأ�سعد  املدينة  دب��ي  جلعل  “رع�ه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء ح�كم  جمل�س 
الع�مل، �سيتم ت�أ�سي�س فريق عمل م�سرتك مل�س�ريع البحوث والتطوير واملب�درات 
اآلي�ته�  وخمتلف  الذكية  لل�سبك�ت  التحتية  البنية  تطوير  ت�سمل  التي  اجلديدة 
الأ�سي�ء”  “اإنرتنت  الذاتي لل�سبك�ت، كم� ت�سمل تقني�ت  التع�يف  واآلية  وتقني�ته� 
امل�سّنعة  البي�ن�ت  ومن�س�آت مراكز  ال�سح�بية  التقني�ت  على  الق�ئمة  والتطبيق�ت 

م�سبًق� ومب�درات املدن الذكية واخلدم�ت الرقمية والذك�ء ال�سطن�عي.
ام�س،  دب��ي،  ومي�ه  كهرب�ء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو  �سع�دة  وزار 
الرائدة يف  الع�ملية  ال�سرك�ت  اإح��دى  تعد  التي  “هواوي”  ل�سركة  الرئي�سي  املقر 

•• دبي -الفجر:

 ت�س�رك جمموعة طلل اأبو غزالة يف معر�س “اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2018”، 
الذي تق�م فع�لي�ته على مدار خم�سة اأي�م خلل الفرتة من 14-18 ت�سرين الأول 
اأكتوبر يف مركز دبي التج�ري الع�ملي، وذلك يف اإط�ر حر�س املجموعة على التعريف 
جمموعة  املعر�س  يف  م�س�ركته�  خ��لل  املجموعة  و�ستقدم  اجل��دي��دة.   بخدم�ته� 
عن  للإج�بة  م�سممة  تف�علية  ومن�س�ت  التع�ون  وفر�س  العرو�س  من  متنوعة 
واخلدم�ت  املعرو�سة،  واخلدم�ت  املعلوم�ت  بتقنية  املتعلقة  اجلمهور  ا�ستف�س�رات 
اجلديدة واملطورة واخل��سة ب�لتكنولوجي�، ب�لإ�س�فة اإىل ا�ستعرا�س الكلي�ت واملع�هد 
الت�بعة للمجموعة والتي ت�سمل اأك�دميية طلل اأبو غزالة وكلية طلل اأبو غزالة 
املعلوم�ت.   تقنية  مه�رات  ال��دويل يف  غزالة  اأب��و  ودبلوم طلل  للبتك�ر  اجل�معية 
وق�ل املدير التنفيذي ل�سركة طلل اأبو غزالة لتقني�ت املعلوم�ت الدولية الأ�ست�ذ 
حممد اأبو ُمري “اإن ال�سمعة املرموقة التي يتمتع به� اأ�سبوع جيتك�س للتقنية خلل 
املذهلة،  والبتك�رات  الأفك�ر  املتع�قبة جتعل منه من�سة ه�مة ل�ستعرا�س  دورات��ه 
وفر�سة كبرية لتقدمي منتج�تن� وخدم�تن� اجلديدة للجمهور، خ��سة واأن ال�سركة 
امل�س�ريع حملي�  العديد من  امل��سية وجنحت يف  ال�سنوات  �سهدت منًوا قوًي� خلل 
وع�ملي�«.  واأ�س�ف اأبو ُمري ب�أن ال�سركة TAGITI �ستعر�س خدم�ته� التي ت�سم 
والت�س�لت،  املعلوم�ت  تقنية  وحوكمة  اأمن  والت�س�لت،  املعلوم�ت  تقنية  تدقيق 
تقنية  جم�ل  يف  ا�ست�س�رية  خدم�ت  املوؤ�س�س�ت،  م��وارد  تخطيط  اأنظمة  ا�ست�س�رات 
الأع��م���ل، تطوير وتدقيق  الإل��ك��رتون��ي��ة وح��ل��ول  والت�����س���لت، احل��ل��ول  املعلوم�ت 
الوث�ئق،  وفهر�سة  الإلكرتونية  الأر�سفة  الرقمي،  والت�سويق  الإلكرتونية  املواقع 
خدم�ت  املتخ�س�سة،  البي�ن�ت  قواعد  خدم�ت  الذكية،  الهواتف  تطبيق�ت  تطوير 

احلو�سبة ال�سح�بية، خدم�ت البنية التحتية واإع�دة تهيئة احلوا�سيب. 
اأبو  ط��لل  جمموعة  يف  لل�ست�س�رات  غزالة  اأب��و  ل�سركة  التنفيذي  املدير  وق�لت 
غزالة مكتب دبي الأ�ست�ذة نب�ل اأبو غزالة  اأن املجموعة �ستعر�س خلل م�س�ركته� 
والتي  للأعم�ل”  دبي  “ن�دي  يف  توفره�  التي  املتميزة  اخلدم�ت  الأ�سبوع  هذا  يف 

تفاهم بني » ديوا « و» هواوي «
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املال والأعمال

ق��ي������س��ي مل ي�����س��ب��ق ل���ه م��ث��ي��ل منذ 
ت�أ�سي�س املجل�س.   و�سملت املوا�سيع 
التي ن�ق�سته� فع�لي�ت املجل�س خلل 
ال���رب���ع ال��ث���ل��ث م���ن ال���ع����م احل�يل 
ال�سرك�ت  يف  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  احل��وك��م��ة 
ال�سغرية واملتو�سطة يف دول جمل�س 
ت��ع���ون مع  ال��ت��ع���ون اخلليجي ع��رب 
وا�ستخدام و�س�ئل  مب�درة “بريل”، 
احلديثة  وال���ت���ق���ن���ي����ت  ال���ت���وا����س���ل 
ك����ل���ف���ي���دي���و ل����ل����رتوي����ج ل���لأع���م����ل 
وحت��ق��ي��ق ال��ن��ج���ح، ب���لإ���س���ف��ة اإىل 
ب�لبتك�ر يف  تتعلق  اأخ��رى  موا�سيع 

تطوير الن�س�ط�ت واخلدم�ت.
الث�لث  الربع  خلل  املجل�س  وت�بع 
امل��راأة من  من الع�م جهوده يف دعم 
التي  ال�ستثن�ئية  م��ب���درت��ه  خ��لل 
اأط��ل��ق��ه��� ب��داي��ة ال��ع���م حت��ت عنوان 
ملجل�س  الر�������س�������دي  “الربن�مج 
ج�ء  ح��ي��ث  دبي”،  اأع���م����ل  ���س��ي��دات 
امل��ب���درة ب�لتزامن مع  اإط���لق ه��ذه 
اإ�س�فة  ب���ع��ت��ب���ره���  زايد”،  “ع�م 

مبتكرة لدعم �سيدات الأعم�ل.
�سراك�ت  ن�سج  على  امل��ب���درة  وترتكز 

مم�   ،2017 ال���ع����م  م���ن  ال���ث����ل���ث 
للم�س�رك�ت  الإج��م���يل  العدد  يرفع 
يف فع�لي�ت املجل�س يف الع�م 2018 
اإىل اكرث من 1250 م�س�ركة، وهو 
رقم قي��سي لأول مرة منذ ت�أ�سي�س 
جم��ل�����س ���س��ي��دات اأع���م����ل دب����ي، مم� 
الور�س  م��وا���س��ي��ع  م���واءم���ة  يعك�س 
املجل�س  ينظمه�  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املجل�س  ع�������س���وات  م��ت��ط��ل��ب���ت  م���ع 
العمل،  ����س���وق  يف  واح��ت��ي���ج���ت��ه��ن 
وجن��������ح ه�����ذه ال�����ور������س يف ت���زوي���د 
ال���ع�������س���وات ب�����مل����ه�����رات واخل������ربات 
بن�س�ط�تهن  ل���لرت���ق����ء  ال����لزم����ة 

التج�رية وتطويره�.
وق�لت �سع�دة الدكتورة رج�ء القرق، 
رئي�س جمل�س �سيدات اأعم�ل دبي اإىل 
الرئي�سية  الوجهة  ب���ت  املجل�س  اأن 
وحمطة  دب��ي،  يف  الأعم�ل  ل�سيدات 
ل ي�ستغنى عنه� يف م�سرية متكينهم 
م�����س��ددًة على  الأع��م���ل،  يف جمتمع 
والتقني  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  اأه��م��ي��ة 
للع�سوات  امل��ج��ل�����س  ي���وف���ره  ال����ذي 
اأعم�لهن  تطوير  على  مل�س�عدتهن 

••  دبي-الفجر:

دبي  اأع��م���ل  ���س��ي��دات  جمل�س  ك�سف 
الإجم�يل لأع�س�ئه  العدد  عن منو 
الربع  نه�ية  م��ع   36.5% بن�سبة 
ال���ث����ل���ث م����ن ال����ع�����م اجل���������ري، مع 
خلل  جديد  ع�سو   216 ان�سم�م 
املجل�س،  ع�سوية  اإىل  احل�يل  الع�م 
ع�����س��واً خلل   50 م��ن��ه��م ح�����وايل 
ال���رب���ع ال���ث����ل���ث ف���ق���ط، مم���� يرفع 
ال��ع��دد الإج��م���يل لأع�����س���ء املجل�س 
ارتف�ع�ً  وذل���ك  ع�����س��واً،   807 اإىل 
الع�م  ب���داي���ة  يف  ع�����س��و   591 م���ن 
يف  ال��ن��م��و  ه����ذا  وي��ع��ك�����س   .2018
اأعم�ل   ���س��ي��دات  جم��ل�����س  ع�����س��وي��ة 
دبي  اىل الدور املتن�مي الذي يلعبه 
دعم  دبي يف  اأعم�ل  �سيدات  جمل�س 
الأعم�ل،  و���س��ي��دات  ال��ع���م��ل��ة  امل����راأة 
جمتمع  يف  ت��ن���ف�����س��ي��ت��ه��ن  وت���ع���زي���ز 
الأعم�ل يف الإم���رة مب� يح�سن من 

فر�سهن ب�لنج�ح والتميز.
 42 ت��ن��ظ��ي��م��ه  اإىل  امل��ج��ل�����س  ول��ف��ت 
الأ�سهر  خ����لل  ت��دري��ب��ي��ة  ف��ع���ل��ي��ة 
اجل�ري،  ال��ع���م  م��ن  الأوىل  الت�سعة 
تدريبية  ون���دوة  فع�لية   11 منه� 
الع�م  م����ن  ال���ث����ل���ث  ال����رب����ع  خ�����لل 
فع�لي�ت  ���س���رك يف  ح��ي��ث  احل�����يل، 
بنمو  م�س�ركة   349 الث�لث  الربع 
ب�لربع  م��ق���رن��ة   14.4% بن�سبة 

واحلمد هلل،  الع�مل.  الأعم�ل حول 
اإىل  نقلتن�  الر�سيدة  قي�دتن�  روؤي���ة 
اآف����ق وا���س��ع��ة م��ن ال��ن��م��و، وجهودن� 
بداأت توؤتي ثم�ره�، حيث اإن اأرق�من� 
م�ستمر،  ارت���ف����ع  يف  واإح�������س����ءت���ن���� 
بنمو  احل���يل  الع�م  اختت�م  ونتوقع 

عرب اإك�س�بهن مه�رات متطورة وفق 
م�سرية  الع�ملية،  املم�ر�س�ت  اأح���دث 
هو  الأع�س�ء  ع��دد  يف  النمو  اأن  اإىل 
ب�ل�سمعة  ي��رت��ب��ط  ا���س��ت��ث��ن���ئ��ي  من���و 
املجل�س  اك��ت�����س��ب��ه���  ال���ت���ي  ال��ع���مل��ي��ة 
ج����راء ن�����س���ط���ت��ه وج���ه���وده يف دعم 

امل��راأة و�سيدات الأعم�ل عرب برامج 
تواجدهن  تعزز  متميزة  وم��ب���درات 

يف �سوق العمل. 
لقد  ق�ئلًة:  القرق  �سع�دة  واأ�س�فت 
جنحن� عرب مراجعة ا�سرتاتيجيتن� 
ل���ل���ف���رتة امل���ق���ب���ل���ة ب���ت���ح���دي���د اأه�����م 

متطلب�ت �سيدات الأعم�ل، وو�سعن� 
ب�لعتب�ر  ت����أخ���ذ  م��ت��ك���م��ل��ة  خ��ط��ة 
امل�ستقبلية مع  الأه��داف احلكومية 
ب�سيدات  خ��سة  معينة  م�ستهدف�ت 
الأع������م�������ل، ل���ك���ي جن���ع���ل م����ن دبي 
ورائدات  ل�سيدات  وجهة م�ستقطبة 

ا�سرتاتيجية مع عدد من ال�سرك�ت 
املحلية والإقليمية والع�ملية الرائدة 
واخلرباء  اخت�س��سه�،  جم�له�  يف 
اأع����م�����ل  امل���خ���ت�������س���ني يف جم��������لت 
حمددة، لتوفري ا�ست�س�رات جم�نية، 
قط�ع�ت  يف  م��ت��ق��دم��ة  وت��و���س��ي���ت 
الأعم�ل  ���س��ي��دات  مل�س�عدة  حم���ددة 
ع��ل��ى اع��ت��م���د اأف�����س��ل امل��م���ر���س���ت يف 
واخت�س��سهن.  ع��م��ل��ه��ن  جم������ل 
للربن�مج  امل��ن�����س��م���ت  ت���ب��ع��ت  وق���د 
اأعم�ل  ���س��ي��دة   18 ع��دده��ن  ال��ب���ل��غ 
خ��لل ال��رب��ع ال��ث���ل��ث دورات��ه��ن مع 
والع�ملية  الإقليمية  ال�سرك�ت  اأب��رز 
م����ه�����رات����ه����ن يف جم����ل  ل���ت���ط���وي���ر 

اخت�س��سهن.
الربع  خ����لل  امل��ج��ل�����س  وا���س��ت��ق��ب��ل 
ال��ث���ل��ث م��ن ال��ع���م اجل�����ري وفدان 
زائران وهم� زي�رة من �سع�دة �سفري 
���س��رب��ي��� ل���دى ال���دول���ة ج���رى فيه� 
امل�سرتكة،  ال��ع��لق���ت  تفعيل  بحث 
وم���ن����ق�������س���ة ����س���ب���ل مت���ك���ني امل��������راأة 
اجل�نبني،  ل��دى  الأع��م���ل  و�سيدات 
م�ئدة  على  املجل�س  بحث  ح��ني  يف 
جليم�رك،  ي���ن��ي��ك  م���ع  م�����س��ت��دي��رة 
الأم��������ني ال����ع�����م امل�������س����ع���د ل����لأمم 
التنفيذي  امل��دي��ر  ون���ئ��ب  امل��ت��ح��دة، 
طرق  للمراأة،  املتحدة  الأمم  لهيئة 
لتمكني  ال��ت��ع���ون  حت�سني  وو���س���ئ��ل 

املراأة يف جمتمع الأعم�ل.

اأكرث من 1250 م�ضاركة يف 42 ور�ضة تدريبية نظمها املجل�ش مع نهاية الربع الثالث

% النمو يف اإجمايل عدد ع�صوات جمل�ض �صيدات اأعمال دبي منذ بداية العام 2018  36.5

»الإمارات للدرا�صات امل�صرفية« ينظم 674 برناجما مهنيا خلل 9 اأ�صهر

دائرة النقل باأبوظبي تعر�ض بالتعاون مع »م�صدر« مركبة ذاتية القيادة يف »جيتك�ض 2018«
••اأبوظبي -وام:

“اأ�سبوع  يف  م�س�ركته�  خ��لل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����رة  يف  النقل  دائ���رة  تعر�س 
جيتك�س للتقنية 2018” الذي تنطلق فع�لي�ته اليوم الحد يف مركز 
دبي التج�ري الع�ملي، عددا من املب�درات الذكية وامل�س�ريع املبتكرة التي 
جودة  على  ب�لإيج�ب  وتنعك�س  املحلية  التنمية  وتعزز  املجتمع  تخدم 

احلي�ة يف الإم�رة.
اأبوظبي الذكية  وت�س�رك الدائرة يف هذا احلدث �سمن من�سة حكومة 

اإىل ج�نب عدد كبري من اجله�ت احلكومية الأخرى ب�لإم�رة.
ومن بني امل�سروع�ت التي تعر�سه� الدائرة يف هذا احلدث املهم، مركبة 

ذاتية القي�دة، ب�لتع�ون مع �سركة اأبوظبي لط�قة امل�ستقبل “م�سدر«.
واأ�س�رت الدائرة اىل اأن التطبيق�ت احلديثة امل�ستخدمة يف قط�ع النقل 

معر�س  يف  م�س�ركته�  واأن  اليومية  حي�تن�  يف  مهم�  ع�مل  ت�سكل  ب�تت 
جيتك�س ت�أتي �سمن �سعيه� املتوا�سل لتعزيز منظومة النقل امل�ستدام يف 
اإم�رة اأبوظبي ب�لتع�ون مع ال�سرك�ء ال�سرتاتيجيني ومن خلل تر�سيخ 
الإبداع والبتك�ر يف هذا القط�ع وت�سخري التكنولوجي� احلديثة خلدمة 
القت�س�د واملجتمع. واأ�س�فت الدائرة اأن املركب�ت ذاتية القي�دة �سديقة 
املدن  مف�هيم  تر�سيخ  نحو  مهمة  خطوة  ا�ستخدامه�  ويعترب  للبيئة، 
الذكية يف اإم�رة اأبوظبي، كم� يدعم ذلك العملية التنموية ال�س�ملة التي 
ت�سهده� الإم�رة ويرفع من جودة احلي�ة فيه�. ومتثل م�س�ركة الدائرة 
يف هذا احلدث فر�سة لطلع اأفراد املجتمع وال�سرك�ء ال�سرتاتيجيني 
يف القط�عني الع�م واخل��س عن قرب على املب�درات وامل�سروع�ت الذكية 
واملب�درات  ب�خلدم�ت  لتعريفهم  املب��سر معهم  والتوا�سل  النقل  لدائرة 
ت�سلط  كم�  وي�سرا.  �سهولة  اأك��رث  اليومية  حي�تهم  جتعل  التي  الذكية 

اأو لل�سرك�ء ال�سرتاتيجيني، يف حني  من تلك اجله�ت �سواء للجمهور 
يوفر ق�عدة بي�ن�ت مركزية دقيقة وتف�علية لإثراء معلوم�ت وخدم�ت 

النقل التي يتم ن�سره� اأو توفريه� عرب التطبيق�ت الذكية.
ت�سغيلية  بط�قة   2019 ع���م  نه�ية  يف  النظ�م  تفعيل  املخطط  وم��ن 
للمراقبة الآنية حلركة واأداء نحو 10 اآلف مركبة خلل املرحلة الوىل 
للقي�م مبه�م  ك��وادر مواطنة  وتدريب  ت�أهيل  �سيتم  كم�  للزي�دة.  ق�بلة 

الإ�سراف على التنفيذ والت�سغيل وال�سي�نة والتح�سين�ت امل�ستقبلية.
يذكر اأن تلك املب�درات املعرو�سة يف معر�س جيتك�س، ت�سهم يف الرتق�ء 
اأ�سلوب� جديدا  بجودة البنية التحتية بقط�ع النقل واملوا�سلت وتوفر 
تقنية  وحلول  اأبوظبي،  اإم���رة  يف  امل��روري��ة  احلركة  ومراقبة  اإدارة  من 
متك�ملة ت�سب يف خدمة املجتمع، ومتكن من تقدمي خدم�ت للجمهور 

ب�أ�س�ليب ذكية وبطرق تف�علية مبتكرة.

من�سة  م�سروع  على  ال�سوء  املعر�س  يف  م�س�ركته�  خ��لل  النقل  دائ��رة 
اإدارة الأ�س�طيل املتك�ملة لإم�رة اأبوظبي، وهو م�سروع لتطوير وتنفيذ 
املركب�ت  اأ�س�طيل  لإدارة  متك�ملة  اإلكرتونية  من�سة  و�سي�نة  وت�سغيل 
جميع  ت�سمل  والتي  التج�رية،  واملوؤ�س�س�ت  احلكومية  للجه�ت  الت�بعة 
النقل  ومركز  النقل  لدائرة  التنظيمية  امل�سوؤولية  حتت  النقل  و�س�ئط 
النقل  الع�م، ومركب�ت الجرة، وح�فلت  النقل  املتك�مل مثل ح�فلت 
ومركب�ت  البن�ء،  وم��واد  الب�س�ئع  لنقل  التج�رية  واملركب�ت  املدر�سي، 
النظمة  الربط مع  املن�سة على  تعمل  النف�ي�ت وغريه�، حيث  تدوير 
املركزية املتوفرة ح�لي� وتوفري اأجهزة وواجهة تنفيذية لدعم اجله�ت 
املعنية يف تتبع حركة املركب�ت الت�بعة له� وتنظيم العملي�ت الت�سغيلية 
ومراقبة مدى التزام ال�س�ئقني بقواعد ال�سري واملرور وتعزيز املح��سبة 
املقدمة  امل�سروع اىل رفع ج��ودة اخلدم�ت  والأم��ن. ويهدف  وال�سلمة 

••ال�صارقة-وام:

للدرا�س�ت  الإم���������رات  م��ع��ه��د  ���س��ج��ل 
مبج�ل  املخت�س   � وامل���ل��ي��ة  امل�سرفية 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب ل��ل��ق��ط���ع امل����يل 
ال��ع���م احل�يل  ب��داي��ة  � منذ  وامل�����س��ريف 
امل�س�ركني  ب����أع���داد  ق��ي������س��ي��ة  اأرق�����م�����ً 
 674 اإىل  ال��ت��ي و���س��ل��ت  ب��راجم��ه  يف 
برن�جم�ً تعليمي�ً وتدريبي�ً �س�رك فيه� 
15682 متدرب� من �سمنهم 3839 
من مواطني الدولة بن�سبة بلغت 24 
وذلك  امل�س�ركني  اإج��م���يل  م��ن  ب�مل�ئة 
الر�سيدة  القي�دة  روؤي���ة  م��ع  ان�سج�م� 
الرامية اإىل تعزيز القدرات واملوؤهلت 

املهنية لدى املواطنني.
ون���ظ���م امل��ع��ه��د خ����لل ال���ع����م اجل�����ري 
اخلطة  �سمن  ب��رن���جم���ً   484 ن��ح��و 
يف  تدريبي�ً  ب��رن���جم���ً  و91  ال�سنوية 
ب�لإ�س�فة  الت�أمني  قط�ع  يف  برن�مج 
التعليم  جم���ل  يف  ب��رن���جم���ً   53 اإىل 
9 ور�س عمل  الإلكرتوين ..كم� نظم 
متخ�س�سة مب�س�ركة 907 م�س�ركني 
برن�جم�ً  و11  خ��س�ً  برن�جم�ً  و26 
ت�سميم  ..ومت  املتخ�س�سة  لل�سه�دات 
هذه الربامج جميعه� لتلبي متطلب�ت 
اخلدم�ت  بقط�ع  اخل������س��ة  ال��ت��دري��ب 
امل�����س��رف��ي��ة وامل���ل��ي��ة وب���ه���دف تطوير 
قط�ع  يف  للع�ملني  املهنية  امل��وؤه��لت 

الت�أمني.
وق�ل �سع�دة جم�ل اجل�سمي مدير ع�م 
امل�سرفية  للدرا�س�ت  الإم����رات  معهد 
وامل����ل���ي���ة ع�����س��و جل��ن��ة ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
الب�سرية والتوطني يف القط�ع امل�سريف 
اأنب�ء  لوك�لة  وامل���يل يف حديث خ��س 

وامل�يل. وبو�سفه مركزاً تدريبي�ً رائداً 
وم�ستقًل يقدم املعهد برامج وخدم�ت 
يف  امل�ستوى  ع�لية  وتعليمية  تدريبية 
ال�����س��ريف��ة وال��ت��م��وي��ل ولديه  جم����ل 
التعليم  خلدم�ت  ف��روع  ثلثة  ح�لي�ً 
واأبوظبي  ال�������س����رق���ة  يف  وال���ت���دري���ب 
كبري  ب�سكل  املعهد  �س�هم  وق��د  ودب���ي 
املهنية لآلف  امل�سرية  اآف�ق  يف تطوير 
الع�ملني يف قط�ع  الطلبة واملوظفني 

اخلدم�ت امل�لية.
التوطني  �سي��سة  بقوة  املعهد  ويدعم 
العديد  اأط����ل����ق  ح���ي���ث  الإم�����������رات  يف 
م��ن امل���ب����درات ال��ت��ي رّوج����ت لتوظيف 
جميع  وتتميز  الإم�راتيني  املواطنني 
ب�أنه�  املعهد  يف  الأك���دمي��ي��ة  ال��ربام��ج 
العتم�د  ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن  م��ع��ت��م��دة 
التعليم  ل�����وزارة  ال��ت���ب��ع��ة  الأك����دمي���ي 
وق���د متكن  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع���يل 
املعهد  ب��رام��ج  اأك��م��ل��وا  ال��ذي��ن  الطلبة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة والأك����دمي���ي���ة ب��ن��ج���ح من 
احل�����س��ول ع��ل��ى ف��ر���س ع��م��ل مميزة 
���س��م��ن ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��ت��وي���ت لدى 
البنوك واملوؤ�س�س�ت امل�لية يف الإم�رات 

وحول الع�مل.
ومقرر  اأ���س������س��ي  ع�سو  املعهد  ان  كم� 
ل��ل��ج��ن��ة ت��ن��م��ي��ة امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 
املعهد  امل�����س��ريف وم�����س���ه��م��ه  ال��ق��ط���ع 
امل�����س��ريف متعددة  ال��ق��ط���ع  ت��وط��ني  يف 
الربامج  ت��ق��دمي  وت�����س��م��ل  اجل���وان���ب 
برامج  وه��ي  والأك���دمي��ي��ة  التعليمية 
ال���دب���ل���وم����ت امل�������س���رف���ي���ة وال���دب���ل���وم 
امل�����س��ريف ال���س��لم��ي وك��ذل��ك برن�مج 
امل�سرفية  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ب��ك���ل��وري��و���س 

وامل�لية.

