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حمدان بن زايد: بتوجيهات رئي�س الدولة .. 
الإمارات تويل ملف الالجئني ال�سوريني اهتماما كبريا

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأن الإمارات تويل ملف الالجئني 
ال�شوريني اهتماما كبريا بف�شل توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  دب��ي رع��اه اهلل و �شاحب  حاكم 
اإن  �شموه  وق��ال  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
مبادرات الإمارات ت�شاهم بقوة يف تعزيز اجلهود الدولية لتخفيف معاناة 
ل�شموه  ت�شريح  يف  ذل��ك  ج��اء  الإن�شانية.  ظروفهم  حت�شني  و  الالجئني 
امل�شاعدات  ب��رن��ام��ج  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  تنفيذ  مبنا�شبة 
ال�شتوية لالجئني ال�شوريني يف الأردن ولبنان والعراق واليونان وم�شر 

والذي ي�شتفيد منه 288 األف لجئ.              )التفا�شيل �س4(

الإمارات اأول دولة يف العامل حت�سل على 
العتماد الكندي املا�سي ملراكز طب الأ�سنان

•• دبي-وام:

املراكز  امل��ا���ش��ي جلميع  ال��ك��ن��دي  الإع��ت��م��اد  على  الإم�����ارات  دول���ة  ح�شلت 
التخ�ش�شية بطب الأ�شنان التابعة لوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع كاأول 
موؤ�ش�شة �شحية يف العامل خارج كندا حت�شل على هذا الإعتماد الرفيع.. 

وذلك يف اإجناز غري م�شبوق والأول من نوعه على م�شتوى العامل.
واأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ام�س اأن هذا الإجناز جاء بناء على 
التقرير الذي قدمه فريق اخلرباء الكندي كنتيجة للتقييم التف�شيلي 
املراكز  ال��ك��ن��دي جلميع  الع��ت��م��اد  م��ن  ف��ري��ق متخ�ش�س  ب��ه  ق���ام  ال���ذي 

التخ�ش�شية لطب الأ�شنان.                           )التفا�شيل �س5(
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حممد بن را�شد خالل ح�شوره جانبا من اجتماعات جمال�س امل�شتقبل العاملية  )وام(

ترامب وبوتني خالل لقائهما على هام�س موؤمتر ا�شيا املحيط الهادي يف فيتنام

�سهد جانبا من اجتماعات جمال�س امل�ستقبل العاملية يف دورتها الثانية
حممد بن را�سد: الإمارات تتبنى �سناعة 

امل�ستقبل لالرتقاء بحياة املجتمعات وال�سعوب
•• دبي-وام:

���ش��ه��د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
ام�س جانبا من فعاليات  رع��اه اهلل، ظهر  دب��ي  حاكم 
واأعمال الدورة الثانية لجتماعات جمال�س امل�شتقبل 
العاملية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بال�شراكة 
مع املنتدى القت�شادي العاملي دافو�س، والتقى �شموه 

عددا من امل�شاركني يف الجتماعات.
�شواب  كالو�س  الربوفي�شور  لقائه  لدى  �شموه  واأك��د 
اأن دولة  العاملي،  املنتدى القت�شادي  رئي�س وموؤ�ش�س 
مناذج  وت��ط��وي��ر  امل�شتقبل  �شناعة  تتبنى  الإم�����ارات 
الثورة  تقنيات  وت��وظ��ف  متطلباته  م��ع  ت��ت��الءم  عمل 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة ب��ال�����ش��ك��ل الأم���ث���ل ال����ذي يدعم 

الرتقاء بحياة املجتمعات وال�شعوب.
)التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل لقائه رئي�س كولومبيا  )وام(

بحث هاتفيا مع رئي�س جنوب اأفريقيا العالقات وم�ستجدات املنطقة
حممد بن زايد يبحث مع رئي�س 

كولومبيا عالقات ال�سداقة والتعاون
•• اأبوظبي- وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ام�س يف اأبوظبي فخامة خوان مانويل �شانتو�س رئي�س 
للدولة  عمل  ب��زي��ارة  يقوم  ال��ذي  كولومبيا  جمهورية 

حاليا.
 .. املرافق  والوفد  الكولومبي  بالرئي�س  �شموه  و رحب 

معربا عن �شعادته بهذه الزيارة ومتنياته باأن ت�شهم يف 
الإمارات  دولة  بني  والتعاون  ال�شداقة  عالقات  تعزيز 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا مب���ا يحقق 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
من جهة اخرى تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات امل�شلحة ات�شال هاتفيا من فخامة جاكوب زوما 

رئي�س جمهورية جنوب اأفريقيا.   )التفا�شيل �س2(

التحالف ي�سن غارات على مواقع امللي�سيات يف �سنعاء

اإحباط حماولة لالنقالبيني ل�ستهداف املالحة البحرية الدولية
بدون  طائرة  ت�سقط  اإ�سرائيل 
ط��ي��ار رو���س��ي��ة يف اجل���ولن

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ام�س  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اأعلن 
رو�شية- م�شرية  طائرة  ا�شقاط 
ال�شوري  للنظام  ت��اب��ع��ة  ال�شنع 
كانت تقوم مبهمة ا�شتطالع فوق 
اجلزء الذي حتتله ا�شرائيل من 

ه�شبة اجلولن.
امل�شرية  ال����ط����ائ����رة  واأُ����ش���ق���ط���ت 
املنطقة  يف  “باتريوت”  ب�شاروخ 
منزوعة ال�شالح التي تف�شل بني 
الق�شم املحتل وذاك الذي ل يزال 
حتت �شيطرة �شوريا من اله�شبة، 

وفق بيان للمتحدث الع�شكري.
ال�شرائيلي  احل��رب  وزي��ر  واأف���اد 
اف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان يف ب��ي��ان اأن 
ببالغ  ت��ن��ظ��ر  ا����ش���رائ���ي���ل  دول������ة 
اجلدية اإىل اأي انتهاك ل�شيادتها 

و�شرتد بالقوة على اأي ا�شتفزاز.
واأ�شاف لن ن�شمح بتعزيز املحور 
ال�شيعي ملوقعه يف �شوريا لت�شبح 
قاعدة انطالق لعمليات ت�شتهدف 
تواجد  اإىل  م�����ش��ريا  ا����ش���رائ���ي���ل، 
ايران  ال�����ش��وري،  النظام  حليفي 
اللبنانية يف  اهلل  وميلي�شيا حزب 

الدولة املجاورة ل�شرائيل.
وا�شرائيل  ����ش���وري���ا  ت�������زال  ول 
ر���ش��م��ي��ا يف ح��ال��ة ح���رب رغ���م اأن 
ال��ه��دن��ة يف اجل������ولن بقي  خ���ط 
باملجمل طوال عقود حتى  هادئا 
اندلعت احلرب الأهلية يف �شوريا 

عام 2011.

عملية عراقية ال�ستعادة بلدة راوة احلدودية مع �سوريا 
العبادي: 100 مليار دولر كلفة التدمري 

الذي �سببه داع�س باملدن العراقية
•• بغداد-وكاالت:

قدر رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي ام�س ال�شبت باأكرث من 100 
�شيطرة  م��ن  �شنوات   3 خ��الل  القت�شادية  اخل�شائر  كلفة  دولر  مليار 
زيارة  يف  العبادي  واأك��د  العراق.  يف  �شا�شعة  م�شاحات  على  داع�س  تنظيم 
اأكرث من  اإىل  التقييم الآن ت�شاعف  اأن  اإىل مدينة كربالء جنوب بغداد 
والبنى  القت�شادي  التدمري  كلفة  فقط  هي  التي  دولر،  100مليار 

التحتية التي �شببها احتالل داع�س للمدن العراقية.
العراقية   القوات  اأن  بيان  يف  العراقية  امل�شرتكة  العمليات  قيادة  واأعلنت 

بداأت عملية وا�شعة لتحرير ناحية الرمانة وق�شاء راوة.
لكن العبادي اأو�شح اأن العملية التي تقوم بها القوات الأمنية حالياً لي�شت 
�شحراوية  مناطق  هي  بل  بال�شرورة،  داع�س  عليها  ي�شيطر  مناطق  يف 

كبرية ومفتوحة وحتتاج اإىل تطهري.
وت�شارك يف عملية ا�شتعادة البلدة، الواقعة بالقرب من احلدود مع �شوريا، 

كتيبتا م�شاة وف�شائل م�شلحة من الع�شائر ال�شنية.
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•• عدن-وكاالت:

ال�شرعية  لدعم  العربي  التحالف  طائرات  �شنت 
باليمن غارتني على مواقع ميلي�شيات احلوثي يف 

العا�شمة �شنعاء.
ياأتي ذلك يف وقت كثفت فيه مقاتالت التحالف 
موقع  على  غ��ارات��ه��ا  ال�شعودية،  بقيادة  ال��ع��رب��ي، 
ومع�شكرات ميلي�شيات احلوثي و�شالح يف �شنعاء 

خالل الأيام القليلة املا�شية.
وبالتزامن، حققت قوات اجلي�س الوطني اليمني، 
ب��اإ���ش��ن��اد م��ن ط����ريان ال��ت��ح��ال��ف، ت��ق��دم��اً جديداً 
ت�شهد  ال��ت��ي  �شنعاء،  ���ش��رق  �شمال  نهم  جبهة  يف 

مواجهات عنيفة خالل الأيام الأخرية.

�شابق  وق���ت  اأع��ل��ن يف  ق��د  اليمني  وك���ان اجل��ي�����س 
العا�شمة  �شرق  جديدة  مناطق  ع��دة  حترير  عن 
�شنعاء، عقب معارك عنيفة دارت خالل ال�شاعات 
�شالح  واملخلوع  احلوثي  ميلي�شيات  مع  الأخ��رية 

النقالبية.
اىل ذلك، اأعلن الناطق الر�شمي با�شم التحالف، 
املالكي،  �شالح  ب��ن  تركي  الطيار  ال��رك��ن  العقيد 
و�شيكاً  عماًل  اأح��ب��ط  التحالف  اأن  ال�شبت،  ام�س 

ل�شتهداف خطوط املالحة البحرية الدولية.
حوثية  عنا�شر  ا�شتهداف  مت  اإن��ه  الناطق  وق��ال 
بجزيرة البوادي اليمنية خططت لأعمال عدائية 
والتجارة  ال��دول��ي��ة  امل��الح��ة  خ��ط��وط  ت�شتهدف 

العاملية.

التخطيط  ت�شمن  الو�شيك  الهجوم  اأن  واأو���ش��ح 
با�شتخدام الزوارق ال�شريعة املفخخة وجمموعة 

من الغوا�شني لزرع الألغام البحرية بال�شفن.
يف غ�شون ذلك، متكنت املقاومة ال�شعبية اليمنية 
�شنته  احلوثي  مليلي�شيات  مكثف  هجوم  �شد  من 

�شد مواقع ع�شكرية يف البي�شاء.
18 م�����ش��ل��ح��اً من  ال��ف��ا���ش��ل  ال���ه���ج���وم  وق���ت���ل يف 
اأخرى  ومواقع  واجل��ردي  احلبج  يف  النقالبيني 
املركز  وف����ق  ال����زاه����ر،  م���دي���ري���ة  ل��ل��م��ق��اوم��ة يف 

الإعالمي للمقاومة.
كما اأ�شار املركز اإىل اأن املقاومة ا�شتعادت ال�شيطرة 
فيما  الهجوم،  بداية  خ�شرتها  التي  املواقع  على 

�شقط اأربعة مقاتلني يف �شفوفها وجرح اآخرون.

داع�س ي�ستعيد ال�سيطرة �سبه الكاملة على البوكمال

ترامب وبوتني: ل حل ع�سكريا للنزاع يف �سوريا 
•• عوا�صم-وكاالت:

داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��و  ا���ش��ت��ع��اد 
الكاملة  �شبه  ال�شيطرة  الإره��ب��ي 
اأ�شطر  البوكمال، ما  على مدينة 
ال�شوري  ال���ن���ظ���ام  ج��ي�����س  ق�����وات 
وحلفاوؤه على الرتاجع اإىل اأطراف 
ه���ذه امل��دي��ن��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
�شرق �شوريا، ح�شبما اأفاد املر�شد 

ال�شوري حلقوق الن�شان ام�س.
وذك���ر م��دي��ر امل��ر���ش��د رام���ي عبد 
الرحمن تنظيم داع�س متكن من 
ا���ش��ت��ع��ادة ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مدينة 
كامل،  ���ش��ب��ه  ب�����ش��ك��ل  ال���ب���وك���م���ال 
للنظام  املوالني  امل�شلحني  واإجبار 
الأط�����راف  اإىل  الن�����ش��ح��اب  ع��ل��ى 
املدينة  من  وال�شرقية  اجلنوبية 
بعد هجوم م�شاد ون�شب كمائن.

مقاتلني  اأن  اإىل  امل��ر���ش��د  واأ����ش���ار 
م���ن م��ل��ي�����ش��ي��ات ع���راق���ي���ة وح���زب 
الثوري  واحل���ر����س  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل 
ال��ن��ظ��ام يف  ق���وات  اآزروا  الي����راين 

هجومها.

الرئي�س  ات��ف��ق  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
الأمريكي دونالد ترامب ونظريه 
ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني على 
قتال تنظيم داع�س يف �شوريا حتى 

هزميته.
ال�شاأن  ب���ه���ذا  ب���ي���ان  اإع��������داد  ومت 
اجتماع  ع��ق��ب  خ�����رباء  ب��وا���ش��ط��ة 
ال��زع��ي��م��ني ل���ف���رتة وج���ي���زة على 

الهادئ  اآ�شيا-املحيط  هام�س قمة 
يف فيتنام ال�شبت.

الزعيمان  عقد  اإج��م��ايل،  وب�شكل 
ثالثة لقاءات خالل 24 �شاعة.

ال�شبت،  بيانا  الكرملني  واأ���ش��در 
اأف����اد ب����اأن ال��زع��ي��م��ني ات��ف��ق��ا على 
���ش��وري��ا حل  ل��ل��ن��زاع يف  ل��ي�����س  اأن 

ع�شكري.

حمملة  �سيارات  تدمر  م�سر 
بالأ�سلحة على احلدود الغربية

•• القاهرة-وكاالت:

اأك������د ب���ي���ان �����ش����ادر ع����ن ال���ق���وات 
القوات  اأن  امل�����ش��ري��ة،  امل�����ش��ل��ح��ة 
اجلوية، بالتعاون مع قوات حر�س 
احلدود، واإدارة املخابرات احلربية 
م�شح  ت���وا����ش���ل  وال�����ش����ت����ط����الع، 
وا�شتطالع املنطقة احلدودية على 
الغربي،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  الجت���اه 
وتتبع  اكت�شاف  من  متكنت  واأنها 
حمملة  رباعي  دفع  �شيارات   10
والذخائر  الأ�شلحة  من  بكميات 
وامل��واد املهربة، على خط احلدود 

الغربية امل�شرية.
واأ�شارت القوات امل�شلحة امل�شرية، 
القوات اجلوية  اأن  اإىل  بيانها،  يف 
ودمرتها  ال�����ش��ي��ارات  م��ع  تعاملت 
ك����ام����اًل، وق�������ش���ت على  ت����دم����رياً 

العنا�شر املوجودة بداخلها.
اأنها  امل�شلحة،  ال��ق��وات  واأو�شحت 
لتاأمني  اجلهود  بذل  يف  م�شتمرة 
امل�شرية،  ال���دول���ة  ح����دود  ج��م��ي��ع 
التكفريية،  العنا�شر  وم��ط��اردة 
احلدود،  عرب  املت�شللة  والعنا�شر 

لزعزعة ا�شتقرار الدولة. 

ال�سيطرة على حريق اأنبوب النفط قرب قرية بوري

الداخلية البحرينية توؤكد انه عمل ارهابي خطري
•• املنامة-وام: 

 - ال�شقيقة  البحرين  مملكة  يف  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
ام�س- ال�شيطرة على حريق فى اأنبوب نفط قرب قرية 

بوري.
يف  قولها  ال���وزارة  عن  البحرينية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
بيان: اإنه متت ال�شيطرة على احلريق يف وقت قيا�شي.. 
احلريق  م��وق��ع  يف  ال��ت��ربي��د  عملية  حاليا  ي��ج��ري  فيما 

الذي مل تنجم عنه اإ�شابات ب�شرية.

اآل  واأكد الفريق الركن معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 
خليفة وزير الداخلية البحريني اأن احلادث من الأعمال 
الإ�شرار  ه��دف��ه  خطري  اإره��اب��ي  عمل  وه��و  التخريبية 
اأن  مو�شحا   .. النا�س  و�شالمة  للوطن  العليا  بامل�شالح 
الفرتة  يف  البحرين  ت�شهدها  التي  الإرهابية  الأح��داث 
الأخرية تتم من خالل ات�شالت وتوجيهات مبا�شرة من 
اإيران .. منوها اإىل اأن اأمن و�شالمة املواطنني واملقيمني 
اأولوية ق�شوى واأن الوزارة ل تاألوا جهدا يف �شبيل حفظ 

الأمن وحماية ال�شالمة العامة.

اجلي�س الليبي ُي�سيطر على 
مقر القوة اخلا�سة يف بنغازي

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي  ق����وات اجل��ي�����س  ���ش��ي��ط��رت 
امل�������ش���ري خ��ل��ي��ف��ة حفرت،  ب���ق���ي���ادة 
ام�س ال�شبت، على مقر قوة املهام 
اخل��ا���ش��ة مب��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي، التي 
يتخذ منها وكيل وزارة الداخلية 
فرج  ال��وط��ن��ي،  ال��وف��اق  بحكومة 

اأقعيم مقراً له.
بانت�شار  حملية  م�شادر  واأف����ادت 
ق��وات اجلي�س يف حميط منطقة 

بودزيرة، حتى منطقة بر�ش�س.
وق����وع  اإىل  امل���������ش����ادر  واأ�������ش������ارت 
قوة  م��ق��ر  يف  ب�شيطة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
ال�شيطرة  ق��ب��ل  اخل��ا���ش��ة،  امل��ه��ام 
الوطني  اجلي�س  ق��وات  من  عليه 

بقيادة امل�شري حفرت.
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اأخبـار الإمـارات
منوذج دبي يعلن عن املبادرات املر�سحة لربنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية اليوم

•• دبي -وام:

اأعلن مركز منوذج دبي التابع لالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي 
انتهاء عملية ا�شتقبال طلبات الرت�شح لربنامج حمدان بن حممد للحكومة 
العام وفرز  لهذا  التح�شني  دورة  امل�شاركة يف  الذكية من اجلهات احلكومية 
امل�شاركات امل�شتوفاة لل�شروط العامة واخلا�شة بعد عر�شها على 28 مقيما 
يتم العالن  اأن  دول��ة على   12 الذين ميثلون  دوليا من ذوي الخت�شا�س 
يف  البتكار  ف��رق  وعملت  ال��ي��وم.  للربنامج  املر�شحة  الثمانية  امل��ب��ادرات  عن 
اجلهات احلكومية املطبقة ملنهجية منوذج دبي لتح�شني اخلدمات احلكومية 
على تطبيق اأكرث من 100 مبادرة �شمن مبادرات دورة التح�شني 2017 
وتوفري  املتعاملني  ب�شعادة  والرت��ق��اء  حكومية  خدمة   66 حت�شني  بهدف 
الأف�شل لهم وفق اأف�شل املمار�شات العاملية وذلك �شمن خطة عمل ممنهجة 

لتنفيذ املبادرات وتطبيقها من قبل الفرق مبا ي�شمن حتقيق م�شتهدفاتها 
ا�شتدامة تطورها  الأداء ل�شمان  والرتقاء بجودتها وو�شع موؤ�شرات قيا�س 
اإميان  واأك���دت  احلكومية.  اخل��دم��ات  حت�شني  منهجية  على  ا�شتنادا  وذل��ك 
ال�شويدي مدير اأول مركز منوذج دبي اأن برنامج حمدان بن حممد للحكومة 
الذكية ينبع من روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وتوجيهات �شمو 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
وفتح  دبي  يف  الذكية  احلكومة  اإىل  التحول  حتقيق  اإىل  الرامية  التنفيذي 
اآفاق جديدة من �شعادة املتعاملني. واأ�شارت ال�شويدي اإىل اأن الربنامج ي�شكل 
احلكومية  باخلدمات  الرتقاء  اإىل  الهادفة  اجلهود  توحيد  يف  نوعية  قفزة 
املقدمة للجمهور وي�شاهم يف تعزيز روح العمل اجلماعي ومد ج�شور التعاون 
اخلدمات  م�شتوى  يف  ال���ري���ادة  لتحقيق  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف  ب��ني 

ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  تنفيذ  وت�شريع  الأه���داف  لتحقيق  قدما  وامل�شي 
احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  اجل���ودة  ثقافة  تر�شيخ  ي�شتهدف  كما  احلكومية 
وا�شعاد املتعاملني مبا ي�شهم يف تعزيز مكانة الإمارة عامليا يف جميع املجالت 
والقطاعات. ولفتت اإىل اأن برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية ر�شخ 
العمل  ومفاهيم  احلديثة  الإدارة  فكر  من  جديدة  مرحلة  انطالقته  منذ 
توجهات  مع  ان�شجاما  والتناف�شية  والريادة  البتكار  على  القائمة  املوؤ�ش�شي 
ت�شمل  التي  الذكية  مبادراتها  وجممل  امل�شتقبلية  وتطلعاتها  دب��ي  اإم���ارة 
مناحي احلياة كافة لالرتقاء باخلدمات احلكومية وحتفيز جهود التح�شني 
حتقق  ال��ت��ي  احلكومية  اجل��ه��ات  بنجاحات  والح��ت��ف��اء  ا�شتدامتها  و�شمان 
حت�شنا ملحوظا وم�شتداما يف خدماتها العامة وقنوات تقدمي هذه اخلدمات 
مبختلف اأنواعها وتعزيز تناف�شية الدولة والإمارة على كافة ال�شعد. ونوهت 
اأن الربنامج يت�شمن عدة حماور رئي�شية تعمل على �شمان  اإىل  ال�شويدي 

توفري الدعم الالزم للجهات احلكومية يف دبي لالرتقاء مب�شتوى خدماتها 
 .. العمل احلكومي  الر�شيدة يف تطوير منظومة  القيادة  توجيهات  وتنفيذ 
م�شرية اإىل اأن ملتقى حمدان بن حممد للحكومة الذكية يعد اأبرز حماور 
هذا الربنامج الذي بدوره ي�شلط ال�شوء على املر�شحني الذين متكنوا من 
تعمل  حمورية  ملعايري  وفقا  الربنامج  من  املتقدمة  املرحلة  لهذه  الو�شول 
الذكية.«  احلكومة  ونهج  وال�شتدامة  والفعالية  الكفاءة  نتائج  تقييم  على 
اأخ��ب��ار الإم���ارات وذل��ك بعد غد  اأن��ه �شيتم الإع���الن عن املر�شحني يف  يذكر 
الإثنني يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف م�شاء على قناة دبي الوىل وميكن 
http://www.dmi.ae/ ال��ت��ايل  ال���راب���ط  ط��ري��ق  ع��ن  م�����ش��اه��دت��ه 
باب الت�شويت على اأف�شل مبادرة  فتح  �شيتم  كما   dubaitv/live.asp
حكومية يف هذا العام يف �شهر نوفمرب اجلاري وحتى �شهر دي�شمرب املقبل من 

. http://vote.dtmc.gov.ae خالل الرابط التايل

�سهد جانبا من اجتماعات جمال�س امل�ستقبل العاملية يف دورتها الثانية

حممد بن را�سد الإمارات تتبنى �سناعة امل�ستقبل لالرتقاء بحياة املجتمعات وال�سعوب

بحث مع رئي�س كولومبيا عالقات ال�سداقة والتعاون

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على تقوية الروابط مع الأ�سدقاء يف قارة اأمريكا اجلنوبية 
•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف اأبوظبي فخامة خوان مانويل 

�شانتو�س رئي�س جمهورية كولومبيا الذي يقوم بزيارة عمل للدولة حاليا.
و رحب �شموه بالرئي�س الكولومبي والوفد املرافق .. معربا عن �شعادته بهذه 
الزيارة ومتنياته باأن ت�شهم يف تعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية كولومبيا مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة 

للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
زايد  بن  ال�شيخ حامد  �شمو  ال��ذي ح�شره   - اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  و  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  رئي�س  نهيان  اآل 
دولة  بني  الثنائية  العالقات  ال��دويل-  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
الإم��ارات العربية املتحدة وكولومبيا و�شبل دعمها وتطويرها يف ظل �شعي 

البلدين لتوثيق روابط �شداقة والتعاون بينهما.
تعاون  وتطوير  لتنمية  ال��الزم��ة  والأط���ر  اخل��ط��وات  اجلانبان  وا�شتعر�س 
وال�شتثمارية  والتنموية  القت�شادية  خا�شة  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف  البلدين 

واإمكانية اإقامة امل�شاريع امل�شرتكة التي تفيد امل�شالح املتبادلة.
اآل نهيان جهود فخامة خوان  وثمن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأثرها  على  وال��ت��ي  كولومبيا  يف  الأه��ل��ي��ة  احل��رب  لإن��ه��اء  �شانتو�س  مانويل 
تكلل  اأن  اجل��ه��ود  لهذه  متمنيا  املا�شي  ال��ع��ام  لل�شالم  نوبل  ج��ائ��زة  ا�شتحق 

بالنجاح ولل�شعب الكولومبي مزيدا من ال�شتقرار والتنمية والزدهار.
واأكد �شموه اأن دولة المارات العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل م�شتمرة يف نهجها بتقوية 
اأمريكا اجلنوبية ودعم التعاون مع  روابط ال�شداقة مع الأ�شدقاء يف قارة 
تعميق  يف  البلدين  رغبة  يحقق  مبا  كافة  املجالت  يف  كولومبيا  جمهورية 

اأوا�شر ال�شداقة بينهما.

دولة  بزيارة  �شعادته  عن  �شانتو�س  مانويل  خ��وان  فخامة  اأع��رب  جانبه  من 
اآل  الم��ارات العربية املتحدة ولقائه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نهيان وبحث اآلية تطوير العالقات القت�شادية وال�شيا�شية والعمل امل�شرتك 
العامل موؤكدا رغبة  التي تهم  وال�شالم  الن�شانية  الق�شايا  البلدين يف  بني 

بالده يف تعزيز التعاون مع المارات يف املجالت كافة.
ح�شر اللقاء معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�شوؤون املالية و 
معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة و معايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�شوؤون التنفيذية و معايل حممد خليفة 
املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�شياحة و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل 
الركن مهند�س عي�شى �شيف بن  الفريق  �شعادة  و  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد 
اأرك��ان القوات امل�شلحة و �شعادة حممد عي�شى  عبالن املزروعي نائب رئي�س 

القطام الزعابي �شفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا.
و ح�شر اللقاء من اجلانب الكولومبي .. معايل ماريا اجنيال هوجلني وزيرة 

اخلارجية و معايل ماريا لورينت جوتيز وزيرة التجارة وال�شياحة و معايل 
موري�شيو كاردنا�س وزير املالية و معايل جرمان اري�س وزير املناجم والطاقة 

و �شعادة فيحان الفايز �شلهوب �شفري جمهورية كولومبيا لدى الدولة.
وكان  فخامة خوان مانويل �شانتو�س رئي�س جمهورية كولومبيا و�شل اإىل 

البالد ام�س يف زيارة عمل.
كان يف ا�شتقبال فخامته يف مطار الرئا�شة باأبوظبي .. �شمو ال�شيخ حامد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شعادة حممد عي�شى القطام 
الفايز  فيحان  و�شعادة  كولومبيا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  الزعابي 

�شلهوب �شفري جمهورية كولومبيا لدى الدولة.
وتبادل �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان - خالل ا�شتقباله �شيف البالد 
ال�شداقة  وع��الق��ات  الكولومبي  الرئي�س  فخامة  م��ع  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث   -
والتعاون بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية كولومبيا وال�شبل 

الكفيلة بتعزيزها وتنميتها ل�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

و�شناعته  اأدوات���������ه  وا����ش���ت���خ���دام 
اعتباراً من اليوم.