التطويرية  بعملي�ته�  تخت�س  قوية 
ت���ع���ك�������س ال����ت����ح����دي�����ت ال����ت����ي ت���واج���ه 
والتي  الإم�����رات����ي  امل�����س��ريف  ال��ق��ط���ع 
واملح�فظة  ا�ستقط�ب  �سعوبة  ت�سمل 
جم�ل  يف  املتخ�س�سة  ال��ك��ف���ءات  على 
ال���ذك����ء ال���س��ط��ن���ع��ي وت��ع��ّل��م الآلت 
التي يتن�مى الطلب عليه� كثرياً عرب 

خمتلف ال�سن�ع�ت.
دول�����ة  اإن  اجل�������س���م���ي  ج����م�����ل  وق��������ل 
الإم��������رات دائ���م����ً ���س��ب���ق��ة وم���ن اأوىل 
تقني�ت  تبّنت  التي  املنطقة  يف  ال��دول 
واأفك�راً جديدة حيث تقود العديد من 
الطريق  الإم����رات  يف  املحلية  البنوك 
البتك�رات  اأح������دث  ت��ب��ن��ي  جم�����ل  يف 
حيث  املنطقة  �سعيد  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة 
التقني�ت  الإم������������رات  ب���ن���وك  ت��ب��ن��ت 
م�����س��ت��وي���ت خمتلفة  ع��ل��ى  اجل���دي���دة 
لت�سهد حتوًل تدريجي�ً نحو التقني�ت 
ال��رق��م��ي��ة وي����أت���ي ذل���ك ان��ط��لق���ً من 
اأن  حلقيقة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ن��وك  اإدراك 
عملية  ه����و  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال���ت���ط���ور 
هن�ك  اأن  ل�سيم�ً  وحتمية  متوا�سلة 
الع�ملة  ال��ب��ن��وك  م��ن  متن�مي�ً  ط��ل��ب���ً 
املتعلقة  ال�ست�س�رات  على  ال��دول��ة  يف 
اإدراك  م����ع  امل����ل���ي���ة  ب���ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
امل���ل��ي��ة املختلفة  ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���س�����س���ت 
الرقمية  التحولت  اأهمية  الدولة  يف 
القط�ع  ب��ه  مي��ر  التي  والتكنولوجية 
يف الوقت الراهن والتي تلزم التغيري 

لتكفل املوؤ�س�س�ت ا�ستمراريته�.
مواكبة  يف  املعهد  دور  يخ�س  وفيم� 

امل��ت��زاي��د يف  ال��ن��م��و  اإن  وام  الأم��������رات 
امل�����س���رك��ني يف ب��راجم��ن��� يعزز  اأع�����داد 
موقعن� ك�أحد اأبرز املع�هد واملوؤ�س�س�ت 
التعليمية يف املنطقة خ��سة اأن املعهد 
ي����وؤّه����ل ال��ع���م��ل��ني يف ال���ق���ط����ع امل����يل 
وامل�����س��ريف ب���مل��ه���رات ال��لزم��ة للنج�ح 
جهود  ت��ع��زي��ز  يف  دورن������  اىل  ا���س���ف��ة 
املواهب  بدعم  نفخر  ونحن  التوطني 
الإم�راتية ال�س�عدة يف املنطقة وتلك 
ع��ل��ى جن���ح��ن��� يف هذا  ت�سهد  الأرق������م 
اإىل ان املعهد يهدف  ال�سدد ..م�سرياً 
القط�ع  م��ع���ي��ري  اإر�����س�����ء  اإىل  دائ���م����ً 
مع  يتم��سى  مب���  م���ب����درات  وت��ط��وي��ر 

احتي�ج�ت ال�سوق.
الت�سغيلية  النت�ئج  ه��ذه  اأن  واأ���س���ف 
نتيجة  للع�م اجل�ري ج�ءت  القي��سية 
يف  امل�����س���ه��م��ة  ع��ل��ى  امل�ستمر  ال��رتك��ي��ز 
امل�لية  ت��ع��زي��ز من���و ق��ط���ع اخل���دم����ت 
..لفت�  الإم����رات  دول��ة  يف  وامل�سرفية 
تعد  امل���م���ي���زة  ال��ن��ت���ئ��ج  اأن  ه����ذه  اىل 
�س�هداً على جن�ح املعهد يف دعم جهود 
من  احلكومة  تبذله�  التي  التوطني 
الإم�راتيني  املواطنني  تدريب  خ��لل 

ال�سب�ب.
ونوه ب�أن متكني املواطنني واملواطن�ت 
ال��دول��ة ي�أتي  امل�����س��ريف يف  ال��ق��ط���ع  يف 
..م�سرياً  املعهد  اأول��وي���ت  مقدمة  يف 
الذي  املت�س�رع  النمو  اأن��ه يف �سوء  اإىل 
القت�س�دية  القط�ع�ت  �ستى  ت�سهده 
اإىل  يف الإم����رات ت��ربز احل�جة امللحة 
يف  الوطنية  ال��ك��وادر  م�س�ركة  تفعيل 

خمتلف املج�لت.
وق�����ل اجل�����س��م��ي اإن م��ع��ه��د الإم������رات 
ي�سعى  وامل���ل��ي��ة  امل�سرفية  ل��ل��درا���س���ت 
على  ال�سوء  لت�سليط  م�ستمر  ب�سكل 
ملتطلب�ت  وف����ق�����ً  ب����راجم����ه  ت���ط���وي���ر 
اإقليمي�ً  وال�����س��وق  امل�����س��ريف  ال��ق��ط���ع 
خطة  اأن  اإىل  ..م���������س����رياً  وحم���ل���ي����ً 
تغري  ���س��وف   2019 للع�م  ال��ت��دري��ب 
وج��ه��ة امل��ع��ه��د ل��ي��ك��ون م��ن�����س��ة رائ����دة 
التكنولوجي�  وحلول  تقني�ت  لتعليم 
املنطقة  يف  فنتك   Fintech امل�لية 
الكوادر  ل��دى  املعرفة  تطوير  ب��ه��دف 
ب�لقط�ع  ال��ع���م��ل��ني  وك���ف��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�سريف ملواكبة متطلب�ت امل�ستقبل يف 

القط�ع.
امل�لية  اأن التكنولوجي�  واأكد اجل�سمي 
توؤثر  اليوم  ب�تت  فنتك   Fintech
ا�سرتاتيجي�ت  وت���ق���ود  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل 
اأع��م���ل ال��ق��ط���ع امل�����س��ريف ك��م��� قطعت 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� ����س���وط����ً ط����وي����ًل من 
لت�سبح  ت��ق��ل��ي��دي  دور  ل��ع��ب  جم����رد 
اإحدى املمكن�ت ل�سرتاتيجي�ت اأعم�ل 
التحدي�ت  ان  اىل  ..لف���ت����  ال��ب��ن��وك 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط���ع امل�����س��ريف اليوم 
تك�ليف  ه���ن����ك  ف��ن��ت��ك  اىل  ا����س����ف���ة 
ا�ستبدال التقني�ت القدمية والبي�ن�ت 
ال�سخمة والتحليلت وظهور الذك�ء 
ال�سطن�عي والروبوت�ت واأمن النظم 
حقيقة  اأن  اإىل  واأ�����س�����ر  وال���ب���ي����ن����ت. 
ال��ك��ب��رية ه��ي ف��ق��ط التي  ال��ب��ن��وك  اأن 
ا�سطن�عي  ذك������ء  ت��ط��ب��ي��ق���ت  ل��دي��ه��� 

الع�ملة  والبنوك  امل�س�رف  اأب���رز  م��ن 
ب��ه��دف م���لءم���ة خمرج�ت  ب���ل��دول��ة 
العمل  �سوق  ملتطلب�ت  الع�يل  التعليم 
يف القط�ع امل�يل وامل�سريف ..ب�لإ�س�فة 
اإىل اأن املعهد يقود ح�لي�ً من�ق�س�ت مع 
امل�سريف  ال��ق��ط���ع  يف  املخت�سني  اأب����رز 
ح�����ول ال���ف���ر����س وال���ت���ح���دي����ت اأم������م 
التوجه�ت  املوؤ�س�س�ت والأف��راد يف ظل 
امل�ستقبلية لقط�ع التكنولوجي� امل�لية 
امل�لية  التكنولوجي�  تطبيق�ت  ودور 
القط�ع  اإي��ج���ب��ي يف  تغيري  اإح���داث  يف 
املتحدثون  تن�ول  كم�  وامل�سريف  امل�يل 
النت�س�ر  يفر�سه�  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي���ت 
الوا�سع والتطور ال�سريع لتكنولوجي� 

التطبيق�ت امل�لية وامل�سرفية.
املعهد من خلل �سراك�ته  وحول دور 
التدريبية  امل��وؤ���س�����س���ت  م���ع  ال��دول��ي��ة 
اجل�سمي  ق�ل  الإلكرتوين  والتدريب 
اإن معهد الإم�رات للدرا�س�ت امل�سرفية 
وامل�لية ي�سعى اإىل تب�دل اخلربات مع 
�سرك�ئه ال�سرتاتيجيني على امل�ستوى 
الإقليمي والدويل حيث يرتبط املعهد 
بعلق�ت تع�ون وثيقة مع العديد من 
اتف�قي�ت  ول��دي��ة  ب���خل���رج  املوؤ�س�س�ت 
تع�ون معه� ..مو�سح�ً اأن املعهد لديه 
ع�سوية يف كل من جلنة مدراء مع�هد 
دول  م�ستوى  على  امل�سريف  التدريب 
للتدريب  العربية  ال�سبكة  و  اخلليج 
العربية  امل�����س���رف  واحت������د  امل�����س��ريف 
تع�ون  لدية  وكذلك  اآ�سي�  وجمموعة 
مع مع�هد التدريب امل�سريف امل�ليزية 

وهيئة  الإ���س��لم��ي��ة  امل�����س���رف  و�سبكة 
العتم�د امل�يل يف م�ليزي� وكلية دردان 
فريجيني�  ب��ج���م��ع��ة  الإع���م����ل  لإدارة 
الأمريكية وج�معة ه�رف�رد اإىل ج�نب 
اأن امل��ع��ه��د وق���ع ات��ف���ق��ي���ت ت��ع���ون مع 
ج�معة ب�جنور الربيط�نية يف جم�ل 
دعم الربامج التعليمية تق�سي ب�إف�س�ح 
املج�ل للطلبة الراغبني بدرا�سة �سنة 
على  واحل�سول  بريط�ني�  يف  درا�سية 

ال�سه�دة من اجل�معة.
نظم  املعهد  اأن  اإىل  اجل�سمي  واأ���س���ر 
خلل الن�سف الأول من الع�م امل��سي 
و134  خ��س�ً  تدريبي�ً  برن�جم�ً   70
ب�لإ�س�فة  الت�أمني  قط�ع  يف  برن�جم�ً 
التعليم  مبج�ل  ب��رن���جم���ً   118 اإىل 
الإلكرتوين كم� نظم 40 ور�سة عمل 
متخ�س�سة مب�س�ركة 2191 م�س�رك�ً 
موظف   3500 اأن  اإىل  ..لف�����ت������ً 
التدريب  فر�سة  لهم  ت��ت���ح  وموظفة 

اإلكرتوني�ً يف اأم�كن عملهم.
واأو�سخ ان معهد الم���رات للدرا�س�ت 
امل�سرفية وامل�لية منذ ان�س�ئه يف الع�م 
جم�ل  يف  ع��م��ل��ه  يف  ا���س��ت��م��ر   1983
التدريب والتعليم املتخ�س�س يف املج�ل 
امل�سرفيني  وت��دري��ب  وامل����يل  امل�سريف 
الوطنية  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد  وت���أه��ي��ل 
امل�سريف  ال��ق��ط���ع  يف  للعمل  املتطلعة 
وامل�����يل امل��ت��ط��ور مب��� يف ذل���ك �سرك�ت 
وي�سغل  وال�سرافة  والت�أمني  التمويل 
عدد من خريجي املعهد من��سب ذات 
امل�سريف  ال��ق��ط���ع  يف  علي�  م�����س��وؤول��ي��ة 

امل�ستقبلية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب���ت 
الإم�����رات  معهد  ان  اجل�سمي  او���س��ح 
اأطلق  وامل���ل��ي��ة  امل�سرفية  ل��ل��درا���س���ت 
متخ�س�سة  جل���ن���ة  اأول  م������وؤخ������راً 
الأ�س��سية  امل���ه����رات  ���س��ي���غ��ة  لإع������دة 
املطلوبة يف قط�ع التكنولوجي� امل�لية 
القط�ع  يف  م��ت��خ�����س�����س��ني  مب�����س���رك��ة 
وذل��ك بهدف مواكبة  وامل�سريف  امل���يل 
يف  امل�ستقبلية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب���ت 

القط�ع امل�يل وامل�سريف.
التطور  اإن  اجل�����س��م��ي  ج���م����ل  وق������ل 
القط�ع  ي�������س���ه���ده  ال�������ذي  امل���ت�������س����رع 
امل�����يل وامل�������س���ريف يف دول����ة الإم�������رات 
للتغريات  ن���ظ���راً  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�لية  التكنولوجي�  جم�ل  يف  اله�ئلة 
رائد  تدريبي  كمعهد  علين�  ي�ستوجب 
ن�س�هم  اأن  وامل����يل  امل�����س��ريف  ب�لقط�ع 
امله�رات  ت��ط��وي��ر  يف  ا���س��ت��ب���ق��ي  ب�سكل 
ب�لقط�ع  امل���ط���ل���وب���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
متطلب�ت  مل��واك��ب��ة  وامل�������يل  امل�����س��ريف 
وامل�سريف  امل�يل  القط�ع  ورفد  الع�سر 

ب�لكف�ءات الوظيفية.
الرقمي  القت�س�د  اأن  اجل�سمي  وت�بع 
التطبيق�ت  ع����ل����ى  ي���ع���ت���م���د  ال��������ذي 
اقت�س�د  ه���و  امل����ل���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ل�����ذا م����ن ال���������س����روري اأن 
نتن�ول حتدي�ت التحول نحو اقت�س�د 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ل��و���س��ع ال�����س��ب��ل والآل���ي����ت 
ال�����س��ل��ي��م��ة م���ن خ���لل ت���أ���س��ي�����س جلنة 
ق�دة قط�ع  اأبرز  متخ�س�سة مب�س�ركة 
ومتخ�س�سني  امل���ل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
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•• غوانزو-وام:

الدولة  اإم���رات  85 م�سروع� �سغريا ومتو�سط� من خمتلف  اأك��رث من  �س�رك 
ال�سغرية  للم�س�ريع  ال���دويل  ال�سيني  للمعر�س  ال�15  ال����دورة  فع�لي�ت  يف 
واملتو�سطة، والذي امتدت فع�لي�ته خلل الفرتة من 10 حتى 13 من اأكتوبر 

اجل�ري، مبدينة غوانزو اإحدى مدن مق�طعة غوانغدونغ ال�سينية.
برئ��سة  ال�سني،  اإىل  الدولة  ر�سمي وجت���ري من  زي���رة وفد  ذلك �سمن  ي�أتي 

�سع�دة عبد اهلل اآل �س�لح وكيل وزارة القت�س�د لل�سوؤون التج�رية.
وت�س�رك الإم�رات يف فع�لي�ت املعر�س ب�عتب�ره� دولة �سريك، فيم� �سكل جن�ح 
واملن�س�آت  امل�س�ريع  وجمل�س  القت�س�د  وزارة  نظمته  وال��ذي  ب�ملعر�س،  الدولة 
امتداد  على  امل�س�حة  حيث  م��ن  ب�ملعر�س  ج��ن���ح  اأك���رب  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

1000 مرت مربع.
وتنوعت امل�س�ريع امل�س�ركة لت�سمل خمتلف الأن�سطة القت�س�دية منه� اخلدم�ت 
التج�رية وال�سي�حية وحلول الط�قة وخدم�ت تكنولوجي� املعلوم�ت اإىل ج�نب 
الأغذية والعطور والأزي�ء وغريه� من الأن�سطة اخلدمية املتنوعة، كم� ت�سمن 

اجلن�ح ركن ثق�يف وتراثي ي�ستعر�س بع�س الع�دات والتق�ليد الإم�راتية.
�س�رك يف فع�لي�ت املعر�س، �سع�دة رحمه عبدالرحمن ال�س�م�سي القن�سل الع�م 
اأديب  الدكتور  ال��دول��ة  وف��د  وم��ن  ال�سينية،  غ��وان��زو  الإم����رات مبدينة  لدولة 
وحممد  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للم�س�ريع  الوطني  الربن�مج  مدير  العفيفي 
اإىل  القت�س�د،  ب��وزارة  التج�ري  الرتويج  اإدارة  مدير  الزع�بي  حمدان  ن��سر 
ج�نب نخبة من ممثلي اجله�ت احلكومية املحلية وممثلي القط�ع اخل��س، من 
امل�س�ريع،  لتطوير  اأبوظبي و�سندوق خليفة  القت�س�دية  التنمية  دائرة  بينهم 
وموؤ�س�سة  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�س�ريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة 
ال�س�رقة لدعم امل�س�ريع الري�دية رواد، وموؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�س�ريع 
عجم�ن،  و�سن�عة  جت���رة  وغرفة  اأبوظبي،  اأع��م���ل  �سيدات  وجمل�س  ال�سب�ب، 

و�سركة اأبوظبي خلدم�ت ال�سرف ال�سحي.
وق�ل �سع�دة عبد اهلل اآل �س�لح وكيل وزارة القت�س�د ل�سوؤون التج�رة اخل�رجية 
الدولة يف  املواطنني ب�خل�رج يعزز من جهود  الأعم�ل  رواد  اإن دعم م�س�رك�ت 

عملية النف�ذ اإىل الأ�سواق على تعزيز اإمك�ني�تهم وقدراتهم التن�ف�سية لتحقيق 
الأهداف املرجوة.

الإم����رات  ل��دول��ة  ال��ع���م  القن�سل  ال�س�م�سي  عبدالرحمن  رحمه  �سع�دة  وق���ل 
مبدينة غوانزو ال�سينية اإن دولة الإم�رات العربية وجمهورية ال�سني ال�سعبية 
ارتقت  الع�م  ال�سنني، ويف هذا  امتدت عرب  ت�ريخية عريقة  بروابط  ترتبط�ن 
فخ�مة  زي����رة  بعد  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  م�ستوى  اإىل  الثن�ئية  العلق�ت 
الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ لدولة الإم�رات العربية املتحدة يف �سهر يوليو 

امل��سي.
وت�بع اأن روؤية الإم�رات 2021 تتم��سى مع مب�درة احلزام والطريق ال�سينية 
ومن  احليوية  التنموية  القط�ع�ت  خمتلف  وتطوير  تعزيز  اإىل  ترمي  والتي 
60 يف  امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة الذي بدوره ي�س�هم بن�سبة  اأهمه� قط�ع 
الدولة  جن�ح  اأن  واأ�س�ف  الإم����رات.  لدولة  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  من  امل�ئة 
�سمن فع�لي�ت املعر�س ال�سيني الدويل للم�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة، يتيح 
املج�ل اأم�م ال�سرك�ت ال�سينية والأجنبية من التوا�سل مع اأكرث من 85 �سركة 

اإم�راتية متميزة من خمتلف القط�ع�ت احليوية.
للم�س�ريع  الوطني  الربن�مج  مدير  العفيفي  اأدي��ب  الدكتور  اأك��د  ج�نبه،  ومن 
ك�فة  تقدمي  على  الوطني  الربن�مج  حر�س  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملن�س�آت 
اأعم�لهم  بحجم  للرتق�ء  الإم�راتيني  الأعم�ل  ل��رواد  املطلوبة  الدعم  اأ�سك�ل 

ومتكينهم من املن�ف�سة ب�لأ�سواق املحلية والع�ملية.
ال�سغرية  للم�س�ريع  ال��دويل  ال�سيني  املعر�س  يف  امل�س�رك  الوفد  اأن  واأ���س���ف 
اأ�سح�ب امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة  واملتو�سطة هو الأ�سخم من حيث عدد 
التج�رية  الأن�سطة  �سركة من خمتلف   85 وال��ذي جت���وز عددهم  الإم�راتية 
امل�س�ريع مع  الثن�ئية لأ�سح�ب  اللق�ءات  تنظيم عدد من  فيم� مت  واخلدمية، 
نظرائهم من ال�سرك�ت ال�سينية لبحث �سبل عقد التف�ق�ت وال�سراك�ت التي 
تخدم اأعم�لهم، ف�سل عن تقدمي العديد من رواد الأعم�ل امل�س�ركني يف وفد 
الدولة عرو�س تقدميية على من�س�ت ور�س العمل واجلل�س�ت احلوارية التي مت 
تنظيمه� على ه�م�س فع�لي�ت املعر�س و�سمت عدد وا�سع من اأ�سح�ب امل�س�ريع 

داخل ال�سني وخ�رجه�.

اأهمية  م��وؤك��دا  التن�ف�سية،  قدراتهم  وتعزيز  املواطنني  الأع��م���ل  رواد  متكني 
الدور الذي يلعبه جمل�س امل�س�ريع واملن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة يف اإر�س�ء بيئة 
م�سجعة وحمفزة لنمو الأعم�ل، وتنفيذ تلك احلوافز عرب اخلدم�ت النوعية 

التي يقدمه� الربن�مج الوطني للم�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة.
وت�بع اأن جن�ح الدولة ب�ملعر�س ال�سيني الدويل للم�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة 
حظي ب�إقب�ل وا�سع من قبل امل�سوؤولني واأ�سح�ب ال�سرك�ت ال�سينية وعدد من 
التي  العمل واجلل�س�ت احلوارية  ور�س  اأت�حت  فيم�  ب�ملعر�س،  امل�س�ركة  الدول 

امل�س�ريع  واأ���س���ح��ب  الأع��م���ل  رواد  اأم����م  امل��ج���ل  امل��ع��ر���س  ع��ق��دت على ه�م�س 
التج�رية  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  تف�سيلي  اأك���رث  ب�سكل  الط����لع  م��ن  وامل�ستثمرين 
واإمك�نية  ال�سني،  تنفيذه� يف  اجل�ري  التنموية  امل�س�ريع  واأب��رز  وال�ستثم�رية 

ال�ستف�دة بتلك الفر�س.
النمو  لعجلة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ح��رك  ه��و  الأع���م����ل  ري�����دة  ق��ط���ع  اأن  اإىل  واأ����س����ر 
القت�س�دي، فيم� تويل الدولة اهتم�م�ً خ��س�ً لتعزيز اأوجه التع�ون يف جم�لت 
ري���دة الأعم�ل مع �سرك�ئه� اخل�رجيني مب� ي�س�هم يف نقل اخل��ربات وتي�سري 

•• دبي-الفجر:

الث�لثة  الن�سخة  دب��ي  ت�ست�سيف 
الن��سئة  ال�����س��رك���ت  م��ل��ت��ق��ى  م���ن 
الوطني  الربن�مج  م��ع  ب�ل�سراكة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�س�ريع 
ال��ت���ب��ع ل�����وزارة الق��ت�����س���د والذي 
واملبتكرة  الن��سئة  ال�سرك�ت  يدعم 
ع��ل��ى م���دى ث��لث��ة اأي������م ب����دًء من 
دبي  م���رك���ز  امل��ق��ب��ل يف  اأب����ري����ل   8

التج�ري الع�ملي.
الن��سئة  ال�سرك�ت  وي�ستعد ملتقى 
ن��سئة  �����س����رك����ة   500 ل�������س���م 
�سقف  حت��ت  و�سغرية  ومتو�سطة 
واح�������د ل���ت���ح���ظ���ى ب����ه���ت���م����م 20 
يجتمعون  وم�ستثمر  زائ����ر  األ����ف 
املبتكرة  احل����ل����ول  ل����س���ت���ك�������س����ف 
واق�مة  ال���س��ت��ث��م���ري��ة  وال��ف��ر���س 
ال�سراك�ت وتب�دل املعرفة مع رواد 
عدة  امللتقى  يقيم  كم�  الأع���م����ل. 
ال�سرك�ت  فيه�  تتن�ف�س  م�س�بق�ت 
لتمويل  ف���ر����س  ع���ل���ى  ال��ن������س��ئ��ة 

م�س�ريعهم الف�ئزة .
رواد  ي�ستفيد  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���لوة 

كبري  ب�سكل  امل�����س���رك��ون  الأع���م����ل 
الع�مليني،  اخل�����رباء  خ����ربات  م���ن 
التقني�ت  ح����ول  ال������روؤى  وت���ب����دل 
امل�ستقبلية والجت�ه�ت احل�لية يف 
ب�لأدوات  لتزويدهم  يعقد  موؤمتر 
قرارات  ات��خ���ذ  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي 
ع��م��ل ���س��ل��ي��م��ة. ك��م��� ي��ك��رم ملتقى 
ن��سئة  �سرك�ت  الن��سئة  ال�سرك�ت 
ومتو�سطة  ���س��غ��رية  وم��وؤ���س�����س���ت 
وابتك�راتهم  لإجن���زات��ه��م  خمت�رة 
امل���م���ت����زة ل��ت�����س��ج��ي��ع وت���ع���زي���ز روح 

املب�درة.

احلجم. 
ويتمتع اأع�س�ء الربن�مج ب�لعديد 
من املزاي� مب� يف ذلك الت�سهيلت 
والت�سويق،  وال��رتوي��ج  الئتم�نية 
وتخفي�س  املب�سطة،  والإج����راءات 
امل�س�حة  وت��خ�����س��ي�����س  ال���ر����س���وم، 
ت�س�رك  التي  املع�ر�س  يف  املن��سبة 
لعر�س  ب�����خل�����رج  ال����دول����ة  ف��ي��ه��� 
املنتج�ت الوطنية، واإن�س�ء مع�ر�س 
لدعمه�،  م��ت��خ�����س�����س��ة  حم���ل���ي���ة 

والإعف�ء من ال�سم�ن امل�سريف.
الن��سئة  ال�سرك�ت  ملتقى  وميثل 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق�����ل ال���دك���ت���ور اأدي����ب 
العفيفي، مدير الربن�مج الوطني 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�س�ريع 
امل�س�ريع  ملجل�س  التنفيذي  ال��ذراع 
“رواد  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
الن��سئة  وال�������س���رك����ت  الأع�����م������ل 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  وامل�����س���ري��ع 
احل��ج��م ه��ي حم���رك ه���ئ��ل للنمو 
اأول  اأنهم  كم�  وبلدن�.  لقت�س�دن� 
البتك�ر  يكون  عندم�  امل�ستجيبني 
م��ط��ل��وًب��� مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي���ت يف 
حي�تن�  اأو  الأع����م�����ل  اأو  الإدارة 
اليومية. ويعترب ملتقى ال�سرك�ت 
الن��سئة فر�سة ممت�زة لت�سجيعهم 

والحتف�ل ب�إجن�زاتهم ».
واأن�����������س�����ئ ال�����ربن������م�����ج ال���وط���ن���ي 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�س�ريع 
الن��سئة  امل���وؤ����س�������س����ت  ل��ت��م��ك��ني 
احلجم  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
ول����و�����س����ع اأط�������ر ع�����م����ة وم����ب�����دئ 
توفري  اإىل  ت����ه����دف  ت���وج���ي���ه���ي���ة 
اخلربات اللزمة والدعم التقني 
لأ�سح�ب  وال���ت���دري���ب  والإداري 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س���ري��ع 

متخ�س�سة  ع��ر���س  من�سة  اأك����رب 
يف دع�����م ال�������س���رك����ت ال��ن������س��ئ��ة يف 
املنطقة حيث تهدف خللق جم�ل 
تكوينه  يف  ي�������س���رتك  اق���ت�������س����دي 
املح�فظ  وم���دي���ري  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ال�ستثم�رية لإلق�ء نظرة عن كثب 
تبنى  التي  البداعية  الأفك�ر  على 
التكنولوجية  ال�����س��رك���ت  ع��ل��ي��ه��� 
املنفعة  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  ال��ن������س��ئ��ة 

املتب�دلة بني كل الأطراف.
الن��سئة  ال�����س��رك���ت  ملتقى  وي��ع��د 
ح��دًث��� ع���مل��ًي��� ي��ق���م ب���ل��ت��زام��ن مع 
ملتقى ال�ستثم�ر ال�سنوي، املن�سة 
الرائدة املخت�سة بجذب ال�ستثم�ر 
مدن  ومعر�س   ، املب��سر  الأجنبي 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، م��ن�����س��ة ع��ر���س حلول 

املدن الذكية. 
واج��ت��ذب��ت ال��ن�����س��خ��ة ال��ث���ن��ي��ة من 
اأكرث  ال��ن������س��ئ��ة  ال�����س��رك���ت  ملتقى 
من 20،000 م�س�رك من جميع 
اأن���ح����ء ال��ع���مل ، وق���د ل��ع��ب��ت دوًرا 
فع�ًل يف تنظيم تدفق ال�ستثم�رات 
الن��سئة  ال�����س��رك���ت  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 

وال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة.

ينعقد 8 اأبريل املقبل بال�ضراكة مع الربنامج الوطني للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة

ملتقى ال�صركات النا�صئة الثالث يحت�صن 500 �صركة نا�صئة ومتو�صطة و�صغرية

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف 9 اأ�صهر  162
••دبي -وام:

ح���ف��ظ ���س��وق دب���ي ال��ع��ق���ري ع��ل��ى زخ���م ال��ن��م��و م��دف��وع��� بح�لة 
 39802 �سجل  اأن  بعد  واملطورين  امل�ستثمرين  بني  التف�وؤل 
ت�سرف� عق�ري� خلل الفرتة من مطلع الع�م وحتى نه�ية �سهر 
 162 اإىل  الإجم�لية  الت�سرف�ت  قيمة  لت�سل  امل��سي  �سبتمرب 
ملي�ر درهم، بح�سب اأحدث تقرير لدائرة الأرا�سي والأملك. 
اأن  ال��دائ��رة  واأو���س��ح �سع�دة �سلط�ن بطي بن جم��رن مدير ع���م 
اأقره�  التي  احلكيمة  ال�سي��س�ت  بف�سل  حتققت  النت�ئج  ه��ذه 
رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
واحلزم  “ ع�ه اهلل”  ال��وزراء ح�كم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
على  الإم����رة  مك�نة  لرت�سيخ  م��وؤخ��را  �سدرت  التي  التحفيزية 

ا�ستعدادات دبي ل�ستقب�ل معر�س اإك�سبو 2020، جند اأن الأفق 
ال�ستثم�ري يف دبي ينتظر موجة �س�عدة �سيتعزز معه� الطلب 
على الوحدات ال�سكنية وامل�س�ح�ت التج�رية وحتى الأرا�سي يف 
امل�س�ريع اجلديدة. وت�سري الأرق�م ال�س�درة عن اإدارة الدرا�س�ت 
خلل  ا�ستقبل  ال�سوق  اأن  اإىل  ال��دائ��رة  يف  العق�رية  والبحوث 
قيمته�  جت���وزت  مب�يعة   25473 ب�لتقرير  امل�سمولة  الفرتة 
األف   11 ال��ره��ون م��ن  اق��رتب ع��دد  56.6 ملي�ر دره���م، فيم� 
عملية بقيمة زادت على 86 ملي�ر درهم بقليل، بينم� ك�نت هن�ك 
بقيمة  ت�سرف�   3486 عدده�  بلغ  اأخ��رى  فئ�ت  من  ت�سرف�ت 
19.3 ملي�ر درهم. وا�ستقبلت دبي خلل الأ�سهر الت�سعة الأوىل 
م�ستثمرين   21605 به�  ق���م  ا�ستثم�را   27174 ال��ع���م  م��ن 
بقيمة اإجم�لية بلغت نحو 50 ملي�ر درهم لتكون انعك��س� للنمو 

امل�ستدام الذي تنعم به الإم�رة منذ �سنوات حيث يتجلى ذلك من 
امل�ستثمرين من الإم���رات ودول  التنوع اله�ئل يف ق�عدة  خلل 
اأجمع. ويف  العربي والع�مل  التع�ون اخلليجي والوطن  جمل�س 
املجمل، ج�ءت ال�ستثم�رات من 163 جن�سية منه� 16 جن�سية 
عربية و5 جن�سي�ت خليجية، بينم� توزعت اجلن�سي�ت الأخرى 
الب�لغة 142 جن�سية على خمتلف ق�رات الع�مل، يف حني وجد 
عند النظر اإىل اجلن�سي�ت الع�سر الأكرث اإقب�ل على ال�ستثم�ر 
املركز  على  الهنود  م��ع  تن�ف�سوا  الإم�����رات  مواطني  اأن  دب��ي  يف 
الأول ففي الوقت الذي تفوق فيه� الإم�راتيون ب�لقيمة امل�دية 
حلجم ا�ستثم�راتهم بواقع 9.4 ملي�ر درهم هي قيمة 4112 
ا�ستثم�را وجد اأن الهنود اأجروا 4676 ا�ستثم�را و�سلت قيمته� 

اإىل 8.6 ملي�ر درهم.

النت�ئج  “مل�سن�  واأ���س���ف  ال�ستثم�رية.  الوجه�ت  اأف�سل  ق�ئمة 
الإيج�بية التي متخ�ست عن هذه القرارات، حيث �س�دت م�س�عر 
الطم�أنينة بني خمتلف الأطراف ذات ال�سلة يف ال�سوق، و�ستظل 
اأ�سداوؤه� الإيج�بية ترتدد على املديني الق�سري واملتو�سط من 
ال�ستخدام  لأغ��را���س  ال�سراء  على  جديدة  فئ�ت  اإق��ب���ل  خ��لل 
اقرتابن� من  اب��ن جم��رن: مع  وق���ل  ال�ستثم�ر«.  اأو  ال�سخ�سي 
من  امل��زي��د  ع��ن  ال�سوق  يك�سف  اأن  نتوقع   ،2018 ال��ع���م  نه�ية 
املزاي� ال�ستثم�رية خ��سة يف ظل وجود املن�ف�سة بني امل�ستثمرين 
الأموال  روؤو���س  دبي ل�ستقط�ب  تعلنه� حكومة  التي  واحلوافز 
ال�سرتاتيجية.  خططه�  يف  قدم�  امل�سي  على  ت�س�عده�  التي 
البنية  م�����س���ري��ع  ب��ع�����س  اك��ت��م���ل  ذل���ك  اإىل  اأ���س��ف��ن���  واإذا  وت���ب��ع 
التحتية التي مت الإعلن عنه� يف الأعوام القليلة امل��سية لدعم 

خالل فعاليات اأ�ضبوع جيتك�ش التقني

�صوق اأبوظبي للأوراق املالية يطلق من�صته الرقمية اجلديدة »�صهمي« 
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإط�ر �سعيه لتحقيق حتول جذري ونقلة نوعية يف طريقة 
بتجربتهم،  والرت��ق���ء  املتع�ملني  جلميع  اخل��دم���ت  تقدمي 
الرائد  امل���يل  ال�سوق  امل�لية،  ل���لأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأط��ل��ق 
“�سهمي”  اجلديدة  املتك�ملة  الرقمية  من�سته  املنطقة،  يف 
امل�ستثمرين  ل�سريحة  رق��م��ي��ة   خ��دم���ت  بتوفري  واخل������س��ة 
الأف���راد. وج���ء ه��ذا الإط��لق خ��لل م�س�ركة �سوق اأبوظبي 
 2018 اأ�سبوع جيتك�س للتقنية  ل��لأوراق امل�لية يف فع�لي�ت 

�سمن جن�ح حكومة اأبوظبي. 
وج�ء تطوير �سوق اأبوظبي للأوراق امل�لية 
لإدارة  “�سهمي”  ملب�درة املن�سة الرقمية 
علق�ت العملء واأمتتة خدم�تهم ، وفق  
الرئي�سية  الأنظمة  تك�ملية  بني  من�سة 
يف ال�سوق  مع حزمة من مب�درات حكومة 
اأبوظبي الرقمية كمب�درة  الدخول الذكي 
واحلكومة املتك�ملة بهدف حتقيق حتول 
تقدمي  طريقة  يف  نوعية  ونقلة  ج��ذري 
املتع�ملني  جلميع  احلكومية  اخل��دم���ت 
منظومة  وف����ق  ب��ت��ج��رب��ت��ه��م  والرت����ق�����ء 
وال�سرية  ال����دق����ة  ع����ل���ي���ة  م��ع��ل��وم���ت��ي��ة 
من�سة  لت�سكل  “�سهمي”  ت��ط��وي��ر  ومت 
متك�ملة لتقدمي اخلدم�ت للم�ستثمرين، 

ل�سوق  الإل��ك��رتوين  ك�ملوقع  اخل��دم��ة،  قنوات  وع��رب خمتلف 
الن�فذة  اإىل  ب�لإ�س�فة   ، الذكي  اله�تف  وتطبيق  اأبوظبي، 
التقدم بطلب  اإمك�نية  للمتع�مل  يتيح  الذي  الأم��ر  الذكية، 
اخلدمة  يف اأي وقت ومن اأي مك�ن بدون احل�جة اإىل زي�رة 
اأبوظبي للأوراق  �سوق  اأعلن  و  العملء. كم�  مك�تب خدمة 
اعتم�د  جيتك�س  اأ���س��ب��وع  يف  م�س�ركته  م��ع  ب�لتزامن  امل���ل��ي��ة 
اجلمهور  مع  تع�ملته  جميع  يف  الم�راتية  الهوية  بط�قة 
بحيث يكون رقم امل�ستثمر حل�ملي بط�قة الهوية الم�راتية 
من مواطنني ومقيمني هو رقم الهوية املكون من 15 خ�نة.    
اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�س  البلو�سي،  را���س��د  واأك���د 
وتبني  لتطوير  ال�سعي  على  ال�سوق  حر�س  امل�لية  ل���لأوراق 
الأوراق  اأ�سواق  تقني�ت رقمية متخ�س�سة يف جم�ل خدم�ت 
املتن�مية  املتطلب�ت  لتلبية  والرقمية،  الإلكرتونية  امل�لية 
للمتع�ملني وامل�ستثمرين، ومب� يتوافق مع اأف�سل املم�ر�س�ت 
الع�ملية وتوجه�ت حكومة اأبوظبي يف التحول الرقمي. وق�ل 
املتك�ملة  ال��رق��م��ي��ة  ’�سهمي‘  من�سة  “�ستدعم  ال��ب��ل��و���س��ي: 
وحتقق  للم�ستثمرين،  اجل���ودة  ع�لية  ب��ي���ن���ت  ق���ع��دة  ب��ن���ء 
الربط والتك�مل مع خمتلف اجله�ت احلكومية، وذلك من 
تقدمي  يتطلب  ل��ن  اإذ  املتك�ملة،  احلكومة  منظومة  خ��لل 
واأ�س�ف  امل�ستثمرين.«  قبل  من  الورقية  الوث�ئق  من  املزيد 
البلو�سي: حر�س �سوق اأبوظبي للأوراق امل�لية يف ت�سميمه 
توفري  امل�ستثمرين عرب  بتجربة  الرتق�ء  على  املن�سة  لهذه 
واح��د متك�مل  بنظ�م  املتع�ملني  وت��زوي��د  م��وح��دة،  خ��دم���ت 
الب�سري  التدخل  من  يقلل  مم�  اليومية،  عملي�تهم  لإدارة 
وخ�سو�سية  �سرية  من  ويعزز  اخلدم�ت،  تقدمي  ل�ستكم�ل 
ل���لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  وت��وف��ر من�سة  املتع�ملني.  ب��ي���ن���ت 
ع��دي��دة يف  خ��دم���ت  “�سهمي”   املتك�ملة  ال��رق��م��ي��ة  امل���ل��ي��ة 
مقدمته� اإ�سدار رقم م�ستثمر وحتديث البي�ن�ت واملعلوم�ت 
امل�لية،  الأوراق  حتويل  ج�نب  اإىل   ، ب�مل�ستثمرين،  اخل��سة 

واأف�د  امل�ستثمر   مبحفظة  متعلقة  خمتلفة  تق�رير  واإ�سدار 
البلو�سي: حقق �سوق اأبوظبي للأوراق امل�لية خطوات نوعية 
اإط�ر  التحول الرقمي، وت�أ�سي�س  املتوا�سلة نحو  يف م�سريته 
بتداولت  اخل��سة  املعلوم�ت  لتكنولوجي�  متك�مل  ت�سغيلي 
ب��ج��ودة وك��ف���ءة اخلدم�ت  ب��ه��دف الرت��ق���ء  امل���ل��ي��ة،  الأوراق 
�سواء،  ح��د  على  واملتع�ملني  امل�ستثمرين  م��ن  لكل  املقدمة 
املبتكرة  التقني�ت  اأف�����س��ل  توظيف  ع��رب  جتربتهم  وت��ع��زي��ز 
التي تت�سم ب�لكف�ءة وال�سرعة وال�ستب�قية، مم� يوفر الوقت 
واجل��ه��د ويحقق اأع��ل��ى درج����ت الأم����ن ع��رب ت��ف���دي عملي�ت 

التزوير عند طلب الوث�ئق.
وي����داأب ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����لأوراق امل�لية 
الرقمية يف جم�ل  على تطوير خدم�ته 
ت�سميمه�  مت  وال���ت���ي  امل����ل���ي���ة،  الأوراق 
يف  املت�س�رع  النمو  مع  لتتواءم  خ�سي�س�ً 
والربجمي�ت  امل��ع��ل��وم���ت  تقنية  جم����ل 
اإذ  امل���ل��ي��ة،  الأوراق  لأ����س���واق  ال��رق��م��ي��ة 
خدمة  يف  البلوك  تقنية  ال�سوق  يوظف 
اجلمعي�ت  يف  الإل���ك���رتوين  “الت�سويت 
الأوىل من  ت��ع��د  ���س���ب��ق��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة، يف 
ال�سرق  منطقة  يف  م����يل  ل�����س��وق  ن��وع��ه��� 
الأو����س���ط و���س��م���ل اأف��ري��ق��ي���، ، ك��م��� وقع 
ال�سوق يف بداية هذا الع�م مذكرة تف�هم 
مع جمعية الت�س�لت امل�لية الع�ملية بني 
والقيد  الإي���داع  �سرك�ت  كربي�ت  من  و7  »�سويفت«  البنوك 
اأ���س�����س للعمل امل�����س��رتك يف جم�ل  امل��رك��زي ال��ع���مل��ي��ة ل��و���س��ع 
وتع�ملت  التداول  عملي�ت  يف  ت�سني  البلوك  تقنية  تطبيق 
اأ�سواق روؤو�س الأموال، اإىل ج�نب توقيع ال�سوق موؤخراً على 
»اإكويت�سني«  امل�لية  التكنولوجي�  �سركة  مع  �سراكة  اتف�قية 
التي  العمل  جمموعة  ع�سوية  اإىل  مبوجبه�  ين�سم  والتي 
تقني�ت  تطبيق  جم����لت  تطوير  ب��ه��دف  ال�سركة،  اأ�س�سته� 
الأ�سواق  كف�ءة  تعزيز  و  ت�سني  البلوك  الرقمية  التع�ملت 
بج�ئزة  ف�ز  قد  امل�لية  ل��لأوراق  اأبوظبي  �سوق  وك���ن  امل�لية. 
البور�سة الأكرث ابتك�را على م�ستوى اخلليج العربي يف ع�م 
ف�ين�ن�س  »ك�بيت�ل  موؤ�س�سة  �سنوي�ً  متنحه  وال��ذي   ،2015
حققه�  التي  الكبرية  ل��لإجن���زات  تقديرا  اإنرتن��سيون�ل«، 
الفوز  وج���ء  البتك�ر.  �سعيد  على  امل��سية  ال�سنوات  خ��لل 
ب���جل���ئ��زة مب��ث���ب��ة ت���أك��ي��د ع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��� ال�سوق 
العديد  اإط�����لق  م���ن خ����لل  الب���ت���ك����ر  ي����زال يف جم�����ل  ول 
بتطوير  النه�ئية  ح�سيلته�  يف  اأ�سهمت  التي  امل��ب���درات  من 
املقدمة  اخلدم�ت  اأو  ب�لتداول  اخل��سة  �سواء  العمل  اآلي�ت 
اإىل  الإ����س����رة  جت��در  ع����م.   ب�سكل  وال�����س��رك���ت  للم�ستثمرين 
قط�ع  يف  املع�ر�س  اأه��م  من  يعد  للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع  اأن 
الأو�سط  ال�سرق  والت�س�ل يف منطقة  املعلوم�ت  تكنولوجي� 
اأفريقي�، ويعترب من�سة مث�لية للحوار مع اخلرباء  و�سم�ل 
يف جم���ل التقني�ت وت��ب���دل اخل��ربات وامل��ع���رف ح��ول اأحدث 
الرقمية.  واخل���دم����ت  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت 
للتعريف  ه���م��ة  ف��ر���س��ة  للتقنية  جيتك�س  اأ���س��ب��وع  وي�سكل 
فر�سة  يتيح  كم�  الرقمي،  التحول  يف  احلكومية  ب�جلهود 
ه�مة للتوا�سل مع خمتلف ال�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت الع�ملة يف 
تب�دل اخل��ربات والطلع  الع�م واخل��س بهدف  القط�عني 
على اأحدث التقني�ت يف جم�ل تقدمي اأف�سل اخلدم�ت امل�لية 

واأكرثه� كف�ءة. 