الجتماعات  ان  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
ال�شنوية ملجال�س امل�شتقبل العاملية 
متثل عن�شراً داعماً وعاماًل موؤثراً 

واملنظمات الدولية ورواد الأعمال 
تبني اأ�شاليب جديدة اأكرث مرونة 
واأكد   .. للتطور  وقابلية  وفعالية 
���ش��م��وه ن��ح��ن يف دول�����ة الإم������ارات 
للم�شتقبل  م��رن��اً  من��وذج��اً  نتبنى 

اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وم��ع��ايل حممد 
ب����ن ع����ب����داهلل ال����ق����رق����اوي وزي����ر 
وامل�شتقبل  ال��وزراء  �شوؤون جمل�س 
لجتماعات  امل�������ش���ارك  ال��رئ��ي�����س 

ال��راب��ع��ة ب��ال�����ش��ك��ل الأم���ث���ل الذي 
املجتمعات  بحياة  الرت��ق��اء  يدعم 

وال�شعوب.
امل�شتقبل  اأ�شئلة  اإن  �شموه  وق���ال 
احلكومات  ع��ل��ى  حت��ت��م  ال���ك���ربى 

القطاعات  ب���واق���ع  ال��ن��ه��و���س  يف 
احل��ي��وي��ة وت��ط��وي��ر ال��ن��م��اذج التي 
الب�شرية  احل���ي���اة  اأمن�����اط  ت��دع��م 

وتعد املجتمعات للم�شتقبل.
مكتوم  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 

لإحداث نقلة نوعية على م�شتوى 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة التي 
..ونتطلع  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة  ت��الم�����س 
فيها  يكون  مرحلة  اإىل  للو�شول 
لغته  تعلم  عرب  وا�شحاً  امل�شتقبل 

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ام�س  اهلل، ظهر  رع��اه  دب��ي  حاكم 
جانبا من فعاليات واأعمال الدورة 
جمال�س  لج���ت���م���اع���ات  ال���ث���ان���ي���ة 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل�شتقبل 
بال�شراكة  الإم���ارات  دول��ة  حكومة 
امل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي العاملي  م��ع 
داف��و���س، والتقى �شموه ع��ددا من 

امل�شاركني يف الجتماعات.
واأك�������������د ������ش�����م�����وه ل���������دى ل���ق���ائ���ه 
الربوفي�شور كالو�س �شواب رئي�س 
القت�شادي  امل��ن��ت��دى  وم��وؤ���ش�����س 
تتبنى  الإم���ارات  دول��ة  اأن  العاملي، 
مناذج  وتطوير  امل�شتقبل  �شناعة 
متطلباته  م�����ع  ت�����ت�����الءم  ع���م���ل 
وتوظف تقنيات الثورة ال�شناعية 

وعدد  العاملية  امل�شتقبل  جمال�س 
من امل�شوؤولني.

ت��ب��ادل وجهات  ال��ل��ق��اء  مت خ���الل 
النظر والروؤى حول �شبل حتويل 
اإىل  ونقا�شاتها  املجال�س  تو�شيات 
احلكومات  تتبناه  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج 
وامل���ن���ظ���م���ات وال���������ش����رك����ات ح���ول 
حتقيق  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  ال����ع����امل، 
للم�شتقبل،  و�شريع  �شل�س  انتقال 
م���ن مواكبة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ومي��ك��ن 
بال�شكل  معها  والتكيف  تطوراته 

الأمثل.
يذكر اأن جمال�س امل�شتقبل العاملية 
انطلقت فعالياتها اليوم يف مدينة 
جمريا بدبي، مب�شاركة نحو 700 
من  وم�����ش��وؤول  وم�شت�شرف  ع��امل 
75 دولة حول العامل، يبحثون يف 
القطاعات  م�شتقبل  جمل�شاً   35
وتاأثرياً  ات�شاًل  الأك��رث  احليوية 

على حياة الإن�شان.

حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع رئي�س جنوب 
اأفريقيا عالقات التعاون وم�ستجدات املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ات�شال 
هاتفيا من فخامة جاكوب زوما رئي�س جمهورية جنوب اأفريقيا.

و بحث �شموه ورئي�س جنوب اأفريقيا خالل الت�شال عالقات ال�شداقة والتعاون و�شبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم 
م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني يف املجالت كافة .

و تطرق اجلانبان اإىل اآخر م�شتجدات املنطقة واجلهود الدولية املبذولة والتن�شيق والتعاون امل�شرتك يف دعم الأمن 
وال�شتقرار يف املنطقة وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

وزارة العدل تطلق قامو�س امل�سطلحات القانونية
•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  مركز  مع  بالتن�شيق  العدل  وزارة  اأ���ش��درت 
القانونية  امل�شطلحات  ق��ام��و���س  احل��ك��وم��ي،  لالبتكار  را���ش��د 
اأ�شا�شية  غاية  يحّقق  وال��ذي  والإجنليزية،  العربية  باللغتني 
بالدولة، عن طريق  القانونية  امل�شطلحات  اإىل توحيد  ترمي 
تطوير قامو�س ذكي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، يحوي 
وقوانني  ت�شريعات  يف  ال���واردة  الأ�شا�شية  الكلمات  القامو�س 

الدولة مع مرادفاتها وترجمتها اإىل اللغة الإجنليزية.
وتهدف هذه املبادرة اإىل حتقيق اأعلى جودة للرتجمة القانونية 

واأ�شحاب  املتقا�شني  ح��ق��وق  وت��اأم��ني  وات�شاقها،  والق�شائية 
امل�شلحة اىل اأق�شى حّد ممكن.

خالل  ومن  الورقية،  بال�شورة  �شدر  ال��ذي  القامو�س  وميتاز 
ا�شتخدام  واندرويد، بخ�شائ�س  اآبل  ذكي على نظامي  تطبيق 
ال�شوت،  ا�شتخدام  البحث عن طريق  اإمكانية  اأهّمها:  عديدة، 
حفظ  اإمكانية  مع  بال�شوت،  املرتجمة  البحث  نتائج  وعر�س 

م�شطلحات البحث يف خا�شية امل�شطلحات املف�شلة.
قانوين  م�شطلح   4700 من  اأك��رث  على  القامو�س  ويحتوي 
حتديث  وي��ت��ّم  وبالعك�س،  والجنليزية  العربية  م��ن  مرتجم 
امل�شطلحات ب�شكل دوري، كما ي�شاف عليها م�شطلحات اأخرى 

جديدة كّلما �شدرت ت�شريعات جديدة يف الدولة.
و���ش��ي��ك��ون ال��ق��ام��و���س يف م��ت��ن��اول امل��رتج��م��ني ل���ش��ت��ع��م��ال��ه يف 
الرتجمة الفورية اأمام املحاكم، او يف الرتجمات التحريرية يف 

مكاتب الرتجمة القانونية .
ك��م��ا ���ش��ي��ك��ون يف م��ت��ن��اول ج��م��ي��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املحلية 
ق��ان��ون��ي��ة يف الرتجمة  ���ش��ي�����ش��ك��ل م��رج��ع��ي��ة  وال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث 
التي  القانونية  للم�شطلحات  الجنليزية  اإىل  العربية  م��ن 
الوزارة  تعتزم  كما  ت�شريعاتها،  يف  الإم����ارات  دول��ة  ت�شتعملها 
اإىل  الرامية  ون�شاطاتها  مبادراتها  تكثيف  املقبلة  الأ�شهر  يف 

جتويد املعرفة القانونية وبّثها باأف�شل الطرق املمكنة.
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء دبي تبداأ توظيف خم�سة روبوتات �سمن كادرها

•• دبي-وام:

روبوتات  خم�شة  بتوظيف  ال��ب��دء  ع��ن  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
كموظفني فعليني �شمن كادرها يحملون اأرقاما وظيفية وذلك يف اإطار 
اآليات عمل  امل�شتقبل عرب تطوير  املتوا�شل ل�شت�شراف و�شناعة  �شعيها 
اإىل تقدمي خدمات نوعية  الو�شول  املتعاملني وت�شهم يف  ترثي جتربة 
مراكز  جعلها  بهدف  املتعاملني  اإ�شعاد  مراكز  يف  جن��وم  ال�شبع  فئة  من 

لالإبداع والتطوير. 
الإمارات  دول��ة  احلكومي يف  امل�شتوى  على  �شباقة  م��ب��ادرة  ذل��ك يف  ياأتي 
وبعد اإطالق �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لالإمارة »مركز امل�شتقبل لإ�شعاد املتعاملني« 
متكامل  ذك��ي  مركز  اأول  يعترب  ال��ذي  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التابع 

والروبوتات  ال�شطناعي  الذكاء  على  يعتمد  املتعاملني  لإ�شعاد  دبي  يف 
ويوفر جميع خدماتها الذكية واملبتكرة جلميع فئات املتعاملني .

الكفاءة  لتعزيز  ال��الزم��ة  الإج����راءات  كافة  �شتتخذ  انها  الهيئة  واأك���دت 
الت�شغيلية وفق اأعلى واأف�شل املعايري العاملية.

التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
ال�شمو  روؤيتنا من توجيهات �شاحب  »ن�شتلهم  دبي  لهيئة كهرباء ومياه 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ون�شعى با�شتمرار اىل تطبيق ال�شرتاتيجيات 
واخلطط الوطنية الطموحة يف اإطار الو�شول اإىل حتقيق اأهداف »مئوية 
الإمارات 2071« التي اأطلقها �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
برنامج عمل حكومياً  �شكلت  التي  رع��اه اهلل  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 

طويل الأمد وتر�شم اخلطوط العري�شة لبناء اإمارات امل�شتقبل«.

واأكد ان الهيئة اعتمدت البتكار �شمن روؤيتها وذلك اإميانا باأن البتكار 
يعد اأولوية لتطوير خدمات ومبادرات كهرباء ومياه دبي واأ�شا�شا لتطوير 
اأ�شا�شية للتطوير  اعتماده ركيزة  اذ يتم  العمل  ال�شرتاتيجيات وخطط 
البتكار  جم��الت  جميع  يف  الهيئة  تناف�شية  لتعزيز  امل�شتمر  والتح�شني 
وال�شتفادة  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  مواكبة  عرب  بقطاعاتها  املتعلقة 
الذكاء  تقنية  وت��ط��وي��ر  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الإح��الل��ي��ة  التقنيات  م��ن 
الأبعاد  ثالثية  والطباعة  ال�شياء  وان��رتن��ت  وال��روب��وت��ات  ال�شطناعي 
ودعم مبادرة »دبي 10X« التي ت�شكل منهج عمل حلكومة دبي لالنتقال 
بالإمارة نحو ريادة امل�شتقبل وجعلها ت�شبق مدن العامل بع�شر �شنوات عرب 
البتكار احلكومي وذلك حتقيقاً لروؤيتها باأن ت�شبح موؤ�ش�شة م�شتدامة 

ُمبتِكرة على م�شتوى عاملي.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ر�شمه  ال��ذي  للهدف  حتقيقا   « الطاير  واأ���ش��اف 

حممد بن را�شد اآل مكتوم لتقليل عدد مراجعي اجلهات احلكومية بن�شبة 
�شموه  اأعلنها  التي  الذكية«  »دبي  ملبادرة  ودعماً   2018 بحلول   80%
جلعل اإمارة دبي اأذكى واأ�شعد مدينة يف العامل مبا يحقق نقلة نوعية يف 
املدينة  اإدارة كل مرافق وخدمات  ويكفل  للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات 
اأنظمة ذكية ومرتابطة ..اأطلقت الهيئة »رما�س« - موظف الهيئة  عرب 
الذكي وموقعها  الهيئة  العام اجل��اري على تطبيق  الفرتا�شي - بداية 
اأول جهة حكومية  اأم��ازون. وتعد الهيئة  األيك�شا من  الإلكرتوين ونظام 
طريق  عن  املتعاملني  مع  للتوا�شل  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  خدمة  تطلق 
جميع  على  لالإجابة  والإجنليزية  العربية  باللغتني  الفورية  املحادثة 
ا�شتف�شاراتهم حيث تتميز »رما�س« باأعلى معدلت �شرعة ال�شتجابة من 
اأو حجم  ع��دد  بلغ  الفورية يف وق��ت قيا�شي وذل��ك مهما  املحادثة  خ��الل 

املحادثات التي جتريها اخلدمة.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

»حملة ال�سيخة فاطمة لعالج املراأة والطفل« تبداأ مهامها يف القرى امل�سرية

حممد بن را�سد يعدل قانون تنظيم ال�سجل العقاري املبدئي يف اإمارة دبي

ال�سيخة فاطمة ت�ستقبل قرينة الرئي�س الكولومبي

•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ح��م��ل��ة  ب�������داأت 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��الج امل����راأة 
وال���ط���ف���ل م��ه��ام��ه��ا ال��ع��الج��ي��ة يف 
»كلنا  �شعار  حتت  امل�شرية  القرى 
من  نخبة  وباإ�شراف  فاطمة«  اأمنا 
وامل�شريات  الإماراتيات  الطبيبات 
اأف�شل  ت���ق���دمي  ب���ه���دف  ال�����ش��اب��ات 
اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية 

والوقائية للمراأة والطفل.
برنامج   « ���ش��م��ن  احل��م��ل��ة  وت���اأت���ي 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ل��ت��ط��وع » 
العطاء  زاي��د  مبادرة  من  باإ�شراف 
وب�شراكة  العام  الن�شائي  والحت��اد 
الرب  دار  جمعية  مع  ا�شرتاتيجية 
اخلريي  ال�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة 
ال�شعودي  م�شت�شفيات  وجمموعة 
الأمل�����اين واأك���ادمي���ي���ة زاي����د للعمل 
الإن���������ش����اين وب���رن���ام���ج الإم��������ارات 
والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتطوع 
ال�شحة  وزارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
لل�شراكة  امل�شرية يف من��وذج مميز 

يف املجالت الإن�شانية.
معاناة  من  التخفيف  اإىل  وتهدف 
ال���ن�������ش���اء والأط�����ف�����ال حت����ت اإط�����ار 
ت��ط��وع��ي وم��ظ��ل��ة اإن�����ش��ان��ي��ة وذلك 
ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  ان��ط��الق��ا م���ن 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
»عام   2017 ع��ام  يكون  ب��اأن  اهلل« 

اخلري«.
ال�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأ�����ش����در 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
لإم���ارة  ح��اك��م��ا  ب�شفته   - ال�����وزراء 
دبي- »رعاه اهلل« القانون رقم 19 
ل�شنة 2017 بتعديل بع�س اأحكام 
 2008 ل�شنة   13 رق���م  ال��ق��ان��ون 
العقاري  ال�����ش��ج��ل  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����ش��اأن 
املبدئي يف اإمارة دبي بهدف حماية 
العقاري من  القطاع  املتعاملني يف 
عقاريني  وم��ط��وري��ن  م�شتثمرين 
والتطبيق  الدقيق  الفهم  و�شمان 

ال�شليم لأحكامه.
ون�س القانون اجلديد على تعديل 
رقم  القانون  م��ن   11 امل���ادة  ن�س 
جديد  بن�س   2008 ل�شنة   13
ي�����ش��م��ل ال����ق����واع����د والإج������������راءات 
اإخالل  ات��ب��اع��ه��ا يف ح���ال  ال���واج���ب 
عقد  بتنفيذ  بالتزاماته  امل�شرتي 
ال��ب��ي��ع ع��ل��ى اخل���ارط���ة امل����ربم بينه 

وبني املطور العقاري.
املطور  اإخ���ط���ار  ����ش���رورة  وت�����ش��م��ل 
العقاري لدائرة الأرا�شي والأمالك 

لدائرة الأمالك والأرا�شي يف دبي 
القيام باإجراء الت�شوية الودية بني 
املطور العقاري وامل�شرتي اإن اأمكن 
الت�شوية  ه���ذه  اإث���ب���ات  وي��ت��م  ذل���ك 
مبلحق عقد يتم التوقيع عليه من 

قبل املطور العقاري وامل�شرتي.
امل�شار  املهلة  انق�شاء  ح��ال  يف  اأم���ا 
اإليها من دون قيام امل�شرتي بتنفيذ 
اإمت����ام  اأو  ال��ت��ع��اق��دي��ة  ال���ت���زام���ات���ه 
املطور  وبني  بينه  الودية  الت�شوية 
ال���دائ���رة وثيقة  ت�����ش��در  ال��ع��ق��اري 
العقاري  امل��ط��ور  ل�����ش��ال��ح  ر���ش��م��ي��ة 
العقاري  املطور  بالتزام  فيها  تفيد 
وحتديد  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب����الإج����راءات 
العقاري  امل����ط����ور  اإجن��������از  ن�����ش��ب��ة 
للوحدة العقارية حمل عقد البيع 
للمعايري  وف���ق���ا  اخل����ارط����ة  ع���ل���ى 
موؤ�ش�شة  ل��دى  املعتمدة  وال��ق��واع��د 

التنظيم العقاري يف هذا ال�شاأن.
اأن�����ه يجوز  ون�������س ال���ق���ان���ون ع��ل��ى 
ا�شتالمه  ب��ع��د  ال��ع��ق��اري  ل��ل��م��ط��ور 
عن  ال�����ش��ادرة  ال��ر���ش��م��ي��ة  للوثيقة 
دائ��رة الأم���الك والأرا���ش��ي يف دبي 
اتخاذ  الإجن�������از  ن�����ش��ب��ة  وب��ح�����ش��ب 
امل�شرتي  ب��ح��ق  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ت��داب��ري 

البيع  ع��ق��د  ع��ل��ي��ه��ا يف  امل��ن�����ش��و���س 
على اخلارطة ورد ما زاد على ذلك 
تاريخ  م��ن  �شنة  خ��الل  للم�شرتي 
ف�شخ العقد اأو خالل 60 يوما من 
العقارية  الوحدة  بيع  اإع��ادة  تاريخ 

مل�شرت اآخر اأيهما اأ�شبق.
اأما يف حال عدم بدء املطور العقاري 
لأي  ال��ع��ق��اري  امل�����ش��روع  يف  بالعمل 
�شبب خ���ارج ع��ن اإرادت����ه وم��ن دون 
يكون  فاإنه  منه  تق�شري  اأو  اإه��م��ال 
املنفردة  ب���اإرادت���ه  ال��ع��ق��د  ف�����ش��خ  ل��ه 
وخ�����ش��م م��ا ل ي��زي��د ع��ل��ى 30 % 
من  ل��ه  املدفوعة  املبالغ  قيمة  م��ن 
قبل امل�شرتي ورد ما زاد على ذلك 
ل��ل��م�����ش��رتي خ���الل 60 ي��وم��ا من 

تاريخ ف�شخ العقد.
وبح�شب القانون فاإنه يف حال اإلغاء 
امل�شروع العقاري بقرار م�شبب من 
فاإنه  ال��ع��ق��اري  التنظيم  موؤ�ش�شة 
كل  رد  العقاري  امل��ط��ور  على  يجب 
املبالغ امل�شتلمة من امل�شرتين وفقا 
املن�شو�س  والأح���ك���ام  ل���الإج���راءات 
ل�شنة   8 رق���م  ال��ق��ان��ون  ع��ل��ي��ه��ا يف 
�شمان  ح�����ش��اب��ات  ب�����ش��اأن   2007

التطوير العقاري يف اإمارة دبي.

بالتزاماته  امل�������ش���رتي  ب�����اإخ�����الل 
ل��ل��ن��م��وذج املعد  ال��ت��ع��اق��دي��ة وف���ق���ا 
ل���دى ال���دائ���رة ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة على 
بيانات  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  يت�شمن  اأن 
املطور العقاري وامل�شرتي واأو�شاف 
الوحدة العقارية التي كانت حمال 
لعقد البيع على اخلارطة وتو�شيفا 
التعاقدية  ل��الل��ت��زام��ات  وا���ش��ح��ا 
التي اأخل امل�شرتي بها واأي بيانات 

اأخرى حتددها الدائرة.
كما تت�شمن الإجراءات والقواعد.. 
اأن تقوم دائرة الأرا�شي والأمالك 
ا���ش��ت��الم��ه��ا ل���الإخ���ط���ار وبعد  ف����ور 
ال����ت����ح����ق����ق م������ن �����ش����ح����ة اإخ��������الل 
التعاقدية  ب��ال��ت��زام��ات��ه  امل�����ش��رتي 
ب�����اإخ�����ط�����ار امل�����������ش�����رتي ب����ال����وف����اء 
املطور  م��ع  التعاقدية  بالتزاماته 
ي���وم���ا من   30 خ�����الل  ال���ع���ق���اري 
هذا  يكون  اأن  على  الإخطار  تاريخ 
التاريخ..  وث��اب��ت  خطيا  الإخ��ط��ار 
وي��ت��م اإب����الغ امل�����ش��رتي ب��ه م��ن قبل 
بوا�شطة  اأو  ح�شوريا  اإم��ا  ال��دائ��رة 
اأو  ال��و���ش��ول  بعلم  امل�شجل  ال��ربي��د 
و�شيلة  اأي  اأو  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د 
اأخ����رى حت��دده��ا ال���دائ���رة. وميكن 

ل��ل��م��ط��ور ال��ع��ق��اري ات��خ��اذه��ا بحق 
اأن���ه يف  ال��ق��ان��ون  امل�����ش��رتي بح�شب 
لن�شبة  العقاري  املطور  اإجناز  حال 
ت����رتاوح ب��ني 60 % ول��غ��اي��ة 80 
فاإنه  ال��ع��ق��اري��ة  ال���وح���دة  م��ن   %
ي���ك���ون ل����ه ف�����ش��خ ال���ع���ق���د ب����اإرادت����ه 
ي��زي��د على  م��ا ل  امل��ن��ف��ردة وخ�شم 
%40 من قيمة الوحدة العقارية 
البيع  ع��ق��د  ع��ل��ي��ه��ا يف  امل��ن�����ش��و���س 
على اخلارطة ورد ما زاد على ذلك 
تاريخ  م��ن  �شنة  خ��الل  للم�شرتي 
ف�شخ العقد اأو خالل 60 يوما من 
العقارية  الوحدة  بيع  اإع��ادة  تاريخ 

مل�شرت اآخر اأيهما اأ�شبق.
ون�����س ال��ق��ان��ون اأي�����ش��ا على اأن���ه يف 
العقاري  امل���ط���ور  م��ب��ا���ش��رة  ح����ال 
وذلك  العقاري  امل�شروع  يف  العمل 
البناء  مل��وق��ع  ا�شتالمه  خ��الل  م��ن 
وفقا  الإن�شائية  بالأعمال  وال��ب��دء 
اجلهات  م��ن  امل��ع��ت��م��دة  للت�شاميم 
اإجن��ازه تقل  املخت�شة وكانت ن�شبة 
العقارية  الوحدة  % من   60 عن 
باإرادته  العقد  ف�شخ  له  يكون  فاإنه 
ي��زي��د على  م��ا ل  امل��ن��ف��ردة وخ�شم 
25 % من قيمة الوحدة العقارية 

اأو  ال��ق�����ش��اء  اإىل  ال��ل��ج��وء  دون  م��ن 
اإجناز  ح��ال  يف  اأن���ه  وه��ي  التحكيم 
ت��زي��د على  ال��ع��ق��اري ن�شبة  امل��ط��ور 
80 % من الوحدة العقارية حمل 
عقد البيع على اخلارطة فيكون له 
امل��ربم بينه  اإم��ا الإبقاء على العقد 
وب��ني امل�����ش��رتي واح��ت��ف��اظ��ه بكامل 
م���ع مطالبة  ل���ه  امل�������ش���ددة  امل��ب��ال��غ 
امل�������ش���رتي ب�������ش���داد م����ا ت��ب��ق��ى من 
دائرة  م��ن  الطلب  اأو  العقد  قيمة 
الأرا����ش���ي والأم������الك يف دب���ي بيع 
العقد  حم���ل  ال���ع���ق���اري���ة  ال����وح����دة 
تبقى  م��ا  لقت�شاء  العلني  ب��امل��زاد 
له مع حتمل  امل�شتحقة  املبالغ  من 
امل�شرتي كل التكاليف املرتتبة على 
باإرادته  العقد  ف�شخ  اأو  البيع  ه��ذا 
ي��زي��د على  م��ا ل  امل��ن��ف��ردة وخ�شم 
%40 من قيمة الوحدة العقارية 
البيع  ع��ق��د  ع��ل��ي��ه��ا يف  امل��ن�����ش��و���س 
على اخلارطة ورد ما زاد على ذلك 
تاريخ  م��ن  �شنة  خ��الل  للم�شرتي 
ف�شخ العقد اأو خالل 60 يوما من 
العقارية  الوحدة  بيع  اإع��ادة  تاريخ 

مل�شرت اآخر اأيهما اأ�شبق.
 وم���ن ب���ني ال��ت��داب��ري ال��ت��ي ميكن 

ووفقا للقانون ل تطبق الإجراءات 
وال���ق���واع���د امل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
امل����ادة رق���م 11 م��ن ال��ق��ان��ون رقم 
بيع  عقد  على   2008 ل�شنة   13
الأر�����س ال��ت��ي مل ي��ت��م ال��ب��ي��ع فيها 
ع��ل��ى اخل���ارط���ة وي��ظ��ل ه���ذا البيع 
عليها  املن�شو�س  لالأحكام  خا�شعا 
يف العقد املربم بني اأطرافه وت�شري 
ه��ذه الإج���راءات على جميع عقود 
ال��ب��ي��ع ع��ل��ى اخل���ارط���ة ����ش���واء تلك 
التي مت اإبرامها قبل اأو بعد العمل 
الإجراءات  وتعترب  القانون.  بهذا 
والقواعد املن�شو�س عليها يف هذه 
امل����ادة م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام ويرتتب 
على عدم اللتزام بها البطالن ول 
الإخالل  دون  القواعد  هذه  حتول 
للق�شاء  اللجوء  يف  امل�شرتي  بحق 
املطور  تع�شف  حال  يف  التحكيم  اأو 
ال�شالحيات  ا�شتخدام  يف  العقاري 

املخولة له مبوجب هذه املادة.
اآخر  ت�شريع  اأي  يف  ن�س  اأي  ويلغى 
فيه  ي��ت��ع��ار���س  ال�����ذي  امل�����دى  اإىل 
واأحكام هذا القانون ويعمل به من 
اجلريدة  يف  وين�شر  �شدوره  تاريخ 

الر�شمية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبلت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الن�شائي  الحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة  م���ب���ارك 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام 
املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
م�شاء  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
ال�شيدة ماريا  البحر  ام�س يف ق�شر 
�شانتو�س  دي  رودري��ج��ي��ز  كليمن�شيا 

الوثيقة  ال�شداقة  عالقات  ال�شدد 
وال�شعبني  ال��ب��ل��دي��ن  ت���رب���ط  ال���ت���ي 
ال�����ش��دق��ي��ني . واط��ل��ع��ت ال�����ش��ي��دة » 
اللقاء  خ����الل   « ك��ل��ي��م��ن�����ش��ي��ا  م���اري���ا 
الدولة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على 
وموؤ�ش�شة  العام  الن�شائي  الإحت��اد  و 
الأعلى  واملجل�س  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
جمال  يف  وال���ط���ف���ول���ة  ل����الأم����وم����ة 
والطفولة  الأم���وم���ة  و  امل�����راأة  دع���م 

املراأة الماراتية وتقدير م�شاهماتها 
و  وطنها.  تقدم  م�شرية  يف  املتميزة 
اأعربت عن �شعادتها بافتتاح »متحف 
ال�شرح  ذل���ك  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ل��وف��ر 
ترجع  لثقافات  يرمز  ال��ذي  الكبري 
ال��ت��اري��خ حامال  م��راح��ل  اإىل جميع 
يف جوهره ر�شالة للت�شامح بني دول 
العامل .. واأكدت املكانة التي متثلها 
دولة الم��ارات على ال�شعيد العاملي 

مانويل  خ������وان  ال���رئ���ي�������س  ق���ري���ن���ة 
�شانتو�س رئي�س كولومبيا.

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وبحثت 
كليمن�شيا  ماريا   « وال�شيدة  مبارك 
» خ��الل ال��ل��ق��اء ع���ددا م��ن الق�شايا 
اإىل  اإ�شافة  املراأة والطفل  التي تهم 
املوؤ�ش�شات  بني  التعاون  تعزيز  �شبل 
الن�شائية يف البلدين . واأك��دت �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف هذا 

. و ثمنت  دول��ة الم���ارات وخارجها 
الدولة  يف  الن�شائية  العمل  م�شرية 
و ال��و���ش��ول ب���امل���راأة الم��ارات��ي��ة اإىل 
وال�شراكة  رحبة من احل�شور  اآف��اق 
كافة..  امل��ج��الت  يف  امل�شبوقة  غ��ري 
�شموها  وم�شاهمات  بجهود  م�شيدة 
الت�شامح  ق��ي��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����ش��ت��م��رة 
اأفراد  ب��ني  الثقايف  التنوع  وتر�شيخ 
واب��راز جناحات  الإم��ارات��ي  املجتمع 

وتبادل برامج املعرفة والتكنولوجيا 
واإعطائها  امل����راأة  بتعليم  للنهو�س 
املزيد من الفر�س خلدمة املجتمع. 
الكولومبي  الرئي�س  قرينة  واأ�شادت 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بجهود 
الإماراتية  ب��امل��راأة  للنهو�س  مبارك 
ك����اف����ة وم����ب����ادرات����ه����ا  امل�����ج�����الت  يف 
لرعاية الطفولة والأمومة وحماية 
يف  والثقافة  التعليم  ون�شر  الن�سء 

. وهناأت قرينة الرئي�س الكولومبي 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
وحكومة  ق����ي����ادة  الم���������ارات  دول������ة 
باليوم الوطني ال� 46 للدولة الذي 
يحل يف الثاين من دي�شمرب املقبل .. 
متمنية لالإمارات مزيدا من التقدم 
ع��دد من  اللقاء  الإزده����ار. ح�شر  و 
ال�����ش��ي��خ��ات و ال�����وزي�����رات وق���ي���ادات 

العمل الن�شائي يف الدولة.

العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  م���دي���رة الحت�����اد 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اأن 
الن�شائي  الحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
تويل  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
اهتمام  اأك�����رب  الإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل 
اأف�شل  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  وحت����ر�����س 
اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية 
املجتمع  فئات  ملختلف  والوقائية 
امل����راأة وال��ط��ف��ل م��ن خالل  خا�شة 
املراأة  ومتكني  وت��اأه��ي��ل  ا�شتقطاب 
التطوعي  ال���ع���م���ل  جم�������الت  يف 
والعطاء الإن�شاين. واأكدت حر�س 

م���ن امل�����ب�����ادرات ال���ه���ادف���ة لإع�����داد 
املراأة القيادية يف العمل التطوعي 
والإن�شاين يف املوؤ�ش�شات احلكومية 
برامج  تت�شمن  وال��ت��ي  واخل��ا���ش��ة 
تطوعية ميدانية وجل�شات حوارية 
مهارات  تنمي  علمية  وم��ل��ت��ق��ي��ات 
العمل  ق��ي��ادة  م��ن  ومتكنها  امل����راأة 
العيادات  يف  والإن�شاين  التطوعي 
املتحركة  وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  املتنقلة 
وال���ت���ي ���ش��ت�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ف��ع��ال يف 
والقت�شادية  الجتماعية  التنمية 
ال�شويدي  واأو���ش��ح��ت   . امل�شتدامة 
احلالية  حمطتها  يف  احل��م��ل��ة  اأن 
بالقرى امل�شرية �شتت�شمن تنظيم 

الذي  الكبري  اله��ت��م��ام  ويعك�س   «
ال��ر���ش��ي��دة للدولة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
التطوعي  العمل  ثقافة  لرت�شيخ 

والعطاء الن�شاين.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور ع���ادل 
ال�شامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة 
ال�شيخة  ح��م��ل��ة  اأن  ال��ع��ط��اء  زاي����د 
ف��اط��م��ة الإن�����ش��ان��ي��ة ل��ع��الج امل����راأة 
التطوعية  مهامها  ب��داأت  والطفل 
وا�شتطاعت  امل�����ش��ري��ة  ال���ق���رى  يف 
ك����وادره����ا ال��ط��ب��ي��ة م���ن ع����الج ما 
يزيد عن األف و500 امراأة وطفل 
وتقدمي الدواء املجاين من خالل 

العيادة املتنقلة.

تبني  ع��ل��ى   « الإم������ارات  اأم   « �شمو 
بناء  اإىل  الهادفة  املبتكرة  املبادرات 
امل��راأة الإماراتية خا�شة يف  ق��درات 
والعطاء  التطوعي  العمل  جم��ال 
الإن�شاين من خالل اإطالق حملة 
خدمات  ب��ت��ق��دمي  م��ع��ن��ي��ة  ع��امل��ي��ة 
وب���رام���ج لبناء  ت��ط��وع��ي��ة  ���ش��ح��ي��ة 
بهدف  القيادية  ل��ل��م��راأة  ال��ق��درات 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
وال���ع���ط���اء الن�������ش���اين ل����دى امل�����راأة 

حمليا وعامليا .
ال�شيخة  ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
لعالج  العاملية  الإن�شانية  فاطمة 
�شل�شلة  تاأتي �شمن  والطفل  امل��راأة 

التطوعي  ال��ع��م��ل  ل�����رواد  م��ل��ت��ق��ى 
ابتكار  ع���ل���ى  ي���رك���ز  والإن���������ش����اين 
اجلوانب  يف  التطوعية  امل�����ش��اري��ع 
لتن�شئة جيل  والتعليمية  ال�شحية 
من القياديات القادرات على اإيجاد 
اقت�شادية  مل�شاكل  واق��ع��ي��ة  ح��ل��ول 
التنمية  يف  ت�����ش��اه��م  واج��ت��م��اع��ي��ة 
امل�شتدامة من خالل تبني م�شاريع 
�شت�شاهم  وال��ت��ي  مبتكرة  وب��رام��ج 
ال�شحية  امل��ج��الت  يف  فعال  ب�شكل 
والتعليمية حمليا وعامليا ان�شجاما 
م����ع ن���ه���ج ال���ع���ط���اء ال������ذي اأر����ش���ى 
قواعده املغفور له ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

�شمن  ت����اأت����ي  اأن����ه����ا  اإىل  م�������ش���ريا 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  »ب����رن����ام����ج 
ال�شباب  ل���ش��ت��ق��ط��اب  ل���ل���ت���ط���وع« 
ل���ال����ش���ت���ف���ادة م�����ن ج����ه����وده����م يف 
امل�شوؤولية  وتنمية  املجتمع  خدمة 

الجتماعية لديهم وتوظيفها.
من جهتهم اأ�شاد املر�شى من الن�شاء 
مببادرات  امل�����ش��ري��ني  والأط����ف����ال 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
الإن�شانية والتي قدمت لهم بريق 
اأمل لل�شفاء من الأمرا�س باإ�شراف 
اإماراتيني وم�شريني مهره  اأطباء 
تعد  متحركة  ع��ي��ادة  وب��ا���ش��ت��خ��دام 

من الأوىل من نوعها يف م�شر.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات توؤكد موا�سلة تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

•• نيويورك-وام:

جددت دولة الإمارات موقفها العازم على موا�شلة تعاونها 
الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبا يتطابق 

مع معايري ال�شالمة والأمن النووي وحظر النت�شار.
ال��دول��ة لدى  امل��زروع��ي ع�شو وف��د  واأع����رب �شعود را���ش��د 
الأمم املتحدة - خالل املداخلة التي اأدىل بها اأم�س الأول 
اأمام الإجتماع اخلا�س الذي عقدته اجلمعية العامة حول 
البند املتعلق بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية - عن 
تقدير دولة الإم��ارات ملدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا اأمانو ولقيادته اجلديرة بالثناء وهناأه على 
اإعادة انتخابه.. مبديا تقديره للعمل الدوؤوب واملنجزات 

التي حققتها الوكالة وال��واردة يف تقريرها ال�شنوي لعام 
.2016

الأ���ش��ا���ش��ي وامل���ح���وري الذي  ل��ل��دور  ال��دول��ة  اإدراك  واأك����د 
ال�شلمي  ال�شتخدام  تعزيز  الوكالة يف جمال  به  ت�شطلع 
الطاقة  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف  ال��ن��ووي��ة  للتكنولوجيا 

النووية الوطنية وغريها من التطبيقات ال�شلمية.
ونوه اإىل ما تقوم به الوكالة من دور رئي�شي يف دعم تبادل 
الأع�شاء  دولها  بني  النووية  واخل��ربات  العلمية  املعرفة 
الوكالة  ملعايري  واملطابق  الوثيق  العمل  اأهمية  موؤكدا   ..
ال�����ش��الم��ة النووية  ال���ذري���ة يف جم���ال  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة 

واللتزام مبعايري الأمن النووي وحظر النت�شار.
واأعرب عن تثمني دولة الإم��ارات لدور الوكالة الرئي�شي 

الحتياجات  دع��م  ب��ه��دف  وامل��ع��رف��ة  التكنولوجيا  نقل  يف 
التنموية . م�شريا اإىل اأن برنامج الوكالة للتعاون التقني 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأه�����داف  حتقيق  دع���م  يف  ي�شهم 
امل�شتدامة SDGs ويف تعزيز التعاون الدويل من خالل 
تبادل اأف�شل املمار�شات وال�شراكات ال�شرتاتيجية وغريها 
من اخلدمات القيمة يف جمالت تطوير البنية التحتية 

واملوارد الب�شرية الالزمة لربنامج نووي اآمن وناجح.
اجلمعية  باعتماد  ال��دول��ة  ترحيب  امل��زروع��ي  �شعود  واأك��د 
العامة اأم�س القرار اخلا�س ب�شاأن اأن�شطة الوكالة .. معربا 
عن تطلعها ملوا�شلة تعاونها مع الوكالة واملجتمع الدويل 
وب�شكل  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال�شلمي  ال���ش��ت��خ��دام  ل�شمان 

ي�شمن الطبيعة امل�شوؤولة والآمنة لالأن�شطة النووية.

حمدان بن زايد: بتوجيهات رئي�س الدولة .. الإمارات تويل ملف الالجئني ال�سوريني اهتماما كبريا

الهالل يوقع اتفاقية متويل م�سروع �سيانة وتاأهيل مدر�سة الكودة يف ح�سرموت

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأن الإمارات تويل ملف الالجئني 
ال�شوريني اهتماما كبريا بف�شل توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و �شاحب  رع��اه اهلل  دب��ي  حاكم 
اإن  �شموه  وق��ال  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
مبادرات الإمارات ت�شاهم بقوة يف تعزيز اجلهود الدولية لتخفيف معاناة 

الالجئني و حت�شني ظروفهم الإن�شانية.
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  تنفيذ  مبنا�شبة  ل�����ش��م��وه  ت�����ش��ري��ح  يف  ذل���ك  ج���اء 
و  الأردن  يف  ال�شوريني  لالجئني  ال�شتوية  امل�شاعدات  برنامج  الإم��ارات��ي 
288 األف لجئ  لبنان و العراق و اليونان وم�شر و الذي ي�شتفيد منه 
ويت�شمن توزيع كميات كبرية من الطرود الغذائية و ال�شحية و املالب�س 

ال�شتوية واأجهزة و مواد التدفئة و البطانيات و مواد الإيواء الآخرى.
ياأتي  ال�شتوية  امل�شاعدات  برنامج  اإن  زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وقال 
الر�شيدة  وقيادتها  الإم���ارات  دول��ة  بها  ت�شطلع  التي  للمبادرات  امتدادا 
الهالل  جلهود  وا�شتمرارا  ال�شورية  الأزم��ة  ان��دلع  منذ  الالجئني  جتاه 
الأحمر الإماراتي جتاه الالجئني ال�شوريني يف اأماكن تواجدهم يف الدول 

التي ت�شت�شيفهم �شواء داخل املخيمات اأو خارجها .
واأك���د �شموه اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ب��الأو���ش��اع الإن�����ش��ان��ي��ة لالجئني 
وحر�شها ال�شديد على حت�شينها و احلد من تداعياتها وتاأثريها املبا�شر 

على حياة الالجئني خا�شة الن�شاء و الأطفال و ال�شرائح ال�شعيفة.
و اأ�شار �شموه اإىل اأن الربنامج يهدف اإىل توفري احتياجات الالجئني و 
تعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات انخفا�س درجات احلرارة و تقلبات 

الطق�س و�شوء الأحوال املناخية يف هذه الأيام من ال�شنة .
الإم����ارات بتعزيز جهودها  ال��ت��زام  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  و ج��دد �شمو 
الإن�شانية ل�شالح الالجئني ال�شوريني نظرا للتحديات الإن�شانية التي ل 
تزال تواجههم خالل ف�شل ال�شتاء حيث تعرف املناطق التي يتواجدون 
يعر�شهم ملخاطر �شحية  املتقلب مما  ال�شديدة وطق�شها  فيها بربودتها 
وق���ال ���ش��م��وه اإن ال���غ���ذاء اجل��ي��د يعترب احل�����ش��ن ال���واق���ي ل��الج��ئ��ني من 
الهالل  هيئة  توليه  لذلك  منها  ال�شحية  ال�شتاء خا�شة  ف�شل  تداعيات 

الأحمر الإماراتي اهتماما كبريا خالل الفرتة القادمة .
هو  ال�شدد  ه��ذا  يف  جهود  من  الهيئة  به  تقوم  ما  اأن  على  �شموه  �شدد  و 
امل�شاعدات  برنامج  اأن  اإىل  لفتا  ال�شوريني  الأ�شقاء  جت��اه  عليها  واج��ب 
من  ع��دد  خ��الل  م��ن  املقبل  ال��ع��ام  م��ن  اأب��ري��ل  حتى  �شيتوا�شل  ال�شتوية 
الالجئني يف  احتياجات عدد كبري من  تلبي  اأن  املقرر  التي من  املراحل 

الدول امل�شتهدفة.
و اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اأن اإ�شرتاتيجية هيئة الهالل الأحمر 

امليدانية  الأو���ش��اع  م�شتجدات  على  تعتمد  ال�شوريني  الأ���ش��ق��اء  مل�شاندة 
متطلباتهم  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  اجل����وار  دول  اإىل  وت��دف��ق��ات��ه��م  ل��الج��ئ��ني 
الهيئة  واكبت  لذلك  �شابقتها  عن  مرحلة  كل  يف  تختلف  واحتياجاتهم 

جميع املراحل و تعاملت معها ح�شب ظروف وطبيعة كل مرحلة .
اإىل ذلك توجه اإىل العا�شمة الأردنية عمان ام�س » ال�شبت » وفد من هيئة 
جمل�س  ع�شو  الأحبابي  م�شلح  حممد  علي  �شعادة  �شم  الأحمر  الهالل 
اإدارة الهيئة و الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام اإىل جانب عدد 

من امل�شوؤولني يف الهيئة .
على  ويقف  الإن�شانية  امل��ه��ام  م��ن  بعدد  ال��زي��ارة  خ��الل  ال��وف��د  وي�شطلع 
يف  ال�شوريني  لالجئني  ال�شتوية  امل�شاعدات  لتقدمي  اجلارية  الرتتيبات 
املخيم الإماراتي الأردين مبريجيب الفهود اإ�شافة اإىل الالجئني يف عدد 

من املخيمات الأخرى .
املرافق  الفهود ويطلع على  اأو�شاع الالجئني مبريجيب  الوفد  و يتفقد 
لرتقية  الهيئة  ج��ه��ود  اإط���ار  يف  للمخيم  اإ�شافتها  مت��ت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ا�شتمرار  ظ��ل  يف  منهم  امل��زي��د  ا�شتقبال  و  لالجئني  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

تداعيات الأزمة ال�شورية .
تو�شيع  ال�شدد  الإماراتي يف هذا  الأحمر  الهالل  وت�شتهدف خطة هيئة 
مظلة امل�شتفيدين من امل�شاعدات ال�شتوية يف الأردن ، حيث يتم توزيعها 
على الالجئني ال�شوريني يف املخيم الإماراتي الأردين » مريجيب الفهود 
» وخميمات الزعرتي و اإربد و املفرق ومراكز الإيواء الأخرى اإىل جانب 

الأردنية  امل��دن  و  املحافظات  يف  املنت�شرين  و  املخيمات  خ��ارج  الالجئني 
 500 و  األفا   19 الأردن  يف  ال�شتوية  امل�شاعدات  برنامج  من  وي�شتفيد 
لجئ. و يف لبنان ي�شتفيد 68 األف لجئ �شوري من امل�شاعدات ال�شتوية 
اأدن��ى معدلتها ،  اإىل  خا�شة يف املناطق اجلبلية حيث تنخف�س احل��رارة 
ويف حمافظة بريوت وخميمات البقاع وعر�شال و عكار و ال�شمال و جبل 

لبنان و�شيدا .
و خ�ش�شت الهيئة جانبا كبريا من امل�شاعدات لالجئني يف اإقليم كرد�شتان 
العراق الذي ي�شهد حاليا تدفقات كبرية للنازحني من املدن العراقية التي 
تت�شاعد فيها وترية الأحداث ما خلق اأزمة اإن�شانية مزدوجة يف الإقليم 
العراقيني  النازحني  و  ال�شوريني  الالجئني  الكبرية من  الأع��داد  ب�شبب 
األفا و   50 . و تغطي خطة الهيئة توفري الحتياجات ال�شتوية حلوايل 
500 لجئ داخل حمافظة اأربيل والذين يتواجدون يف خميمات عربد و 

قو�شتبة و كوركو�شك و دار �شكران و با�شرمه و ناكري و كويالن.
و مل تغفل خطة الهيئة الالجئني ال�شوريني يف اليونان خا�شة يف خميمي 
املخيمات  ج��ان��ب  اإىل  و لري�����ش��ا  ريت�شونا  الإم���ارات���ي يف  الأح��م��ر  ال��ه��الل 

الأخرى املنت�شرة على ال�شاحة اليونانية.
األف   50 اإىل جانب  األ��ف لجئ   50 اليونان  الربنامج يف  وي�شتفيد من 
لجئ �شوري يف م�شر ..و 50 األف لجئ من برنامج م�شاعدات الهالل 
اأن  الأحمر الإم��ارات��ي ال�شتوية يف عدد من دول اجل��وار الأخ��رى املتوقع 

تتاأثر مبوجات الربد و ال�شقيع .

•• ح�رضموت-وام:

وقعت« هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س اتفاقية متويل تنفيذ م�شروع 
اإطار  �شيانة وتاأهيل مدر�شة الكودة مبديرية ترمي بوادي ح�شرموت يف 
املجالت  يف  لليمن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  من  املتوا�شل  الدعم 

كافة.

واأك����د ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل���اب���ري رئ��ي�����س ف��ري��ق ال��ه��الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
الكودة  مدر�شة  مدير  ح�شرها  التي  التوقيع  مرا�شم  خالل  بح�شرموت 
اأن  اليمنية  الجتماعية  ال�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  التميمي  ري�����س  ب��رتمي 
اإطار دعم الهيئة لقطاع التعليم وم�شاريعه باملحافظة  التفاقية تاأتي يف 

ب�شفة خا�شة وم�شاريع التنمية والبنية التحتية ب�شفة عامة .
تزويده  و  امل��در���ش��ة  مبنى  ت��رم��ي��م  و  �شيانة  ت�شمل  الت��ف��اق��ي��ة  اإن  وق���ال 

ل�شتقبال  جاهزا  ليكون  امل�شتلزمات  من  وغريها  الداخلية  بالتجهيزات 
الطالب لفتا اإىل اأن الهيئة تبحث حاليا عددا من الدرا�شات و امل�شاريع 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وذل����ك يف اإط�����ار م��وا���ش��ل��ة ال���دع���م الإغاثي 
القيادة  من  بتوجيهات  ح�شرموت  حمافظة  و�شكان  لأه��ايل  والإن�����ش��اين 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  الر�شيدة ل�شاحب 

حفظه اهلل.

الذي تقدمه هيئة  الكبري  بالدعم  الكودة  اأ�شاد مدير مدر�شة  من جانبه 
ومنها  باملحافظة  اخلدمية  القطاعات  ملختلف  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
للدعم  املحافظة  واإمتنان  تقدير  عن  عرب  و   .. التحتية  البنية  م�شاريع 
الهالل  اليمن  يف  الإن�شانية  وذراع��ه��ا  الإم����ارات  تقدمه  ال��ذي  املتوا�شل 
الأحمر يف املجالت اخلدمية والتنموية والإغاثية وهو ما يعرّب عن عمق 

عالقات الإخاء والتعاون بني البلدين وال�شعبني.

يف اإطار احتفاالت الدولة باليوم الوطني

 انطالق مهرجان ال�سمحة الرتاثي الثامن

رئي�س وزراء الأردن يد�سن م�سروعي الطاقة وامل�ست�سفى البيطري بتمويل من اأبوظبي للتنمية

•• ابوظبي-الفجر:

يطلق ن��ادي ت��راث الإم���ارات اليوم 
الرتاثي  ال�شمحة  الأحد مهرجان 
�شمو  لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ال��ث��ام��ن 
نهيان،  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
رئي�س  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل 
ال��دول��ة، رئي�س ال��ن��ادي، وذل���ك يف 
للم�شاركة يف  النادي  برنامج  اإطار 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت 

ال�شاد�س والأربعني.
انطالق  ال�شمحة  م��رك��ز  وي�شهد 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر حتى 
اإدارة  م��ن  بتن�شيق  اجل���اري،   18
جمموعة  ومب�����ش��ارك��ة  الأن�����ش��ط��ة، 
وع��دد من  الوطنية  املوؤ�ش�شات  من 

الرعاة.
وي�����ب�����داأ ح���ف���ل الف�����ت�����ت�����اح، ال�����ذي 
�شيح�شره وجهاء واأعيان املنطقة، 
ب��ال�����ش��الم ال���وط���ن���ي  ل���ل���دول���ة، ثم 
م�����ش��ارك��ة ال���وف���ود امل��در���ش��ي��ة التي 
واأغنيات  ت��راث��ي��ة  ع��رو���ش��اً  ُت���ق���دم 
وط��ن��ي��ة، ي�����ش��ه��ده��ا ج��م��ه��ور كبري 
اأبناء منطقة ال�شمحة، الذين  من 
مت���ي���زوا مب�����ش��ارك��ت��ه��م ال��ف��اع��ل��ة يف 
جميع مهرجانات مركز ال�شمحة.

•• عمان -وام: 

امللقي  ه�������اين  ال�����دك�����ت�����ور  د������ش�����ن 
بح�شور  الأردين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
مالك  اآل  اأح���م���د  ف��ي�����ش��ل  ���ش��ع��ادة 
ال���ق���ائ���م ب����اأع����م����ال ����ش���ف���ارة دول����ة 
بعمان  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الطاقة  »م�شروع  املا�شي  اخلمي�س 
جامعة  ت��ن��ف��ذه  ال���ذي  ال�شم�شية« 
الأردنية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
 .. الأردن  ���ش��م��ال  ال��رم��ث��ا  ل���واء  يف 
مل�شروع  الأ����ش���ا����س  ح��ج��ر  و����ش���ع  و 
البيطري  اجل���راح���ي  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
وه���م���ا امل�������ش���روع���ان امل����م����ولن من 

�شندوق اأبوظبي للتنمية.
و����ش���ي�������ش���ه���م »م�����������ش�����روع ال���ط���اق���ة 
ال�شم�شية » البالغ كلفته نحو 3ر4 
التخفيف  يف  اأردين  دي��ن��ار  مليون 
الطاقة لدى اجلامعة  من فاتورة 
وزي�����ادة اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ال����ذات يف 

انتاج الكهرباء .
واأكد رئي�س الوزراء الأردين اأهمية 
ال�شم�شية  الأل����واح  على  الع��ت��م��اد 
الطاقة  م�����ش��اري��ع  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
التي  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  ال�شم�شية 
تنتجها �شركات اأردنية ليكون ذلك 
م�شاريع  يف  اأردن��ي��ة  م�شافة  قيمة 

الطاقة املتجددة.
امل�شت�شفى اجلراحي  ويقع م�شروع 
اأبوظبي  �شندوق  قبل  من  املمول 
ماليني   4 تبلغ  مبنحة  للتنمية 
دي���ن���ار داخ�����ل احل�����رم اجل��ام��ع��ي و 
اجلراحي  امل�شت�شفى  م��ن  ي��ت��ك��ون 
ل���ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب ال����ب����ي����ط����ري مع 
الأج��ن��ح��ة اخل��دم��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة به 
الالزمة  و اخلدمات  العزل  وق�شم 
له مب�شاحة تقديرية 7 اآلف مرت 

مربع.
تفعيل  اإىل  امل�����������ش�����روع  ي�����ه�����دف 

وق�شائد  الرتاثية،  اجلوانب  على 
ب�����ش��ه��داء الوطن  ���ش��ع��ري��ة حت��ت��ف��ي 
اأرواح���ه���م يف �شبيل  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن 
الوطن واحلفاظ على مكت�شباته. 

امل���ه���رج���ان منطقة  ي��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
يومية  و�شحوبات  لالأطفال  العاب 
�شركة  تقدمها  قيمة  ج��وائ��ز  على 
الإمارات العاملية لالأملنيوم، اإ�شافة 
للفوز  ي���ج���ري  ك��ب��ري  ���ش��ح��ب  اإىل 
تكرمي  الف��ت��ت��اح  وي�شهد  ب�����ش��ي��ارة، 
الأيتام  اأ���ش��ر  وب��ع�����س  ال��ه��م��م  ذوى 

اأي�شاً  املهرجان  برنامج  وي�شتمل 
الفعاليات  م�����ن  ال����ع����دي����د  ع���ل���ى 
ب��ط��ول��ة الدولة  ال���رتاث���ي���ة، م��ث��ل  
ل����الأل����ع����اب ال�������ش���ع���ب���ي���ة وال���ق���ري���ة 
ال�شعر واحلظرية،  وبيت  الرتاثية 
تت�شمن  خمتلفة  تراثية  وجوانب 
ت�شجيع الأ�شر املنتجة، اإ�شافة اإىل 
اأبناء  خ�شبته  على  يتغنى  م�شرح 
الوطن ميجدون الحتاد واإجنازاته 
ال��ت��ي ���ش��ارت م��ث��ار ح��دي��ث العامل 
واهتمامه، وم�شابقات يومية تركز 

وامل�شاركة  ال����راع����ي����ة  واجل�����ه�����ات 
والداعمة  للمهرجان

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���وج���ه���ت  وق�����د 
لل�شركات  ب���ال�������ش���ك���ر  امل����ه����رج����ان 
و�شركة  ل���ل���م���ه���رج���ان،  ال���داع���م���ة 
الإمارات العاملية لالأملنيوم ال�شريك 
الرئي�س للمهرجان، مثمنة دورها 
امل���ه���رج���ان. كما  ال��ك��ب��ري يف دع����م 
اأ�شادت بدور اأهايل املنطقة، الذين 
ي�شاهمون دوماً يف اجناح الفعاليات 

بح�شورهم املميز.