حتت مظلة حكومة اأبوظبي الرقمية

جمل�ض اأبوظبي للجودة واملطابقة ي�صارك  يف فعاليات اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية 2018
التي مير به�، وحتديث ح�لة م� مت 
اجن�زه ، كم� ميكن لك�فة املتقدمني 
التوا�سل مع امل�ست�س�رين والق�ئمني 
ذات  ا�ستف�س�رات  لأي  البوابة  على 
�سلة. كم� اأعلن املجل�س عن حتديثه 
الر�سمي  الإل�����ك�����رتوين  ل��ل��م��وق��ع 
اخل��������س ب���ه وال�����ذي ي��ح��ت��وي على 
الإلكرتونية  اخل��دم���ت  جمموعة 
املط�بقة  ك��خ��دم���ت  يقدمه�  ال��ت��ي 
واملختربات وجودة وم�نع وغريه�، 
الأن�سطة  ك���ف��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  م��ع 

اخل��سة ب�ملجل�س.
جمل�س  اأن  ب�����ل����ذك����ر  واجل�����دي�����ر 
ت�أ�س�س  واملط�بقة  للجودة  اأبوظبي 
ممكن�ً  ل���ي���ك���ون   2009 ع�������م  يف 
اإم�������رة  ل���ل���ج���ه����ت ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 
ال�س�درات  ول��رف��ع ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي، 
واملنتج�ت املتداولة حملي�ً، وتعزيز 
ثق�فة اجلودة، والتنمية ال�سن�عية، 
وال��ت��ن���ف�����س��ي��ة، و���س��لم��ة امل��ن��ت��ج من 
لو�سع  امل��ن��ظ��م��ني  مت���ك���ني  خ�����لل 
وتنفيذ �سلمة املنتج�ت واملق�يي�س 
كم�  امل��ط���ب��ق��ة.  وب��رام��ج  الق�نونية 
للجودة  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ي���ح���دد 
التوجيهية  امل����ب�����دئ  وامل���ط����ب���ق���ة 
املنتج�ت  اأن  من  للتحقق  واملع�يري 
امل�سنعة واملتداولة يف الإم�رة تتفق 
مع اأعلى مع�يري ال�سلمة واجلودة 

واملط�بقة.

الفنية التي يقدمه� املجل�س.
وبهذا املن��سبة، ق�ل �سع�دة الدكتور 
الع�م  الأم��ني  الكعبي  ه��لل حميد 
ل��ل��م��ج��ل�����س : ت����أت���ي م�����س���رك��ت��ن��� يف 
اأ�سبوع جيتك�س للتقنية حتت مظلة 
مت��سي�ً  الرقمية،  اأبوظبي  حكومة 
اإىل حتقيق  ال��رام��ي��ة  م��ع ج��ه��ودن��� 
روؤية املجل�س ال�س�عية اإىل الرتق�ء 
ب�لبنية التحتية للجودة وامل�س�همة 
يف متكني اإم�رة اأبوظبي من التميز 
الأهداف  مع  يتم��سى  ومب���  ع�ملي�ً، 
التي و�سعته� خطة اأبوظبي يف بن�ء 
ومنفتح  م�ستدام  تن�ف�سي  اقت�س�د 
هذه  خ��لل  م��ن  نعمل  لهذا  ع�ملي�ً، 
ب�لربامج  التعريف  على  امل�س�ركة 
والنظم الرقمية املطبقة يف املجل�س 
وت�سهيل  حت�سني  يف  ت�س�هم  والتي 
احلكومية  والإج�����راءات  اخل��دم���ت 
وت�����ط�����وي�����ر وحت���������س����ني مم����ّك����ن�����ت 
والت�س�ل،  امل��ع��ل��وم���ت  تكنولوجي� 
مع  التوا�سل  تعزيز  اإىل  ب�لإ�س�فة 

ك�فة �سرائح املجتمع.
اإطلقن�  اإن  ال���ك���ع���ب���ي:  واأ������س������ف 
ي�أتي  ال��رق��م��ي��ة  “جودة”  ل��ب��واب��ة 
حلول  ت��ق��دمي  اإىل  �سعين�  اإط����ر  يف 
ومريحة  واآم��ن��ة  وب�سيطة  �سريعة 
واملهتمني  امل�سلحة  لأ�سح�ب  تتيح 
بفع�لية  م��ن خ��دم���ت��ن���  ال���س��ت��ف���دة 
تت�سمن  ال��ب��واب��ة  اأن  ح��ي��ث  اأك����رث، 

املبتكرة  واحللول  التقني�ت  اأح��دث 
خمتلف  ت��ق��دمي  ع��م��ل��ي��ة  لتب�سيط 
اخل����دم�����ت وم��ت���ب��ع��ت��ه��� م���ن طلب 
وفق�ً  امل�ستندات  ومراجعة  اخلدمة 

لأعلى امل�ستوي�ت.
وت��وف��ر ال��ب��واب��ة ال��رق��م��ي��ة خدم�ت 
الت�لية:  الرئي�سة  الفنية  املجل�س 
املنتج�ت،  م��ط���ب��ق��ة  ���س��ه���دات  م��ن��ح 
الأنظمة  مط�بقة  ���س��ه���دات  وم��ن��ح 
والأفراد، وخدم�ت معهد الإم�رات 
ومع�يرة  القي��س  يف  للمرتولوجي� 
املرتولوجي�  وخ���دم����ت  الأج���ه���زة، 
تقييم  هيئ�ت  وت�سجيل  الق�نونية، 
امل���ط����ب���ق���ة. ك���م���� ت���ع���م���ل ال���ب���واب���ة 
الرقمية وب�سكل تلق�ئي على اإر�س�ل 
بريد اإلكرتوين اإىل ك�فة امل�سجلني 
على  لط����لع����ه����م  وامل����ت����ق����دم����ني، 
واملراحل  ال��ط��ل��ب  اإجن�����ز  خ��ط��وات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للجودة  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  اأع���ل���ن 
بتطوير  املعنية  اجلهة  واملط�بقة، 
البنية التحتية للجودة يف اأبوظبي، 
اأ�سبوع جيتك�س  يف  م�س�ركته  خلل 
مظلة  حت�����ت   2018 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
ح��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي ال��رق��م��ي��ة، عن 
البوابة  “جودة”  مل��وق��ع  اإط���لق���ه 
خدم�ت  ك�فة  جتمع  التي  الرقمية 
ال���ف���ن���ي���ة، وت�������س���ه���ل على  امل���ج���ل�������س 
خدم�ت  اإىل  ال��و���س��ول  املتع�ملني 
احل�سول  طلب�ت  وتقدمي  املجل�س 
خلله�،  من  املجل�س  خدم�ت  على 
�سهولة مت�بعة  اإىل خ��سية  اإ�س�فة 

ح�لة الطلب�ت املقدمة.
الرقمية  ال���ب���واب���ة  ت�����س��م��ي��م  ومت 
“جودة” بطريقة متكن املتع�ملني 
من احل�سول على خدم�ت املجل�س 
“جودة”  يقدم  حيث  �سهل،  ب�سكل 
�سرح�ً تف�سيلي�ً خلطوات الت�سجيل 
يف النظ�م وتقدمي طلب�ت احل�سول 
املجل�س ملختلف فئ�ت  على خدم�ت 
م�سنعني،  م��ن  امل�سلحة  اأ���س��ح���ب 
وم�����وردي�����ن، وم�������س���دري���ن، وجت�����ر 
جتزئة وجملة، اإ�س�فة اإىل تو�سيح 
املطلوبة  ال��وث���ئ��ق  حت��م��ي��ل  كيفية 
وا�ستكم�له  الطلب  ح�لة  ومت�بعة 
اخلدم�ت  خمتلف  من  لل�ستف�دة 

ال�صارقة«  »م�صاحة  وف��د 
ي��ط��ل��ع ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة 
املدن تخطيط  يف  اليابانية 

•• ال�صارقة -وام:

اخ���ت���ت���م وف������د م���ه���ن���د����س���ي دائ������رة 
ب�ل�س�رقة  وامل�����س���ح��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ت�أتي  وال��ت��ي  ال��ي���ب���ن  اإىل  زي����رت���ه 
املم�ر�س�ت  اأف�����س��ل  ب��رن���م��ج  �سمن 
ل��ت��خ��ط��ي��ط امل������دن ب����ل���ت���ع����ون مع 
موؤ�س�سة ال�س�رقة لتطوير القدرات 

“تطوير«.
واط����ل����ع ال����وف����د، خ�����لل ال����زي�����رة 
التخطيط  مكتب  ت�سمنت  ال��ت��ي 
على  طوكيو،  للع��سمة  العمراين 
املنظومة التخطيطية والتق�سيم�ت 
الأرا�سي،  وا�ستعم�لت  التنظيمية 
اإ�س�فة اإىل املوؤثرات املب��سرة لتلك 
منه�  البيئية  وخ������س��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
الغ�زات  لتقليل  املتبعة  والأ�س�ليب 

ال�س�رة يف جو املدينة.
ال�سوؤون  وزارة  ال���وف���د  زار  ك��م��� 
تعنى  التي  والت�س�لت  الداخلية 
املعلوم�تية  امل��ن��ظ��وم��ة  ب��ت��ك���م��ل 
جلميع اجله�ت احلكومية ودعمه� 
اأعلى م�ستوي�ت احلوكمة  لتحقيق 

الإلكرتونية.
وا�ستعر�س الوفد اخلطة اجل�رية 
جمتمع�  الي�ب�ن  جمتمع  لي�سبح 
يتطلبه  وم������  الذك�ء”  “ف�ئق 
ه��ذا ال��ه��دف م��ن ق��واع��د للبي�ن�ت 
خمتلف  على  م�س�ركته�  واأ�س�ليب 

امل�ستوي�ت.

ور�صة عمل بدبي لتعزيز تناف�صية امل�صدرين
•• دبي -وام:

عقدت �سركة الحت�د لئتم�ن ال�س�درات ب�لتع�ون مع غرفة جت�رة و�سن�عة دبي ور�سة عمل لل�سرك�ت التي تتخذ من 
اإم�رة دبي مقراً له� وخ��سة ال�سرك�ت الع�ملة يف جم�ل الت�سدير حول الدعم الذي حتت�ج اإليه للمن�ف�سة يف الأ�سواق 
يواجهه�  التي  للتحدي�ت  الفهم  من  مزيد  ب�كت�س�ب  ال�س�درات  لئتم�ن  للحت�د  العمل  ور�سة  و�سمحت  الع�ملية. 

امل�سدرين اليوم، ويف نف�س الوقت تطوير وتقدمي حلول للم�س�عدة يف احلد من املخ�طر التج�رية والت�سديرية.
ح�سر الور�سة م��سيمو ف�ل�سيوين الرئي�س التنفيذي ل�سركة الحت�د لئتم�ن ال�س�درات وعدد من كب�ر امل�سوؤولني 
من ال�سركة ب�لإ�س�فة اإىل ممثلني عن ال�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت الع�ملة يف دبي واملتخ�س�سة يف قط�ع �سن�عة وجت�رة 

الأغذية.
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الفجر الريا�ضي

اأجرت اللجنة املنظمة مرا�سم قرعة الن�سخة ال�س�د�سة 
من “دورة ال�سيخة هند للألع�ب الري��سية لل�سيدات” 
الدورة الأكرب من نوعه� التي تق�م بتوجيه�ت من �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
حرم  رع�ية  وحتت  الري��سي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي 
�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي “رع�ه 
اهلل” �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم 
وتنظمه� جلنة املراأة والري��سة مبجل�س دبي الري��سي 

خلل الفرتة من 16 اإىل 30 اأكتوبر 2018.
اخلمي�س  ظهر  اأقيمت  ال��ت��ي  القرعة  نت�ئج  واأ���س��ف��رت 
ب��ح�����س��ور ع�����دد م����ن م��ن�����س��ق���ت ومم���ث���ل���ي الحت��������دات 
والكرة  ال�سلة  ك��رة  ب��ط��ولت  امل�����س���رك��ة يف  وامل��وؤ���س�����س���ت 
الط�ئرة وكرة اليد، عن توزيع الفرق على جمموع�ت 
متوازنة، واأوقعت قرعة بطولة الكرة الط�ئرة فرق كًل 
من: هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي )دي��وا(، والقي�دة الع�مة 
فيم�  الأوىل،  املجموعة  يف  دب��ي  وبلدية  دب��ي،  ل�سرطة 
الطرق  هيئة  م��ن:  ك��ًل  ف��رق  الث�نية  املجموعة  �سمت 

واملوا�سلت، حم�كم دبي، والني�بة الع�مة.
وامل��وا���س��لت مع  ال��ط��رق  ف��ري��ق هيئة  ل��ق���ء  و�سيد�سن 
ال�س�عة  يف  البطولة  من�ف�س�ت  الع�مة  الني�بة  فريق 
اأك��ت��وب��ر وذل����ك �سمن  ال��راب��ع��ة م�����س���ء الأرب����ع�����ء 17 
هيئة  فريق  مب�راة  تليه�  الث�نية،  املجموعة  من�ف�س�ت 
كهرب�ء ومي�ه دبي مع فريق بلدية دبي �سمن من�ف�س�ت 

املجموعة الأوىل يف ال�س�عة ال�س�د�سة م�س�ء. 
ويف من�ف�س�ت بطولة كرة اليد، تق�م املب�راة الأوىل بني 
فريق الني�بة الع�مة مع فريق هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي 

يف ال�س�عة ال�س�د�سة م�س�ء الأربع�ء 17 اأكتوبر.
الني�بة  ف��رق  ج���ءت  ال�سلة  ك��رة  بطولة  من�ف�س�ت  ويف 
وهيئة  بدبي  واملوا�سلت  الطرق  وهيئة  بدبي  الع�مة 

�سمت  فيم�  الأوىل،  املجموعة  يف  ودو  ب��دب��ي،  ال�سحة 
دبي،  وم��ي���ه  كهرب�ء  هيئة  م��ن  ك��ًل  الث�نية  املجموعة 

بلدية دبي، والقي�دة الع�مة ل�سرطة دبي.
وتق�م املب�راة الأوىل يف ال�س�عة الرابعة ع�سر يوم 17 
اأكتوبر الأربع�ء، حيث يلتقي فريق هيئة كهرب�ء ومي�ه 
تق�م  دبي، فيم�  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  دبي مع فريق 
الأوىل بني  اأكتوبر مب�راتني جتمع   18 يوم اخلمي�س 
فريق الني�بة الع�مة مع فريق دو، والث�نية جتمع بني 
هيئة  فريق  بدبي مع  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  فريق 

ال�سحة بدبي.
الني�بة  م��ن:  ك��ًل  ف��رق  ال�سلة  ك��رة  وي�س�رك يف بطولة 
وهيئة  بدبي،  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  بدبي،  الع�مة 
فرق  �سمن  ل��لت�����س���لت،  دو  موؤ�س�سة  ب��دب��ي،  ال�سحة 

املجموعة الأوىل، فيم� ت�سم املجموعة الث�نية كًل من 
الع�مة ل�سرطة دبي،  القي�دة  هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي، 

بلدية دبي.
ري��س�ت   10 ال����دورة  م��ن  ال�س�د�سة  الن�سخة  وت�سم 
الهيئ�ت  منت�سب�ت  فيه�  تتن�ف�س  وف���ردي���ة  ج��م���ع��ي��ة 
احلكومية  و�سبه  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س���ت  وال���دائ���رات 
الط�ئرة،  الكرة  ال�سلة،  كرة  هي:  والأل��ع���ب  واخل��سة، 
كرة اليد، ال�سب�حة، الدراج�ت الهوائية، �سب�ق الطريق، 

ال�سطرجن، الري�سة الط�ئرة، البولينغ، وكرة الط�ولة.
الهوائية فع�لي�ت  الدراج�ت  وتد�سن من�ف�س�ت بطولة 
ال����دورة ح��ي��ث ت��ق���م ي���وم ال��ث��لث���ء 16 اأك��ت��وب��ر والتي 
وتق�م  كيلومرًتا   16 مل�س�فة  امل�س�رك�ت  فيه�  تت�س�بق 
الري��سي، فيم� تنطلق من�ف�س�ت  ال�سب�  يف م�سم�ر ند 

كرة اليد والكرة الط�ئرة يف ال�س�عة الرابعة م�س�ء يوم 
يف  �ست�رز  بن�دي  املغط�ة  ب�ل�س�لة  اأكتوبر   17 الأربع�ء 

منطقة املزهر.
الري�سة  ال�سلة وبطولة  وتنطلق من�ف�س�ت بطولة كرة 
اأكتوبر   18 الط�ئرة وبطولة ال�سطرجن يوم اخلمي�س 
ح��ي��ث ت��ق���م ال�����س��ل��ة وال��ري�����س��ة يف ن�����دي ���س��ت���رز، وتق�م 
ال�سطرجن يف ن�دي دبي لل�سطرجن والثق�فة، كم� تق�م 
م��ن���ف�����س���ت ب��ط��ول��ة ���س��ب���ق ال��ط��ري��ق 3000 م��رت يوم 
ال�سبت 20 اأكتوبر يف م�سم�ر الورق�ء للجري بحديقة 
وت��ن��ط��ل��ق من�ف�س�ت  اأ�����س����واق،  م��رك��ز  م��ق���ب��ل  ال���ورق����ء 
تق�م  حيث  اأكتوبر   22 الث��ن��ني  ي��وم  البولينغ  بطولة 
من�ف�س�ت  ت��ق���م  كم�  للبولينغ،  ال���دويل  دب��ي  م��رك��ز  يف 
م�سبح  يف  اأك��ت��وب��ر   27 ال�سبت  ي���وم  ال�سب�حة  ب��ط��ول��ة 

جميع  املنظمة  اللجنة  ودعت  الري��سي.  الو�سل  ن�دي 
مت  حيث  ال�سيقة،  املن�ف�س�ت  ومت�بعة  للح�سور  الن�س�ء 
الفرتة  خ��لل  املن�ف�س�ت  جميع  اإق���م��ة  م��وق��ع  حت��دي��د 
املوظف�ت  عمل  اأوق����ت  م��ع  تتع�ر�س  ل  حتى  امل�س�ئية 
اللعب�ت  ت�ستطيع  ولكي  اجلمهور،  اأو  امل�س�رك�ت  من 
واجلمهور احل�سور وامل�س�ركة يف املن�ف�س�ت دون احل�جة 

اإىل التغيب اأو اخلروج املبكر من العمل.
وتعد دورة ال�سيخة هند فر�سة لتعزيز اأوا�سر التع�ون 
والتلقي فيم� بني الدوائر والهيئ�ت احلكومية، وهي 
اأي�س� فر�سة لتعزيز القدرات الري��سية لدى املوظف�ت 
وزي�دة اهتم�م الدوائر احلكومية بري��سة املراأة، كم� اأن 
جتمع املوظف�ت من خمتلف اجلن�سي�ت والأعم�ر حتت 
ويعك�س  الإم���رات��ي  املجتمع  تلحم  يعزز  واح��د  �سقف 

ال�سورة الزاهية بتتويج ن�س�ئه، ك�أ�سعد ن�س�ء الأر�س.
الدوري  بنظ�م  اجلم�عية  الري��س�ت  من�ف�س�ت  وتق�م 
من دور واحد تتن�ف�س يف الفرق �سمن اأربع جمموع�ت 
ليت�أهل الفريقني الأول والث�ين من كل جمموعة اإىل 
الأدوار النه�ئية التي تق�م فيه� املن�ف�س�ت بنظ�م خروج 
املغلوب، بينم� تق�م من�ف�س�ت الري��س�ت الفردية ح�سب 
نظ�م املطبق يف امل�س�بق�ت الر�سمية لحت�د كل ري��سة، 
فيم� تق�م من�ف�س�ت �سب�ق الطريق والدراج�ت الهوائية 
على �سكل �سب�ق واحد ح�سب م� حتدده اللوائح الفنية 

لكل الري��ستني. 
وح��ق��ق��ت ال����دورة جن���ح��� ت��ل��و الآخ����ر خ���لل  ال�سنوات 
تقدمه  مل�  الع�م،  الهتم�م  ت�ستقطب  وم�زالت  امل��سية، 
وحُتدث  املوظف�ت  نحو  تتوجه  وم��ب���درات  ب��رام��ج  م��ن 
مميزاته�  اأه��م  وم��ن  لديهن،  املطلوب  الإيج�بي  الأث��ر 
البدين  والن�س�ط  الري��سة  ب�أهمية  امل��وظ��ف��ة  توعية 
والأ�سرية  الوظيفية  ان�سغ�لته�  رغ��م  امل����راأة  ل�سحة 
املوؤ�س�س�ت  اأ�سلوب حي�ة، ولقد �س�همت  و�سرورة جعله� 
يف دعم جهود جلنة ري��سة املراأة مبجل�س دبي الري��سي 
امل��سية من هذه  الن�سخ  املميزة يف  امل�س�ركة  من خلل 

الدورة.
و�سهدت من�ف�س�ت الن�سخة الأوىل من الدورة م�س�ركة 
من  موؤ�س�سة   13 مثلن  موظف�ت  من  لعبة   166
الث�نية  الن�سخة  �سهدت  فيم�  دب��ي،  حكومة  موؤ�س�س�ت 
موؤ�س�سة،   16 260 موظفة مثلن  اأك��رث من  م�س�ركة 
وو�سل عدد امل�س�رك�ت يف ال��دورة الث�لثة اإىل اأكرث من 
20 موؤ�س�سة،  92 فريق ومثلن  �سكلن  400 موظفة 
اإىل  ال��راب��ع��ة  الن�سخة  امل�����س���رك���ت يف  ع��دد  و���س��ل  فيم� 
امل�س�رك�ت  25 موؤ�س�سة، وو�سل عدد  لعبة من   558
685 لعبة من 32 موؤ�س�سة  يف الن�سخة امل��سية اإىل 

حكومية و�سبه حكومية وخ��سة.