للتنمية  اب���وظ���ب���ي  ����ش���ن���دوق  م���ن 
الم���ارات  دول���ة  اإط���ار م�شاهمة  يف 
املنحة  ���ش��م��ن  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
حر�س  اإىل  لف����ت����ا  اخل���ل���ي���ج���ي���ة 
المارات على دعم م�شاريع الطاقة 
والنتاجية  وامل���ت���ج���ددة  ال��ب��دي��ل��ة 
باأعمال  القائم  واأ���ش��ار  الأردن.  يف 
اأن  اإىل  ب���ع���م���ان  ال����دول����ة  ����ش���ف���ارة 
مول  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق 

و  وال�شحية  البيطرية  اخل��دم��ات 
خدمة البحوث العلمية واملحافظة 
ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة احل��ي��وان��ي��ة و دعم 

اخلدمات البيطرية.
�شفارة  باأعمال  القائم  اأك��د  ب��دوره 
م�شروعي  اأن  ب���ع���م���ان  ال�����دول�����ة 
العلوم  بجامعة  ال�شم�شية  الطاقة 
والتكنولوجيا الأردنية وامل�شت�شفى 
بدعم  ياأتيان  البيطري  اجلراحي 

بالأردن  عديدة  م�شروعات  اإن�شاء 
الطاقة  م��ث��ل  ك���اف���ة  امل����ج����الت  يف 
والتعليم  التحتية  والبنية  وامل��ي��اه 

وال�شحة والزراعة وغريها .
واأ�شاد بالعالقات التي تربط دولة 
املتحدة والأردن  العربية  الم��ارات 
ومت��ي��زه��ا يف امل���ج���الت ك��اف��ة على 
وال�شعبني  ال���ق���ي���ادت���ني  م�����ش��ت��وى 

ال�شقيقني.
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اأخبـار الإمـارات
اإ�سادة بركن مركز �سلطان بن زايد يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب

 
•• ابوظبي-الفجر:

�شارك مركز �شلطان بن زايد يف فعاليات الدورة احلالية من معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب حيث �شهد 
على مدى 11 يوما اإقباًل من اجلمهور للتعّرف على اأن�شطة املركز، واحل�شول على اإ�شداراته اجلديدة 
من كتب اكادميية وروايات وق�ش�س . وقال �شعادة من�شور �شعيد عمهي املن�شوري نائب �شمو مدير مركز 
�شلطان بن زايد اإن معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب بات ي�شكل نافذة �شنوية للثقافة يف دولة المارات 
والعامل  ويحتل مكانة رائدة ومن اأهم الأحداث الثقافية باملنطقة، م�شريا اىل ان املركز يحر�س �شنويا 
على امل�شاركة يف هذا املعر�س الذي ي�شكل عر�شا ثقافيا حتتفي به الدولة. واأ�شار اىل اأن كتب املركز حتمل 
ال�شيخ  �شمو  رئي�شه  ورعاية  بدعم  املركز  يتبناها  التي  ال�شاملة  الثقافة  اإط��ار  يف  اأكادمييا  ثقافيا  بعدا 
. من جانبهم عرب عدد من زوار جناح  الدولة  ال�شمو رئي�س  اآل نهيان ممثل �شاحب  زايد  �شلطان بن 
مركز �شلطان بن زايد عن تقديرهم ملا يحمله على عاتقه من ن�شر للتوعية والثقافة امل�شتنرية الداعية 

للمحبة والإخاء الن�شاين وتر�شيخ قيم الولء والنتماء للوطن وقيادته الر�شيدة .

برعاية من�سور بن زايد 

موؤمتر عربي يناق�س ا�ست�سراف امل�ستقبل وحتقيق الريادة يف الإ�سالح الإداري والتنمية
•• القاهرة-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ال��راب��ع لالإ�شالح  ال��ع��رب��ي  امل��وؤمت��ر  ���ش��وؤون الرئا�شة ..ي��ع��ق��د  ال����وزراء وزي���ر 
الإداري والتنمية الإدارة بني القطاعني احلكومي واخلا�س .. نحو التميز 
باب  ف��ن��دق  اجل���اري يف  نوفمرب   21 اىل   19 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  املوؤ�ش�شي 
الق�شر باأبوظبي مب�شاركة ت�شعة من وزراء التنمية الإدارية واخلدمة املدنية 

والوظيفة العمومية يف الدول العربية.
وقال الدكتور نا�شر القحطاين مدير عام املنظمة العربية للتنمية الإدارية 
الإدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  الذي تنظمه   - املوؤمتر  ان  املوؤمتر  رئي�س 
بدولة  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  مع  بالتعاون  العربية  ال��دول  جلامعة  التابعة 
المارات - �شي�شارك فيه عدد كبري من الدول العربية والأجنبية وهي اىل 
جانب دولة المارات ..اململكة العربية ال�شعودية ، ودولة الكويت ، و�شلطنة 

عمان ، وجمهورية ال�شودان ، وجمهورية م�شر العربية ، واجلمهورية اليمنية 
واجلمهورية   ، التون�شية  واجلمهورية   ، ليبيا  ودول���ة   ، املغربية  واململكة   ،
الإ�شالمية املوريتانية ، واجلمهورية اجلزائرية ، وجمهورية العراق ، ودولة 
فل�شطني ،ومملكة البحرين ،واململكة الأردنية الها�شمية ، و�شوريا ، واإيطاليا، 

وفرن�شا واملنظمة العربية للتنمية الإدارية.
�شي�شارك  املوؤمتر  ان  الإداري���ة  للتنمية  العربية  املنظمة  ع��ام  مدير  واأو���ش��ح 
والتطوير  ب��الإ���ش��الح  واملعنيني  ال��ق��رار  �شناع  م��ن  كبري  ع��دد  ك��ذل��ك  فيه 
القطاع  الإداري��ة والقانونية ونوابهم يف  العربية والقيادات  الإداري بالدول 
والتخطيط  الب�شرية  امل���وارد  اإدارات  وم��دي��رو  واخل��ا���س  وال��ع��ام  احلكومي 
العربية  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ال��ي��ون  وامل��راق��ب��ون  وال��ت��دري��ب  الإداري  وال��ت��ط��وي��ر 
ال�شركات  م��ن  وع��دد  متخ�ش�شة  علمية  وموؤ�ش�شات  اأك��ادمي��ي��ني  جانب  اىل 
التعاون  منظمة  منها  والدولية  العربية  واملوؤ�ش�شات  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 
القت�شادية  املتحدة  الأمم  وجلنة   ،  /OECD/ القت�شادية  والتنمية 

والجتماعية لغرب اآ�شيا /ESCWA/ ، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
ال��ت��ط��وي��ر يف  ب��ح��ث م�����ش��رية  اإىل  ي��ه��دف  امل��وؤمت��ر  /UNDP/ . وق���ال ان 
الإدارة  تطور  مراحل  كافة  يف  العامة  اخلدمات  وتقدمي  احلكومية  الإدارة 
العامة بدءا من مرحلة الإ�شالح ومروراً مبرحلة التطوير وانتهاء مبرحلة 
التحديث وذلك يف �شوء تال�شي الفروق بني الإدارة العامة واإدارة امل�شروعات 

اخلا�شة، ووحدة الأولويات بهدف حتقيق الكفاءة والفاعلية.
اإىل اي�شا اىل ا�شتعرا�س العديد من  اأن املوؤمتر يهدف  واأ�شاف القحطاين 
املتبادل  والتعلم  ال�شراكة  على  ارت��ك��زت  التي  والعربية  العاملية  املمار�شات 
والتكامل يف الإدارة بني اأ�شاليب واأدوات الإدارة احلكومية واأ�شاليب واأدوات 
اإدارة القطاع اخلا�س، وبحث كيفية تطبيق برامج م�شرعات التنمية وحتويل 

الأفكار الإبداعية اإىل م�شروعات ذات قيمة اقت�شادية.
واأ�شار اىل ان احلدث يركز على كيفية اإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات 
التي تواجه الإدارة العامة يف القرن احلادي والع�شرين، مبا ي�شهم يف اإحداث 

تغيري حقيقي يف منط احلياة يف املجتمعات الإن�شانية، والنتقال من مرحلة 
ر�شا امل�شتفيدين اإىل مرحلة الرفاهية وال�شعادة.

وقال القحطاين ان املوؤمتر �شيناق�س عددا من املو�شوعات والق�شايا وعلي 
البيانات  والت�شالت يف حتديث منظومة  املعلومات  تكنولوجيا  دور  راأ�شها 
واملعلومات ور�شادة �شنع القرار احلكومي، وبناء عالقات ال�شراكة والتعاون 
مع املواطنني وامل�شتفيدين وبادل خربات القطاعني احلكومي واخلا�س يف 
واملواطن  الدولة  بني  الثقة  ج�شور  وتعزيز  العامة  اخلدمات  تقدمي  ط��رق 
امل�شتقبل.   وا�شت�شراف و�شناعة  املوؤ�ش�شي  والتميز  الفعالة  املواطنة  وحتقيق 
واأ�شار ايل ان املوؤمتر �شريكز كذلك على عدة حماور هي الإدارة بني اأ�شاليب 
واأدوات القطاعني احلكومي واخلا�س وحمور » من احلكومة الإلكرتونية 
اإىل احلكومة الذكية » ومفهوم ومعايري التميز املوؤ�ش�شي الإقليمية والعاملية 
ومنوذج اجليل الرابع للتميز احلكومي وحتقيق الريادة والتميز يف املمار�شات 

الإدارية وي�شتعر�س جتارب عاملية وجتربة دولة الإمارات يف هذا املجال.

الإمارات اأول دولة يف العامل حت�سل على العتماد الكندي املا�سي ملراكز طب الأ�سنان
•• دبي-وام:

ح�����ش��ل��ت دول�������ة الإم������������ارات على 
جلميع  املا�شي  الكندي  الإع��ت��م��اد 
املراكز التخ�ش�شية بطب الأ�شنان 
ووقاية  ال�شحة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 
ك��اأول موؤ�ش�شة �شحية يف  املجتمع 
ال��ع��امل خ����ارج ك��ن��دا حت�����ش��ل على 
يف  وذل��ك  الرفيع..  الإعتماد  ه��ذا 
من  والأول  م�شبوق  غ��ري  اإجن����از 

نوعه على م�شتوى العامل.
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
امل��ج��ت��م��ع ام�����س اأن ه���ذا الإجن����از 
ج����اء ب���ن���اء ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي 
الكندي  اخل������رباء  ف���ري���ق  ق���دم���ه 
كنتيجة للتقييم التف�شيلي الذي 
ق�����ام ب����ه ف���ري���ق م��ت��خ�����ش�����س من 
املراكز  جلميع  الكندي  العتماد 
حيث  الأ�شنان  لطب  التخ�ش�شية 
الدولية  امل��ع��اي��ري  التقييم  �شمل 
التي تخ�س التزام الإدارة باجلودة 
الأدوية  واإدارة  املر�شى  و�شالمة 
وال�شالمة  ال���ع���دوى  وم��ك��اف��ح��ة 
امل��ه��ن��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت ن��ت��ي��ج��ة هذا 
ال�شحة  وزارة  ح�����ش��ول  التقييم 
 97 ن�شبة  على  املجتمع  ووق��اي��ة 
يف املائة من اللتزام بهذه املعايري 

بن�شبة  امل��ت��ع��ل��ق  ال��وط��ن��ي  امل��وؤ���ش��ر 
املن�شاآت ال�شحية امل�شتوفية ملعايري 
العتماد الدويل وفق م�شتهدفات 
واأكد   .2021 الوطنية  الأجندة 
املتغريات  ت����واك����ب  ال���������وزارة  اأن 
العاملية يف قطاع الرعاية ال�شحية 
ال�شيا�شات  و�����ش����ع  خ������الل  م����ن 
والإج������������راءات وال����ربوت����وك����ولت 
الطبية واأف�شل املمار�شات وتطبيق 
معايري الإعتماد الدويل لالإرتقاء 
املوؤ�ش�شات  يف  املقدمة  باخلدمات 
املر�شى  �شالمة  وتعزيز  ال�شحية 
ال�شرتاتيجيات  وتبني  الدولة  يف 
ال����ش���ت���ب���اق���ي���ة وال�����ش����ت����م����رار يف 
الكفاءات  اأداء  م��وؤ���ش��رات  حت�شني 
ال�شناعي  ال��ذك��اء  دم��ج  و  الطبية 
يف اخل��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة. ون���وه اإىل 
اأن ه���ذا الإجن�����از ي��ع��د حم��ط��ة يف 
����ش���ي���اق خ���ط���ط ال����������وزارة لإمت�����ام 
من�شاآتها  لكل  ال�شحي  الع��ت��م��اد 
العاملية  ال��ث��ق��ة  لتعزيز  ال�شحية 
بكفاءة قطاعها ال�شحي حيث بلغ 
بناء  �شحية  م��ن�����ش��اأة   29 ع��دده��ا 
املتخ�ش�شة  العاملية  املعايري  على 
والعيادات  امل�شت�شفيات  جم��ال  يف 
الأ�شنان  وع���ي���ادات  التخ�ش�شية 
اأو�شح  ج��ه��ت��ه  م���ن  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة. 

�شوابية  وي��وؤك��د  العاملية  املحافل 
وكفاءة  الوطنية  ا�شرتاتيجياتها 
وخدماتها  ال�شحية  منظومتها 
ال�شحية ال�شاملة واملبتكرة �شمن 
بف�شل  اجل�������ودة  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى 
ح���ر����س ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
واملوارد  الإمكانات  اأف�شل  ت�شخري 
التنمية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  لتحقيق 
وتر�شيخ نظام   2030 امل�شتدامة 
لتكون  ع��امل��ي��ة  مب��ع��اي��ري  ���ش��ح��ي 
الإم�������ارات م���ن اأف�����ش��ل ال�����دول يف 
ج�����ودة ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة وفق 
الوطنية  الأج���ن���دة  م�����ش��ت��ه��دف��ات 
واأعرب   .2021 الإم��ارات  لروؤية 
هذا  بتحقيق  ف��خ��ره  ع��ن  معاليه 
ياأتي �شمن �شل�شلة  الإجناز الذي 
ال��دول��ة موؤخرا  اإجن���ازات حققتها 
ال�شحي  ال���ق���ط���اع  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
عامليا  الأول  املركز  يف  حلت  حيث 
للعام الرابع على التوايل يف عدد 
من  املعتمدة  ال�شحية  من�شاآتها 
اللجنة الدولية امل�شرتكة لعتماد 
وبذلك   »JCI« ال�شحية  املن�شاآت 
اأنها  ت����دل م�����ش��رية ال���دول���ة ع��ل��ى 
ت��ن��ت��ق��ل يف اإجن���ازات���ه���ا م���ن جمد 
ن��ف�����ش��ه��ا يف  وت���ن���اف�������س  اإىل جم����د 
احليوية  العاملية  امل��ي��ادي��ن  بع�س 

الدولية.
وق�����ال م���ع���ايل ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ال�شحة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
ووقاية املجتمع اإن رحلتنا يف دولة 
م�شتمرة  اجل�����ودة  م���ع  الإم�������ارات 
مالحم  ت�����ش��ط��ري  يف  وم���ا����ش���ي���ة 
جديدة يف ميادين الريادة والتميز 
�شباق  يف  قيا�شية  اأرق���ام  وت�شجيل 
املوؤ�شرات  وفق  العاملية  التناف�شية 
والتقارير ال�شادرة عن العديد من 
املوؤ�ش�شات املرموقة يف العتمادات 
الدولية ويف م�شريتها نحو مئوية 
بناء  وذل�����ك   2071 الإم��������ارات 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  على 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شاحب  وم��ت��اب��ع��ة  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي »رعاه  جمل�س 
املن�شاآت  ج��م��ي��ع  ب��ح�����ش��ول  اهلل« 
ال�������ش���ح���ي���ة ع���ل���ى �����ش����ه����ادة ج����ودة 
 2021 بحلول  ال��دويل  العتماد 
فعال  ����ش���ح���ي  ن����ظ����ام  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
اأن  وم�شتدام ملجتمع �شعيد. وذكر 
هذا الإجناز العاملي ميثل اعرتافا 
يف  للدولة  الرفيعة  باملكانة  دوليا 

الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  تطبيقا 
الإمارات  وا�شرتاتيجية  لالإبتكار 

ل�شت�شراف امل�شتقبل.
الدكتور  �شعادة  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 
وزارة  وكيل  العلماء  �شليم  حممد 
اأن  اإىل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 
ح�شول املراكز التخ�ش�شية لطب 
الأ����ش���ن���ان ال��ت��اب��ع��ة ل����ل����وزارة على 
الع��ت��م��اد ال��ك��ن��دي امل��ا���ش��ي ك���اأول 
خارج  ال��ع��امل  يف  �شحية  موؤ�ش�شة 
ك��ن��دا مي��ث��ل و���ش��ام ف��خ��ر واعتزاز 
ويعزز  ال��دول��ة  مكت�شبات  وير�شخ 
وريادتها  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ق���درات���ه���ا 
ال�شحي  ال����ق����ط����اع  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
اأف�����ش��ل واأرق���ى  مب��ا يكفل ت��وف��ري 
ال�شحية  اخل����دم����ات  م�����ش��ت��وي��ات 
معايري  �����ش����م����ن  وال�����ع�����الج�����ي�����ة 
الع��ت��م��اد ال��دول��ي��ة . واأ���ش��اف اأنه 
ي��ح��ق��ق ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال������وزارة يف 
تقدمي الرعاية ال�شحية ال�شاملة 
واملتكاملة و تطوير نظم املعلومات 
ال�����ش��ح��ي��ة وب���ن���اء اأن��ظ��م��ة اجل���ودة 
وتقدمي  ال�����ش��ح��ي��ة  ال�����ش��الم��ة  و 
وتر�شيخ  متميزة  اإداري���ة  خ��دم��ات 
ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار وحت�����ش��ني جودة 
اأف�شل  وف��ق  الكلينيكية  الرعاية 
نتائج  لتح�شني  العاملية  امل��ع��اي��ري 

الأ�شنان. واأ�شاف اأن برنامج اإعادة 
الإج����راءات  بع�س  �شمل  الهيكلة 
املعايري  مع  لتتما�شى  والعمليات 
اإ�شافة  العدوى  ملكافحة  الدولية 
واإعادة  التف�شيلية  املراجعة  اإىل 
املتخ�ش�شة  امل��خ��ت��ربات  ت�شميم 
تنفيذ  لتاأكيد  الأ���ش��ن��ان  يف جم��ال 
برامج ال�شالمة العاملية واملعتمدة 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م����ن 
املهنية  ال�����ش��الم��ة  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي 
جراحية  ب��اإج��راءات  القيام  اأث��ن��اء 
الأ�شنان  ع����الج  يف  ت��داخ��ل��ي��ة  اأو 
للمر�شى  م�شاعفات  اأي  لتجنب 

اأو الت�شبب باأي خطاأ طبي.
الكندي  الإع���ت���م���اد  ف���ري���ق  ورك�����ز 

ال����دك����ت����ور ح�������ش���ني عبد  ����ش���ع���ادة 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
لقطاع املراكز والعيادات ال�شحية 
تتويجا  ج�����اء  الإجن��������از  ه�����ذا  اأن 
لعمل ال��وزارة مدة عامني لإيجاد 
لإعتماد  الدولية  املعايري  اأف�شل 
املراكز التخ�ش�شية لطب الأ�شنان 
الإعتماد  ف��ري��ق  م���ع  ال�������وزارة  يف 
الدولية  املعايري  لتطبيق  الكندي 
الدولية  اللجنة  من  بها  املعرتف 
وبناء  ال�شحي  املجال  يف  للجودة 
الوزير  م���ع���ايل  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ق����ام����ت ال������������وزارة ب��ت�����ش��خ��ري كل 
املعايري  ه��ذه  لتنفيذ  الإم��ك��ان��ات 
رعاية  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���دول���ي���ة 

اخلطة  مت����ح����ور  اأه����م����ي����ة  ع����ل����ى 
العالجية يف مراكز الأ�شنان حول 
احلالة  يف  ودجم��ه  املري�س  حالة 
املجتمع  وم�������ش���ارك���ة  ال���ع���الج���ي���ة 
خ����دم����ات  ت�������ش���م���ي���م  امل����ح����ل����ي يف 
والت�شخي�شية  العالجية  الأ�شنان 
اأهمية  ع����ن  ف�����ش��ال  وال���وق���ائ���ي���ة 
برنامج  يف  ال���وق���ائ���ي  ال���ربن���ام���ج 
لالأ�شنان  التخ�ش�شية  ال��رع��اي��ة 
ال�شحية  ال��وق��اي��ة  �شملت  وال��ت��ي 
مع  بالتن�شيق  امل���دار����س  ل��ط��الب 
والعامليني  امل��ح��ل��ي��ني  ال�������ش���رك���اء 
والأ�شنان  ال��ف��م  ب�شحة  املعنيني 
وك���ان���ت ال������وزارة م��ت��م��ي��زة يف هذا 

ال�شاأن.

»جائزة خليفة الرتبوية«  تنظم ور�سة عمل للتعرف على جمالت التعليم العايل
•• اأبوظبي : رم�صان عطا 

اأكدت اأمل العفيفي الأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية على تطور ومنو 
اأعداد املر�شحني للجائزة �شنوياً .

م�شرية اإىل اأن الدورة احلالية احلادية ع�شرة 
تغطي  جمالت   9 طرحت   2018-2017
التعليم العام والعايل موزعة على 19 فئة يف 
خمتلف هذه املجالت، من بينها فئة الأ�شتاذ 
الأ�شتاذ  وفئة  التدري�س،  يف  املتميز  اجلامعي 
وهاتان  العلمي،  البحث  يف  املتميز  اجلامعي 
الفئتان مطروحتان لأع�شاء هيئات التدري�س 
العربي،  الوطن  م�شتوى  على  ال��دول��ة  داخ��ل 
وي��ح��ظ��ي��ان ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن ق��ب��ل الكوادر 
التعليم  موؤ�ش�شات  يف  والبحثية  التدري�شية 
ال��ع��ايل وه��ن��اك م��وؤ���ش��رات اأول��ي��ة ع��ل��ى وجود 

اإقبال كبري على الرت�شح لهاتني الفئتني. 
التطبيقية  ال��ع��م��ل  ذل���ك خ���الل ور���ش��ة  ج���اء 

التي نظمتها اجلائزة اأم�س يف جامعة الإمارات العربية املتحدة للتعريف 
على  املبتكرة  التعليمية  وال��ربام��ج  وامل�����ش��اري��ع  ال��ع��ايل  التعليم  مب��ج��ايل 

دورتها  يف  اجل��ائ��زة  تطرحهما  وال��ت��ي  العربي  وال��وط��ن  ال��دول��ة  م�شتوى 
احلالية، وقد عقدت الور�شة يف ملتقى اأ�شرة اجلامعة، وحتدث يف الور�شة 
الدكتور حممد بني يا�س املدير التنفيذي لقطاع التعليم العايل والبحث 
اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  بدائرة  العلمي 
التعليم  مبجال  احلو�شني  نعيمة  والدكتورة 
ال���ع���ايل ف��ئ��ة الأ����ش���ت���اذ اجل��ام��ع��ي امل��ت��م��ي��ز يف 
التدري�س يف الدورة العا�شرة، والدكتور �شادق 

مدراج اأ�شتاذ م�شارك بجامعة زايد.
بني  حممد  الدكتور  اأك��د  الور�شة  بداية  ويف 
يا�س على اأهمية دور جائزة خليفة الرتبوية 
يف تر�شيخ ثقافة الإبداع والبتكار يف منظومة 

التعليم ب�شقيه اجلامعي وما قبل اجلامعي.
م�شرياً اإىل اأن اجلائزة اأ�شبحت اأحد املحفزات 
القوية للنهو�س بالتعليم يف موؤ�ش�شات التعليم 
وعربياً من خالل ما تطرحه  العايل حملياً 
اأع�شاء  اأم��ام  اآف��اق وا�شعة  من جم��الت تفتح 
لبذل مزيد من  والباحثني  التدري�س  هيئات 
بالإ�شافة  اجلهد نحو طرح برامج ومبادرات وبحوث علمية متخ�ش�شة، 
اإىل تطبيق اأف�شل املمار�شات يف التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع، 

الع�شر،  ي�شهده  ال��ذي  العلمي  التطور  تواكب  متطورة  تقنيات  وتوظيف 
خا�شة فيما يتعلق بتغري البيئة ال�شفية يف قاعات الدرا�شة وحتولها اإىل 
اأن يواكب  التدري�س  ي�شتدعي من ع�شو هيئة  اإلكرتونية، وهذا كله  بيئة 

ال���ذي ط���راأ ع��ل��ى بيئة  العلمي  ال��ت��ط��ور  ه���ذا 
ال��درا���ش��ة ف اجلامعات  ق��اع��ات  داخ��ل  التعلم 

واملراكز البحثية. 
جتربتها  ح���ول  احل��و���ش��ن��ي  نعيمة  وحت��دث��ت 
ك��ف��ائ��زة يف ال�����دورة امل��ا���ش��ي��ة، وت��ط��رق��ت اإىل 
ال��ت��ي ق��ادت��ه��ا اإىل الفوز  ال��ع��وام��ل  ع���دد م��ن 
ومن بينها العمل بروح الفريق، كذلك جناح 
توفري  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة 
بيئة معززة لالإبداع والبتكار العلمي، لع�شو 
هيئة ال��ت��دري�����س  وال��ط��ال��ب، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
توفر املرافق العلمي والأجهزة املتطورة التي 

مكنتها من حتقيق هذا التميز. 
جائزة  اأن  اإىل  م��دراج  �شادق  الدكتور  واأ���ش��ار 
امل�شاريع  جم����ال  ت���ط���رح  ال���رتب���وي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 

والربامج التعليمية اإذ تعتمد امل�شروعات والبتكارات والربامج التعليمية 
بها  ق��ام  التعليم،  قطاع  يف  مطورة  اأو  جديدة  اأفكار  تطبيق  على  املبتكرة 

فرد، اأو جمموعة اأفراد، اأو موؤ�ش�شة تعليمية، واأدت نتائجها اإىل خمرجات 
امل��ي��دان الرتبوي  اإح����داث تغيري ف��ع��ال واإي��ج��اب��ي يف  حم���ددة، ق���ادرة على 

والتعليمي. 
ت���ق���دي���ر واإب�������راز  امل����ج����ال اإىل  وي����ه����دف ه�����ذا 
امل��ب��ت��ك��ري��ن م��ن ك��اف��ة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع الذين 
ابتكارات  م���ن  ق���دم���وه  اأن��ف�����ش��ه��م مب���ا  م���ي���زوا 
بناء  وي��ع��زز  والتعليمي،  ال��رتب��وي  امل��ج��ال  يف 
ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار، وت�����ش��ج��ي��ع املهتمني 
مبجال الإع��الم اجلديد والتعليم يف حتقيق 
الإ�شتخدام الإيجابي لأدوات الإعالم اجلديد 
وت��ث��ق��ي��ف الطاّلب  وال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، 
ح��ول��ه��ا، وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا. من 
بالإعالم  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ن�شر  منطلق 
وال�شبكات  الإب����داع����ي����ة،  ب�����اأدوات�����ه  اجل���دي���د 

الجتماعية بعواملها الفرتا�شية.
جمموعة  به  ترتبط  املجال  ه��ذا  اأن  واأو���ش��ح 
من املعايري منها اجلدة والبتكار، والأهداف 
وال�شتدامة  وال����ش���ت���م���راري���ة،  وال��ت��خ��ط��ي��ط،  وامل��ن��ه��ج��ي��ة  وامل���خ���رج���ات، 
القت�شادية، وال�شتدامة البيئية، والتطبيق والنتائج، والتقييم واملتابعة. 

اأمل العفيفي: 
اجلائزة ت�سهد اإقبااًل 
كبريًا على الرت�سح من 
جانب اأع�ساء هيئات 
التدري�س والباحثني

حممد بني يا�س: 
اجلائزة جنحت يف 

تعزيز ثقافة االإبداع 
واالبتكار لدى العاملني 

يف التعليم العايل
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اأخبـار الإمـارات

توعية مرورية حتملها  �سرتة رجال ال�سرطة

تطوير دائرة اخلدمات باأجهزة ع�سرية 

 العني ال�ساهرة: �سرطة راأ�س اخليمة تلبي احتياجات منت�سبيها العالجية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
املرور  ب����اإدارة  ممثلة  اخليمة  راأ����س 
 – ال���دوري���ات  – ق�شم  وال���دوري���ات 
املركبات  ل�شائقي  ت��وع��وي��ة  حملة 
ل�����رف�����ع م���������ش����ت����وى ال���������ش����الم����ة يف 
بالقواعد  توجيههم  ع��رب  ال��ط��رق 
اتباعها  ينبغي  ال��ت��ي  والتعليمات 
لتحقيق  ل���دي���ه���م  ال����وع����ي  ل����رف����ع 

منظومة ال�شالمة املرورية .

لالأطفال  اخلا�س  املقعد  ا�شتخدام 
، واأه��م��ي��ة ربط  ال��راب��ع��ة  ���ش��ن  دون 
الأم��ان لالآخرين حلمايتهم  ح��زام 
من خطر الإ�شابة ، وذكر باأن مادة 
التنفيذية  الالئحة  م��ن   50 رق��م 
امل���ع���دل���ة ل���ق���ان���ون ال�����ش��ري وامل�����رور 
ف��ر���ش��ت غ���رام���ة م��ال��ي��ة ق�����درت ب� 
مقاعد  توفري  لعدم  دره��م   400
من  ل��الأط��ف��ال  خم�ش�شة  ح��م��اي��ة 
اأثناء  ف��م��ا دون  ���ش��ن��وات  اأرب����ع  ع��م��ر 

وجودهم يف املركبة.

ال�شري  حركة  لتنظيم  وقوفه  اأثناء 
بقاعدة  ال�����ش��ائ��ق��ني  لتبيه  وامل�����رور 
اللتزام  اإىل  وت��وج��ي��ه��ه��م  م��ع��ي��ن��ة 
ب��ه��ا وات��ب��اع��ه��ا ، وه����ي م���ن اإع�����داد 
وتنفيذ الرقيب اأول �شمري عبد اهلل 
املرور  اإدارة  عنا�شر  اأح��د  احلبابي 
اخليمة  راأ����س  ب�شرطة  وال���دوري���ات 
املتميزة باأفكارها ومبادراتها املوجه 
اآمنة  بيئة  خل��ل��ق  امل��ج��ت��م��ع  لأف�����راد 
التقليل  كبرية يف  عرب بذل جهوداً 
من احلوادث والوفيات على الطرق 

واأكد العميد الدكتور حممد �شعيد 
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  احل���م���ي���دي 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املركزية 
احلملة  اأن  اإىل  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
ت�����ش��ت��ه��دف ���ش��ائ��ق��ي امل���رك���ب���ات من 
اأج���ل احل��د م��ن احل����وادث املرورية 
املرورية  ال�شالمة  حتقيق  و�شمان 
الفكرة  ب�����اأن  م��ب��ي��ن��اً   ، ال���ط���رق  يف 
تتمثل يف تنفيذ عدد من الت�شاميم 
امل���ط���ب���وع���ة وو����ش���ع���ه���ا ع���ل���ى اأم�����ام 
املرور  لرجل  الفو�شفورية  ال�شرتة 

الأطفال  على  الواقعة  تلك  خا�شة 
وتوعية ال�شائقني بخطورة ارتكاب 
كانت  واإن  ب���اأن���واع���ه���ا  امل���خ���ال���ف���ات 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  ك��م��ا   ، ب�شيطة 
ل�شبط  امل��روري��ة  ال�شالمة  خطط 
اأمن الطريق والتقليل من املخاطر 
ال�شائقني  تقيد  عدم  على  املرتتبة 

ب�شروط المن وال�شالمة.
تت�شمن  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
جللو�س  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  ال��و���ش��ع��ي��ة 
م����ن حيث  امل���رك���ب���ة  يف  الأط�����ف�����ال 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال�شاهرة”  “العني  برنامج  تناول 
واق����ع اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة التي 
الطبية  اخل��دم��ات  ق�شم  يقدمها 
بالإدارة  امل�شاندة  باإدارة اخلدمات 
ال����ع����ام����ة ل����ل����م����وارد واخل�����دم�����ات 
العامة  ال����ق����ي����ادة  يف  امل�������ش���ان���دة 
ل�شرطة راأ�س اخليمة اإىل املر�شى 
الداخلية  وزارة  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م���ن 
و�شرطة راأ�س اخليمة وعائالتهم 
بتوفري  ل�شرتاتيجيتها  جت�شيداً 
عرب  ملنت�شبيها  ال�شحية  الرعاية 
البالغني  وح��ر���ش��ه��ا  اه��ت��م��ام��ه��ا 
الكفاءات  اأف�������ش���ل  ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب 
ال���ط���ب���ي���ة وا�����ش����ت����خ����دام اأح�������دث 
ال��و���ش��ائ��ل يف ع���الج امل��ر���ش��ى وفق 
امل��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة ح��ف��اظ��ا على 
منظومة جودة وتكامل اخلدمات 
ع��ل��ى ن��ح��و مي��ك��ن��ه��م م���ن تقدمي 
اخلدمة الطبية والعالجية ون�شر 
الثقافة الطبية بني اأفراد املجتمع 
اذاع���ي���ة جديدة  .   وع���رب ح��ل��ق��ة 
ا�شت�شاف الربنامج  الرائد �شقر 
ق�شم  رئي�س  القا�شمي  حممد  بن 
راأ�س  ب�شرطة  الطبية  اخل��دم��ات 
اخل��ي��م��ة ال����ذي ق����دم ���ش��رح��اً عن 
والعالجية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 
التي تقدمها الإدارة اإىل منت�شبي 
راأ����س  و���ش��رط��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

وامل�شاريع  املبادرات  واأهم  اخليمة 
دائرة  وتو�شيع  اإجن��ازه��ا  مت  التي 
تطوير  اإىل  م�����ش��ريا   ، اخل���دم���ات 
املرافق وحت�شينها ومواكبة اأحدث 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف عالج  ال��و���ش��ائ��ل 
املر�شى ، واأرج��ع ري��ادة اخلدمات 
الدعم  اإىل  وت���ط���وره���ا  ال��ط��ب��ي��ة 
ال�شرطية  ال��ق��ي��ادة  ت��وف��ره  ال���ذي 
اأف�شل  باإدخال  الطبية  للخدمات 
ال��ت��ي ت�شاعد  الأج���ه���زة وامل���ع���دات 
احل���الت  ت�شخي�س  يف  الأط���ب���اء 
امل���ر����ش���ي���ة و�����ش����رف ال���ع���الج���ات 
مر�شية  ح��ال��ة  ك��ل  تنا�شب  ال��ت��ي 
عنا�شرها  كفاءة  رفع  اإىل  اإ�شافة 
م���ن خ����الل ال���ربام���ج وال������دورات 
الطبية  وامل����وؤمت����رات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والدويل  املحلي  امل�شتويني  على 
، م�����وؤك�����داً ب������اأن ج��م��ي��ع ال����ك����وادر 

للمنتفعني  امل��ق��دم��ة  وال��ع��الج��ي��ة 
وزارة  ومنت�شبي  منت�شبيها  م��ن 
الداخلية عموماً  ، للم�شاهمة يف 
باأنهم  م��وؤك��داً   ، اإ�شعادهم  حتقيق 
والهتمام  ال��رع��اي��ة  ك���ل  ي��ل��ق��ون 
العاملة  الطبية  الكوادر  قبل  من 
راأ�س  �شرطة  حر�س  اإىل  م�شرياً 
التطوير  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 
الرعاية  جم����ال  يف  وال��ت��ح��دي��ث 
وتثقيف  املر�شى  لعالج  ال�شحية 
من  �شحياً  واملجتمع  املنت�شبني 
خ��الل امل��ب��ادرات واحل��م��الت التي 
ال�شائعة  الأم����را�����س  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
وكيفية الوقاية منها �شمن نطاق 

احلفاظ على �شالمة اجلميع  .

وف��ن��ي��ني وممر�شني  اأط���ب���اء  م���ن 
تام  وباإخال�س  جاهدين  يعملون 
على تقدمي رعاية �شحية باأف�شل 
م�شتويات اجلودة لتكون رائدة يف 
جمال الرعاية ال�شحية املتكاملة 
اجلودة  معايري  باأعلى  واملتميزة 
وال�شالمة العاملية .    واأك��د على 
طموحة  خطط  لديه  الق�شم  اإن 
بتطوير  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  و���ش��ام��ل��ة 
الوزارة  ملنت�شبى  الطبية  الرعاية 
م�����ن ال���ع�������ش���ك���ري���ني وامل����دن����ي����ني 
لهم  الإدارة  تقدم  التي  واأ�شرهم 
هذا  وت�شري يف   ، الطبية  الرعاية 
ال�����ش��اأن وف���ق ب��رام��ج حم���ددة من 
طبي  اأداء  اأف�����ش��ل  حت��ق��ي��ق  اأج����ل 

متميز وعايل اجلودة مبا يتوافق 
مع املعايري الطبية املتبعة ، وبلغ 
اخلدمات  لق�شم  امل��راج��ع��ني  ع��دد 
2016 نحو    الطبية  خالل عام 
13.222 ، وبلغ عددهم يف العام 
 9863 ن��ح��و   2017 اجل�����اري 
مراجع ، وعدد الور�س 22 ور�شة 
بلغ   2017 بينما   ،  2016 ع��ام 
طباعة  ومت   ، ور����ش���ة   14 ن��ح��و 
برو�شور   4000 ن��ح��و  وت���وزي���ع 

توعوي .
   واأو���ش��ح��ت احل��ل��ق��ة م��ن خالل 
اخلدمات  اإدارة  دور  “تقرير” 
راأ������س اخليمة  ب�����ش��رط��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
واأب���������������رز خ�����دم�����ات�����ه�����ا ال���ط���ب���ي���ة 

جمال�س امل�ستقبل ت�سلط ال�سوء على تطورات التقنيات الع�سبية 
•• دبي -وام:

�شلط اأع�شاء جمل�س م�شتقبل التقنيات الع�شبية وعلوم الدماغ 
�شمن الدورة الثانية لجتماعات جمال�س امل�شتقبل العاملية التي 
بع�س  تكلفة  ارت��ف��اع  على حت��دي  ال�����ش��وء  ام�����س  ب��دب��ي  انطلقت 
الأمواج  ا�شتخدام  تقنيات  ومنها  الع�شبية  التقنية  تطبيقات 
الإ�شعاعي  والعالج  اجلراحة  عن  كبديل  املركزة  ال�شوتية  فوق 
لتو�شعة  التحدي  اأهمية مواجهة هذا  والكيماوي موؤكدين على 
الأفراد  على  الإيجابية  فوائدها  تعميم  بهدف  تطبيقها  انت�شار 

واملوؤ�ش�شات واحلكومات.
على  الع�شبية  التقنية  ال��ت��ط��ورات  ت��اأث��ري  اإىل  املجل�س  وت��ط��رق 

احلكومات  ع��ل��ى  تطبيقها  وان��ع��ك��ا���ش��ات  ال�شناعية  ال��ق��ط��اع��ات 
اأن  �شاأنه  من  تطبيقها  اأن  اإىل  لفتني  امل�شتقبل  يف  واملجتمعات 
يحدث تغرياً جذرياً على كافة جوانب احلياة من خالل حت�شني 
ا�شتخدامها يف  التنبوؤ بال�شلوكيات الجتماعية، وبالتايل  قدرات 

التطبيقات اخلدمية والقت�شادية املختلفة.
واأو�شح امل�شاركون اأن تطبيقات التقنيات الع�شبية �شهدت تطوراً 
ال�شناعية  الأط���راف  تعد  حيث  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  ك��ب��رياً 
الأمواج  ا�شتخدام  تقنيات  اإىل  واأ���ش��اروا  ذل��ك،  على  دام��غ��اً  دلياًل 
الإ�شعاعي  والعالج  اجلراحة  عن  كبديل  املركزة  ال�شوتية  فوق 
ت�����زال قيد  ال��ت��ق��ن��ي��ات ل  اأن ه����ذه  وال���ك���ي���م���اوي م���وؤك���دي���ن ع��ل��ى 

التطوير.

»اخلدمة الوطنية« و »الإحتاد للطريان« يتعاونان لتدريب فئة اخلدمة البديلة
•• اأبوظبي- وام:

الوطنية  اخل��دم��ة  بهيئة  ممثلة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
والح��ت��ي��اط��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة م��ع جم��م��وع��ة الحت����اد ل��ل��ط��ريان يف مبنى 
طيار  الركن  ال��ل��واء  بح�شور  وذل��ك  للطريان  ب��الحت��اد  التدريب  اأكادميية 
ال�شيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية 
والحتياطية وحمد عبداهلل ال�شام�شي نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 
الحتاد للطريان وخالد غيث املحريبي نائب اأول للرئي�س للمركز الرئي�شي 

للعمليات الت�شغيلية يف مطار اأبوظبي.
ومبوجب التفاقية اأطلقت �شركة الحتاد خلدمات املطار - اإحدى �شركات 
اإعداد  خالله  من  يتم  متخ�ش�شا  برناجما   - للطريان  الحت��اد  جمموعة 
الأر�شية  للقيام باخلدمات  الفئة اخلام�شة  الوطنية من  جمندي اخلدمة 

لل�شركة.
12 �شهراً مع �شركة الحت��اد خلدمات  التي ت�شتمر  وب��داأت دورة الربنامج 
املطار- اخلدمات الأر�شية، يف �شهر مايو من هذا العام وتركزت التدريبات 
على �شقل مهارات املنت�شبني وتعزيز خربتهم العملية للتخ�ش�شات املهنية يف 
هذا املجال وبالتحديد يف الإجراءات ذات ال�شلة بخدمات املناولة للطائرات 

التجارية وال�شالمة العامة.
كما �شمل التدريب عمل املنت�شبني يف مهبط ومدرج مطار اأبوظبي الدويل 
عمل  منطقة  تعتربان  وكالهما  بالأمتعة،  اخلا�شة  الت�شغيلية  والعمليات 

حيوية يف املطار.
التدريب قيام املجندين بالعمل كفريق  القادمة من  املرحلة  و�شوف ت�شهد 
اأبوظبي  اأر�شية م�شتقل �شمن املناوبات النهارية والليلية يف مطار  مناولة 

مع قيام بع�س املجندين بتعلم مهارات دفع وقطر الطائرات.

حاكم راأ�س اخليمة وويل عهده ي�سهدان اأفراح املزروعي والنقبي
•• راأ�س اخليمة -وام: 

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل  راأ���س اخليمة و�شمو  حاكم 
حميد  مطر  را���ش��د  ال�شيد  اأق��ام��ه  ال���ذي  ال��زف��اف  حفل  اخليمة  راأ����س  عهد 

املزروعي مبنا�شبة زفاف جنله مروان اىل كرمية املرحوم �شعيد من�شور علي 
النقبي. كما ح�شر الحتفال – الذي اأقيم يف �شالة الكورني�س لالأفراح يف 
بن  في�شل  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر  بن  عمر  ال�شيخ   - اخليمة  راأ���س  مدينة 
الدوائية  لل�شناعات  اخلليج  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  �شقر 
جلفار وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي وعدد من ال�شيوخ وكبار 

امل�شوؤولني واأعيان و وجهاء القبائل والبالد وكبار ال�شخ�شيات واأبناء القبائل 
وجموع من املدعوين. وقدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
و�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي وال�شيوخ واحل�شور التهاين 
والتربيكات للعري�س ووالده واأهل واأقارب العرو�شني �شائلني اهلل عز وجل اأن 

يكلل حياة العرو�شني بالرفاه واأن يرزقهما الذرية ال�شاحلة.

وت�شريف �شاحب  ���ش��روره��م حل�شور  ب��ال��غ  ع��ن  ال��ع��رو���ش��ني  اأه���ايل  واأع����رب 
وم�شاركتهم  وال�شيوخ حفلهم  و�شمو ويل عهده  اخليمة  راأ���س  ال�شمو حاكم 

اأفراحهم.
وقدمت فرقة بن عاي�س احلربية جمموعة من الأهازيج ال�شعبية الرتاثية 

الإماراتية ابتهاجاً بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.

ور�سة عمل براأ�س اخليمة جلائزة وزير الداخلية 

تقديرا الجنازاته يف الرعاية ال�سحية العربية 

الدكتور ر�سا �سديقي تنفيذي م�ست�سفى راأ�س اخليمة يح�سد جائزة الربج  

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
حول  تثقيفية  عمل  ور�شة  اخليمة، 
ملفات  اإع���داد  ف��رق  ومتابعة  تقييم 
التميز جل��ائ��زة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة  - 
اللواء  ب��ح�����ش��ور  ال���راب���ع���ة،  ال�����دورة 
النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد  علي 
راأ������س اخليمة،  ���ش��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د 
وامل������������دراء ال�����ع�����ام�����ون، وع�������دد من 
ال��ق��ي��ادة العامة  ���ش��ب��اط وم��وظ��ف��ي 
ل�شرطة راأ�س اخليمة، وذلك بقاعة 
احل��م��را، تطبيقاً  بفندق  امل��وؤمت��رات 
الداخلية،  وزارة  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الهادفة اإىل العمل بفّعالية لتحقيق 
اأع��ل��ى م�شتوى  اإىل  ال��و���ش��ول  غ��اي��ة 
ال�شرطية  اخل��دم��ات  يف  التميز  من 

والأمنية املقدمة.
ال��ور���ش��ة، الوقوف  ح��ي��ث مت خ���الل 
ملفات  يف  الجن��������از  ن�����ش��ب��ة  ع���ل���ى 
ال��ت��م��ي��ز امل�����ش��ارك��ة يف اجل���ائ���زة، كما 
روؤي����ة ومعايري  ���ش��رح وت��و���ش��ي��ح  مت 
اجل���ائ���زة، و����ش���روط اإع�����داد واجن���از 
لأهمية  وذل����ك  امل�����ش��ارك��ة،  امل��ل��ف��ات 

العلمية  الأ���ش��ال��ي��ب  منهجية  اإت��ب��اع 
واملتطورة يف تقدمي ملفات اجلائزة، 
وم���ن���اق�������ش���ة امل���ط���ل���وب���ات ال����واج����ب 
امل�شارك  امل���وظ���ف  مب��ل��ف  ت��واف��ره��ا 
التاأكيد  ع���ن  ف�����ش��اًل  اجل����ائ����زة،  يف 
ب���������ش����رورة ربط  ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ني 
ال�شرتاتيجية  ب��الأه��داف  اجل��ائ��زة 
لتحقيق متطلبات التميز املوؤ�ش�شي، 
اأداء  والو�شول اإىل تفعيل منظومة 
�شامل ومتكامل، يعمل وفق  متميز 

الأداء ال�شرتاتيجي .
ت�شجيع  بهدف  الور�شة  هذه  وتاأتي 

املوظفني على التميز، ون�شر ثقافة 
لديهم  اأ�شا�شياً  ركناً  لتكون  الإب��داع 
يف اأداء مهام عملهم املختلفة، وعند 
الداخلية،  وزارة  جوائز  يف  امل�شاركة 
ملا لدور الب��داع يف الرتقاء بالعمل 
امل�شتويات،  اأع���ل���ى  اإىل  ال�����ش��رط��ي 
اخليمة،  راأ���س  �شرطة  من  وحر�شاً 
الب�شري  بالعن�شر  الرت���ق���اء  ع��ل��ى 
الإنتاج  عملية  يف  الأ���ش��ا���س  ل��ك��ون��ه 
بتحفيز  واه���ت���م���ام���ا  امل���وؤ����ش�������ش���ي، 
موؤ�شرات  اأف�شل  لتحقيق  املنت�شبني 

الأداء املتميزة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  الدكتور ر�شا �شديقي،  حاز 
مل�شت�شفى  التنفيذي  وامل��دي��ر  العربية  ال�شحية  الرعاية 
التنفيذيني  راأ���س اخليمة، على جائزة )ال��ربج( للروؤ�شاء 
ع��ن ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة وذل����ك ن��ظ��ري م�شاهمته 
الدوؤوب  الإم��ارات و�شعيه  دول��ة  القطاع �شمن  القّيمة يف 
البتكار واجل��ودة يف خمتلف عالمات  لالرتقاء مبعايري 
تنفيذياً  رئي�شاً   20 املرموقة  اجلائزة  وتكرم  املجموعة. 
من اأ�شل 200 مر�شح حول العامل، حيث انفرد الدكتور 

�شديقي بهذا التكرمي عن قطاع الرعاية ال�شحية.
�شمن  الثانية  ن�شخته  يف  اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل  واأُق��ي��م 
فندق دور�شي�شرت يف العا�شمة الربيطانية لندن بح�شور 
نخبٍة من رجال و�شيدات الأعمال وال�شخ�شيات املرموقة 
التنفيذيني  الروؤ�شاء  اأندية  راع��ي  فيهم  مبن  العامل،  يف 
ال�شيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم ورئي�س دولة 

ناميبيا.

تعزز جهود راأ�س اخليمة :
وتعليقاً على فوزه باجلائزة، قال الدكتور �شديقي: »اأنا يف 
غاية الفخر حل�شويل على هذا التكرمي من قبل موؤ�ش�شٍة 

فهو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني.  ال���روؤ����ش���اء  ن�����وادي  ك��شبكة  م��رم��وق��ة 
عربون تقدير جمتمع الأعمال الدويل الذي ي�شم نخبة 
الروؤ�شاء التنفيذين ورواد الأعمال حول العامل. واأود اأن 
اأتوجه بجزيل ال�شكر لأع�شاء فريقي الذين �شاندوين يف 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  بتحقيق  قدماً  امل�شي 
بن �شقر القا�شمي باإر�شاء من�شاأٍة رائدة للرعاية ال�شحية 
ملا متكنت جت�شيد هذه  راأ���س اخليمة، فلولهم  اإم��ارة  يف 
الدكتور  اأن  بالذكر  ال��واق��ع«.  ويجدر  اأر���س  الروؤية على 
قطاع  يف  غنية  وم�شريٍة  وا�شعة  بخربٍة  يحظى  �شديقي 
الرعاية ال�شحية. حيث كان املحرك الرئي�شي وراء جناح 
م�شت�شفيات اأبولو يف العا�شمة الهندية دلهي. كما �شاهم يف 
الرتقاء مب�شتوى م�شت�شفى راأ�س اخليمة ليغدو بني اأهم 
موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية يف الإم��ارات العربية املتحدة 
من خالل اجلمع بني مزايا الرعاية ال�شحية وال�شيافة 

يف اآٍن معاً ل�شتقطاب املر�شى من البالد وخارجها. 

جائزة الربج :
وُتعترب جوائز الربج اإحدى اجلوائز التابعة ل�شبكة نوادي 
على  م�شريتها  متتد  التي  العاملية  التنفيذيني  الروؤ�شاء 
مدى 3 عقود من الزمن وت�شم اأكرث من 16 األف ع�شواً 

من ما يزيد على 25 دولة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

وقع �شندوق الوطن - املبادرة املجتمعية 
ملجموعة من رجال الأعمال الإماراتيني 
ل���ال����ش���ت�������ش���ارات  “اأزور  و�����ش����رك����ة   -
تدعم  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  الإعالمية” 
ال�شندوق من خالل  ال�شركة مبوجبها 
من  و�شاملة  متكاملة  جمموعة  توفري 
اخلدمات ال�شت�شارية والتي من �شاأنها 
امل�شاهمة يف دفع عجلة حتقيقه لأهدافه 

ال�شرتاتيجية.
�شندوق  ع����ن  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وق�����ع 
عام  الدين مدير  تاج  .. حممد  الوطن 
ال�شركة  ع��ن  وقعها  فيما   .. ال�شندوق 
املدير  احلو�شني  اأح��م��د  علي  ال��دك��ت��ور 
لال�شت�شارات  اأزور  ل�شركة  التنفيذي 
الإعالمية. وتهدف مذكرة التفاهم اإىل 
حتقيق الأهداف امل�شرتكة بني اجلانبني 
يف العمل معا �شمن روؤية م�شرتكة تركز 
واملبتكرة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  على 
التي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  الأدوات  م���ن  ل��ت��ك��ون 
حتفز بناء اقت�شاد معريف م�شتدام يلبي 
تطلعات الدولة يف تهيئة البيئة املنا�شبة 
الكفاءات واإطالق  التي ت�شهم يف تنمية 

قدراتهم الإبداعية على نحو اأمثل.
وق����ال حم��م��د ت���اج ال��دي��ن ال��ق��ا���ش��ي اإن 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ت��ن�����ش��ج��م م���ع روؤي����ة 
رواد  دع�����م  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال�������ش���ن���دوق 
جمال  يف  النا�شئة  وال�شركات  الأع��م��ال 
جيل  اإيجاد  يف  للم�شاهمة  التكنولوجيا 
تناف�شية  ذات  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م��ن 
عاملية يف جميع املجالت تدفع مب�شرية 
القوة  وت��ك��ون  اأو���ش��ع  اآف���اق  اإىل  التنمية 
ال��داف��ع��ة ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال���دول���ة على 
وتر�شخ  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�شية  م��وؤ���ش��رات 
مكانتها كوجهة عاملية لالبتكار والإبداع 

من اأجل م�شتقبل مزدهر وم�شتدام.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اأحمد 
ت��ل��ت��زم مبوجب  ال�����ش��رك��ة  اإن  احل��و���ش��ن��ي 
جميع  لتوفري  بالعمل  التفاهم  مذكرة 
دعم  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  ال��ف��اع��ل��ة  الأدوات 
����ش���ن���دوق ال���وط���ن يف حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه 
اإيجاد  خالل  من  وذل��ك  ال�شرتاتيجية 
ي�شرف عليها نخبة  اإلكرتونية  من�شات 
���ش��ت��ع��م��ل ع���ل���ى توفري  ال����ك����ف����اءات  م����ن 

جمموعة وا�شعة ومتنوعة من اخلدمات 
اإ�شافة  ال�شت�شارية  اخلدمات  فيها  مبا 
اإىل توفري حمتوى ا�شرتاتيجي والقيام 
باإدارة الفعاليات التي ينظمها ال�شندوق 
وت���وف���ري ال���دع���م الإع����الم����ي ل��ه��ا عرب 
ومن�شات  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

الت�شويق الرقمي املختلفة.
�شتقدمها  التي  اأن اخلدمات  اإىل  واأ�شار 
ت�شمل  ال����وط����ن  ل�������ش���ن���دوق  ال�������ش���رك���ة 

امل��ح��ت��وى وحت�����ش��ني حمركات  ���ش��ي��اغ��ة 
البحث اإ�شافة اإىل اإعداد ا�شرتاتيجيات 
الت�شويق املتكاملة واخلطط الت�شويقية 
ع��رب و���ش��ائ��ل الإع�����الم ب��ج��ان��ب تطوير 
تطبيقات على الهواتف الذكي وخدمات 
الأمت���ت���ة وح���ل���ول خ��دم��ة ال��ع��م��الء مبا 
اأفراد  وع��ي  م�شتوى  حت�شني  يف  ي�شهم 
امل��ج��ت��م��ع ب���روؤي���ة ال�����ش��ن��دوق واأه���داف���ه 
م�شافة  قيمة  وحتقيق  ال�شرتاتيجية 

ملبادراته وم�شاريعه املختلفة.
�شركة  تن�شم  التفاهم  مذكرة  وبتوقيع 
اإىل  الإعالمية”  لال�شت�شارات  “اأزور 
قائمة “اأوائل ال�شندوق” والتي تهدف 
اإىل تكرمي داعمي ال�شندوق �شواء كانوا 
اأفرادا اأو موؤ�ش�شات وذلك منذ انطالقه 
حتى نهاية العام اجل��اري وذل��ك بهدف 
الإ�شهام يف  ت�شجيع قطاع الأعمال على 
التي  ال�شرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق 
الوطن  �شندوق  ا�شرتاتيجية  ر�شدتها 

.2020

•• دبي-الفجر:

اليرلندية  امللكية  الكلية  نظمت 
املوؤ�ش�شة  دب�������ي،  يف  ل���ل���ج���راح���ني 
التعليم  يف  ال������رائ������دة  ال����دول����ي����ة 
للقيادة  ب�����رن�����اجم�����اً  ال���������ش����ح����ي، 
9 و10 نوفمرب،  التنفيذية يومي 
يف  العامالت  ال�شيدات  اإىل  موجها 
قطاع الرعاية ال�شحية من جميع 
اأنحاء منطقة اخلليج وذلك بهدف 