3 و1  خطف ق�رب� فريق �سرطة دبي 
اجلولة  �سب�ق  من�ف�س�ت  يف  الأ���س��واء 
ل���ق���وارب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  م����ن  الأوىل 
والذي  ق��دم���   30 املحلية  التجديف 
للري��س�ت  ال���دويل  دب��ي  ن����دي  نظمه 
اأم�����س اجلمعة  م��ن  اأول  ي��وم  البحرية 
�سمن روزن�مة ال�سب�ق�ت البحرية يف 

املو�سم الري��سي 2019-2018.
وح�������س���ل ق�����رب����� ����س���رط���ة دب�����ي 3 و1 
اإ�سم�عيل  حم��م��د  ال���ن���وخ���ذة  ب��ق��ي���دة 
م�سموم الفل�سي على املركزين الأول 
الث�ين يف اجلولة  ال�سوط  والث�ين يف 
وحمل  الأول  ���س��وط��ني  ���س��ه��دت  ال��ت��ي 
بلون  ومت��ي��ز  وال���ث����ين  الأزرق  ال��ل��ون 
عم�ن  الق�رب  ك�ن  الأزرق حيث  العلم 
الري��سية  ال�سئون  ل��وزارة  الت�بع   44
وبقي�دة  ال�سقيقة  ع��م���ن  �سلطنة  يف 
النوخذة حميد �س�مل البحري قد توج 

بطل لل�سوط الأول الأبي�س.
وح��ق��ق ال�����س��ب���ق ال��ك��ب��ري جن���ح��� لفت� 
حيث  معطي�ت  ع��دة  يف  جت�سد  وكبري 
اأقيم وللمرة الأوىل يف قن�ة دبي امل�ئية 
الواجهة البحرية ال�سي�حية اجلديدة 
يف قلب دبي الن�ب�س وانطلق ب�لقرب 
الع�مل  يف  مربع  م��رت  كيلو  اغلي  م��ن 
نحو خط النه�ية ب�لقرب من حممية 

)خور دبي للحي�ة الربية(.
40 ق�رب�  الكبرية  التظ�هرة  وجمعت 
فردا   400 ع��ن  يزيد  م���  متنه�  على 
واأطقم جريرة  �سكونيني  نواخذة  من 
داخ�����ل م���ي����ه ق���ن����ة دب����ي امل���ئ��ي��ة حيث 
ال��ظ��ه��رية ونزلوا  ب��ع��د  م���ن  جت��م��ع��وا 
م��ب��ك��را اإىل ع��ر���س م��ي���ه اخل��ل��ي��ج من 
اج����ل ال��ت��ح�����س��ري ل��لن��ط��لق��ة حيث 

توزيع  على  املنظمة  اللجنة  حر�ست 
الع�دة  ج��رت  كم�  �سوطني  على  العدد 
م��ن اج���ل اإجن�����ح ال��ت��ظ���ه��رة وو�سعت 
����س���واب���ط ج���دي���دة ���س��ه��ل��ت م���ن جن�ح 
النطلقة  اإج��������راءات  ع���رب  احل�����دث 

بتثبت مرف�أ موؤقت للر�سو.
وجمع ال�سوط الأول )اللون الأبي�س( 
اللقب  على  بقوة  تن�ف�ست  ق�رب�   20
يف  الأ�سق�ء  تفوق  البداية  من  وو�سح 
ق�رب عم�ن 44 بقي�دة النوخذة حميد 
بتفوق  اأن  ا���س��ت��ط���ع  وال����ذي  ال��ب��ح��ري 
خط  اإىل  اأول  وي�سل  من�ف�سيه  على 
مزاحم  ال��ق���رب  ع��ل   متفوق�  الن�هية 
�سعود  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  مل���ل��ك��ه   70
النوخذة  وبقي�دة  األق��سمي  �سقر  بن 
اح��م��د اح���م���دوه وال�����ذي ح���ل و�سيف� 
النوخذة  مل�لكه   8 ال��زع���ب��ي  وال��ق���رب 
�سيف ح�مد الزع�بي والذي ن�ل املركز 

الث�لث. واجتمعت كل عن��سر الإث�رة 
يف ال�سوط الث�ين الأزرق والذي جمع 
التجديف  ري��سة  اأقوي�ء  من  النخبة 
الرتاثي حيث ن�ل ق�رب �سرطة دبي 3 
املركز الأول وحل �سقيقه ق�رب �سرطة 
احتل  فيم�  ال��ث���ين  امل��رك��ز  1 يف  دب���ي 
 40 ح���م  وادي  ال��ق���رب  الث�لث  املركز 
مل�لكه ال�سيخ حمد بن حممد بن حمد 
ال�سرقي وبقي�دة النوخذة يو�سف عب�د 

ال�سحي. 

التتويج 
اجلولة  �سب�ق  من�ف�س�ت  نه�ية  وعقب 
ل���ق���وارب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  م����ن  الأوىل 
30 قدم� ق�م علي  التجديف املحلية 
جمل�س  رئي�س  ن�ئب  ب�حلب�لة  ن��سر 
للري��س�ت  ال����دويل  دب���ي  ن����دي  اإدارة 
ال��ب��ح��ري��ة ي��راف��ق��ه حم��م��د ع��ب��د اهلل 

املدير  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ح�����رب 
القمزي  حم��م��د  وه����زمي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
علي  وال��رائ��د  ال�سب�ق�ت  اإدارة  م��دي��ر 
الإنق�ذ  ق�سم  رئي�س  النقبي  اهلل  عبد 
بتتويج  دب�����ي  ����س���رط���ة  يف  ال���ب���ح���ري 
ال��ث��لث��ة الأوىل يف  امل���راك���ز  اأ���س��ح���ب 
والث�ين  الأب��ي�����س  الأول  ال�����س��وط��ني 
الأزرق و�سط اأه�زيج الفرح والنت�س�ر 

عند امللك والنواخذة والأطقم.
املنظمة  اللجنة  بدور  ي�سيد  ب�حلب�لة 

وامل�س�ركني وال�سرك�ء
اأ�����س�����د ع��ل��ي ن������س��ر ب���حل��ب���ل��ة ن�ئب 
رئي�س جمل�س اإدارة ن�دي دبي الدويل 
الفني  ب�لنج�ح  البحرية  للري��س�ت 
�سهده  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
�سب�ق اجلولة الأوىل من بطولة دبي 
قدم�   30 املحلية  التجديف  لقوارب 
اأول من  يوم  من�ف�سته  اأقيمت  وال��ذي 

امل�ئية  دب����ي  ق���ن����ة  اجل��م��ع��ة يف  اأم�������س 
ب�لجت�ه اإىل حممية خور دبي للحي�ة 

الربية واجلداف.
واث��ن��ي ع��ل��ى ال����دور ال��رائ��ع واجلميل 
ال������ذي ب���ذل���ت���ه ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة يف 
املن��سب  املك�ن  واختي�ر  ال�سب�ق  اإجن�ح 
منوه�  التظ�هرات  ه��ذه  مثل  لإق���م��ة 
كبرية  م�������س����رك���ة  ���س��ه��د  احل������دث  اأن 
400 �سخ�س  ي��زي��د ع��ن  م���  ج��م��ع��ت 
املوروث  هذه  اإحي�ء  اجل  من  جتمعوا 
الدور  نف�سه  الوقت  العظيم مثمن� يف 
الدوائر  م��ن  النج�ح  ل�سرك�ء  الكبري 
احلكومية والوطنية ومن بينه� بلدية 
دب���ي وال��ق��ي���دة ال��ع���م��ة ل�����س��رط��ة دبي 

والإدارة الع�مة للدف�ع املدين.
وثمن ن�ئب رئي�س جمل�س اإدارة ن�دي 
البحرية  ل��ل��ري������س���ت  ال������دويل  دب����ي 
املوؤ�س�س�ت  م��ن  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م  ع���ل��ي��� 
الإع��لم��ي��ة وحت���دي���دا م��وؤ���س�����س��ة دبي 
ل���لإع���لم مم��ث��ل��ة يف اأ����س���رة ق��ن���ة دبي 
الري��سية والتي ق�مت م�سكورة بنقل 
مب��سرة  ال��ه��واء  على  ال�سب�ق  مراحل 
ملوؤ�س�سة  امل��ت��م��ي��ز  احل�����س��ور  وك���ذل���ك 
اأبوظبي للإعلم ممثل يف اأ�سرة قن�ة 

ي�أ�س الري��سية.
نوخذة �ضرطة دبي: القادم اأف�ضل

اهدي نوخذة ق�ربي فريق �سرطة دبي 
امللزم ث�ين حممد اإ�سم�عيل م�سموم 
الفل�سي الفوز يف �سب�ق اجلولة الأوىل 
ل���ق���وارب التجديف  ب��ط��ول��ة دب���ي  م��ن 
املحلية 30 قدم� اإىل اللواء عبد اهلل 
خليفة املري الق�ئد الع�م ل�سرطة دبي 

وجلميع الإدارات.
�سرطة  ال�����ق������رب  ت���ت���وي���ج  اأن  وق��������ل 

دبي 3 يف �سب�ق ال�سوط الث�ين )اللون 
الأزرق( وح�سول ق�رب �سرطة دبي 1  
دليل  ال��ث���ين  لهو  امل��رك��ز  كذلك على 
على ح�سن التح�سري والإعداد مدع�ة 
ل��ل��ت��ف���وؤل مب��وا���س��ل��ة الن��ت�����س���رات يف 
اجلولتني الث�نية والث�لثة)اخلت�مية( 
اإىل  الت�أهل  ثم  وم��ن  دب��ي  من بطولة 
مكتوم  اآل  ك����أ����س  ال���ب���ط���ولت  اغ���ل���ي 

اأن ق����رب  ال���ذك���ر  ال��غ���ل��ي��ة. اجل���دي���ر 
امل��و���س��م امل��سي  ���س��رط��ة دب���ي جن��ح يف 
املركز  احتلل  من   2019-2017
لبطولة  ال���ع����م  ال���رتت���ي���ب  يف  الأول 
ب�لنت�س�رات  ح���ف��ل  مو�سم  بعد  دب��ي 
بف�سل  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي  وال���ن���ج����ح����ت 
اأع�س�ء الفريق  تع�ون وت�س�فر جهود 

الواحد يف الظهور الأول وقته�.

تالحم 
احتفل امللك والنواخذة امل�س�ركني يف 
�سب�ق اجلولة الأوىل من بطولة دبي 
نه�ية  بعد  املحلية  التجديف  لقوارب 
م�سهد  يف  التتويج  وم��را���س��م  ال�سب�ق 
تلحم راقي وجميل بني اأطقم ق�ربي 
���س��رط��ة دب���ي وال��ف��ري��ق ال��ع��م���ين 44 

ورددوا اأه�زيج الن�سر  واحلم��س.

جناح كبري الأوىل اجلوالت على مياه الواجهة اجلديدة

�صرطة دبي تقب�ض على لقب التجديف يف القناة املائية
قارب عمان 44 يتاألق ويعانق نامو�ش ال�ضوط) االأبي�ش(

قرعة متوازنة لبطولت دورة ال�صيخة هند للألعاب الريا�صية لل�صيدات

انطلق دوري ال�صطرجن للرجال وال�صيدات مب�صاركة 9 اأندية
انطلقت ام�س الول اجلمعة من�ف�س�ت بطولة الدوري الع�م للرج�ل 
 9 مب�س�ركة  ال�سطرجن  احت���د  ينظمه�  والتي  لل�سطرجن  وال�سيدات 
اأبوظبي  ن����دي  ه��ي  اأن��دي��ة   5 ال���دوري  اأن��دي��ة، حيث يلعب يف بطولة 
لل�سطرجن  دب��ي  ون���دي  لل�سطرجن  العني  ون���دي  والثق�فة  لل�سطرجن 
فيم�  الفجرية  ون����دي  لل�سطرجن  الثق�يف  ال�س�رقة  ون����دي  والثق�فة 
وفتي�ت  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي  اأن��دي��ة   4 ال�سيدات،  م�س�بقة  يف  تلعب 
ي�سهد  حيث  اليوم  الأوىل،  اجلولة  مواجه�ت  وتبداأ  ودب��ي.  ال�س�رقة 
وهي  وال�س�رقة  لل�سطرجن  دبي  ن���دي  بني  مبكرة  قمة  الرج�ل  دوري 
املواجهة التي ت�ست�سيفه� �س�لة ن�دي دبي، فيم� ي�ست�سيف الفجرية 
ي�ست�سيف  ال�سيدات،  م�س�بقة  اأم��� يف  الأوىل،  اجلولة  العني يف  فريق 
ي�ست�سيف  العني  يلتقي  ح��ني  يف  اأبوظبي  فريق  من�ف�سه  دب��ي  ن���دي 
للبطولة  الفني  الجتم�ع  عقد  ق��د  ال�سطرجن  ك�ن احت�د  ال�س�رقة. 

الفنية  اللجنة  م�ست�س�ر  امل�س�عد  المني  عبدالرحيم  مهدي  برئ��سة 
وذلك مبقر الحت���د، وح�سر الجتم�ع حممد عبداهلل حممد املدير 
الأن��دي��ة على  اط���لع ممثلي  امل�����س���رك��ة، ومت  الأن��دي��ة  الفني وممثلي 
تعليم�ت البطولة ونظ�م اللعب طبق� للوائح املطبقة من قبل الحت�د 
على م�س�بقة الدوري، واأرق�م الفرق، كم� �سمحت اللجنة الفنية ملمثلي 
الأندية لل�ستف�س�رات اخل��سة ب�مل�س�بقة والرد عليه�. تق�م البطولة 
املعتمد  الكل�سيكي  ال�سطرجن  لنظ�م  وطبق�  الك�مل  ال��دوري  بنظ�م 
البطولة  وت���أت��ي  للمب�راة،  الزمني  التوقيت  حيث  م��ن  الأومل��ب��ي���د  يف 
اأقيم  ال��ذي  لل�سطرجن  الع�ملي  الأومل��ب��ي���د  يف  الإيج�بية  امل�س�ركة  بعد 
موؤخرا يف مدينة بتومي اجلورجية، قدم لعبون� م�ستوى متميز على 
الع�م  الأم��ني  عبدالرحيم  مهدي  واأك��د  وال�سيدات.  الرج�ل  م�ستوى 
النته�ء من  بعد  توقيت جيد  ت�أتي يف  البطولة  اأن  امل�س�عد للحت�د 

لل�سطرجن،  الع�ملي  الوملبي�د  وال�سيدات يف  للرج�ل  م�س�ركة منتخبن� 
ت�أجيل جولتني من الدوري  اأن هن�ك م�س�رك�ت خ�رجية و�سيتم  كم� 
للذكور  ع�م�   20 اإىل   8 م��ن  الفردية  ال��ع��رب  بطولة  يف  للم�س�ركة 
والإن���ث خلل الفرتة من 26 اأكتوبر اإىل 4 نوفمرب املقبل مبدينة 
هذا  يف  اإجن����زات  حتقيق  لعبين�  من  وننتظر  التون�سية،  احلم�م�ت 
وال�سيدات  للرج�ل  الفردية  العرب  بطولة  وبعده�  العربي،  احل��دث 
الفرتة  خ��لل  الإم�����رات  يف  واخل���ط��ف  ال�سريع  ال�سطرجن  وب��ط��ول��ة 
من 28 نوفمرب اإىل 7 دي�سمرب 2018، وهو احلدث الذي ننتظره 
جميع� بعد قرار الحت�د الدويل بت�أهل بطل العرب اإىل بطولة الع�مل 
ونفخر  دول��ي��ة،  األ��ق���ب  على  الأب��ط���ل  ح�سول  اإىل  ب�لإ�س�فة  مب��سرة 
لقرار الحت�د  اأول تطبيق  البطولة مع  ت�ست�سيف هذه  الإم���رات  اأن 

الدويل للعبة.
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بن�ًء على توجيه�ت �سع�دة اللواء عبد اهلل خليفة املري ، الق�ئد 
الع�م ل�سرطة دبي ، تراأ�س اللواء عبد اهلل علي الغيثي ، م�س�عد 
الق�ئد الع�م ل�سوؤون العملي�ت ب�لوك�لة، الجتم�ع الأول اخل��س 
دبي  ن����دي  الأم��ن��ي��ة يف  الإج�����راءات  م�����س��روع تطوير  مبن�ق�سة 
الري��سي لأ�سح�ب الهمم، وذلك يف ق�عة الجتم�ع�ت ب�لن�دي 
الطوارئ  اإدارة  م��دي��ر  ال�س�م�سي،  خمي�س  العقيد  بح�سور 
ب�لوك�لة، واملقدم دكتور �سعود في�سل الرميثي، رئي�س جمل�س 
اأ�سح�ب الهمم، وال�سيد حمد ب�جل�فلة، ن�ئب املدير التنفيذي 

لن�دي دبي لأ�سح�ب الهمم، وعدد من ال�سب�ط وممثلني عن 
الهيئ�ت واملوؤ�س�س�ت ذات العلقة يف حكومة دبي. وق�ل اللواء 
الغيثي اإن اأ�سح�ب الهمم فئة خ��سة وحتت�ج اإىل تع�مل خ��س 
ورع�ية خ��سة وهي حتظى ب�هتم�م ورع�ية احلكومة الر�سيدة 
التي  احلكومية  واملوؤ�س�س�ت  ال��دوائ��ر  اأوىل  م��ن  دب��ي  و�سرطة 
تقف اىل ج�نبهم ليكونوا ف�علني، موؤكداً اأنه يجب على جميع 

القط�ع�ت احلكومية اأن تهتم بهم وت�سركهم يف املجتمع.
 وط�لب اللواء الغيثي بت�سكيل فريق عمل من جميع القط�ع�ت 

احلكومية ذات العلقة مل�س�عدتهم والهتم�م ب�سوؤونهم، داعي�ً 
الذي  ال��ن���دي  ملرافق  ميدانية  ب��زي���رة  للقي�م  احل�سور  جميع 
يعك�س  اعلمي  �سدى  له�  ع�ملية  بطولت  اأر�سه  على  �ستق�م 

�سورة م�سرفة تليق ب�إم�رة دبي.
وحتديد  اخلطط  و�سع  على  التف�ق  مت  الجتم�ع  خت�م  ويف   
للنته�ء  حم��دد  زم��ن��ي  اإط����ر  خ��لل  التطويرية  الإج�����راءات 
اأنه �سيكون هن�لك اجتم�ع نه�ئي ملن�ق�سة  من امل�سروع، موؤكداً 

امل�سروع واعتم�ده.

اللواء الغيثي يناق�ض الإجراءات الأمنية يف نادي دبي 
الريا�صي لأ�صحاب الهمم

اأعلن منط�د الإم�رات عن تغري م�سمى الن�سخة الق�دمة من 
ك�أ�س ومهرج�ن الإم���رات الدويل للمن�طيد الذي �سينطلق 
املقبلني  13 خلل �سهري نوفمرب ودي�سمرب  ال�  يف ن�سخته 

اإىل ك�أ�س ومهرج�ن امللك �سلم�ن الدويل للمن�طيد.
رئي�س  املن�سوري  ن��سر  عبدالعزيز  طي�ر  الك�بنت  واأع���رب 
منط�د الم�رات عن اعتزاز وافتخ�ر �سب�ب الم�رات وجميع 
ال�سب�ب العربي ب�إطلق ا�سم خ�دم احلرمني ال�سريفني على 
الن�سخة الق�دمة من املهرج�ن الذي يعترب الول من نوعه 
دولية  مب�س�ركة  الدولة  ام���رات  جميع  وحتت�سنه  ب�ملنطقة 

كبرية وح�سور ومت�بعة اعلمية وا�سعة.
ويت�سمن املهرج�ن عدة فع�لي�ت منه� حتليق فريق منط�د 

خ�دم احلرمني ال�سريفني وتنظيم معر�س فني فوتوغرايف 
للم�س�رك�ت الدولية ملنط�د خ�دم احلرمني ال�سريفني خلل 
 2006 ال��ع���م  يف  فع�لي�ته  اأوىل  انطلقت  ال���ذي  امل��ه��رج���ن 
والتقى خلله� اأكرث من 100 ع�سو من الفرق واملن�طيد 

الدولية ميثلون اأكرث من 15 دولة عربية واأجنبية.
المني  امل��ن�����س��وري  ن��سر  ح�سن  ال��ك���ب��نت  اأ���س���ر  ج�نبه  م��ن 
ا�ست�س�فة  الإم����رات على  الم���رات اىل حر�س  ملنط�د  الع�م 
واح��ت�����س���ن اه���م ال��ب��ط��ولت وال��ف��ع���ل��ي���ت ال��دول��ي��ة يف �ستى 
�سلم�ن  امل��ل��ك  وم��ه��رج���ن  ك���أ���س  ومنه�  وامل��ج���لت  املن��سب�ت 
خ�دم  م��ن��ط���د  اط����لق  �سي�سهد  ال����ذي  ل��ل��م��ن���ط��ي��د  ال�����دويل 
ين�س�ك  “الع�مل لن  ال�سريفني اىل ج�نب منط�د  احلرمني 

ي� زايد” املتوج ب�سورة املوؤ�س�س الب�ين املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه ومنط�د �س�حب ال�سمو 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ومنط�د 
ال��وزراء ح�كم دبي رع�ه  الدولة رئي�س جمل�س  ن�ئب رئي�س 
اهلل ومنط�د كل من �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�سلحة 
و�س�حب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلط�ن بن حممد الق��سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى ح�كم ال�س�رقة وعدد كبري من املن�طيد 
وال��ف��رق ال��دول��ي��ة ال��ذي��ن ���س��وف ي��ق��دم��وا ع��رو���س الطريان 

املعلق واحلر وتنظيم برن�مج التحليق الليلي امل�سيء.

نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  ف���لح  ال�سيخ  �سمو  اع��ت��م��د 
اإدارة ن�دي غنتوت ل�سب�ق اخليل  رئي�س جمل�س 
وال��ب��ول��و ب��رن���م��ج م��و���س��م��ه ال��ري������س��ي اجلديد 
الذي يبداأ اعتب�را من الث�ين   2019-2018
من نوفمرب املقبل وي�ستمر حتى ابريل 2019، 
وال����ذي ي��ت��وا���س��ل ب��دع��م م��ن جمل�س اأب���و ظبي 
على  البولو  اأن�سطة  م��ع  وب�لتن�سيق  الري��سي 
جمعية  عليه�  ت�����س��رف  ال��ت��ي  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
الإم�رات للبولو والذي ي�ستمل على 8 فع�لي�ت 

ري��سية وجمتمعية.
الث�لث  اجل���دي���د يف  امل��و���س��م  ان��ط��لق��ة  وت����أت���ي 
م����ن ن���وف���م���رب امل���ق���ب���ل ب����إق����م���ة ب���ط���ول���ة بينك 
التوعية  ل��ن�����س��ر  ت���ه���دف  ال���ت���ي  بولو اخلريية 
املتحدة  العربية  الإم�����رات  يف  ال��ث��دي  ب�سرط�ن 
ولتثقيف ك�فة اأفراد الع�ئلة حول املر�س ولن�سر 
اأ���س��خ������س عدة،  ح��ي���ة  تنقذ  ق��د  ر���س���ل��ة �سحية 
والتي يتجدد تنظيمه� ال�سنوي من قبل الن�دي 
ويت�سمن  ظبي،  اأب��و  �سحة  هيئة  مع  ب�لتع�ون 
الع�ئلية  ال��ن�����س���ط���ت  خمتلف  امل���ب����راة  ب��رن���م��ج 
اأبوابه  ال���ن����دي  وي��ف��ت��ح  امل�����س���ح��ب��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 

للجميع ب�ملج�ن.
يوم الأمل للبولو 

اإق�مة مب�راة  الن�دي اجلديد  ويت�سمن برن�مج 
مراكز  ل��دع��م  اخل��ريي��ة  ال�ستعرا�سية  ال��ب��ول��و 
اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  والت�أهيل  الرع�ية 

املوؤ�س�س�ت  من  تعترب  والتي   ) الهمم  )اأ�سح�ب 
غ���ري ال��رب��ح��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف ت��ق��دمي بع�س 
اخل��دم���ت ل��ت���أه��ي��ل ورع���ي��ة الأط���ف����ل م��ن ذوي 
ال��ه��م��م على  الح��ت��ي���ج���ت اخل��سة– اأ���س��ح���ب 
م�ستوى الدولة ودول جمل�س التع�ون اخلليجي، 
ويفتح الن�دي اأبوابه للجمهور ب�ملج�ن ويح�سر 
البطولة العديد من ال�سخ�سي�ت الدبلوم��سية 
على  حتر�س  التي  اله�مة  ال�سخ�سي�ت  وبع�س 
امل�س�ركة يف الحتف�لية م�س�همة يف اإجن�ح املب�راة 
فلح  ال�سيخ  �سمو  حر�س  ت�سهد  التي  اخلريية 
دعم�  وال��ذي ميثل  ال�سنوي  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
ال�سخ�سية  رع�يته  خلل  من  الهمم  لأ�سح�ب 

ودعمه امل�دي واملعنوي.
اليوم  ك�أ�س  اإق�مة مب�راة   11/23 يوم  وي�سهد 
للبولو   48 ال����  ال�����س��ن��وي  الإم�����رات����ي  ال��وط��ن��ي 
الوطني  ب�ليوم  البلد  احتف�لت  �سمن  وذل��ك 
والذي يق�م ترجمة لتوجيه�ت القي�دة الر�سيدة 
قط�ع  وخ������س��ة  املجتمع،  ف��ئ���ت  ك���ف��ة  مب�س�ركة 
مم�  الهتم�م،  مقدمه  يف  يعترب  ال��ذي  ال�سب�ب 
الذي  ال�سب�ب  حي�ة  يف  الري��سة  اأهمية  ي��وؤك��د 
يجب اأن يكون ج�هزا اأم�م كل التحدي�ت ب�عتب�ر 
ال�����س��ب���ب ه��م ال�����س��ري��ح��ة الأك����رب ال��ت��ي يحر�س 