دعم تطورهن املهني.  
واأل���ق���ى ال���ربن���ام���ج ال����ذي اأق���ي���م يف 
جممع حممد بن را�شد الأكادميي 
الطبية،  دب����ي  م��دي��ن��ة  يف  ال��ط��ب��ي 
الن�شاء  م��ا حت��ت��اج��ه  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
اإح��������راز م���زي���د من  ال����راغ����ب����ات يف 
وتطوير  التعلم،  جم��ال  يف  التقدم 
الثقة  وتعزيز  اآ���ش��رة،  قيادية  روؤي��ة 
بالنف�س، وبناء ا�شم �شخ�شي قوي، 
وكذلك ال�شتفادة من نقاط القوة 
تتمتعن  حتى  وفهمها  ال�شخ�شية 
التاأثري  لهن  تتيح  اأف�شل  مبكانة 

�شمن موؤ�ش�شاتهن.
وق��ال��ت د. ب��ول��ني ك��ون��ويل، مديرة 
امللكية  ال���ك���ل���ي���ة  يف  ال�����ربن�����ام�����ج 
دبي:  ل��ل��ج��راح��ني يف  الي��رل��ن��دي��ة 
ي�شكله  ال���ذي  الكبري  للعدد  ن��ظ��راً 
العن�شر الن�شائي يف قطاع الرعاية 
ب�شرورة  ن���وؤم���ن  ف��اإن��ن��ا  ال�����ش��ح��ي��ة 
ت�����ش��ج��ي��ع امل���زي���د م���ن ال��ن�����ش��اء على 
ال�شطالع بدور قيادي اأكرب يف هذا 
امل��ج��ال، وق��د اأظ��ه��رت ال��ع��دي��د من 
الدرا�شات اأن التنوع يقود اإىل نتائج 
ملتزمون  ونحن  ل��الأع��م��ال،  اأق���وى 
منطقة  يف  ف��رق  واإح����داث  بالتميز 
هذه  تطوير  عرب  الأو���ش��ط  ال�شرق 

���ش��واء م��ن خالل  امل��ه��ارات ودعمها 
متنحها  ال��ت��ي  املاج�شتري  ���ش��ه��ادات 
الكلية اأو الربامج املتخ�ش�شة التي 

تنظمها.
اليرلندية  امللكية  الكلية  وت��دع��م 
للجراحني يف دبي، التي بلغت ن�شبة 
منذ   75% ب��ني طالبها  الإن����اث  
اأحدث   ،2005 ع��ام  يف  افتتاحها 
املتعلقة  وال���ت���وق���ع���ات  ال��ت��وج��ه��ات 
يقدر  اإذ  للمراأة،  القيادية  ب���الأدوار 
البنك العاملي باأن الن�شاء �شتخلقن 
%75 من الوظائف يف  ما ن�شبته 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
التايل،  ال��ع��ق��د  خ�����الل   اف��ري��ق��ي��ا 
اأع���دت���ه���ا جملة  ل���درا����ش���ة  ووف����ق����اً 
ه���ارف���ارد ب��زن�����س ري��ف��ي��و يف فرباير 
ال�شركات  ف���اإن   2016 ال��ع��ام  م��ن 
الن�شاء يف مواقعها  التي زادت عدد 
اأرباحها  زي��ادة  يف  جنحت  القيادية 

وتدر�س يف الكلية    .15% بن�شبة 
يف  للجراحني  الي��رل��ن��دي��ة  امللكية 
دبي  حالياً اأكرث من 100 طالبة، 
ت�شكل الإماراتيات ما ن�شبته 40% 
منهم، وتتوقع الكلية نتيجة لذلك 
مراكز  يف  امل����راأة  ح�شور  يتعزز  اأن 
الرعاية  قطاع  يف  متقدمة  قيادية 

ال�شحية.  
للربنامج  الأول  ال��ي��وم  يف  واألقيت 
امل��ت��ح��دث��ني، كان  ل��ع��دد م��ن  كلمات 
القا�شمي،  عالية  د.  اأب��رزه��م:  م��ن 
امللكية  ال��ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ات  اإح�����دى 
دبي،  يف  ل��ل��ج��راح��ني  الي��رل��ن��دي��ة 
امل���راأة امللهمة  احل��ائ��زة على ج��ائ��زة 
العربية  امل�����راأة  م���ن ج���وائ���ز  ل��ل��ع��ام 
ال�شويدي،  ل��ي��ل��ى  ود.   ،2016
اأ�شتاذ علم الدم اجلزيئي يف جامعة 
ل��ل��ط��ب والعلوم  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
ال�����ش��ح��ي��ة وع��م��ي��د ����ش���ع���ادة ورف����اه 

ال�شيدتان  األ���ق���ت  وق����د  ال��ط��ل��ب��ة، 
ال�شوء على جتاربهما ال�شخ�شية يف 
القيادة، والتحديات التي اعرت�شت 
طريقهما، والنجاحات التي حققتها 
كل منهما حتى و�شلتا اإىل ما عليه 
اليوم، وقالت د. عالية: تقوم املراأة 
تدرك  اأن  وعليها  م��ت��ع��ددة،  ب����اأدوار 
اإليها  ت�شعى  واأن  اأول��وي��ات��ه��ا  ج��ي��داً 
امللكية  الكلية  ومت��ن��ح  ت����ردد.   دون 
اليرلندية للجراحني يف دبي، التي 
تاأ�ش�شت يف عام 2005، منت�شبيها 
�شهادات املاج�شتري يف اإدارة الرعاية 
ال�شحية، وجودة و�شالمة الرعاية 
ال�شهادات   ه��ذه  وحتظى  ال�شحية، 
ب���اع���ت���م���اد م���ف���و����ش���ي���ة الع���ت���م���اد 
الأكادميي ووزارة الرتبية والتعليم 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
الإيرلندية  ال��وط��ن��ي��ة  واجل��ام��ع��ة 

التي تعد اأكرب جامعة يف ايرلندا. 

مكتوم بن حممد يبحث مع رئي�س دافو�س اآليات تعزيز اأدوات 
الثورة ال�سناعية الرابعة

من�سة ذكية لتوفري اخلدمات احلكومية واخلا�سة للم�ساركني يف »اإك�سبو 2020 دبي«
•• دبي-وام:

توا�شل دولة الإمارات ا�شتعداداتها ل�شت�شافة “ اإك�شبو 2020 
املنطقة - م�شخرة كل  ال��دويل الأ�شخم يف  “ - احل��دث  دب��ي 
مواردها وطاقاتها الإبداعية لتقدمي جتربة ا�شتثنائية تبقى 

را�شخة يف ذاكرة العامل.
وتعمل موؤ�ش�شات القطاعني احلكومي واخلا�س جنبا اإىل جنب 
الإن�شان  متكني  على  القائمة  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  لتنفيذ 
اأف�شل  من �شناعة م�شتقبل واعد وجعل الإم��ارات يف م�شاف 
الدول واأقوى القت�شادات واأرقى احلكومات واأ�شعد املجتمعات 
وهذا ما ين�شجم مع حمور “اأف�شل حكومة” �شمن “مئوية 
الإمارات 2071” التي اأقرتها احلكومة الحتادية - موؤخرا 
- وت�����ش��دد ع��ل��ى اأن ج��وه��ر غ��اي��ة ح��ك��وم��ة ال��دول��ة ه��و حتقيق 
اأف�شل  وتقدمي  الإن�شان  للمجتمع من خالل متكني  ال�شعادة 

اخلدمات.
ول تكتفي دول��ة الإم���ارات بال�شتثمار يف ه��ذا احل��دث العاملي 
تقل  ل  م�شافة  اإن�شانية  قيمة  حتقيق  اإىل  ت�شعى  ب��ل  م��ادي��ا 
اأه��م��ي��ة ع��ن امل�����ش��روع ال��ع��م��راين وت��وف��ري ال��وظ��ائ��ف والفر�س 
حدثا  دب��ي   2020 اإك�شبو  جعل  اإىل  ت�شعى  اإذ  ال�شتثمارية 
ثقافيا رفيعا يج�شد روح �شعب الإمارات املحب لل�شالم واخلري 
منذ فجر التاريخ ويو�شح قدرته على �شهر خمتلف التجارب 
والثقافات الإن�شانية يف بوتقة واحدة لينتج ال�شعادة والرخاء 

والإبداع.
اإك�شبو  يف  الدوليني  للم�شاركني  العام  ه��ذا  اجتماع  ك��ان  وق��د 
اأوج��ه حيث وق��ع خالله مكتب  دب��ي مثمرا من ع��دة   2020
مذكرة  للطريان  دب��ي  مدينة  وموؤ�ش�شة   2020 دب��ي  اإك�شبو 
تفاهم ا�شرتاتيجية ب�شاأن التعاون وال�شراكة من خالل بوابة 
امل�شاركني الإلكرتونية وهي من�شة اإك�شبو 2020 دبي التقنية 
احلكومية  اخل��دم��ات  جميع  ت��وف��ر  وال��ت��ي  واملبتكرة  امل��ت��ط��ورة 
واخلا�شة التي يحتاجها امل�شاركون يف اإك�شبو الدويل. و�شتعمل 

تقدمي  على  للمذكرة  وف��ق��ا  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  مدينة  موؤ�ش�شة 
اإك�شبو  يف  امل�شاركون  يحتاجها  التي  احلكومية  اخلدمات  كل 
الإمارات  �شمعة  يعزز  مبا  امل�شاركني  بوابة  عرب  دب��ي   2020
من  ويوطد  الأع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  يف  عامليا  رائ��دة  كدولة 
اإك�شبو  م��ع��ار���س  اأجن���ح  ك��اأح��د  دب���ي   2020 “اإك�شبو  �شمعة 

الدولية منذ انطالقها عام 1851.
وقالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون 
التعاون الدويل مدير عام مكتب اإك�شبو 2020 دبي اإن هذه 
اإ�شافية �شمن م�شاعينا لتقدمي جتربة  املذكرة ت�شكل خطوة 
م�����ش��ت��وى م��ن اخلدمات  اأع��ل��ى  وت��وف��ري  م��ث��ي��ل  ل��ه��ا  مل ي�شبق 

للم�شاركني عرب من�شة تفاعلية واحدة.
وا�شحة  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  تو�شيات  اأن  واأ�شافت 
حفزتنا  حيث  اإك�شبو  تنظيم  يف  والتميز  التفوق  بخ�شو�س 
التي  وال��ط��رق  الو�شائل  كل  لبحث  التوجيهات  ه��ذه  ودفعتنا 
مت��ك��ن��ن��ا م���ن ت��ن��ظ��ي��م ح���دث ي��ب��ه��ر ال���ع���امل ق��ب��ل واأث���ن���اء وبعد 
انعقاده وجت�شد الروح الإماراتية يف البتكار وت�شهيل ممار�شة 

الأعمال.
التقنية  الت�شهيالت  للم�شاركني  الإلكرتونية  البوابة  وتقدم 
واخلدمية عرب حمطة �شاملة واحدة ت�شهل على امل�شاركني يف 
ليكونوا  التح�شريات  واإمت��ام  املعامالت  اإجناز   2020 اإك�شبو 
جزءا من احلدث العاملي الذي يتوقع اأن ي�شتقبل ما ي�شل اإىل 
%70 منها من خارج الدولة  25 مليون زيارة �شتكون نحو 

املنظمة للمرة الأوىل يف تاريخ معار�س اإك�شبو الدولية.
واخل���دم���ات ال��ت��ي ت�����ش��م��ه��ا امل��ن�����ش��ة ه���ي ا���ش��ت��خ��راج الرخ�س 
والأجهزة  امل��ع��دات  وت�شدير  وا���ش��ت��رياد  ال��دخ��ول  وت��اأ���ش��ريات 
واملوافقات  بالت�شاريح  العالقة  ذات  الطلبات  جميع  واإ�شدار 

و�شهادات العتماد وغريها.
واأكدت معايل رمي الها�شمي اأن هذه الإج��راءات تندرج �شمن 
اإك�شبو دويل يكون حديث  الإم��ارات ودبي بتنظيم  رغبة دولة 
الأجيال والعامل وتقدمي جتربة تر�شي معايري جديدة وتكون 

العاملية  والأح�����داث  املقبلة  ال��دول��ي��ة  اإك�شبو  مل��ع��ار���س  مرجعا 
الكربى الأخرى وهو ما يفر�س علينا التفكري باإبداع وابتكار 
يف كيفية خدمة �شيوف الدولة وامل�شاركني يف اإك�شبو 2020 
دبي ومنحهم جتربة م�شاركة ثرية تعزز من �شمعة الدولة يف 
خدمة املتعاملني من ممثلي الدول امل�شاركة وغر�س ال�شعادة يف 

نفو�شهم ونفو�س زوار املعر�س.
التنفيذي  الرئي�س  ال��زف��ني  خليفة  �شعادة  اأو���ش��ح  جهته  م��ن 
املن�شة  ه��ذه  اأن  اجلنوب  ودب��ي  للطريان  دب��ي  مدينة  ملوؤ�ش�شة 
التفاعلية الذكية تعد نقلة نوعية يف اإ�شعاد املتعاملني وت�شهيل 
ودون  واح���دة  زر  ب�شغطة  املتنوعة  اخل��دم��ات  على  ح�شولهم 
املعنية  احلكومية  والدوائر  الهيئات  بني  التنقل  اإىل  احلاجة 
للزوار  خا�شة  جهات  من  متكاملة  خدمات  و�شتوفر  املختلفة 

وممثلي ال�شركات والدول امل�شاركة.
اإك�شبو  ملوقع  اجلنوب  دب��ي  مدينة  احت�شان  اأن  الزفني  وراأى 
2020 دبي �شيجعل منها مدينة ل�شناعة امل�شتقبل يف الأعمال 
موؤ�ش�شة  راكمتها  التي  اخل��ربات  اأن  كما  واملعي�شة  والقت�شاد 
اأب���رز م��دن الطريان  واإدارت��ه��ا لإح���دى  دب��ي للطريان  مدينة 
العاملية جعلت منها منوذجا يحتذى به يف املدن املتكاملة التي 

توفر بيئة اقت�شادية واجتماعية ذكية ومبتكرة و�شعيدة.
واأ�شاد مبن�شة “ اإك�شبو دبي 2020 الذكية “ واعتربها اأداة 
املعلومات  التقنيات يف تكنولوجيا  اأحدث  مالئمة ل�شتعرا�س 
وحماية البيانات وتوفري الأمان للمتعاملني .. متطلعا مع “ 
اإىل  الذكية  املن�شة  “ للتعاون من خالل   2020 اإك�شبو دبي 
ا�شتكمال جميع املعامالت بطريقة ب�شيطة ومبتكرة و�شريعة 
لأننا نوؤمن اأن املفتاح لبيئة اأعمال عاملية يكمن يف �شرعة تلبية 
الأعمال.  ممار�شة  يف  جتربتهم  واإث���راء  املتعاملني  متطلبات 
واأكد ثقته اأن هذه املن�شة �شتعك�س للعامل �شورة م�شرقة عما 
حققته دبي ودولة الإمارات من قفزات مذهلة يف علم ممار�شة 
الأعمال .. م�شريا اإىل التزام مدينة دبي للطريان بتوفري كل 
والتن�شيق  التعاون  عرب  الدولة  ا�شم  لإع��الء  املطلوب  الدعم 

مع  وغريها  لوج�شتية  ت�شهيالت  من  النجاح  مقومات  كل  يف 
مكتب اإك�شبو 2020 دبي .

وقد �شارك يف الجتماع ال�شنوي الدويل للم�شاركني الدوليني 
يف اإك�شبو 2020 دبي نحو 500 ممثل ومندوب لنحو 180 
150 دول��ة م�شاركتها يف  اأك��دت منها نحو  دول��ة ح��ول العامل 
�شتة  انعقاده على م��دى  ف��رتة  املرتقب خ��الل  العاملي  احل��دث 

اأ�شهر.
والبتكار  ب��الإب��داع  “ احتفاء  دبي   2020 “ اإك�شبو  و�شيكون 
و�شنع  ال��ع��ق��ول  “توا�شل  ���ش��ع��اره  حت���ت  وجت��ت��م��ع  ال��ب�����ش��ري 
لر�شم  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  امل�شتقبل” 
م��الم��ح امل�����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��ن ث��الث��ة م��و���ش��وع��ات ه���ي الفر�س 
والتنقل وال�شتدامة. و�شيوفر احلدث ملتقى ومن�شة ت�شجع 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ال����دويل والب��ت��ك��ار وب��ن��اء ���ش��راك��ات م�شتدامة 
دولة  على  بالنفع  يعود  مب��ا   2020 بعد  اأث��ره��ا  ميتد  فعالة 
ي�شتقطب  اأن  املتوقع  وم��ن  ككل.  وال��ع��امل  واملنطقة  الإم���ارات 
واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  ال���دول  م��ن  وا�شعة  جمموعة  احل��دث 
اأكرث  اأحد  �شيجعله  التعليمية مبا  واملوؤ�ش�شات  غري احلكومية 

املعار�س �شمول يف تاريخ معار�س اإك�شبو العاملية.
النمو  م��واك��ب��ة  اإىل  ل��ل��ط��ريان  دب���ي  م��دي��ن��ة  موؤ�ش�شة  وت��ه��دف 
ال��ذي ت�شهده الإم��ارة يف حركة وجم��الت الطريان  امل�شطرد 
جمالت  فتح  يف  وامل�شاهمة  ب��ذل��ك  املرتبطة  الأن�����ش��ط��ة  وك��ل 
اقت�شادية وجتارية خمتلفة بهدف تعزيز التنمية القت�شادية 
يف الإمارة وكذلك اإىل الرتقاء مبكانة الإمارة لت�شبح مركزا 
دوليا جلميع اأنواع النقل وال�شحن اجلوي واخلدمات املرتبطة 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��ق��اري��ة واخلدمية  ب��ه��ا ودع����م ال���ش��ت��ث��م��ارات 
جلذب  املنا�شب  املناخ  وتهيئة  ال��ط��ريان  لأن�شطة  وال�شناعية 
تلك ال�شتثمارات اإىل الإمارة بجانب امل�شاهمة يف جعل الإمارة 
واملوؤمترات  املعار�س  وتنظيم  ا�شت�شافة  يف  ال��رائ��دة  الوجهة 
املحلي  امل�شتويني  على  الطريان  بقطاع  املرتبطة  والفعاليات 

والدويل.

•• دبي-وام:

ال�شيخ مكتوم بن حممد  اأكد �شمو 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
لتقنيات  الإم�����ارات  دول���ة  تبني  اأن 
مكنها  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
من اتخاذ القرارات ال�شرتاتيجية 
الدقيق  ال���ش��ت�����ش��راف  على  املبنية 
مكانتها  وت����ع����زي����ز  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 

الريادية عاملياً.
وقال �شموه ان قيادة دولة الإمارات 
و�شعت روؤية طموحة وبعيدة املدى 
احليوية،  القطاعات  اأداء  لتطوير 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  �شيكون  التي 
ر�شم  يف  الأ�����ش����ا�����ش����ي����ة  ال����رك����ي����زة 
م�شتقبلها وتقدمي ت�شور ا�شتباقي 
اإىل  �شموه  ..م�شرياً  عملها  لآليات 

ا�شرتاتيجيات  الإم��ارات  اإطالق  اأن 
املجال هو  ه��ذا  اأوىل من نوعها يف 
خطوة عملية لالنتقال اإىل اجليل 

املقبل من اخلدمات.
واأك�����د ���ش��م��وه ان الإم��������ارات اآخ����ذة 
ل�شت�شراف  م��رك��ز  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول 
املنطقة  م�شتويي  ع��ل��ى  امل�شتقبل 
يف  الناجح  ال�شتثمار  عرب  والعامل 
العقول التي �شتقود املرحلة املقبلة 
ا�شرتاتيجية  ت��ب��ن��ي  خ�����الل  م����ن 
الغد  م����الم����ح  ت���ر����ش���م  وا�����ش����ح����ة 

لالأجيال القادمة.
اجتماعات  ان  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
توؤ�ش�س  العاملية  امل�شتقبل  جمال�س 
لنجاحات الغد و�شرنى نتائج لقاء 
ع��امل وم�شت�شرف   700 اأك��رث من 
املن�شة  ه���ذه  خ���الل  م��ن  م�شتقبل 

ح���ل���ول  ����ش���ك���ل  يف  دب���������ي،  يف  ه����ن����ا 
�شمو  واأك���د  للتحديات.  ا�شتباقية 
دول��ة المارات  اأن  نائب حاكم دبي 
املوؤ�ش�شات  ل���ك���ربى  م���ق���راً  ت��ع��ت��رب 
وال�شركات العاملية ودبي اأكرث املدن 
اح��ت�����ش��ان��اً ل��ل��م��ف��ك��ري��ن واخل�����رباء 
يجعلها من�شة  م��ا  ك��ل يف جم��ال��ه، 
عاملية مثالية ل�شت�شراف امل�شتقبل 
بها  يخرج  التي  للحلول  وخمتربا 
اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س ..م�����ش��ددا �شموه 
العاملية  ال�شراكات  بناء  اأهمية  على 
ال�شتفادة  لتعزيز  وال�شرتاتيجية 
ال�شناعية  ال����ث����ورة  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا مب����ا يخدم  ال���راب���ع���ة 

املجتمع الإن�شاين.
وقال �شموه تتبنى الإمارات ر�شالة 
العاملية  اجلهود  ت�شافر  على  تركز 

التي حتققها  الإجن��ازات  وم�شاركة 
و�شراكتنا  ال��ع��امل،  دول  جميع  م��ع 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة م������ع امل���ن���ت���دى 
الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي ال���ي���وم توفر 
من�شة لدعم توجهات ال�شت�شراف 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
امل��ن��ط��ق��ة ب�����ش��ك��ل خ���ا����س وال���ع���امل 
ذاته  الوقت  ع��ام، واحل��ث يف  ب�شكل 
ع��ل��ى ب���ن���اء ق������درات وط��ن��ي��ة ق����ادرة 
جميع  اأداء  يف  التحول  ق��ي��ادة  على 
املوؤ�ش�شات من القطاعني احلكومي 
واخل���ا����س. ج���اء ذل���ك خ���الل لقاء 
كالو�س  ..ال���ربوف���ي�������ش���ور  ����ش���م���وه 
املنتدى  ورئ��ي�����س  م��وؤ���ش�����س  ����ش���واب 
�شمن  دافو�س،  العاملي  القت�شادي 
ملجال�س  ال�����ش��ن��وي��ة  الج���ت���م���اع���ات 
التي   2017 ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

دبي،  م��ن  ال��ي��وم  اأعمالها  انطلقت 
بن  حممد  م��ع��ايل  بح�شور  وذل���ك 
�شوؤون  وزي����ر  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل 
جمل�س الوزراء وامل�شتقبل الرئي�س 
العاملية،  امل�شتقبل  ملجال�س  امل�شارك 

وعدٌد من الوزراء.
مت خالل اللقاء مناق�شة جمموعة 
واملرتبطة  الرئي�شية  الق�شايا  من 
الثورة  اأدوات  باآليات تعزيز تطبيق 
الرائد  وال��دور  الرابعة،  ال�شناعية 
املجال  ه����ذا  يف  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
و�شبل تعزيز توظيف هذه الأدوات 

يف �شناعة امل�شتقبل.
التعاون  اآف�����اق  ال��ل��ق��اء  ب��ح��ث  ك��م��ا 
العمل  تعزيز  جم��ال  يف  وال�شراكة 
تقنيات  ع���ل���ى  الع���ت���م���اد  ل����زي����ادة 
دولة  يف  الرابعة  ال�شناعية  الثورة 

الإمارات، وبناء �شبكة من التوا�شل 
ال����ت����ي مي���ك���ن م�����ن خ���الل���ه���ا دع���م 
من  لال�شتفادة  املنطقة  حكومات 
هذه التقنيات وتزويدها باملعلومات 
متكنها  التي  والدرا�شات  والبحوث 
من اتخاذ القرارات ال�شرتاتيجية 

الدقيق  ال���ش��ت�����ش��راف  على  املبنية 
دولة  حكومة  وتعقد  للم�شتقبل. 
املنتدى  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  الإم������ارات 
“دافو�س”  ال��ع��امل��ي  الق���ت�������ش���ادي 
الدورة الثانية لجتماعات جمال�س 
اأكرث  مب�شاركة  العاملية  امل�شتقبل 

700 من العلماء وم�شت�شريف  من 
والذين  دول����ة،   75 م��ن  امل�شتقبل 
لبحث  جمل�شاً   35 يف  يجتمعون 
م��ه��م��ة وق��ط��اع��ات حيوية  م��ل��ف��ات 
للتحديات  ع��م��ل��ي��ة  ح��ل��ول  وو����ش���ع 

امل�شتقبلية.

•• ال�صارقة-وام: 

ترينايل  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بن  خالد  ال�شيخ  تراأ�س 
ال�شارقة  جمل�س  مبقر  م��وؤخ��را  عقد  ال��ذي  الجتماع  للعمارة  ال�شارقة 
للتخطيط العمراين بح�شور اأع�شاء جمل�س الإدارة وال�شيخة حور بنت 
�شلطان القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون واملهند�س 
ال�شارقة  يف  وامل�شاحة  التخطيط  دائ���رة  رئي�س  امل��ه��ريي  بطي  ب��ن  خالد 
واملهند�س  “بيئة”  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  احلرميل  خالد  والأ�شتاذ 
املعماري جورج كاتودريتي�س رئي�س ق�شم الهند�شة املعمارية يف اجلامعة 
الأمريكية بال�شارقة. كما ح�شر الجتماع املهند�شة املعمارية منى امل�شفي 

م�شت�شار ترينايل ال�شارقة للعمارة واملهند�س خالد اآل علي الأمني العام 
الت�شويق يف  العمراين وجينا عالف مديرة  للتخطيط  ال�شارقة  ملجل�س 
الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  واطلع  العمراين.  للتخطيط  ال�شارقة  جمل�س 
للرتينايل  العام  والهيكل  والأن�شطة  والأه��داف  الروؤية  على  البداية  يف 
اأعقبته جل�شة نقا�س حول املواقع املر�شحة ل�شت�شافة فعاليات الرتينايل 
يف ال�شارقة والتطورات اخلا�شة مبعار�س العمارة الدولية التي تقام كل 

ثالث �شنوات وكل �شنتني.
كما بحث الجتماع الفعاليات املقبلة قبل انطالق احلدث حيث حتر�س 
العمرانية  والتنمية  املعمارية  بالهند�شة  املعنية  الرئي�شية  الأط����راف 

واأع�شاء جمل�س الإدارة على حتقيق اأهداف الرتينايل و�شمان جناحه.

ترينايل  وا�شتدامة  جن��اح  اإن  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  خالد  ال�شيخ  وق��ال 
ال�شارقة للعمارة ينبثقان من املجتمع املحيط باحلدث والعالقات التي 
الجتماع  ك��ان  وق��د  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  ال�شركاء  م��ع  ت��ق��ام 
الفتتاحي ملجل�س اإدارة الرتينايل خطوة اأوىل يف هذا الجتاه ال�شحيح 
اإمارة  ت�شهدها  التي  احل�شارية  النه�شة  تعزيز  يف  مهمة  مرحلة  وه��ذه 

ال�شارقة وجناح فعاليات الرتينايل.
واأكد اأن املرحلة الراهنة تتطلب تعزيز اجلهود لتدفق الأفكار الإبداعية 
التي يعكف جمل�س اإدارة الرتينايل على امل�شاهمة يف هذا التدفق الإبداعي 

اإىل داخل ال�شارقة واملنطقة باأ�شرها.
ي�شار اىل ان “ترينايل ال�شارقة للعمارة “ هو احلدث املعماري الرئي�شي 

اأفريقيا من خالل املبادرات  والأب��رز يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
واإ�شدار  وم��وؤمت��رات  وم�شابقات  معار�س  من  يت�شمنها  التي  املختلفة 
ثقافة  ون�شر  للتحاور  م��ن��رباً  ي��ك��ون  اأن  ي��ه��دف  كما  متنوعة  ملطبوعات 
العمارة والتخطيط العمراين ومناق�شة التحديات احل�شرية م�شتهدفاً 

بذلك كافة �شرائح اجلمهور واملهنيني و�شناع القرار.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ت�شكيل  على   2017 م��اي��و  ���ش��ادق يف  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
القا�شمي  �شلطان  بن  خالد  ال�شيخ  برئا�شة  للعمارة  ال�شارقة  ترينايل 
والتخطيط  امل��ع��م��اري��ة  الهند�شة  بتطوير  خمت�شة  م�شتقلة  ك��م��ب��ادرة 

العمراين على �شعيد اإمارة ال�شارقة. 

جمل���س اإدارة ترين��ال���ي ال�س���ارق���ة للعم���ارة يعق���د اجتماع�ه الأول

•• دبي -وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم حفل تكرمي الفائزين 
“هاكاثون” الذي  املبتكر يف م�شابقة  املواطن  ل� ملربمج  باللقب احل��ادي ع�شر 
نظمته جامعة حمدان بن حممد الذكية بالتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية 
املوهوبني والذي اأقيم م�شاء ام�س يف مقر اجلامعة يف دبي حتت رعاية رئي�شها 

الأعلى �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي.
اآل مكتوم بح�شور معايل  را�شد  بن  ال�شيخ من�شور بن حممد  �شمو  كرم  وقد 
الفريق �شاحي  اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم و معايل  ح�شني بن 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  بدبي  العام  والأم���ن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان 
جامعة حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم الذكية و معايل حميد بن حممد 
و�شعادة  دب��ي  يف  ال�شحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي 
اإدارة جامعة دبي و�شعادة �شعيد حممد  ماجد رحمة ال�شام�شي رئي�س جمل�س 
ونخبة  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير 
الذين  اخلريجني  �شموه  كرم   .. الدولة  يف  التعليمية  والقيادات  املثقفني  من 
على  الدولة  يف  نوعها  من  وطنية  مبادرة  اأول  �شمن  املقرر  الربنامج  اأجن��زوا 
لغات الربجمة  يتقنون  الذين  املواطنني  اأجيال من املربجمني  تاأهيل  �شعيد 
والألعاب  الرقمية  التطبيقات  تطوير  واأ�شا�شيات  احلا�شوبية  التفكري  ونظم 

الألكرتونية.
ا�شتملت على  دولية وفق معايري  الفائزين من قبل جلنة حتكيم  اختيار  ومت 
القدرة على ربط م�شاريع الربجمة الإبداعية بالتوجهات واملبادرات الوطنية 
لدولة الإمارات خا�شة فيما يت�شل بتطوير اقت�شاد تناف�شي قائم على املعرفة 

والإبتكار.
من جانبه اأكد معايل الفريق �شاحي خلفان متيم اأن الربنامج جاء بتوجيهات 
من �شمو الرئي�س الأعلى جلامعة حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم الذكية 
على  والرتكيز  والنا�شئة  الوطن  �شباب  من  ال�شن  ب�شغار  بالهتمام  املتمثلة 

دجمهم يف لغة الربجمة مع اأوىل خطواتهم على طريق العلم واملعرفة.

من�سور بن حممد يكرم الفائزين 
بلقب املربمج املواطن املبتكر

�سندوق الوطن و »اأزور لال�ست�سارات الإعالمية« يوقعان مذكرة تفاهمامللكية اليرلندية للجراحني يف دبي تدعم روح القيادة للمراأة يف قطاع الرعاية ال�سحية 
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•• دبي-الفجر:

دوليا  م��وؤمت��را  دب��ي  جامعة  تنظم 
حول اأهمية تطوير اإدارة الأعمال 
والقانون يومي 25 و 26 نوفمرب 

احلايل.
ويهدف املوؤمتر اىل عر�س اف�شل 
وال����درا�����ش����ات يف جمال  ال��ب��ح��وث 
والقانون  الأع��م��ال  اإدارة  تطوير 
باحثا  اأك��رث من خم�شني  من قبل 
م���ن ا���ش��ات��ذة اجل��ام��ع��ات وطالب 
الكليات يف  اأ���ش��ه��ر  ال��دك��ت��وراة م��ن 

15 دولة عربية واأجنبية.
الب�شتكي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
�شيلقي  وال�����ذي  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
امل�����وؤمت�����ر ان  ك��ل��م��ة الف����ت����ت����اح يف 
خالل  م��ن  ت��ه��دف  دب���ي  “جامعة 
ال�شوء  ت�شليط  اىل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
والدرا�شات  البحوث  اأهمية  على 
تطوير  ب���رام���ج  دع����م  ودوره������ا يف 
�شيما  ول  ال���دول���ة  يف  الق��ت�����ش��اد 
وال���ق���ان���ون  الدارة  ق���ط���اع���ي  يف 
والتطوير  الإب�����داع  جم���الت  ويف 

والذكاء الإ�شطناعي.« 
ان�����ه ل م�����ش��ت��ق��ب��ل لي  وا������ش�����اف 

مدعوما  ي���ك���ن  مل  ان  اق���ت�������ش���اد 
معمقة  علمية  واب��ح��اث  بدرا�شات 
باحللول  وت���اأت���ي  امل�����ش��اك��ل  ت��ط��رح 

التطبيقية.
�شعار  حت������ت  امل�������وؤمت�������ر  ي����ع����ق����د   
الإب��������داع  خ����دم����ة  يف  “البحوث 
اهتمام  حم��ور  ويعد  والتطوير” 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��اح��ث��ني يف العامل 
الأعمال  ق�شايا  يف  واملتخ�ش�شني 
للت�شاور  فر�شة  انه  كما  والقانون 
وال���ت���ع���ارف وح�����ش��ور ور�����س عمل 
خا�شة بالدرا�شات العليا ول �شيما 

الدكتوراه.
تقام  التي  العمل  ور���س  وتتمحور 

على هام�س املوؤمتر حول الق�شايا 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��رائ��م امل��ال��ي��ة وحل 
واملوارد  الأعمال  وري��ادة  النزاعات 
اللوج�شتية  والعمليات  الب�شرية 
وغ���ريه���ا.  وي��ع��ق��د امل���وؤمت���ر بدعم 
و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ورع���اي���ة 
اإحدى  دبي  تعد جامعة  التي  دبي 
مع21  وب���ال���ت���ع���اون  م���ب���ادرات���ه���ا 

جامعة يف دولة الإمارات.
جامعة  ت��خ��ت��ار  اأن  امل���ق���رر  وم����ن   
اف�شل  امل����وؤمت����ر  ن���ه���اي���ة  يف  دب�����ي 
اجلريدة  يف  لن�شرها  ال���درا����ش���ات 
الدولية اخلا�شة بتطوير الأعمال 

التجارية والإدارة والقانون.

•• ابوظبي-الفجر:

ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ال��ع��ا���ش��م��ة اأب���وظ���ب���ي يوم 
الرابع  املوؤمتر  فعاليات  املقبل  اجلمعة 
دو�شت  ف��ن��دق  يف  يعقد  ال���ذي  لل�شكري 
املجموعة  وت��ن��ظ��م��ه  اأب���وظ���ب���ي  ال���ث���اين 
يف  الطبية  للخدمات  املتحدة  ال�شرقية 
بال�س  هيلث  م��رك��ز  يف  ممثلة  اب��وظ��ب��ي 
فيه  وي�شارك  ال�شماء  والغدد  لل�شكري 
اأمرا�س  خ���رباء وخم��ت�����ش��ني يف جم���ال 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��ك��ري م���ن م��دي��ن��ة 
دبي  ومركز  املفرق  وم�شت�شفى  الطبية 
ل��ل�����ش��ك��ري وم�����ش��ت�����ش��ف��ى دان����ة الإم������ارات 
يناق�شون  ح���ي���ث  والأط�����ف�����ال  ل��ل��ن�����ش��اء 
ت�شخي�س  يف  احل���دي���ث���ة  الجت�����اه�����ات 

ومعاجلة مر�س ال�شكري.  
اأبوزنط، الرئي�س التنفيذي  وقال جمد 
ل�شبكة مراكز هيلث بال�س التخ�ش�شية 
ال�شنوي  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ي��اأت��ي يف اإط����ار ح��ر���س امل��ج��م��وع��ة على 
م��ت��اب��ع��ة اآخ�����ر امل�����ش��ت��ج��دات ال��ع��امل��ي��ة يف 
جم���ال ع���الج م��ر���س ال�����ش��ك��ري وتبادل 
امل�شاركني  اأمام  املجال  واإتاحة  اخلربات 
املتخ�ش�شني  وال��ف��ن��ي��ني  الأط���ب���اء  م���ن 
ال�����ش��ح��ي��ة ل�شقل  امل��ن�����ش��اآت  يف خم��ت��ل��ف 
�شيقام على  اأن���ه  اإىل  م�����ش��رياً  خ��ربات��ه��م 
هام�س املوؤمتر معر�س طبي ت�شارك فيه 
لتعر�س  املتخ�ش�شة  ال�شركات  عدد من 
اب��ت��ك��ارات��ه��ا يف جم��ال ت�شخي�س  اأح���دث 

وع���الج م��ر���س ال�����ش��ك��ري.  واأ����ش���اف اأن 
املجموعة تويل اهتماماً ملر�س ال�شكري 
الذي يعترب من اأكرث الأمرا�س املزمنة 
اأف�شل  اتباع  انت�شاراً حيث حتر�س على 
املمار�شات العاملية يف الت�شخي�س والعالج 
جتنباً حلدوث امل�شاعفات وجذب اأف�شل 
ال�شكري  مب��ر���س  امل��خ��ت�����ش��ني  الأط���ب���اء 
للكبار ولالأطفال من خالل مركز هيلث 
والذي  ال�شماء  والغدد  لل�شكري  بال�س 

مت افتتاحه يف اأبوظبي عام 2013. 
رئي�س  اخلطيب  حممد  الدكتور  وق��ال 
ال�شكري  اأم��را���س  وا���ش��ت�����ش��اري  امل��وؤمت��ر 
والغدد ال�شماء والطب الباطني يف مركز 
هيلث بال�س لل�شكري والغدد ال�شماء يف 

تتناول  املوؤمتر  حما�شرات  اأن  اأبوظبي 
التحديات يف اإدارة مر�س ال�شكري عند 
الأطفال والتثقيف ال�شحي يف ال�شكري 
والأج�����ه�����زة احل���دي���ث���ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
ال�شكري  وعالقة  والعالج،  الت�شخي�س 
بالأن�شولني،  وال��ع��الج  ال��ك��ل��ى،  ب�شحة 
وج����راح����ات ال�����ش��م��ن��ة، وم���ت���الزم���ة قدم 
ال�شكري ومر�س ال�شكري عند احلامل، 
كما �شيكون هناك حلقة ملناق�شة حالت 

مر�شى يعانون من ال�شكري. 
على  �شريكزوا  املحا�شرين  ان  واأو���ش��ح 
التعامل  جمال  يف  خرباتهم  ا�شتعرا�س 
احلالت  ب��ال��ذات  ال�شكري  مر�شى  م��ع 
ال�شعبة والأ�شاليب الأجنح يف املحافظة 

لرتكيز  طبيعية  �شبه  م�شتويات  ع��ل��ى 
التطرق  ج��ان��ب  اإىل  ال���دم،  يف  ال�شكري 

ال�شكري  ملر�س  املحتملة  للم�شاعفات 
و�شبل الوقاية منه.    

•• اأبوظبي -وام:

افتتح معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
بح�شور  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم��������ل ع����ب����داهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
الحت��������ادي ام�������س ف���ع���ال���ي���ات ال������دورة 
ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ال�����ش��ن��وي لأح���دث 
تكنولوجيا  تعزيز جناح  التطورات يف 
 ANNO الإجن����اب  امل�����ش��اع��دة على 
2017 ب�شاركة نخبة من اخلرباء يف 

هذا املجال.
وركز املوؤمتر - الذي ينظمه مركز اأي 
يف اأي - ال�شرق الأو�شط الرائد عامليا 
يف عالج العقم بفندق “ فريمونت باب 
الدرا�شات  على   - باأبوظبي   “ البحر 
�شاأنها  من  التي  والطفرات  الرئي�شية 

تعزيز جناح عالجات العقم .
واأعرب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان عن ثقته يف ه��وؤلء الأطباء 
املتواجدين يف هذا املوؤمتر الذين من 
اخت�شا�شهم �شناعة الأمل من خالل 

عملهم على معاجلة العقم.
واأ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه يف ه���ذا ال�����ش��دد اإىل 
مركز اأي.يف.اأي ال�شرق الأو�شط الذي 
ا�شتطاع خالل ال�شنة الأوىل من عمله 
ت�شهيل 100 حالة حمل اإىل اأن و�شل 
اليوم اإىل 300 حالة بعد عامني من 
تاأ�شي�شه معززا بذلك من ن�شبة جناح 

احلمل اإىل 70 باملائة.
اأن )اأي.يف.اأي( يعد مركزا  اإىل  ولفت 
ع��امل��ي��ا يف ت��وف��ري ع���الج���ات ال��ع��ق��م .. 
اأن الإن��دم��اج ال��ذي ح�شل  م�شريا اإىل 
العاملية  لالإخ�شاب  اإكيوبو  �شركة  بني 
اأ�شو�شيت�س  مادي�شني  وريربوداكتيف 
م��ن ن��ي��و ج��ري���ش��ي ي��ع��ت��رب خ��ري مثال 
والذي  القائم  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  على 

التنمية القت�شادية  تت�شم به م�شرية 
 ( اأن  اإىل  ون����وه  الإم��������ارات.  دول����ة  يف 
الأو�شط  ال�شرق  اأي.يف.اأي.(�شيتجاوز 
م����ن خ�����الل اإجن�����ازات�����ه امل���م���ي���زة عرب 
املجموعة اجلديدة التي انبثقت والتي 
غلوبال  اأم.اأي����ه(  اأر.  )اأي.يف.اأي.  ه��ي 
املتخ�ش�شة  العاملية  املجموعة  وه��ي 

مبعاجلة حالت العقم يف العامل.
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  وقال معايل 
الإم�����ارات  يف  الأط���ف���ال  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل 
تتكون  متنوعة  بيئة  �شمن  ين�شاأون 
بوئام  ي��ع��ي�����ش��ون  ج��ن�����ش��ي��ة   200 م���ن 
وي���ع���ي�������س الأط�����ف�����ال ه���ن���ا ب�������ش���الم يف 
جم��ت��م��ع ذي ط��اب��ع ع��امل��ي مم��ا يحتم 
 : واأ�شاف   .. لهم  عاملي  تعليم  تقدمي 
اأثق اأن الإمارات مع هذا التنوع الكبري 
لتنمية  العامل  يف  الأمثل  الدولة  هي 

اأ�ش�س الت�شامح .
املوؤمتر  امل�شاركون يف  وخاطب معاليه 
التجارب  اأعظم  هي  الأب���وة  اإن  بقوله 

ومب�شاعدة  ك��ك��ل  ال��ع��امل  يف  امل���وح���دة 
الأزواج على تذليل حتديات العقم يف 
العامل  اآخ��ر يف  اأي مكان  اأو  الإم����ارات 
اأحد  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  تخولونهم  اأن��ت��م 
اأرقى التجارب الإن�شانية وهذا يجعلكم 

منخرطني يف عملية الت�شامح.
ومتنى معاليه يف ختام كلمته اأن تنجح 
ن�شر  يف  غايته  ويحقق  املوؤمتر  اأعمال 
املو�شوع  ه���ذا  وامل��ع��رف��ة ح���ول  ال��ع��ل��م 

الهام.
ال����دك����ت����ور هومان  ق�����ال  ج���ه���ت���ه  م����ن 
التنا�شلي  الطب  اخت�شا�شي  فاطمي 
الطبي  واملدير  التنا�شلية  واجل��راح��ة 
ملركز اأي يف اأي ال�شرق الأو�شط اإن هذا 
امل��وؤمت��ر ع���زز م��ن م��رك��زه يف املنطقة 
املتزايد  والإه���ت���م���ام  امل��ا���ش��ة  ل��ل��ح��اج��ة 
العقم  عالجات  اأف�شل  اىل  للح�شول 

يف العامل.
تفاعلية  من�شة  املوؤمتر  اأن  اىل  واأ�شار 
والتقنيات  احللول  اأف�شل  ا�شتعر�شت 

اأحدث  ملناق�شة  منتدى  وف��ر  اأن��ه  كما 
املجال  ه����ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل���م���ار����ش���ات 
املطاف  نهاية  يف  الأم���ر  ه��ذا  وي�شب 
احل�شول  يف  امل���ر����ش���ى  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
ملر�س  املعاجلة  عالية يف  على معايري 

العقم.
ول��ف��ت ف��اط��م��ي اأن��ه��م يف م��رك��ز اأي يف 
بتعزيز  ملتزمون  الأو�شط  ال�شرق  اأي 
لت�شجيع  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي������ة 
التكنولوجي  للتقدم  احلثيث  ال�شعي 
التلقيح ال�شطناعي وذلك لو�شع  يف 
الإم��ارات يف م�شاف املراكز الرئي�شية 
املوؤمتر  ويج�شد  الطبية  ل��ل��ع��الج��ات 
حكومة  اأه��������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج����ه����ودا 
اإىل  ون��وه  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
للح�شور  ثمينة  ف��ر���ش��ة  امل��وؤمت��ر  اأن 
وامل�����ش��ارك��ني ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ق�ش�س 
جن���اح ن��خ��ب��ة خ����رباء اخل�����ش��وب��ة ممن 
تركوا ب�شماتهم يف اأعمالهم موؤكدا اأن 
فعالة  اأداة  كون  اخل��رباء هذا  منتدى 

عالجات  يف  امل���ح���رز  ال��ت��ق��دم  لتقييم 
ال���دك���ت���ورة عواطف  وق���ال���ت  ال��ع��ق��م. 
والتوليد  الن�شاء  �شعبة  رئي�شة  البحر 
اأهم  اإن  الطبية  الم����ارات  جمعية  يف 
م���ا ي��رك��ز ع��ل��ي��ه امل���وؤمت���ر ال��ث��ال��ث هو 
اأحدث البحوث يف الخ�شاب والولدة 
واجلينات لأنها علم حديث جدا واخر 
مل�شاعدة  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ال���ت���ط���ورات 
م���ع���اجل���ة خلل  و  ����ش���ع���وب���ات احل���م���ل 
اجلينات . واأ�شارت يف ت�شريح لوكالة 
املوؤمتر  اأن  اإىل  وام  الإم������ارات  اأن���ب���اء 
العلمية  اخل������ربات  ل���ت���ب���ادل  ف��ر���ش��ة 
العالج  يف  ال��ف�����ش��ل  ح�����الت  ل���ت���ج���اوز 
لتحقيق اأكرب ن�شبة من النجاح وطرح 

اأحدث البحوث .
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة نهلة 
ك��اظ��م طبيبة م��ن مركز  ع��ب��دال��رزاق 
توام  مل�شت�شفى  التابع  توام لالخ�شاب 
التوعية  اإن  وام  ل�  ت�شريح  يف  بالعني 
املوا�شيع  الدرقية من  الغدة  ب�شالمة 
والتي  املوؤمتر  �شيتناولها  التي  املهمة 
لرتباطها  الأط���ب���اء  عليها  ي��ح��ر���س 
اأن  اىل  لف��ت��ة  والتبوي�س  اخل�شوبة 
التقديرية  ال��ف��ح��و���ش��ات  ���ش��م��ن  م��ن 

للعقم هو فح�س الغدة الدرقية.
اأه��م��ي��ة معدلت  امل��وؤمت��ر على  وي��رك��ز 
ال��ن��ج��اح يف الإخ�������ش���اب م���ن خ���الل 8 
متحدثني رئي�شيني عر�شوا جتاربهم 

وخرباتهم يف هذا املجال.
و�شهد املوؤمتر م�شاركة 400 م�شارك 
م����ن 11 دول������ة ح���ي���ث ق�����دم احل����دث 
ل��و���ش��ع الواقع  ل��ه��م ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة 
احلايل واملاأمول من قطاع الإخ�شاب 
والعامل  املنطقة  يف  العقم  وم��ع��اجل��ة 

على طاولة البحث .
و�شملت املوا�شيع التي تناولها املوؤمتر 
التخ�شيب   .. ل��ل��خ�����ش��وب��ة  ال���ث���ال���ث 

املثايل  وال��ت��ح��ف��ي��ز  ال���رح���م  ج����دار  يف 
املتكرر  الإج��ه��ا���س  وع���الج  للمبي�س 
والفح�س اجليني قبل الزرع والعديد 
من  التي  ال��واع��دة  التقنيات  تلك  من 
على  الطبي  املجتمع  م�شاعدة  �شاأنها 
معدلت  ورف���ع  اأف�����ش��ل  ب�شكل  ال��ع��م��ل 

النجاح.
يف  الرئي�شيني  امل��ت��ح��دث��ني  ب��ني  وم���ن 
عن  احلديث  �شاركوا  والذين  املوؤمتر 
اأحدث التقنيات الع�شرية والبتكارات 
يف جم������ال رع�����اي�����ة اخل�������ش���وب���ة ك���ان 
والدكتور  ف��اط��م��ي  ه��وم��ان  ال��دك��ت��ور 
ريت�شارد �شكوت املدير العلمي لعيادات 
جري�شي  ن���ي���و  ولي������ة  يف   RMA
الأم��ري��ك��ي��ة وال��دك��ت��ور خ���وان غار�شيا 
اأي(  يف  )اأي  ع��ي��ادة  م��دي��ر  فيال�شكو 

مبدريد.
املتحدثني  اأخ��رى من  نخبة  و�شاركت 
بينهم  امل���وؤمت���رم���ن  اأف���ك���اره���م خ����الل 
بنجوم -اخلبري  يوهان  ليف  الدكتور 
ال�شت�شاري لأمرا�س الن�شاء والتوليد 
الإخ�شاب  ال�شماء  التنا�شلية  والغدد 
ع��الق��ة خ�شوبة  ع���ن   - الأن���اب���ي���ب  يف 
بنتائج  الغونادوتروبينات  م�شتقبالت 

يخ�شعن  ال��ل��وات��ي  الن�شاء  يف  احل��م��ل 
للتخ�شيب ال�شطناعي يف املخترب.

اأولئك  اإىل  اأي�����ش��ا  احل�����ش��ور  وا�شتمع 
املتخ�ش�شني ممن تبنوا مفهوم الإلهام 
اأه���داف���ه���م فتحدث  اأع���ظ���م  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
فيال�شكو  غ��ار���ش��ي��ا  خ�����وان  ال���دك���ت���ور 
واأ�شتاذ  م��دري��د    IVI ع��ي��ادة  م��دي��ر 
بع�س  ع��ن  والتوليد  الن�شاء  اأم��را���س 
م�شتقبالت  مثل  املتقدمة  اجل��وان��ب 
امليتوكوندريا  ودور  ال���رح���م  ب��ط��ان��ة 
على الإجناب الب�شري يف حني ناق�شت 
ا�شت�شاري  ل��وري��ن��ز-  ب��ارب��را  ال��دك��ت��ورة 
والإخ�شاب  وال�������ولدة  ال��ن�����ش��اء  ط���ب 
لورا  وال�����دك�����ت�����ورة  اجل�������ش���م  خ�������ارج 
الن�شاء  اأم��را���س  اأخ�شائية  م��ي��الدو- 
وال��ت��ول��ي��د والإخ�����ش��اب خ���ارج اجل�شم 
اأخ�شائي  األي�شاندرو  ديانا  والدكتورة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن��اع��ة 
عالج  ع��ن  ت��ب��اع��ا  واحل��دي��ث  املختلفة 
الإجها�س  وتكرار  واخل�شوبة  الأورام 
ال��ب�����ش��ري ووظ��ي��ف��ة الغدة  وال��ت��ن��ا���ش��ل 

الدرقية.
التطورات  اآخ���ر  اىل  امل��وؤمت��ر  وت��ط��رق 
يف ت��ع��زي��ز م��ع��دلت ال��ن��ج��اح يف جمال 

الإجناب.  على  امل�شاعدة  التكنولوجيا 
دولة  حتت�شن  وقت  يف  املوؤمتر  وياأتي 
املتحدة عددا مهما  العربية  الإم��ارات 
املتميزة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل����ب����ادرات  م���ن 
البتكارات  اأح������دث  ت�����ش��ت��دع��ي  ال���ت���ي 
الرائد  ال����دور  ي��ع��زز  امل��ن��ط��ق��ة م��ا  اىل 
ل��ل��دول��ة. و���ش��ك��ل ه���ذا امل��وؤمت��ر فر�شة 
يف  العقم  لأ�شباب  �شامل  لفهم  هامة 
العالجات  ع��ل��ى  ول��ل��ت��ع��رف  امل��ن��ط��ق��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة و�شهد  ال��ف��ع��ال��ة واحل���ل���ول 
ح�شور اأطباء خمت�ش�شني يف التوليد 
طبية  خمتربات  وممثلي  والن�شائيات 
واأط��ب��اء من دول��ة الم���ارات وم��ن دول 

اأخرى .
وركز املوؤمتر على العوامل اجلغرافية 
وتاريخ  ال�شكان  بخ�شوبة  وارتباطها 
ت��ن�����ش��ي��ط امل��ب��ي�����س وامل�������ش���ت���ج���دات يف 
مع  الإجن��اب��ي��ة  امل�����ش��اع��دة  تكنولوجيا 
على  واحلفاظ  ناجحة  تقدمي حالت 
ومتحورت  ال��رح��م.  وزرع  اخل�����ش��وب��ة 
ال�شائعة  ال�شعوبات  ح��ول  النقا�شات 
خالل عملية معاجلة العقم واحللول 
برنامج  ف��ع��ال��ي��ة  ل�����ش��م��ان  امل��ق��رتح��ة 

التلقيح ال�شناعي.

•• عجمان-وام:

ا�شت�شاف م�شت�شفى الن�شاء والأطفال 
يف  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف 
التابعة  امل�شت�شفيات  اأح��د   - عجمان 
ملبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
“حفظه اهلل” موؤمتر “�شحة الن�شاء 
والأطفال” بقاعة املوؤمترات يف مركز 
بح�شور  والأب���ح���اث  لل�شكري  را���ش��د 
100 طبيب واخت�شا�شي  اأك��رث من 
وف���ن���ي، يف ال���وق���ت ال����ذي ك�����ش��ف فيه 
م��دي��ر امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���دك���ت���ور غ����وران 
ل��ي��ن��ج��م��ان ع���ن ت��ط��وي��ر ال��ع��دي��د من 
للن�شاء  واملتنوعة  اخلدمات اجلديدة 

والأجنة والأطفال يف امل�شت�شفى .