الن�دي على ا�ستثم�ره�.
بطولة الإم�رات املفتوحة للبولو الدولية:

2018، انطلقة  وي�سهد الث�من من دي�سمرب 

بطولة الإم�رات الدولية املفتوحة ال�س�د�سة ع�سر 
للبولو، والتي ت�سهد م�س�ركة وا�سعة من الفرق 
واللعبني الب�رزين امل�سنفني املحرتفني والتي 
ت�ستمر حتى 21 دي�سمرب 2018، والتي تعترب 
الإم�رات،  البولو يف  بطولت  اأرق��ى  من  واح��دة 
و�سيكون الدخول ب�ملج�ن لك�فة بطولت الن�دي 
�سمو  توجيه�ت  على  بن�ء  واخل��ريي��ة  الر�سمية 

رئي�س الن�دي.
وي��ن��ظ��م ن�����دي غ��ن��ت��وت ل�����س��ب���ق اخل��ي��ل والبولو 
وبرع�ية كرمية من �سمو ال�سيخ فلح بن زايد 
لدعم  اخلريية  البولو  بطولة  اإق�مة  نهي�ن  اآل 
الهلل الأحمر الإم�راتي )لفئة الأيت�م(  وذلك 
الن�دي  يحر�س  2019،والتي  ين�ير   25 ي��وم 
خم�س�سة  حم��ل��ي��ة  ك��م�����س���ع��دة  تنظيمه�  ع��ل��ى 
الواحد  اليوم  بطولة  ويح�سر  للأيت�م،  للتربع 
عدد من ال�سخ�سي�ت الدبلوم��سية وال�سخ�سي�ت 
ل��ه��� الدعوة  ت��وج��ه  ال��ت��ي  ال���دول���ة   ال��ه���م��ة يف 
للجمهور،  مفتوحة  ال��ن���دي  اأب����واب  ،و���س��ت��ك��ون 
اآل نهي�ن  زايد  ال�سيخ فلح بن  �سمو  ويحر�س  
ال��ه��لل الأح��م��ر الإم�راتي  ع��ل��ى دع���م م�����س��رية 
كر�س�لة اإن�س�نية وجدت التقدير خلل ال�سنوات 

امل��سية. 
وت�����س��ه��د م��لع��ب ن�����دي غ��ن��ت��وت خ���لل الفرتة 
اإق���م��ة بطولة  29 م���ر���س ال��ق���دم  م��ن 13 اإىل 
ال��دول��ة )حفظه  رئ��ي�����س  ال�سمو  ���س���ح��ب  ك���أ���س 

كرمية  رع�ية  حتت  تنظيمه�  ي�أتي  والتي  اهلل( 
من �سمو ال�سيخ فلح بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 
جمل�س اإدارة ن�دي غنتوت ل�سب�ق اخليل والبولو 
وجوائز  كبرية  م�س�ركة  و�سط  جديد  ث��وب  ويف 
فر�سة  متثل  والتي  م�س�حبة  وفع�لي�ت  قيمة 
رائعة لل�ستمت�ع بفنون اللعبة وامله�رات الفنية 
العربية  الإم��������رات  دول����ة  ل��ل��ب��ول��و يف  ال��ف���ئ��ق��ة 
واأقدم  اأرق��ى  من  واح��دة  تعترب  والتي  املتحدة، 
والتي  املتحدة  العربية  الإم����رات  يف  البطولت 
ال�س�بعة ع�سرة يف �سي�فة  للمرة  ي�أتي تنظيمه� 
ن����دي غنتوت ك���أغ��ل��ى ب��ط��ولت ال��ن���دي، وحتدد 
ال�س�د�س من اأبريل 2019 موعدا لإق�مة )يوم 
اإق�مته  موعد  مع  متزامن�  الربيط�ين(  البولو 
ع��سمة  بينه�  وم��ن  الع�مل  بلدان  من  كثري  يف 
دولة الإم�رات مدينة اأبو ظبي، وقد درج الن�دي 
اأنيق والذي ميثل  على تنظيمه فع�لي�ته ب�سكل 
دعم� لأوا�سر ال�سداقة الإم�راتية الربيط�نية، 
ويح�سر اليوم الري��سي العديد من امل�سئولني 
ويت�سمن  الدولة..  لدي  الربيط�نية  واجل�لية 
الري��سي  ال��ي��وم  امل�����س���رك يف  ال���ن����دي  ب��رن���م��ج 

الوطني الذي يعلن برن�جمه لحق�.
الن�دي  اإدارة  جمل�س  يعقد  اآخ����ر-  ج���ن��ب  م��ن 
مع   احل����يل  ال�سهر  ن��ه���ي��ة  ال�سحفي  م��وؤمت��ره 
املو�سم  ل��ه��ذا  ال��ن���دي  ورع����ة  امل�س�همة  اجل��ه���ت 

مب�س�ركة بع�س القي�دات الري��سية.

كاأ�ض ومهرجان امللك �صلمان الدويل للمناطيد ينطلق يف 
نوفمرب مبختلف اإمارات الدولة

نادي غنتوت ل�صباق اخليل والبولو يك�صف عن فعاليات مو�صمه اجلديد

 21 دون  منتخب  بق�ئد  ل��وف  يواكيم  اأمل�ني�  م��درب  ا�ستع�ن 
ع�م� جون�ث�ن ت�ه للمب�راتني املقررتني ال�سبت والثلث�ء �سد 
القدم،  لكرة  الأوروب��ي��ة  الأمم  دوري  يف  توالي�  وفرن�س�  هولندا 

وذلك ب�سبب الإ�س�ب�ت يف ت�سكيلة ال�”م�ن�س�ف�ت«.
وي�أتي ا�ستدع�ء قلب دف�ع ب�ير ليفركوزن اىل ت�سكيلة املنتخب 
الأول بعد اأن ق�د منتخب دون 21 ع�م� اىل الفوز على الروج 
2-1 اجلمعة، م� �سمن ت�أهل بلده اىل بطولة اأوروب� لل�سب�ب 

املقررة الع�م املقبل يف اإيط�لي�.
واأ�س�ر الحت�د الأمل�ين لكرة القدم اىل اأن ت�ه، الب�لغ 22 ع�م�، 
ا�سمه يف  ي��درج  لن  لكنه  اأم�سرتدام  الأول يف  ب�ملنتخب  التحق 
الت�سكيلة اإل يف مب�راة الثلث�ء �سد فرن�س� بطلة الع�مل يف 

ب�ري�س.
ب�سبب  الأول  املنتخب  لت�سكيلة  ت�ه  �سم  اىل  لوف  وا�سطر 
الإ�س�ب�ت التي اجربته اي�س� على ا�ستدع�ء ح�ر�س اأر�سن�ل 
�سريج غن�بري  ب�يرن ميونيخ  لينو، جن�ح  برند  الإنكليزي 
ولع���ب و���س��ط ي��وف��ن��ت��و���س الإي���ط����يل اإمي����ري ج����ن، وذلك 
ك���ي ه�فريت�س  م���رك��و روي�����س دورمت���ون���د،  ا���س���ب��ة  ب�سبب 
ليفركوزن، ليون غوريت�سك� ب�يرن ميونيخ، احل�ر�س كيفن 
روديغر  اأنطونيو  وامل��داف��ع  ف��ران��ك��ف��ورت  اي��ن��رتاخ��ت  ت���راب 

ت�سل�سي الإنكليزي.
املنتخب  ال�سراف على  توليه مهمة  12 ع�م� على  وبعد 
بعد  ل�سيم�  ه���ئ��ل  �سغط  حت��ت  نف�سه  ل���وف  ي��ج��د  الأمل������ين، 
ملوندي�ل  الأول  ال��دور  الع�ملي ب�خلروج من  اللقب  التن�زل عن 
الأوىل من  امل���ب����راة  يف  ب���ل��ت��ع���دل  والك��ت��ف���ء   ،2018 رو���س��ي��� 
دوري  م��ن  الأول  للم�ستوى  الأوىل  املجموعة  من�ف�س�ت 
الأمم الأوروب����ي����ة ���س��د ف��رن�����س��� ���س��ف��ر-���س��ف��ر يف 

ميونيخ.
ت�سيتونغ”  “�سويدويت�س  �سحيفة  وك�سفت 
التي تتخذ من ميونيخ مقرا له�، اأن عقد 
ل���وف ال����ذي مي��ت��د ح��ت��ى م��ون��دي���ل قطر 
من  لأي  ي�سمح  بندا  يت�سمن   ،2022

الطرفني بف�سخه قبل نه�يته.

بعد غي�به� عن ك�أ�س الع�مل للمرة الأوىل منذ 60 ع�م�، جتد 
اإيط�لي� نف�سه� يف و�سع حرج اأخر رغم التغيري الذي اأجرته يف 
الإدارة الفنية للمنتخب، وذلك لأن اخل�س�رة اليوم الأحد اأم�م 
م�سيفته� بولندا �سيجعله� تهبط اىل امل�ستوى الث�ين يف دوري 

الأمم الأوروبية لكرة القدم.
بفوز  م�ن�سيني  روب��رت��و  اجل��دي��د  امل���درب  ب���داأ حقبة  وب��ع��دم��� 
ودي على ال�سعودية 2-1 يف اأي�ر م�يو امل��سي، ف�سل املنتخب 

الإيط�يل يف حتقيق الفوز خلم�س مب�ري�ت متت�لية، اآخره� 
ودية الأربع�ء على اأر�سه �سد اأوكراني� 1-1.

ويجد “الأت�سوري” نف�سه يف ذيل املجموعة الث�لثة 
من امل�ستوى الأول للبطولة الق�رية بعد جولتني 
على انطلقه�، بنقطة واحدة ح�سل عليه� من 
تع�دله يف املب�راة الأوىل على اأر�سه �سد بولندا 
الث�نية  مب�راته  يخ�سر  اأن  قبل   ،1-1 ب�لذات 

�سد الربتغ�ل �سفر1-.
للمنتخبني  م�سريية  الأح��د  مب�راة  و�ستكون 
موؤكد  ب�����س��ك��ل  ���س��ي��ه��ب��ط  ف��ي��ه���  اخل������س��ر  لأن 

جراح  �سيعمق  م���  ال���ث����ين،  امل�����س��ت��وى  اىل 
الإيط�ليني ب�سكل خ��س.

لعب  الأت�������س���وري  ت�سكيلة  اىل  وع�����د 
الفرن�سي  و�سط ب�ري�س �س�ن جرم�ن 

ا�ستبعد  ف��ي��م���  ف����ريات����ي،  م����رك���و 
امله�جم امل�س�غب م�ريو ب�لوتيلي 

املنتخب  اىل  ا���س��ت��دع��ي  ال����ذي 
ال�سهر امل��سي للمرة الأوىل 

منذ اخل��روج املخيب من 
ك�أ�س  يف  الأول  ال����دور 

الع�مل 2014.
ل�����������ك�����������ن لع�����������ب 

م�ن�س�سرت �سيتي 
الإن�����ك�����ل�����ي�����زي 
ال�س�بق  وانرت 
ون����������ي���������������������س 
ال����ف����رن���������س����ي 
ح�����ل����ي����� ق����دم 

خميب�  اداء 
مب�راة  يف  خ�سو�س� 

بولندا. كم� ف�سل يف الو�سول 
ف�أبعده  ني�س،  فريقه  مع  املو�سم  ه��ذا  ال�سب�ك  اىل 

ال�سبت  ت��ول��وز  اىل  الفريق  رحلة  ع��ن  فيريا  ب�تريك  م��درب��ه 
ال��دوري. ويف ظل غي�ب ب�لوتيلي ومه�جم تورينو  امل��سي يف 
تورونتو  مه�جم  ا���س��ت��دع���ء  م�ن�سيني  اأع����د  بيلوتي،  اأن��دري��� 
منذ  ب��لده  األ���وان  حمل  ال��ذي  جوفينكو  �سيب��ستي�ن  الكندي 
الإ�س�بة عن  ب�سبب  غي�به  بعد  فرياتي  ع�د  بدوره،   .2015
امل��سي،  ال�سهر  الربتغ�ل  �سد  واخل�س�رة  بولندا  مع  التع�دل 
ال�سعودية  الودية �سد  اي�س� عن مب�ري�ت بلده  اأن غ�ب  بعد 

وفرن�س� 1-3 وهولندا 1-1.
اىل  جوفينكو  ال�س�بق  يوفنتو�س  مه�جم  وع����د 
ت�سكيلة املنتخب بعد غي�ب 3 اعوام وحتديدا 
ت�سفي�ت  يف   1-2 ال���روج  على  ال��ف��وز  منذ 

اأمم اأوروب� 2016.
ويف ظل ا�ستمرار الأزمة 
ال�ستع�نة  رغ������م 
خلف�  مب�ن�سيني 
جل�������ن������ب������ي������ريو 
ف���ن���ت���ورا ال����ذي 
اأق������������ي������������ل م����ن 
بعد  م���ن�������س���ب���ه 
اىل  ال��ت���أه��ل  ف�سل 
رو�سي�  م����ون����دي�����ل 
خ����رج����ت   ،2018
الإيط�لية  ال�������س���ح���ف 
جدا  مت�س�ئمة  بعن�وين 
اجلولة  يف  اخل�����س���رة  بعد 
الربتغ�ل  اأم������م  ال��ث���ن��ي��ة 
ك����وري����ريي ديل  وك��ت��ب��ت 
�سريا اأن اإيط�لي� م�ن�سيني 
فيم�  الآن،  منذ  اأزم���ة  يف 
اأن  ري��ب��وب��ل��ي��ك��ي���  ل  راأت 
ت��ن��ج��ح حتى  اإي��ط���ل��ي��� مل 
من  ال���ن���ه���و����س  يف  الآن 

ك�بو�س ك�أ�س الع�مل.
ل�سحيفة  وب���ل��ن�����س��ب��ة 
�سبورت،  دي��ل��و  غ���زي��ت��� 
ف��������������إن اإي������ط�������ل������ي������� مل 
ت�ستيقظ، فيم� انتقدت ل 
�ست�مب� م� و�سفته اإيط�لي� 

ال�سغرية.

لوف ي�صتعني بقائد 
منتخب دون 21 عاما 

اإيطاليا تتجنب املزيد من الإحراج بلقاء بولندا

وزير الريا�صة امل�صري يتحدث يف ندوة 
دبي الدولية للإبداع الريا�صي 31 اأكتوبر

للإبداع  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  “ج�ئزة حممد  ل���  ال��ع���م��ة  الأم���ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
عن  الع�ملية”  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  “مب�درات  ع�سو  الري��سي” 
والري��سة  ال�سب�ب  وزي��ر  ع�مر  ح�سني  حممد  �سبحي  اأ�سرف  د.  م�س�ركة 
للإبداع  ع�سر  الرابعة  الدولية  دب��ي  ن��دوة  يف  العربية  م�سر  بجمهورية 
الري��سي التي �ستنظمه� اجل�ئزة يوم 31 اأكتوبر اجل�ري يف فندق مين�ء 

ال�سلم حتت �سع�ر “متكني ال�سب�ب يف املج�ل الري��سي«.
امل�ستقبل  �سن�عة  ال�سب�ب يف  دور  الندوة عن  يف  امل�سري  الوزير  ويتحدث 
الري��سي حيث �ستت�سمن حم�ور اجلل�سة ت�سليط ال�سوء على دور ال�سب�ب 
ال�سب�ب  الت�أثري الذي يحدثه متكني  يف تطوير القط�ع الري��سي ومدى 

على حتقيق الأهداف املرجوة.
اأهمية م�س�ركة د.اأ�سرف �سبحي كمتحدث ر�سمي يف الندوة كونه  وتكمن 
يتوىل م�سوؤولية قط�ع مهم وحيوي يف جمهورية م�سر العربية التي تتميز 
الدولية كم� متتلك م�سر ق�عدة  الري��سية  املح�فل  ري��سييه� يف  بتفوق 

وا�سعة من الري��سيني �سواء على م�ستوى الهواية اأو التن�ف�س.
ال���وزاري���ة م��ن��ذ ف���رتة ق�سرية  ت���وىل احلقيبة  امل�����س��ري  ال��وزي��ر  اأن  ورغ���م 
الفرتة جعلت  ه��ذه  خ��لل  اأطلقه�  التي  لل�سب�ب  املوجهة  امل��ب���درات  اأن  اإل 
ا�سمه يربز على ال�س�حة الري��سية يف املنطقة حيث اأنه و�سع العديد من 
امل�سري  الري��سي  ب�لقط�ع  تنتقل  اأن  له�  يتوقع  التي  والربامج  اخلطط 
الربط  برن�مج  اأهمه�  ب���لإجن���زات ومن  اإىل مرحلة تطور جديدة مليئة 
بني العلم والتطبيق عن طريق �سب�ب اجل�مع�ت الذي �سيتم خلله الدفع 
ب�سل�سلة من اخلطط وامل�سروع�ت ل�سم�ن تقدمي خدم�ت ري��سية بجودة 
ا�ستهداف  وخطة  لل�سب�ب  الأعم�ل  لري�دة  متميزة  فر�س  وتوفري  ع�لية 
ا�ست�س�فة موندي�ل 2030 وغريه� الكثري من الربامج التي تهدف اإىل 

تطوير قط�ع ال�سب�ب والري��سة يف م�سر.
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جمتمع االمارات

مهرجان فيي�صتا دي لو�ض مويرتو�ض جمددًا يف دبي 
للمو�سيقى  مهرج�ن  اأكرب  مويرتو�س‘-  لو�س  دي  ’فيي�ست�  مهرج�ن  يعود 
احلية م�ستوحى من عيد اله�لوين- اإىل من�سة 117 ليف ليقّدم جلمهوره 
املتلهف جمدداً جتربًة ح�سّيًة مذهلة يوم 26 اأكتوبر، وذلك مب�س�ركة كوكبة 
من النجوم اللمعني مثل فن�ن البوب املت�ألق نيك جون��س وفرقة ’جينتي 
دي زون�‘ و�س�نت�ل جيفريز وفرقة ذا م�ري�ت�سيز وفرقة هولفونيك؛ حيث 
موا�سلة  املهرج�ن  على  الق�ئمني  عزم  الع�م  هذا  امل�س�ركني  ق�ئمة  تعك�س 
النج�ح الذي حققوه يف الدورتني امل��سيتني، مع مزيد من التنوع والتميز. 

.https://117live.comوتتوفر التذاكر عرب املوقع الإلكرتوين

ف�ز اأربعة طلبة من ج�معة اأبوظبي مب�س�بقة “رئي�س تنفيذي ليوم واحد” 
املوارد  بتطوير  املخت�سة  بريندت�سون”  “اأودغريز  �سركة  تنظمه�  والتي 
على  كثب  يتعرفوا عن  كي  للطلبة  فر�سة  امل�س�بقة  الب�سرية. حيث متثل 
التنفيذي  الرئي�س  مكتب  يف  ك�مل  يوم  ق�س�ء  خلل  من  العملية  احلي�ة 

لإحدى ال�سرك�ت الوطنية اأو الع�ملية. 
ومت اختي�ر الطلبة الأربعة من بني 19 ط�لب ت�أهلوا اإىل املرحلة النه�ئية يف 
امل�س�بقة التي �س�رك فيه� مئ�ت الطلب من خمتلف اجل�مع�ت يف الدولة. 
لق�س�ء  اختريت  والتي  الأعم�ل  اإدارة  كلية  من  ط�لبة  جولتي،  عزة  وهم 
يوم يف �سركة »ن�ستلة«، ودلدار من�سور، ط�لبة يف كلية اإدارة الأعم�ل والتي 
اإدارة  كلية  يف  ط�لبة  �سح�دة،  وهند  تنفيذ،  �سركة  يف  يوم  لق�س�ء  اختريت 
الأعم�ل، والتي مت اختي�ره� للعمل يف �سركة »تكيدا« و الط�لب منري �س�عر  

من كلية الهند�سة، والذي اختري لق�س�ء يوم يف �سركة فورد.
وبهذه املن��سبة، ق�ل الدكتور وق�ر اأحمد، مدير ج�معة اأبوظبي: »فخورون 
ميثل  حيث  واحد«.  ليوم  تنفيذي  »رئي�س  برن�مج  يف  املقبولني  بطلبتن� 

الإجن�ز  هذا 
الع�لية  اجلودة 
ال�س�مل  للتعليم 
توفره  الذي 
اأبوظبي  ج�معة 
والذي  لطلبته� 
يت�سمن م�س�ق�ت 
اأك�دميية وعملية 
يف  ي�س�هم  مم� 
الطلبة  اكت�س�ب 
تعليمية  جتربة 
فريدة من نوعه�. 
�سل  ا �ستو و
يف  اجل�معة 
�سبكته�  تو�سيع 
العلق�ت  من 

»رئي�س  مل�س�بقة  مم�ثلة  فر�س  على  احل�سول  اأجل  من  ال�سرتاتيجية 
مع�رفهم  تو�سيع  يف  للإ�سه�م  الأعزاء  لطلبتن�  واحد«  ليوم  تنفيذي 
بعد  م�  ب�سكل منهجي حلي�ة  واإعدادهم  اهتم�مهم  وخرباتهم يف جم�لت 

اجل�معة«.
من   فريدة  تعليمية  جتربة  طلبن�  يتلقى  اأن  ملتزمون  ونحن  واأ�س�ف: 
نوعه� متزج بني العلم الأك�دميي والتدريب العملي واأن يتم اإعدادهم حلي�ة 

مهنية مكللة ب�لنج�ح�ت والعط�ءات للوطن. 
وتعليق�ً على جتربته� يف �سركة ن�ستله ق�ل عزة جولتي: لقد ك�نت جتربة 
رائعة تعلمت فيه� الكثري من تف��سيل ع�مل اإدارة الأعم�ل، وا�ستك�س�ف اأبرز 
اأوجه العمل يف املوؤ�س�س�ت الكربى واإدارة موارده� الب�سرية وامل�دية وكيفية 
هند  ق�لت  ج�نبه�،  من  ع�يل.  جودة  م�ستوى  على  املوؤ�س�س�ت  تلك  حف�ظ 
�سح�دة: ك�نت التجربة يف تكيدا ثرية جداً ب�ملعلوم�ت واخلربات خ�سو�س�ً 
يف جم�ل الت�سويق والبحث والتطوير. .  بينم� ثّمن ط�لب الهند�سة منري 
داخل  ق�سين�ه�  التي  املدة  ق�سر  من  الرغم  على  بقوله:  التجربة  �س�عر 
الأعم�ل  اأروقة 
اإل  فورد،  يف 
اأعتربه�  اأنني 
اأف�سل  من 
التي  التج�رب 
يف  به�  ممرت 
حي�تي، وح�ولت 
م�  كل  اأتعلم  اأن 
تعلمه  ميكنني 
يوم  خلل 
ف�طلعت  واحد، 
رك�ئز  على 
الن�جح  العمل 
طرق  وعلى 
انت�جية  حتقيق 

ع�لية. 

»ال�صارقة الدويل للكتاب 37« ي�صحب زواره ال�صغار يف جولة على حقول املعرفة والرتفيه
�سمن فع�لي�ت معر�س ال�س�رقة الدويل للكت�ب بدورته ال�37، التي تق�م خلل الفرتة املمتدة من 31 اأكتوبر وحتى 10 نوفمرب املقبلني، ت�ست�سيف فع�لي�ت الطفل 934 فع�لية، مب�س�ركة 44 �سيف�ً 

من 12 دولة عربية وع�ملية، ليقدموا مزيج�ً من خمتلف احلقول املعرفية والثق�فية والرتفيهية.
وتت�سمن ق�ئمة الدول امل�س�ركة كل من: دولة الإم�رات العربية املتحدة، والي�ب�ن، وبيلرو�سي�، واأوكراني�، والكويت، واململكة املتحدة، والأردن، و�سوري�، واإيط�لي�، واأ�سرتالي�، و�سنغ�فورة، ولبن�ن.

و�سيكون اجلمهور على موعد مع جمموعة من العرو�س امل�سرحية امل�ستوح�ة من خمتلف الق�س�س اخلي�لية التي ط�مل� ن�لت اإعج�ب اجلم�هري، والتي �ستقدم على امل�سرح م�سحوبة ب�لأداء اجليد 
والإيق�ع�ت املو�سيقية، اإىل ج�نب �سل�سلة من الور�س واجلل�س�ت التف�علية التي يقدمه� نخبة من الفن�نني وامل�سممني.

و�سيتم عر�س م�سرحية ليلى والذئب، وم�سرحية ملك الأ�سود، امل�ستوح�ة من فيلم الأ�سد امللك، وهو عر�س ا�ستثن�ئي �سيده�س اجلمهور، وم�سرحية تومورو احل�فلة ب�ملغ�مرات ال�سيقة، للك�تب 
الأمريكي بروود وي.

 و�سيتعرف اجلمهور من خلل عر�س النينج� الرائعة على الثق�فة الي�ب�نية عن قرب، كم� �سيكون اجلمهور على موعد مل�س�هدة عر�س »اأ�سواء مذهلة«، الذي ميزج بني اأ�س�ليب فنون ال�ستعرا�س، 
ومه�رات التمثيل، والأزي�ء املتميزة، والتقني�ت احلديثة.

غرفة ال�صارقة ُت�صّكل جمل�صًا ملوظفيها ال�صباب
من  عدداً  ي�سم  لل�سب�ب  جمل�س�ً  ال�س�رقة  و�سن�عة  جت�رة  غرفة  �سّكلت 
دور  ُتعّزز  التي  املبتكرة  والأفك�ر  املب�درات  وتبني  درا�سة  بهدف  موظفيه�، 
�سب�ب الغرفة يف خدمة املجتمع وخمتلف قط�ع�ته و�سرائحه، وذلك اإمي�ن�ً 

بقدرات ال�سب�ب ومه�راتهم وط�ق�تهم الإبداعية يف العمل.
جم�ل�س  ت�أ�سي�س  متطلب�ت  وفق  ت�سكيله  مت  الذي  املجل�س  روؤية  وتقوم 
لبن�ء  مبدعة  �سب�بية  “اإدارة  على  ب�لدولة،  احلكومية  الدوائر  يف  ال�سب�ب 
ومتكني  “ت�أهيل  على  ب�لعمل  ر�س�لته  تتمثل  حني  يف  رائدة”،  جمتمع�ت 
داخل  ري�دية  مب�درات  تقدمي  خلل  من  التطور  عجلة  لدفع  ال�سب�ب 

املوؤ�س�سة وخ�رجه�”.

بو�صطن كون�صلتينج جروب حتتفي بروح التعاون يف 
ن�صختها  الثانية من فعالية »يوم اخلدمة املجتمعية«

اأق�مت �سركة بو�سطن كون�سلتينج جروب، فع�لية “يوم اخلدمة املجتمعية” 
بتعزيز  التزامه�  مع  مت��سي�ً  وذلك   ،2018 اأكتوبر   4 يف  الث�نية  بن�سخته� 

امل�سوؤولية الجتم�عية لل�سرك�ت وقيمه� املوؤ�س�سية الرا�سخة. 
كون�سلتينج  بو�سطن  �سركة  مهمة  مع  تن�سجم  التي  الفع�لية  يف  و�س�رك 
اأكرث  جروب وقيمه� املوؤ�س�سية اله�دفة اإىل خلق ت�أثري ايج�بي يف املجتمع 
فئ�ت  جميع  وت�سجيع  اإيج�بية  ب�سمة  لرتك  ي�سعون  موظف   400 من 
بو�سطن  �سركة  وتع�ونت  فيه.  اإيج�بي  تغيري  ب�إحداث  ب�مل�س�همة  املجتمع 
كون�سلتينج جروب مع عدة موؤ�س�س�ت مثل موؤ�س�سة عبد اهلل الغرير للتعليم 
دور  للعب  ال�سرك�ت  لتحفيز  وغريه�  اأوبر  و�سركة  اجلليلة  وم�ست�سفى 

رئي�سي يف التنمية الجتم�عية. 
وق�ل يورغ هيلدبراندت، �سريك اأول ومدير مفو�س يف بو�سطن كون�سلتينج 
جروب »اإن حتمل امل�سوؤولية جت�ه املجتمع ُيعد اأحد القيم والأهداف التي 
تع�ونن�  خلل  ومن  جروب.  كون�سلتينج  بو�سطن  يف  عملن�  جوهر  متثل 
مع جمموعة من ال�سرك�ت، ن�سعى للم�س�همة يف جميع املب�درات اخلريية 
وتعك�س  املحلية.  املجتمع�ت  يف  اإيج�بي  اأثر  ترك  اإىل  تهدف  التي  الرائدة 
فع�لية »يوم اخلدمة املجتمعية« مدى التزامن� ب�مل�سوؤولية جت�ه املجتمع�ت 
التي نعمل فيه�. ونود اأن نتوجه بعظيم ال�سكر والمتن�ن لكل من �س�هم يف 

اجن�ح هذه الفع�لية يف ن�ستخه� الث�نية من موظفين� و�سرك�ئن�«.

»ليلة ال�صيدات« يف �صبا ق�صر الإمارات
اأعلن فندق “ق�سر الإم�رات” عن 
ال�سيدات”  “ليلة  لعر�س  اإطلقه 
فر�سة  ال�سيدات  ملنح  احل�سري، 
لل�سرتخ�ء  نوعه�  من  فريدة 
الن�دي  يف  احليوية  وا�ستع�دة 
الإم�رات”،  ق�سر  “�سب�  ال�سحي 
اجلوائز،  من  العديد  على  احل�ئز 
ملوكية  لتجربة  املث�يل  واملك�ن 
والرف�هية  ب�لرتف  ح�فلة 

املُطلقة.
الثلث�ء  اأم�سي�ت  تخ�سي�س  ومّت 
لل�سيدات.. تبداأ التجربة مع حم�م 
خي�لية  رحلة  متنحك  مغربي 
الرثية.  العربية  ب�ملكّون�ت  ح�فلة 
للج�سم،  قوي  تق�سري  ذلك  يتبع 
املُمّيزة  التجربة  هذه  لُتتّوج 
ا�ستخدام  عرب  مريح  بتدليك 
ل لديِك خللق التوازن  الزيت املُف�سّ

بني العقل واجل�سم.

جمموعة بريد الإمارات ومتحف املحطة يحتفلن 
بذكرى هبوط اأول طائرة لنقل الربيد يف الدولة

احتفلت جمموعة بريد الإم�رات، املزود الرائد للخدم�ت الربيدية وحلول 
ب�ليوم  املحطة،  ب�لتع�ون مع متحف  الإم�رات،  دولة  ال�سريع يف  التو�سيل 
الع�ملي للربيد والحتف�ء بذكرى هبوط اأول ط�ئرة يف اإم�رة ال�س�رقة ع�م 
“ه�نو” امل�س�فرين وطرود الربيد اجلوي على  1932، فقد حملت ط�ئرة 
ربطت  التي  الأوىل  رحلته�  يف  املتحدة  العربية  الإم�رات  دولة  اإىل  متنه� 

ال�س�رقة مع بقية الع�مل.   

طلبة جامعة اأبوظبي يخو�صون جتربة العمل كروؤ�صاء تنفيذيني ملوؤ�ص�صات كربى

مول راك  يف  و�صارك«  »ابدع  معر�ض  يف  فنيًا  عمًل   75

الوجهة   - ي��س  وجزيرة  التج�ري  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
جمموعة  عن  الإم�رات،  دولة  يف  الرائدة  الرتفيهية 
اأبوظبي  بنك  لعملء  احل�سرية  العرو�س  من  جديدة 
الرتفيهية  اجلزيرة  مدن  يزورون  الذي  التج�ري 
قد  الطرفني  جتمع  التي  ال�سراكة  وك�نت  الفريدة.  
اأبوظبي،  فرياري  ع�مل  وت�سمل   ،2016 ع�م  يف  انطلقت 
وارنر  الآن ع�مل  اأبوظبي، كم� ت�سم  وي��س ووتروورلد 
موؤخراً،  الزوار  اأم�م  اأبوابه  فتح  الذي  اأبوظبي  براذرز 
املرتقب  ي��س  جزيرة  م�س�ريع  من  عدد  اإىل  ب�لإ�س�فة 
وبط�ق�ت  الئتم�ن  بط�ق�ت  ح�ملي  وب�إمك�ن  افتت�حه�. 
ال�ستمت�ع  التج�ري  اأبوظبي  بنك  من  املب��سر  اخل�سم 

من  وال�ستف�دة  ال�ستثن�ئية  املزاي�  من  مبجموعة 
عرو�س عديدة يف اأبرز املدن الرتفيهية يف املنطقة والتي 
و�سي�ستفيد  نوعه�.  من  فريدة  جت�رب  ل�سيوفه�  توفر 
الع�م  مدار  على  خ�سوم�ت  من  البط�ق�ت  ح�ملو 
والبط�ق�ت  اليومية  الدخول  تذاكر  على   %15 بن�سبة 
الرتفيهية  ي��س  جزيرة  مدن  يف  واملنتج�ت  ال�سنوية 
الثلثة، ب�لإ�س�فة اإىل خ�سم بن�سبة 10% على الأطعمة 
وامل�سروب�ت. �سينتقل �سيوف املدينة الرتفيهية الأحدث 
على جزيرة ي��س، ع�مل وارنر براذرز اأبوظبي، اإىل �ست 
هريوز  �سوبر  �سي  دي  من  م�ستوح�ة  ترفيهية  من�طق 
ووارنر براذرز اأنيمي�سن يف جتربة ل تن�سى مع 29 لعبة 

وب�إمك�ن ع�س�ق  وعرو�س�ً حية.  ع�ئلي�ً  ترفيهي�ً  ومرفق�ً 
فرياري  ع�مل  يف  حم��سية  بتجربة  ال�ستمت�ع  الإث�رة 
يف  مب�  م�سوقة،  ولعبة  مرفق   37 ت�سم  التي  اأبوظبي، 
الع�مل.  يف  الأ�سرع  الأفعوانية  رو�ّس�،  فورمول  ذلك 
ي��س ووتروورلد  لل�سيوف ق�س�ء يوم ممتع يف  وميكن 
اأبوظبي مع اأكرث من 40 لعبة ومنزلقة ومرفق�ً ترفيهي�ً 

يف مغ�مرة م�ئية ل مثيل له� مع الع�ئلة.
التي  الطويلة  العلقة  املمتدة  ال�سراكة  هذه  تعك�س 
والتزام  ي��س  بجزيرة  التج�ري  اأبوظبي  بنك  جتمع 
عملئه  لدى  ترتك  ترفيهية  جت�رب  بتوفري  البنك 

واأ�سدق�ئهم واأ�سرهم ذكري�ت رائعة ول ُتن�سى.

بنك اأبوظبي التجاري ومدن جزيرة يا�ض الرتفيهية يجددان ال�صراكة من خلل اتفاقية تعاون جديدة

فوزن�  من  ذلك  على  اأدل  ولي�س 
اقراراً  تعد  التي  اجل�ئزة  بهذه 

رائع�ً مب� نبذله من عمل �س�ق.
معر�س  جوائز  وحتتفي  هذا 
يف  املميز  ب�لأداء  العربي  ال�سفر 
ويعد  وال�سي�فة.  ال�سفر  �سن�عة 
يف  ا�ستثن�ئية  من�سة  احلدث 
اأ�سح�ب  لتكرمي  الأو�سط  ال�سرق 

وق�س�س  الكبرية  الإجن�زات 
ال�سي�حة  �سن�عة  يف  جن�حهم 
من  مئ�ت  وك�نت  وال�سي�فة. 
من  اأكرث  من  التج�رية  العلم�ت 
�س�ركت يف جوائز هذا  قد  بلداً   25
الع�م، ح�سلت 60 منه� على تكرمي 
يف  واإجن�زاته�  لإ�سه�م�ته�  تقديراً 

تنمية القط�ع.

دبي  املط�ر  ميلينيوم  فندق  ح�سد 
ج�ئزة “اأف�سل فندق مط�ر” للع�م 
الث�ين على التوايل يف حفل جوائز 
املرموقة  العربي  ال�سفر  معر�س 
وقد  دبي.  اإم�رة  ا�ست�س�فته  الذي 
مت تكرمي الف�ئزين يف حفل بهيج 
من  ال�سخ�سي�ت  اأبرز  ح�سره 
من  وال�سي�فة  ال�سفر  �سن�عة 

خمتلف اأنح�ء املنطقة.
ال�سيد  ق�ل  املن��سبة،  وبهذه 
فندق  ع�م  مدير  مور،  �س�ميون 
ميلينيوم املط�ر دبي: نحن �سعداء 
التي  اجل�ئزة  بهذه  لفوزن�  للغ�ية 
ي�سبو اإليه� اجلميع لل�سنة الث�نية 
على التوايل، ولذا نود اأن نعرب عن 
خ�ل�س امتن�نن� للق�ئمني على هذا 
الثقة  بهذه  اإح�طتن�  على  احلدث 
عظيم  اإجن�ز  اإنه  الت�سريف.  وهذا 
اله�ئلة  للمن�ف�سة  نظراً  ب�لفعل 
جداً  فخورون  ونحن  ال�سوق،  يف 
الذين  واملنت�سبني  عملن�  بفريق 
اأرقى  توفري  يف  جهداً  ي�ألون  ل 
ل�سيوفن�،  واخلربات  التج�رب 

م�س�ركة تطوعية وطنية من الفن�نني والطلبة الهواة ، وتركز 
خ�م�ت  وا�ستخدام  الوطنية،  املحلية  البيئة  على  الأعم�ل 
وفوتوغرافية. ت�سكيلية  فنية  اأعم�ل  تقدمي   بيئية حملية يف 
راك  مركز  يف  الفع�لي�ت  مدير  الأمري  حممد  فهد  واأعرب 
مول عن تقديره جلهود الفن�نني امل�س�ركني الذين ا�ستط�عوا 
رئي�س  البقي�سي  جمعة  واأعرب  للمعر�س.  الزوار  الف  ك�سب 
الم�راتي  للفن�ن  العظيمة  للجهود  تقديره  عن  اجلمعية 
ويعد  الت�سكيلية  الفنية  ال�س�حة  دعم  يف  امل��س  �سرور  عبيد 
املعر�س واحداً من مع�ر�س عديدة لفن�نني ت�سكيليني ت�سعى 
من خلله اجلمعية وراك مول وامل�س�ركني اإىل اأن يكون ن�فذة 
دعم لط�ق�ت فنية على ال�س�حة الإم�راتية. ق�ل الفن�ن عبيد 

امل�س�ركني  اأعم�ل  لإبراز  فر�سة  املع�ر�س  هذه  تنظيم  �سرور: 
وهوؤلء  الإم�راتية  الت�سكيلية  للأعم�ل  الرتويج  من  وج�نب�ً 
اأظهروا  اليدوية  واأعم�لهم  ري�ستهم  خلل  ومن  الفن�نون 
فن�نون  وامل�س�ركون  الفنية.  لوح�تهم  يف  الإبداع  من  ج�نب�ً 
ح��سنة  تعد  عمل  ور�س  خلل  من  الفنية  خرباتهم  �سقلت 
من  ح�لة  م�س�رك�تهم  ومتثل  ب�لدولة  الت�سكيلية  الفنون 
الإم�راتي،  والرتاث  الثق�فة  وجت�سيد  الوجدان  عن  التعبري 
فكرية  هوية  ملمح  عن��سره�  يف  تعك�س  الأعم�ل  فهذه 
اأن  ميكن  ثق�فية  فكرية  جم�لت  هن�ك  اأن  وتظهر  للوطن، 
البيئة  من  اأفك�ره�  ت�ستمد  والتجديد  للإبداع  �سبيًل  تكون 

الإم�راتية الغنية بعن��سره�.

 ،2018 زايد  ع�م  فع�لي�ت  و�سمن  و�س�رك«  »اأبدع  عنوان  حتت 
افتتح اأم�س ال�سيد جمعة مو�سى البقي�سي الزع�بي رئي�س جمل�س 
ال�سعبي يف ق�عة  للفنون والرتاث  راأ�س اخليمة  ادارة جمعية 
املع�ر�س يف راك مول براأ�س اخليمة، معر�س الفن الت�سكيلي 
مت�سمن�ً 75 عمًل فني�ً وتركيب ومنه� 52 عمل فوتوغرافي� .

 

�سرور  عبيد  الت�سكيلي  الفن�ن  املعر�س  يف  وي�س�رك 
الرتبية  بوزارة  الأول  الفنية  الرتبية  موجه  امل��س 
املزروعي. عبيد  اآمنة  والن��سئة  �س�بق�،   والتعليم 
واأعرب الفن�ن عبيد �سرور امل��س عن تقديره لتع�ون اجلمعية 
وراك مول يف تنظيم معر�س » اأبدع و�س�رك « الذي �سي�ستمر 
يعد  املعر�س  اأن  واأو�سح  اأي�م،   10 ملدة  زواره  ا�ستقب�ل  يف 

فندق ميلينيوم املطار دبي يفوز بجائزة »اأف�صل فندق مطار« للعام الثاين



عرث الأطباء على م�صمار يف جمجمته
اإىل  طوله  ي�سل  م�سم�ر  على  ب�لعثور  ال�سني  يف  الأط��ب���ء  فوجئ 
نحو 5 �سم داخل جمجمة مري�س راجع امل�ست�سفى وهو يع�ين من 
اآلم ح�ّدة يف الراأ�س. وك�ن املري�س قد راجع م�ست�سفى ال�سعب يف 
مق�طعة ت�سونغ ي�نغ يوم اجلمعة امل��سي 5 اأكتوبر وهو يع�ين من 
�سداع متقطع، وعند فح�سه، عرث الأطب�ء على م�سم�ر بطول 48 

ميليمرت يف جمجمته، دون اأن يعرف كيف و�سل اإليه�.
ع�م�ً   43 العمر  م��ن  الب�لغ  ال��رج��ل  ك���ن  حملية،  لتق�رير  ووف��ق���ً 
ولقبه هو يعمل م�سرف�ً يف م�سنع للإ�سمنت مبدينة ت�سونغ ي�نغ، 
ويقول اإنه جت�هل ال�سداع الذي ك�ن يع�ين منه لعدة اأي�م، قبل اأن 

ُي�سطر ملراجعة امل�ست�سفى بعد اآن ازدادت اآلمه ب�سكل كبري.
ويف امل�ست�سفى، اأظهرت �سور الأ�سعة املقطعية وجود ج�سم معدين 
غريب مغرو�س يف اجل�نب الأمي��ن من جمجمة املري�س، بح�سب 
موقع اإن دي تي يف. ويقول ال�سيد هو اإن عمله ينطوي على مراقبة 
الك�مريات الأمنية يف م�سنع للأ�سمنت، وهو عمل يبقيه بعيداً عن 
امل�س�مري بجميع الأ�سك�ل والأحج�م. لكن يف الوقت احل�يل، تفيد 
تق�رير حملية اأن �سر كيفية و�سول امل�سم�ر ل يزال جمهوًل، ومتت 

اإح�لة ال�سيد هو اإىل م�ست�سفى اأكرب لإخراج امل�سم�ر.

لكمة مديره تك�صبه املليني
مل يكن يعلم هذا املوظف اأن اللكمة التي تلق�ه� من مديره اأثن�ء 
حفل عيد امليلد قبل �سنوات، �ستكون نقطة حتول ه�مة يف م�س�ر 
ن�سب  امل��ي��لد،  عيد  مبن��سبة  �سركته  اأق�مته  حفل  اأث��ن���ء  حي�ته.  
جدال بني كليف بيلم�ن الذي ي�سغل من�سب مدير املبيع�ت، وبني 
رئي�سه يف العمل، م� دفع الأخري اإىل توجيه لكمة له اأفقدته وعيه 

واأحلقت اأ�سراراً بدم�غه. 
ويقول الأطب�ء الذين اأ�سرفوا على علج ال�سيد بيلم�ن اأنه تعر�س 
لك�سر يف اجلمجمة واإ�س�بة دم�غية �سديدة، الأمر الذي اأّثر �سلب�ً 

على حي�ته العملية واأدائه الوظيفي. 
لديه�،  يعمل  التي  ال�سركة  �سد  ق�س�ئية  دعوى  بيلم�ن  رفع  وقد 
حُمّمًل اإي�ه� امل�سوؤولية الق�نونية عن اأفع�ل رئي�سه جون ميجور، 
ب��ه ج���راء اللكمة  ال��ت��ي حل��ق��ت  وط���ل��ب��ه��� بتعوي�س ع��ن الأ����س���رار 
هيلتون  لفندق  الرخ�مية  ب�لأر�سية  راأ�سه  ب�رتط�م  ت�سببت  التي 
نورث�مبتون.  ويقول حم�مو كليف بيلم�ن اإن املحكمة البتدائية 
قد رف�ست الدعوى الق�س�ئية يف ع�م 2016 قبل اأن تقبل حمكمة 
ال���س��ت��ئ��ن���ف ب��ه��� م���وؤخ���راً.  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم ت��ق��دي��ر مبلغ 
التعوي�س�ت الذي يتوقع اأن تدفعه ال�سركة، اإل اأن حم�مو بيلم�ن 
اإ�سرتليني، وفق م�  اإىل مليون جنيه  املبلغ قد ي�سل  ب�أن  يقولون 

ورد يف �سحيفة مريور الربيط�نية. 

�صاهدها مع رجل على غوغل فطلقها
طّلق رجل زوجته بعدم� اكت�سف خي�نته� له ب�ل�سدفة اأثن�ء بحثه 
يف خرائط غوغل عن اأف�سل طريقة للو�سول اإىل اأحد اجل�سور يف 

الع��سمة البريوفية، ليم�. 
التق�طه� على خرائط غوغل يف ع�م  امل��راأة يف �سورة مت  وظهرت 
الع�مة،  اإح��دى احلدائق  2013، وهي برفقة رجل على مقعد يف 
اأنه�  واكت�سف  ملب�سه�  يف  دق��ق  ال��ذي  زوجه�  انتب�ه  ا�سرتعى  م� 

زوجته.
اأقدم الزوج على النف�س�ل  وبح�سب و�س�ئل الإعلم املحلية، فقد 

عن زوجته بعد الت�أكد من اأنه� ك�نت على علقة برجل اآخر. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفل يوؤ�ص�ض م�صرف توفري 
يبداأ  اأن  قليًل جدا منهم ميكن  ع��دداً  اأعم�ل عندم� يكربون، لكن  رواد  ب���أن ي�سبحوا  الأطف�ل  العديد من  يحلم 
اأدولفو كيو�سوك�ل  ب��داأ خو�سيه  البريويف.   ال�سبي  يف حتقيق هذا احللم يف وقت مبكر من عمرهم كم� فعل هذا 
كوندوري، يف ت�أ�سي�س بنك ادخ�ر للأطف�ل عندم� ك�ن عمره 7 �سنوات فقط، حتى و�سل عدد عملئه اإىل 2000 
�سخ�س يتلقون خدم�ت م�لية متنوعة.  وك�نت فكرة البنك قد خطرت خلو�سيه بعد اأن لحظ اأن العديد من اأقرانه 
ينفقون اأموالهم على احللوى والألع�ب، بدًل من ادخ�ره� ل�سراء املزيد من الأطعمة املفيدة، واأدرك حينئذ اأن توفري 
امل�ل طريقة متكن به� الكب�ر من حل الكثري من م�سكلتهم امل�لية والجتم�عية.  وبداأ خو�سيه التفكري يف الطرق 
اإع�دة التدوير هي الطريقة املثلى.  اأن  اآب�ئهم، واكت�سف  اأن يك�سب به� الأطف�ل امل�ل من دون م�س�عدة  التي ميكن 
وعر�س الطفل الطموح فكرة بنك الأطف�ل على مدر�سيه الذين ق�لوا له اإن طفًل يف ال�س�بعة من العمر ل ميكنه 
اأنه ح�سل على دعم مدير املدر�سة، وبداأ العمل على فكرته رغم م�س�يق�ت  التع�مل مع م�سروع كبري كهذا. غري 
و�سخرية زملئه، حيث متكن من ت�أ�سي�س م�سرف ب�رت�سلن� للتلميذ يف مدينته يف ع�م 2012.  واعتمد خو�سيه 
يف ت�أ�سي�س البنك على فكرة ب�سيطة تتمثل يف اأن يقوم كل طفل بجمع م� ل يقل عن 5 كيلوغرام�ت من النف�ي�ت 
ال�سغ�ر  العملء  ه��وؤلء  للبنك. ومن ثم يقوم  البل�ستيك، لي�سبح عميًل  اأو  ال��ورق  التدوير مثل  الق�بلة لإع���دة 
اإىل  الأم��وال من ح�س�ب�تهم عندم� ت�سل قيمة ح�س�ب�تهم  الذي يريدون توفريه، وميكنهم �سحب  املبلغ  بتحديد 
املبلغ الذي حددوه. وقد اأبرم امل�سرف الذي م�سى على ت�أ�سي�سه 7 �سنوات، العديد من التف�قي�ت مع �سرك�ت اإع�دة 

التدوير املحلية، التي تقدم مق�بًل م�لي�ً للنف�ي�ت التي يجمعه� عملء البنك، يتم اإيداعه يف ح�س�ب�تهم.
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جثث 11 ر�صيعًا خمباأة يف دار جنازات 
ق�لت �سرطة مدينة ديرتويت الأمريكية اإنه� عرثت على جثث 11 طفل 
من  ر�س�لة  ال�سلط�ت  تلقت  بعدم�  �س�بقة  ج��ن���زات  دار  يف  خم��ب���أة  ر�سيع� 
جمهول. وق�ل اللفتن�نت براي�ن ب�و�سر من �سرطة املدينة لل�سحفيني اإن 
التحقيق ج�ر بعد اأن عرثت ال�سلط�ت على ت�سع جثث يف ح�لة حتلل �سديد 
داخل �سندوق وعلى جثتني داخل ت�بوت يف �سندرة بدار ك�نرتيل للجن�زات 
�س�بق�. واأ�س�ف "ل بد اأن نتو�سل مل� حدث ومل�ذا حدث"، وق�ل اإن ال�سرطة 

حت�ول الت�س�ل برميوند ك�نرتيل امل�لك ال�س�بق لدار اجلن�زات.
ومل تتمكن رويرتز من الت�س�ل بك�نرتيل.

وق�ل ب�و�سر اإن اإدارة الرتاخي�س وال�سوؤون التنظيمية يف ولية مي�سيج�ن 
اأر�سلت مندوبني ع�سر اأم�س اجلمعة اإىل العق�ر الواقع ب�جل�نب ال�سرقي 

من املدينة بعد اأن تلقت ر�س�لة من جمهول ت�سف مك�ن الرف�ت.
واأ�س�ف اأن ال�سلط�ت تعكف ح�لي� على حتديد هوية الأطف�ل واإبلغ ذويهم. 
ومل يت�سح منذ متى ظلت اجلثث خمب�أة. وق�ل ب�و�سر اإنه يبدو اأن بع�س 

الأطف�ل ولدوا موتى.
ويف اأبريل ني�س�ن امل��سي وجدت اجله�ت التنظيمية ب�لولية "اأحوال موؤ�سفة 
وغري �سحية" يف نف�س املك�ن منه� وجود بق�ي� متحللة ب�سدة ح�سبم� ج�ء يف 

بي�ن اأ�سدرته اإدارة الرتاخي�س وال�سوؤون التنظيمية يف ذلك الوقت.

جزيرة تتحول اإىل مقربة غام�صة لل�صياح
�سي�حية  جزيرة  يف  ت��ويف  �سخ�س�  اأن  "�سن" الربيط�نية،  �سحيفة  ذك��رت 
بت�يلند، و�سط غمو�س يلف م�سرع عدد من زوار املنطقة، خلل ال�سنوات 
ال�سلط�ت  ف���إن  الربيط�نية،  لل�سحيفة  نقل م�سدر  م�  وبح�سب  الأخ��رية. 
عرثت على ال�س�ئح بعد اأن طف� على �سطح امل�ء، وهو ال�س�ئح احل�دي ع�سر 

الذي يف�رق احلي�ة بجزيرة توه ك�و يف غ�سون �سنوات.
وك�نت اجلزيرة الت�يلندية ال�س�حرة قد �سهدت مقتل زوجني بريط�نيني 
اإج�زتهم� يف  اأث��ن���ء ق�س�ء  وذل��ك   ،2014 ع���م  يف ظ��روف غ�م�سة خ��لل 
املنطقة. ونقلت جثة ال�س�ئح املتوفى اإىل امل�ست�سفى، لإجراء الت�سريح على 

يد اأطب�ء �سرعيني من اأجل  الك�سف عن �سبب الوف�ة.
اأن يكون ال�س�ئح قد م�ت غرق�، لكن  ويرجح املحققون يف الوقت احل���يل، 
وا�ستق�ء  املراقبة،  ك�مريات  لفح�س  احل���يل،  الوقت  يف  متوا�سلة  اجلهود 

ال�سه�دات يف املنطقة.
مل  املحققني  اأن  بون�سريروج،  اأ�سيب�رت  ب�ملنطقة،  ال�سرطة  ق�ئد  واأو���س��ح 

يجدوا اأي موؤ�سرات اإجرامية حول ال�س�ئح الراحل.
وينحدر ال�سحية اجلديد من م�لدوف�، وك�ن قد دخل اإىل ت�يلند يف اأواخر 
�سبتمرب امل��سي، قبل اأن يحط الرح�ل يف اجلزيرة. وك�نت �سي�ح اآخرون قد 
اإذ ُعرث على اأحد ال�سي�ح ميت�  ق�سوا نحبهم ب�ملنطقة يف ظروف خمتلفة، 

داخل امل�سبح، فيم� ُوجدت اأخرى متوف�ة داخل اإق�مته�.

جديد  �صبتمرب   11
يثري الفزع يف اأ�صرتاليا

اأث���ر عر�س ج��وي اأقيم م��وؤخ��را يف 
بعدم�  الفزع،  اأ�سرتالي�، ح�لة من 
اق���رتب���ت ط����ئ���رة ب��وي��ن��غ م���ن برج 
�س�هق، واعتقد الأ�سخ��س بداخله 
اأن��ه��م ق��د ت��ع��ر���س��وا ل��ه��ج��وم، على 
يف  �سبتمرب   11 اع����ت����داءات  غ����رار 

نيويورك.
�سحيفة  ن���ق���ل���ت  م������  وب���ح�������س���ب 
"مريور" الربيط�نية، ف�إن القوات 
تقيم  ك���ن��ت  الأ���س��رتال��ي��ة  امل�سلحة 
�سي  "بوينغ  بط�ئرة  جوي�  عر�س� 

حملي. مهرج�ن  اإط�ر  17" يف 
وح����ظ����ي ف���ي���دي���و ي����وث����ق اق������رتاب 
املن�س�ت  الط�ئرة بتف�عل وا�سع يف 
ت�س�ربت  الآراء  لكن  الجتم�عية، 

ب�س�أن ال�سكل الحتف�يل.
مرت  الط�ئرة  اإن  منتقدون  وق���ل 
الربج  م��ن  قليلة  اأم��ت���ر  بعد  على 
ال�س�هق، وب�لت�يل ف�إن ك�رثة ك�نت 
�ستقع لو اأن من يقود الط�ئرة وقع 

يف �سهو اأو ارتب�ك.
واأ�س�ر اأحد املعلقني اإىل اأنه ك�ن من 
الأ�سرتايل  الربج  يلقى  اأن  املرجح 
م�سري برج التج�رة الع�ملي مبدينة 

نيويورك الأمريكية يف 2001.
املخيف  العر�س  راف�سوا  واأ���س���ف 
لإق����م���ة  اأخ�������رى  ط���رق����  ث���م���ة  اأن 
الرعب  ب���ث  دون  اجل����وي  احل����دث 
العمل  يوا�سلون  اأن������س  نفو�س  يف 

داخل مك�تبهم.
مدافعون  ق���ل  ذل���ك،  غ�سون  ويف 
عن العر�س اإن طي�رين حمرتفني 
اأ����س���رف���وا ع��ل��ى ال���ع���ر����س اجل����وي، 
وب�لت�يل لي�س ثمة جم�ل للمق�رنة 
ب��ني اع���ت���داء ُم��ت��ع��م��د وح���دث فني 

ع�بر.

اليخت الذي ميكنه التخفي
�سممت �سركة ع�ملية خمت�سة ب�سن�عة القوارب 
وال�سفن، واحداً من اليخوت، تبلغ تكلفة بن�ئه 

250 مليون دولر اأمريكي. 
 106 ط��ول��ه  يبلغ  ال���ذي  اليخت  ه��ذا  ويتميز 
الذي  وبهيكله  التخفي،  على  بقدرته  اأم��ت���ر، 

�سيتم ا�ستخدام الزج�ج الع�ك�س يف بن�ئه. 
ويّدعي امل�سممون ب�أن اليخت الذي يبلغ وزنه 
4200 طن ميكنه الختف�ء مت�م�ً عند النظر 

اإليه من م�س�فة تزيد عن 50 مرتاً. 
وقد مت تطوير الزج�ج، من قبل م�سنع زج�ج 
اأمل�����ين ب��ط��ري��ق��ة ت��ت��غ��ري األ���وان���ه وي�����س��ب��ح غري 
عن  تزيد  م�س�فة  من  اإليه  النظر  عند  مرئي 
ال�����س��ع��ود ع��ل��ى متنه تعمل  50 م����رتاً. ول���دى 
اليخت  حميط  ع��ر���س  على  الع�ك�سة  امل��راي��� 

وتعطي انطب�ع�ً ب�أنه يعوم يف الهواء. 
ويحتوي اليخت الذي اأطلق عليه ا�سم )مرياج( 
اأفراد  29 من  و  14 �سيف�ً  ل�  على ق�عة تت�سع 
الط�قم، و�سب� وم�سرح يف الهواء الطلق وق�عة 
لل�سينم�، اإ�س�فة اإىل مهبط للط�ئرات، وفق م� 

نقلت �سحيفة ديلي �ست�ر الربيط�نية. 

اأ�صرم النار ب�صيارته الفاخرة
اأقدم رجل اأمريكي على اإ�سرام الن�ر يف �سي�رة زوج والدته، 

بعد اأن ف�سل يف ا�ستع�دة جه�ز التحكم ب�لتلفزيون منه.
وذكرت و�س�ئل اإعلم حملية، اأن اأدري�ن ب�ديل )41 ع�م�ً( 
والذي ل يزال يعي�س مع والدته، مي�سي معظم وقته يف 
10 يوليو امل��سي، مل يعرث على  غرفة نومه، ويف م�س�ء 
مت�بعة  فر�سة  مينحه  ال��ذي  ب�لتلفزيون  التحكم  جه�ز 
ق��ن��وات ���س��ك���ي، ورف�����س وال���د زوج��ت��ه ال���ذي ك���ن ي�س�هد 

قنواته املف�سلة يف الط�بق ال�سفلي اأن يعطيه اجله�ز.
ا�ستدع�ء  مت   ، يوليو   11 ي��وم  م��ن  الأوىل  ال�س�ع�ت  ويف 
قوة الإطف�ء اإىل املنزل، بعد اأن اأقدم اأدري�ن على اإ�سرام 
الن�ر يف �سي�رة والد زوجته من طراز ني�س�ن و�سعره� يبلغ 
األ��ف دولر(، والتي  اإ�سرتليني )37  األ��ف جنيه   26 نحو 

احرتقت ب�لك�مل مع كراج ال�سي�رات.
 4:15 ال�س�عة  ح���وايل  ب�ل�سرطة  اأي�����س���ً  ب����ديل  وات�����س��ل 
واأخ��رب املحكمة  اإىل م�س�عدة،  اإن��ه بح�جة  �سب�ح�ً، وق���ل 
يف وق���ت لح���ق اأن����ه اأق�����دم ع��ل��ى ف��ع��ل��ت��ه ب�����س��ب��ب خلف�ت 
مريور  �سحيفة  بح�سب  وزوج��ه���،  وال��دت��ه  م��ع  م�ستمرة 

الربيط�نية.
اأنني فعلت �سيئ�ً  "اأن� اأعرف  واأ�س�ف ب�ديل يف اعرتاف�ته 

خ�طئ�ً، لكنني ل�ست ن�دم�ً على ذلك".
ي��ع���ين م��ن م�����س���ك��ل يف ال�سحة  اأن����ه  اإىل  ب�����ديل  واأ����س����ر 
كبري  ب�سكل  والدته  زوج  مع  علقته  وتدهورت  العقلية، 
خ���لل ال��ع���م��ني امل������س��ي��ني. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك، مل 
ب����ديل، ومل يدعم�  ب���دع���ء �سد  وال��دت��ه وزوج��ه���  تتقدم 

جهود جهة الدع�ء لإدانته.
وعلى الرغم من اأن الطبيب الذي فح�س ب�ديل �سّخ�س 
اإ�س�بته ب�لره�ب الجتم�عي، اإل اأن الق��سي اأ�سدر حكم�ً 

ب�ل�سجن بحقه ملدة 14 �سهر عق�ب�ً له على فعلته.

دفع حياته ثمنا للقرار اخلاطئ
اإحدى  يف  الكهرب�ئي  ال�سلم  ي�ستخدم  اأن  ح���ول  بعدم� 
م�سرعه  قعيد  اأمريكي  لقي  بوا�سنطن،  امل��رتو  حمط�ت 

ب�سكل مروع يف الع��سمة الأمريكية، موؤخرا.
ف�إن  الربيط�نية،  "مرتو"  �سحيفة  نقلت  م���  وبح�سب 
ال��ذي مل يجر ذك��ر ا�سمه ك���ن ي�ستخدم كر�سي�  ال��رج��ل  
متحرك� واأراد اأن ينزل عرب امل�سعد الع�دي، لكنه انتظر مل� 

يق�رب خم�س ع�سرة ث�نية، دون نتيجة.
"كثريا" اتخذ  ت�أخر  قد  امل�سعد  اأن  الراحل  وحني وجد 
وجرب  الكهرب�ئي  ال�سلم  �سوب  قرارا "متهورا" ف�جته 
املتحركة حتى  العتب�ت  بلغ  اأن  م�  لكن  ب�لكر�سي  النزول 

انقلب الكر�سي، لي�سقط فوقه من ارتف�ع 30 مرتا.
واأ�سيب ال�سخ�س املقعد بجروح خطرية من جراء ذلك، 
ومت نقله اإىل امل�ست�سفى لأجل تلقي العلج، لكن الرجل 

�سرع�ن م� ف�رق احلي�ة.
واأث���رت احل�دثة تع�طف� وا�سع� مع ال�سحية وق�ل بع�س 
مرت�دي املحطة اإن ت�أخر امل�سعد ي�سيب الن��س ب�لتذمر 

فيح�سون اأنه لن ي�أتي على الإطلق.
ب���مل���أ���س���ة الإن�����س���ن��ي��ة، ودعوا  اآخ����رون م��� ح�سل  وو���س��ف 
اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  اأخ��ذ  اإىل  املحط�ت  م�سوؤويل 
ق���دري��ن على  ك��ون��ه��م غ��ري  اإىل  ب�لنظر  ب��ع��ني الع��ت��ب���ر، 

ال�سعود اأو النزول ب��ستخدام ال�سلم الكهرب�ئي. املغنية االإجنليزية ليلي األني ت�ضدو خالل مهرجان ACL للمو�ضيقى يف منتزه زيلكر يف اأو�ضنت. )ا ف ب(

تعرف على املبنى 
الأكرث رعبًا 

املبنى  امل��ذه��ل��ة  ال�����س��ور  ه��ذه  تظهر 
الق�رة  يف  ارت��ف���ع���ً  الأك���رث  ال�سكني 
ال�سمراء، وال��ذي يطل على مدينة 
جوه�ن�سربغ بجنوب اإفريقي�.  يقع 
 55 م��ن  امل��وؤل��ف  �سيتي  بونتي  ب��رج 
ط�بق�ً يف �س�حية بريي� القريبة من 
الربج  وك����ن  جوه�ن�سربغ.  مدينة 
173 م��رتاً قد  ال��ذي يبلغ ارتف�عه 
ا�ستخدم يف امل��سي كموقع لت�سوير 
والعديد  العلمي  اخل��ي���ل  ق�س�س 
م���ن اأف�����لم ال���رع���ب.  وق���د التقط 
ك�رانيكولوف  دمي��ي��ت���ر  امل��ع��م���ري 
املبنى  ل���ه���ذا  �����س����وراً  ع�����م�����ً(   42(
على  للتعرف  رحلة  اأث��ن���ء  اخلي�يل 
اإفريقي�  جنوب  اإىل  الربية  احلي�ة 

يف م�يو امل��سي. 
وك����������ن ال���������ربج ق������د ب����ن����ي يف ع�����م 
�سح�ب  ن���ط��ح��ة  �سكل  ع��ل��ى   1975
العمراين  املعلم  ليكون  اأ�سطوانية، 
ارتف�ع  اأن  غ��ري  ال��ب��لد،  الأب����رز يف 
دفع  الت�سعين�ت  يف  اجلرمية  ن�سبة 
اإىل  ليتحول  اإىل مغ�درته،  ق�طنيه 
الع�س�ب�ت  لن�س�ط  من��سب  م��ك���ن 
الإج���رام���ي���ة، وام���ت���لأ ب�����أك����وام من 
الط�بق  اإىل  و����س���ل���ت  ال���ق���م����م���ة 
اخل����م�������س.  وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
ال�سنوات  يف  جتديده  مت  قد  املبنى 
الأخرية، مع عودة ق�طنيه تدريجي�ً 
اإليه، اإل اأن املنطقة التي يقع فيه� 
ل زالت تع�ين من انت�س�ر اجلرمية.  
وق�ل دمييت�ر: "قبل لن� اأن نتجنب 
الذه�ب اإىل احلي مبفردن�، وخ��سة 
هذا املبنى لأنه خطري للغ�ية، حتى 
اأبدى ده�سته  �س�ئق �سي�رة الأج��رة، 
اإىل هذا  الذه�ب  بنيتن�  لدى علمه 

اجلزء من املدينة"

كم وجهًا يتذكره الإن�صان خلل �صاعة؟
ميكنه  الع�دي  الإن�س�ن  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
تذكر حوايل 5 اآلف وجه ب�ملتو�سط، وي�سمل ذلك 
حي�تن�  يف  ن�س�دفهم  الذين  الع�ديني  الأ�سخ��س 
من  وغ��ريه��م  امل�س�هري  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  اليومية، 
الأ�سخ��س املعروفني. واأجرى ب�حثون من ج�معة 
يف  ط�لب�ً   25 على  اخ��ت��ب���رات  الربيط�نية  ي���ورك 
يتذكروا عدد  اأن  وُطلب منهم  املرحلة اجل�معية، 
الأ�سخ��س الذين ميكنهم تخيل وجوههم بو�سوح 
غ�سون  يف  ال�سخ�سية  حي�تهم  م��ن  عقولهم  يف 
�س�عة.  و�سمل ذلك الأ�سخ��س الذين قد ل يعرف 
وجوههم،  يتذكرون  ولكنهم  اأ�سم�ءهم  امل�س�ركون 
امل�س�هري،  ن��ف�����س��ه م���ع وج�����وه  ال�����س��يء  ف��ع��ل��وا  ث���م 
الع�مة  وال�سخ�سي�ت  وال�سي��سيني  املمثلني  مثل 
الأخرى، كم� مت عر�س اآلف ال�سور الفوتوغرافية 
لأ���س��خ������س م�����س��ه��وري��ن، و ط��ل��ب ال��ب���ح��ث��ون من 
لكل  خمتلفتني  �سورتني  على  التعرف  امل�س�ركني 
اأ�س�ر  املتو�سط،  ويف  الن�����س��ج���م.  ل�سم�ن  �سخ�س 
امل�س�ركون اإىل 362 وجه�ً معروف�ً ب�سكل �سخ�سي 
خلل �س�عة، واعرتفوا ب�لتعرف على وجوه 290 

امل�س�هري، بح�سب �سحيفة ديلي ميل  �سخ�س�ً من 
الربيط�نية.

وم���ن خ���لل ا���س��ت��ق��راء ال��ب��ي���ن���ت ع��ل��ى اأ���س������س اأن 
ك�نوا  عم�  الوجوه  من  املزيد  يعرفون  امل�س�ركني 
الب�حثون  و�سل  ال�س�عة،  يف  تذكره  على  ق���دري��ن 
 1000 الأدن��ى  5000، حيث بلغ احلد  اإىل معدل 
وجه والأعلى 10 اآلف وجه. ووجد امل�س�ركون اأن 
البداية،  الوجوه يف  الكثري من  تذكر  ال�سهل  من 
ولكن من ال�سعب التفكري يف وجوه جديدة بحلول 
ن��ه���ي��ة ال�����س���ع��ة، وه���ذا ال��ت��غ��ري يف ال�����س��رع��ة �سمح 
ميكن  التي  ال��وج��وه  نف�د  وق��ت  تقدير  للب�حثني 
تذكره� ب�لك�مل. وق�ل الدكتور روب جنكينز، من 
ق�سم علم النف�س يف ج�معة يورك "ركزت درا�ستن� 
على عدد الوجوه التي يعرفه� الن��س ب�لفعل، ومل 
التي ميكن  الوجوه  ع��دد  بعد من حتديد  نتمكن 
القدرة على  "اإن  واأ�س�ف  التع�مل معه�".  للدم�غ 
التمييز بني الأفراد املختلفني مهمة ب�سكل وا�سح، 
مبرور  الأ���س��خ������س  ���س��ل��وك  تتبع  ل��ك  تتيح  ف��ه��ي 

الوقت، وتعديل �سلوكك وفًق� لذلك".

باميل اندر�صون تك�صف عن �صر موؤثر
النجوم "  " رق�س  برن�مج  يف  ح�لي�  اأندر�سن   ال�سهرية  ب�ميل  الأزي����ء  ع�ر�سة  ت�س�رك 
ادائه�.  وليتح�ّسن  لتن�ل علم�ت جّيدة  بو�سعه�  م�  تبذل  انه�  اذ  الفرن�سية،  ب�لن�سخة 

فهي تتدّرب جيدا مع �سريكه� الراق�س الفرن�سي م�ك�سيم ديرميز ليكّون� ثن�ئي ن�جح.
وفعل حت�ّسن اداء ب�ميل يف احللقة ال�س�بقة، اإل اأنه� لقت العديد من النتق�دات من 
اجلمهور فقررت الرد عرب ح�س�به� اخل��س على احد مواقع التوا�سل الجتم�عي، اذ 
انه� ا�ستذكرت ح�دثة ح�سلت معه� يف مرحلة الطفولة ق�ئلة: "ب�لن�سبة يل، هذا حتّدي 
اأرى  اأكت�سف نف�سي... كي  ب�لن�سبة يل، هذا فقط كي  امل���ل.  اأو  �سخ�سي. لي�س لل�سهرة 
م� بداخلي... فرمّب� لي�س بداخلي �سيًئ� واأكون خ�طئة... قد يكون رق�سي ل ي�ستحّق 
ت�ستطيع  وا�ستح�سرت ذكري�ت من طفولته� ل  العك�س".  اأمتّنى  كنُت  لو  املت�بعة حتى 
اأحد  اأن ق�ل يل  � بعد  اأري��د الّرق�س. وخ�سو�سً " منذ طفولتي، واأن���  ن�سي�نه�، فق�لت: 
اأن يوؤّثر بن�  اأمٌر م�سحك  اأ�ستطيع ذلك...  اأّنني لن  امل�س�ك�سني يف مدر�ستي  اأ�سدق�ئي 

�سيء كهذا مدى احلي�ة."