ٌيعنى  امل��وؤمت��ر  ان  لينجمان  د.  وق���ال 
املقدمة  ال�شحية  بتح�شني اخلدمات 
والق�شام  العيادات اخلارجية  ملر�شى 
الن�شاء  ب�شحة  اخل��ا���ش��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
الكوادر  قبل  من  والأط��ف��ال  والأجنة 
التي  املتميزة  والتمري�شية  الطبية 
واأف�شل  اأع��ل��ى  ت��ق��دمي  على  حت��ر���س 
و�شليم  وباأ�شلوب �شحي  رعاية طبية 
يتوافق مع اأف�شل الطرق واملمار�شات 

الطبية العاملية.
ثمرة  ج����اء  امل����وؤمت����ر  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
التعليم  ق�شم  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
والتدريب والبحث وم�شت�شفى الن�شاء 
ا���ش��ت�����ش��اف نخبة  والأط����ف����ال ح��ي��ث 
الن�شاء  رعاية  اخت�شا�س  اأط��ب��اء  من 
ال�����ش��ي��خ خليفة  م��دي��ن��ة  والج���ن���ة يف 

ال�شويد،  وم���ن  ع��ج��م��ان  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
ناق�شوا الرعاية ال�شحية للمراأة قبل 
الولدة وبعدها، كذلك رعاية اخلدج 
والر�شع والأطفال الذين يعانون من 
نق�س الأك�شجني اأثناء الولدة ف�شال 
عن العديد من املوا�شيع التي تتعلق 

ب�شحتهم.
من  ال��ع��دي��د  امل��وؤمت��ر  ا�شتعر�س  كما 
امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي ت��ه��دف اىل اإط����الع 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  ال��ط��ب��ي��ة يف  ال���ك���وادر 
ع���ج���م���ان ويف  ال���ط���ب���ي���ة يف  خ���ل���ي���ف���ة 
اأح���دث  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ة  امل�شت�شفيات 
الن�شاء  ل��رع��اي��ة  ال��ط��رق والأ���ش��ال��ي��ب 
العديد  والأج��ن��ة من خ��الل مناق�شة 
عند  القلب  كم�شاكل  املو�شوعات  من 
ب�شبب  النمو  �شعف  وم�شاكل  الأجنة 

����ش���وء ال��ت��غ��ذي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا دمج 
املغناطي�شي  بالرنني  الل��رتا���ش��اون��د 
ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى ج������ودة ع���ال���ي���ة من 

الت�شخي�س ال�شليم.
م�شت�شفى  اأن  لينجمان  د.  واأو����ش���ح 
ال��ن�����ش��اء وال�����ولدة يف م��دي��ن��ة خليفة 
ي�شتقبل  اأ���ش��ب��ح  ع��ج��م��ان  يف  الطبية 
واأك����رث من  ح��ال��ة ولدة   160 ن��ح��و 
لأم����را�����س  ط����ارئ����ة  ح����ال����ة   1300
طارئة  حالة   2500 ونحو  الن�شاء، 
من الأطفال �شهرياً، و يقدم خدمات 
للوالدين  لدعم  عيادة  منها  متنوعة 
كيفية  وت��ع��ل��ي��م  ط��ف��ل��ه��م��ا  ل���رع���اي���ة 
الر�شاعة الطبيعية لالأم قبل اخلروج 
رعاية  ي��وف��ر  ك��م��ا   .. امل�شت�شفى  م��ن 
الأط���ف���ال ال���ذي���ن ي���ول���دون م���ن قبل 

الأمهات امل�شابات مبر�س ال�شكري اأو 
الأطفال الذين يعانون من انخفا�س 
ال���ريق���ان.  اأو  ال�������ولدة  ع��ن��د  ال������وزن 
يوفر  ا�شبح  امل�شت�شفى  ب��اأن  واأ���ش��اف 
بالن�شاء  املتخ�ش�شة  للرعاية  عيادات 
ال���ل���وات���ي ي��ع��ان��ني م���ن م�����ش��اك��ل بعد 
الولدة، ف�شال عن رعاية الأم امل�شابة 
بال�شكري او التي تعاين من اأمرا�س 
القلب اأو الأمرا�س املزمنة الآخرى. 
كافة  ي�شع  امل�شت�شفى  ان  اإىل  ولفت 
اإمكانياته وخرباته ل�شالح املواطنني 
واملقيمني على اأر�س الدولة، لتحقيق 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
حفظه اهلل لتقدمي خدمات عالجية 
حملية ذات جودة عالية وتتما�شى مع 

املعايري العاملية.
امل�شت�شفى  اأن  اإىل  لينجمان  واأ����ش���ار 
والتدريب  التعليم  ق�شم  م��ن  ب��دع��م 
تنظيم  ع��م��ل��ي��ة  ي������ويل  والبحث? 

املوؤمترات واملحا�شرات وور�س العمل 
تفعيل  ب�شرورة  اإمياناً  بالغة،  اأهمية 
امل�شتمر  ال���ط���ب���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب����رام����ج 
للكوادر الطبية والتمري�شية والفنية 

ال���ن�������ش���اء والأط�����ف�����ال  ت��خ�����ش�����س  يف 
الأطباء  الرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى  ب��ه��دف 
جميع  على  الطبي  القطاع  وتطوير 

امل�شتويات.

انطالق جولة »�ساعر املليون« يف الريا�س حتى 15 اجلاري
•• اأبوظبي-وام: 

بداأت جلنة حتكيم املو�شم الثامن من برنامج “�شاعر املليون” م�شاء 
اأم�س الأول ا�شتقبال املئات من ال�شعراء يف اململكة العربية ال�شعودية 
يف فندق الفي�شلية يف العا�شمة الريا�س وت�شتمر هذه املقابالت حتي 

15 نوفمرب اجلاري وذلك بعد اختتام حمطتها الثانية يف الكويت.
�شاعر  ج��ولت  اأه��م  من  ال�شعودية  يف  التحكيم  جلنة  جولة  وتعترب 
املليون بالنظر اإىل التاريخ الثقايف ال�شعري املعروف لأبناء ال�شعودية 
�شعراء  اأثبت  حيث  بها  ميتازون  التي  الفريدة  ال�شعرية  والإمكانات 
ال�شعودية على مدى املوا�شم املا�شية ح�شورهم القوي يف كل املراحل. 

وقد �شهد اليوم الأول تقدم عدد كبري من ال�شعراء املتميزين، وقد 
بدا وا�شحاً للجنة التحكيم اأن امل�شتوى ال�شعري لل�شعراء كان مرتفعاً 
ب�شكل وا�شح الأمر الذي يوؤكد على اأن الربنامج اأحدث تغيرياً عميقاً 

وكبرياً يف م�شتوى ال�شعراء ب�شكل عام مبختلف مراحلهم العمرية.
اأن جولة  امل�شابقة،  التحكيم يف  العميمي، ع�شو جلنة  �شلطان  واأك��د 
والأدب  ال�شعر  برنامج  يف  املناف�شات  اأجمل  ح�شور  ت�شهد  ال�شعودية 
الأكرث متيزاً على م�شتوى العامل، بعد �شبعة موا�شم اأ�شهمت يف جعل 
“�شاعر املليون” مدر�شة يف ال�شعر النبطي اإذ اإن كل �شخ�س �شارك 
فيه  التي ترتاكم  اخل��ربات  وا�شتفاد من  املتميزة،  ب�شمته  ق��ّدم  فيه 

مبن فيهم اأبناء اجليل اجلديد من ال�شعراء.

خالل  وم��ن  للجولة  الأول  اليوم  منذ  مل�شنا  “ لقد  العميمي  وتابع 
تب�شر  قوية  مناف�شات  �شي�شهد  الثامن  املو�شم  اأن  ال�شعراء  مقابالت 
ول  واأهميته  مكانته  النبطي  ولل�شعر  ال�شعرية  للكلمة  زال  ما  ب��اأن 

نن�شى مدى تقارب املفردة ال�شعرية الإماراتية وال�شعودية«.
واأداء  قوية  مناف�شات  الكويت  جولة  �شهدت  فقد  ثانية،  جهة  م��ن 
قبل  م��ن  كبري  ح�شور  و���ش��ط  اجلميع  ت��وق��ع��ات  ف��اق  متميز  �شعري 
العربية حيث جتاوزت  الكويتيني ومن خمتلف اجلن�شيات  ال�شعراء 
ن�شبة ال�شعراء املجازين الن�شب املتوقعة من قبل اللجنة، كما اأجمعت 
البطاقة  ومنحت  ال�شعراء  من  العديد  اإج���ازة  على  التحكيم  جلنة 
الذهبية لثالثة �شعراء متيزوا باأدائهم ال�شعري وح�شورهم القوي.

•• اأدي�س اأبابا-وام:

ومعايل  اأثيوبيا  جمهورية  ل��دى  الدولة  �شفري  املهري  �شامل  عبداهلل  غ��ازي  �شعادة  بحث 
العالقات  القمر  جلزر  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  ال�شوؤون  وزي��ر  الأم��ني  حممد  �شيف 
الثنائية بني البلدين و�شبل تعزيزها يف �شتى املجالت. واأ�شاد �شفري الدولة - خالل اللقاء 
الذي عقد يف مكتبه مبقر ال�شفارة يف العا�شمة الأثيوبية اأدي�س اأبابا - بالعالقات املتميزة 
التي تربط دولة الإمارات بجمهورية جزر القمر .. معربا عن اأمله يف تعزيز التعاون بني 
اأكد وزير خارجية جزر القمر �شعي بالده لتبادل اخلربات مع دولة  البلدين. من جهته 

الإمارات يف �شتى املجالت .. م�شيدا بالتطور واجلهود املتميزة التي ت�شهدها الدولة.

�سفري الدولة يف اأدي�س اأبابا ي�ستقبل 
وزير ال�سوؤون اخلارجية جلزر القمر

نهيان بن مبارك يفتتح املوؤمتر الثالث للخ�سوبة بح�سور اأمل القبي�سي

مدينة خليفة الطبية بعجمان تطور خدمات جديدة للعناية ب�سحة الأم واجلنني

ينظمه مركز هيلث بال�س لل�سكري والغدد ال�سماء 

اأبوظب��ي ت�ست�سي��ف موؤمت��ر ال�سك���ري اجلمع��ة املقبل 
جامعة دبي تنظم موؤمترا دوليا حول 

اأهمية تطوير اإدارة الأعمال والقانون

جمد اأبو زنطالدكتور حممد اخلطيب

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ه�������ش���ام 
الربيب ، املغرب  اجلن�شية 
ج���������������واز �������ش������ف������ره رق������م 
يرجى   -  )4560434(
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
بال�شفارة املغربية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.
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•• اأبوظبي -وام:

متحف  اأن  وم�������ش���وؤول���ون  وزراء  اأك�����د 
ثقافيا  اإرث����ا  يج�شد  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر 
العامل  اإىل  الإم�����ارات  ع��ري��ق��ا ور���ش��ال��ة 
بروؤية  ب���داأت  طويلة  لرحلة  وتتويجا 
واأدرك���ت  امل�شتقبل  ا�شت�شرفت  حكيمة 
اأن التحديات املعا�شرة تفر�س احلاجة 
وال�شالم  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل 
للحوار  ج�������ش���ور  وب����ن����اء  وال���ت���ع���اي�������س 
والتوا�شل بني احل�شارات من خمتلف 

اأنحاء العامل.
وقال الوزراء وامل�شوؤولون يف ت�شريحات 
اإن  “وام”  الإم��������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
ال���ذي يعد  اأب��وظ��ب��ي -  ال��ل��وف��ر  متحف 
يف  نوعية  ونقلة  مهما  تاريخيا  حدثا 
والعربية  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  احلياة 
العامل  اإىل  الإم����ارات  ر�شالة  يحمل   -
والتي جت�شد اإرثا ثقافيا عريقا ر�شخه 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
نهيان “طيب اهلل ثراه” ويقود م�شرية 
تطويره وتنميته �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ  “حفظه اهلل” 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب����ي 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 

للقوات امل�شلحة .
ولفت الوزراء وامل�شوؤولون اإىل اأن اللوفر 
منارة  العا�شمة  مكانة  يعزز  اأبوظبي 

لالإ�شعاع الثقايف واحل�شاري ت�شتقطب 
الزوار  الثقافية  و�شروحها  متاحفها 
ويجتمع يف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
واملبدعون  والفنانون  املفكرون  رحابها 
رحبة  اآفاقا  ويفتح  واحل��وار  للتوا�شل 
الفنون  املحلي لكت�شاف  املجتمع  اأم��ام 

اجلميلة على اختالف اأنواعها.
وزير  ن�شيبة  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  واأك����د 
متحف  اأن  ل���������وام  ت�����ش��ري��ح  يف  دول������ة 
تاريخيا  حدثا  ميثل  اأبوظبي  اللوفر 
الثقافية  احلياة  نوعية يف  ونقلة  هاما 

الإماراتية والعربية .
قيم  ي���وؤك���د  امل��ت��ح��ف  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ر�شالة  ل��ن�����ش��ر  ال���را����ش���خ���ة  الإم���������ارات 
�شورة  حيث  والت�شامح  الثقايف  التعدد 
الإم��ارات امل�شرقة يف العامل والتي زرع 
بن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  �شنابلها 
 “ ث��راه  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
على  النفتاح  مبادئ  على  تقوم  والتي 
التعاون  ج�شور  ومد  والت�شامح  العامل 
مع كل �شعوب وح�شارات العامل يف ظل 
التم�شك بالرتاث وال�شخ�شية الوطنية 

وموروثات الأجداد.
اللوفر  متحف  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
الثقايف  ال���ن�������ش���اط  ي����ع����زز  اأب����وظ����ب����ي 
مبادئها  ع��ل��ى  وي����وؤك����د  الإم���������ارات  يف 
احل�شارية التي تقوم على ن�شر املعرفة 
واإقامة جمتمع منفتح على احل�شارات 
الأخ����������رى ح���ي���ث ال����زخ����م ال���ك���ب���ري يف 
�شورة  يعزز  ال��ذي  الثقافية  الأن�شطة 
ال���دول���ة ك��م��رك��ز وث��ق��ل م��ع��ريف وثقايف 

على م�شتوي العامل.

اأن  اإىل  ن�����ش��ي��ب��ة  زك����ي  م���ع���ايل  واأ�����ش����ار 
تنوعا  ت�شهد  باملتحف  العر�س  �شالت 
يف القطع الفنية والتحف الأثرية التي 
حتاكي تاريخ الإن�شانية يف دول العامل 
والتاريخي  اجل��غ��رايف  وت��ط��وره��ا  كافة 
والثقايف مما يعزز من توا�شل الثقافات 
والأجيال ويوؤكد حر�س الإمارات على 
ن�شر ودعم مفاهيم الت�شامح والتعاي�س 

مع الآخر.
م��ن جانبه ق��ال م��ع��ايل ال��ل��واء حممد 
ل�شرطة  العام  القائد  الرميثي  خلفان 
اأنباء  ل���وك���ال���ة  ت�����ش��ري��ح  يف  اأب���وظ���ب���ي 
اللوفر  متحف  “ اإن  “ وام  الإم�����ارات 
عاملية  ثقافية  واج��ه��ة  ميثل  اأب��وظ��ب��ي 
ت�����ش��م ك���ل ث��ق��اف��ات ال���ع���امل حت���ت قبة 

واحدة .
الذي  الثقايف  احل���راك  اأن  اإىل  م�شريا 
على  ب��ق��وة  ي�شعها  اأب��وظ��ب��ي  تنتهجه 

اخلارطة الثقافية العاملية .
والفن  الثقافة  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
العامل  ���ش��ع��وب  ك���اف���ة  حم�����اور جت��م��ع 
بني  الفرقة  ل���راأب  اأي�شا  و�شيلة  وه��ي 
للحوار  ل��غ��ة  وت��اأ���ش��ي�����س  امل��ج��ت��م��ع��ات 
الإمارات  اإىل دور  .. م�شريا  والت�شامح 
ال��ك��ب��ري وامل����وؤث����ر ع��امل��ي��ا يف ن�����ش��ر قيم 
الت�شامح وتعدد الثقافات وتقبل الآخر 

.
ميثل  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  اأن  اإىل  ون����وه 
والثقايف  الإن�����ش��اين  للتوا�شل  ج�����ش��را 
ور�شالة  وال��غ��رب  ال�شرق  ب��ني  وامل��ع��ريف 
�شالم وحمبة من الإمارات اإىل العامل 
مبادئ  يوؤكد  ثقافيا  اإجن��ازا  يعد  حيث 

والت�شامح  ال��ت��ع��اي�����س  ن��ح��و  الإم�������ارات 
وتقبل الأخر .

التهنئة  خ��ال�����س  ع��ن  معاليه  واأع����رب 
�شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  للقيادة 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ال���دول���ة رئي�س  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة على  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
هذا املنجز احل�شاري الهام الذي ي�شع 
الإم��ارات بقوة على اخلارطة الثقافية 

العاملية.
واأكد معاليه اأن متحف اللوفر اأبوظبي 
الثقافية وميثل  الإم��ارات  يعزز مكانة 
ن�شر  ال��ع��امل يف  اإىل  الإم�����ارات  ر���ش��ال��ة 
والنفتاح  والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة 
التطرف  وم����واج����ه����ة  الآخ���������ر  ع���ل���ى 

والإرهاب باملعرفة والثقافة .
خليفة  حممد  معايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�شياحة 
اللوفر  م��ت��ح��ف  اأن  ل�������وام  ت�����ش��ري��ح  يف 
طويلة  لرحلة  تتويجا  ج��اء  اأب��وظ��ب��ي 
بداأت بروؤية حكيمة ا�شت�شرفت امل�شتقبل 
واأدركت اأن التحديات املعا�شرة تفر�س 
الت�شامح  ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  احل���اج���ة 
ج�شور  وب���ن���اء  وال��ت��ع��اي�����س  وال�������ش���الم 
للحوار والتوا�شل بني احل�شارات من 

خمتلف اأنحاء العامل.
ي�شكل  امل��ت��ح��ف  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����اف 

يجمع  فريدا  وثقافيا  معماريا  �شرحا 
تروي  واأث��ري��ة  فنية  اأعمال  قبته  حتت 
ق�����ش��ة الإن���������ش����ان ع���ل���ى الأر���������س منذ 
الأوىل  خطواته  وتتبع  ال��ت��اري��خ  فجر 
والديني  وال��ف��ن��ي  ال��ف��ك��ري  وت���ط���وره 
واأثرية  فنية  قطعة   235 خ��الل  م��ن 
م��ق��ت��ن��ي��ات��ه اخل��ا���ش��ة و28 حتفة  م���ن 
وحملية  عربية  متاحف  من  م�شتعارة 
300 قطعة م�شتعارة من  واأك��رث من 

متاحف فرن�شية.
تر�شم  الأع���م���ال  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
احل�شارات  جلميع  ب��ان��ورام��ي��ة  ل��وح��ة 
وال��ث��ق��اف��ات الإن�����ش��ان��ي��ة وت��ر���ش��د اأوجه 
التماثل والتاأثريات املتبادلة بينها وفق 
ت�شل�شلها التاريخي وتوؤكد اأن جذورها 
امل�شافات  بينها  ب��اع��دت  مهما  واح����دة 

وتباينت م�شاراتها.
اأول  اأبوظبي يعد  اأن اللوفر  ولفت اإىل 
القرن احلادي  واأك��رب متحف عاملي يف 
يف  ع���امل���ي  م��ت��ح��ف  واأول  وال��ع�����ش��ري��ن 
ر�شالتنا  يحمل  حيث  العربي  ال��وط��ن 
ثقافيا  اإرث���ا  وال��ت��ي جت�شد  ال��ع��امل  اإىل 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ر�شخه  عريقا 
بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 
وتنميته  ت��ط��وي��ره  م�����ش��رية  وي��ق��ود   “
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
“حفظه اهلل”  اآل نهيان رئي�س الدولة 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
اإن  املبارك  وق��ال معايل حممد خليفة 
اأب��وظ��ب��ي ي��ع��زز مكانة الإم���ارة  ال��ل��وف��ر 
واحل�شاري  ال��ث��ق��ايف  ل��الإ���ش��ع��اع  م��ن��ارة 
ت�����ش��ت��ق��ط��ب م���ت���اح���ف���ه���ا و����ش���روح���ه���ا 
اأنحاء  م���ن ج��م��ي��ع  ال������زوار  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
املفكرون  رح��اب��ه��ا  يف  ويجتمع  ال��ع��امل 
للتوا�شل  وامل����ب����دع����ون  وال����ف����ن����ان����ون 
تن�شيط  ك��ذل��ك يف  وي�����ش��اه��م  واحل�����وار 
الإمارات  يف  والفنية  الثقافية  احلركة 
من خالل براجمه املفتوحة على مدار 
املجتمع  اأم��ام  رحبة  اآفاقا  ويفتح  العام 
املحلي لكت�شاف الفنون اجلميلة على 

اختالف اأنواعها.
ميثلون  الإم����ارات  �شباب  اأن  اإىل  ون��وه 
فريق عمل  م��ن   50% على  يزيد  م��ا 
املتحف يف ظل احلر�س على تزويدهم 
مهاراتهم  و�شقل  التدريبية  بالدورات 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ���ش��رك��ائ��ن��ا م����ن اأرق�����ى 
ونطمح  الفرن�شية  الثقافية  املوؤ�ش�شات 

العمل  جم��الت  من  املزيد  توفري  اإىل 
لكوادرنا  والفنون  الثقافة  قطاعات  يف 
اللوفر  متحف  اأن  اإىل  ي�شار  الب�شرية. 
للجمهور  اأبوابه  يفتتح  الذي  اأبوظبي 
ال���ي���وم م��وؤ���ش�����ش��ة ثقافية  اع��ت��ب��ارا م���ن 
عام  يف  تاأ�شي�شها  ق���رار  ج���اء  م�شتقلة 
بني  ت��ع��اون  اتفاقية  مب��وج��ب   2007
وفرن�شا  الإم���������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ت��ي 
ومبوجب هذا التفاق ي�شتعري متحف 
اللوفر اأبوظبي ا�شم املتحف يف باري�س 
جانب  اإىل  اأ���ش��ه��ر  و6  ع��ام��ا   30 مل���دة 
املعار�س  لإق����ام����ة  ال���ب���ل���دي���ن  ت����ع����اون 
الأعمال  واإع��ارة  عاما   15 ملدة  املوؤقتة 
الفنية من املتاحف الوطنية الفرن�شية 
اإىل جانب  وع��ر���ش��ه��ا  اأع����وام   10 مل���دة 
املجموعة الفنية للمتحف يف اأبوظبي.

الإجمالية  امل��ت��ح��ف  م�����ش��اح��ة  وت��ب��ل��غ 
األ����ف م��رت م��رب��ع ليبدو   97 امل���ط���ورة 
وكاأنه “متحف مدينة” حماط باملياه 
على  بامل�شي  ال�شتمتاع  للزوار  وميكن 

على  املطلة  وامل��م��رات  املنتزهات  ط��ول 
تبلغ  قبة  تظللها  وال��ت��ي  البحر  م��ي��اه 
ي��ت��ي��ح لهم  180 م����رتا مم���ا  ق��ط��ره��ا 
امل�شتوحى  النور”  “�شعاع  ب�  ال�شتمتاع 
من ظالل اأ�شجار النخيل املتداخلة يف 

واحات دولة الإمارات.
اأبوظبي  ال���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف  وي���ع���ر����س 
والقطع  الأع��م��ال  اأه���م  م��ن  جمموعة 
اأعمال  ا���ش��ت��ع��ارة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
والقطع  الأع��م��ال  ه��ذه  وتغطي  فنية 
مرت  التي  التاريخية  احلقب  خمتلف 
الأثرية  القطع  من  بدءا  الب�شرية  بها 
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل ع�����ش��ور ما 
اإىل الأع���م���ال  ال���ت���اري���خ و����ش���ول  ق��ب��ل 
للمتحف  خ�شي�شا  امل�شممة  املعا�شرة 
وال���ت���ي ت�����ش��ل��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى حم���اور 
واأفكار عاملية تعك�س اأوجه الت�شابه بني 
ال��ث��ق��اف��ات واحل�����ش��ارات حول  خمتلف 
اأبوظبي  اللوفر  مييز  م��ا  وه��و  ال��ع��امل 

عن معظم املتاحف الأخرى .

•• بريوت-وام:

ا�شتقبل فخامة مي�شيل عون رئي�س 
حمد  �شعادة  اللبنانية  اجلمهورية 
�شفري  ال�شام�شي  ���ش��ل��ط��ان  �شعيد 
الأول  اأم�س  يوم  الدولة يف بريوت 

يف الق�شر الرئا�شي يف بعبدا.
اللقاء  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
ال�شيا�شية  وامل�شتجدات  الأو���ش��اع 

الراهنة يف لبنان واملنطقة.

•• باري�س -وام:

ال��ع��ام��ة لليون�شكو  امل��دي��رة  ب��وك��وف��ا  اإي��ري��ن��ا  ك��رم��ت 
رئي�شها  يف  مم��ث��ل��ة  ال��ع��ط��اء  دب���ي  ولي��ت��ه��ا  املنتهية 
املوؤ�ش�شة  ل����دور  ت��ق��دي��را  ال��ق��رق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ط����ارق 
املحرومني  لالأطفال  التعليم  توفري  يف  وجهودها 

حول العامل.
واأ�شادت بوكوفا خالل حفل الوداع - الذي اأقيم يف 
باري�س على هام�س املوؤمتر العام لليون�شكو - بجهود 
“دبي  ل���دور  نوعية  نقلة  اإح����داث  يف  ودوره  ال��ق��رق 
موؤ�ش�شة  اإىل  فتية  اإن�شانية  موؤ�ش�شة  من  العطاء” 

عاملية رائدة يف جمال التعليم الدويل.

واأثنت املديرة العامة لليون�شكو املنتهية وليتها على 
التزام القرق ودعمه القوي لتوفري التعليم ال�شليم 
واإدخال حلول مبتكرة ملعاجلة العقبات اخلفية التي 
حتول دون احل�شول على التعليم ال�شليم يف البلدان 

النامية.
ال�شرتاتيجية  الأط���ر  بو�شع  ق��ام  ال��ق��رق  اأن  يذكر 
مدى  على  الإم��ارات��ي��ة  الإن�شانية  املوؤ�ش�شة  وق��ي��ادة 
على  خاللها  املوؤ�ش�شة  عملت  املا�شية  �شنوات   8 ال��� 
ت��وف��ري التعليم الأ���ش��ا���ش��ي ل��الأط��ف��ال وال�����ش��ب��اب يف 

البلدان النامية.
ويف هذا ال�شدد .. اأعربت معايل رمي بنت اإبراهيم 
الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل رئي�شة 

جمل�س اإدارة دبي العطاء عن �شعادتها بهذا التكرمي 
الذي اعتربته �شهادة للدور الفاعل والرائد لدولة 
يف  امل�شتمرة  وج��ه��وده��ا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

توفري التعليم لالأطفال املحرومني حول العامل.
اتفاقية  وقعتا  ق��د  واليون�شكو  ال��ع��ط��اء  دب��ي  ك��ان��ت 
تنفيذ  يف  البلدان  دع��م  بهدف   2016 ع��ام  �شراكة 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف  م���ن  ال���راب���ع  ال���ه���دف 
ل�شمان توفري تعليم �شامل ومن�شف وتعزيز فر�س 
التعلم مدى احلياة للجميع. وتهدف ال�شراكة بني 
النامية  البلدان  دع��م  اإىل  واليون�شكو  العطاء  دب��ي 
ب�شكل فعال يف و�شع الآليات املنا�شبة لتنفيذ اأجندة 

التعليم 2030. 

اإيرينا بوكوفا تكرم دبي العطاء يف باري�س الرئي�س اللبناين يلتقي �سفري الدولة

وزراء وم�سوؤولون ل� »وام«: اللوفر اأبوظبي ر�سالة
 �سالم وحمبة من الإمارات اإىل العامل

الإمارات وفرن�سا نحو اآفاق جديدة من عالقات ال�سراكة والتعاون
•• اأبوظبي-وام:

اإميانويل  الفرن�شي  للرئي�س  الر�شمية  ال��زي��ارة  �شكلت 
ماكرون لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يومي 8 و 9 
نوفمرب اجلاري مبنا�شبة افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي 
حمطة بارزة يف تاريخ العالقات بني البلدين التي ت�شهد 

تطورا م�شتمرا عاما بعد عام.
املختلفة  الفعاليات  زخ��م  ال��زي��ارة من  ه��ذه  اأهمية  تاأتي 
الإعالن  مت  ال��ت��ي  امل�شرتكة  امل�����ش��اري��ع  و  �شهدتها  ال��ت��ي 
عنها و�شملت خمتلف اجلوانب ال�شيا�شية و القت�شادية 
لوزير  ال�شهرية  امل��ق��ول��ة  جم���ددا  ي��وؤك��د  م��ا  الثقافية  و 
حينما  فابيو�س  ل��وري��ان  الأ���ش��ب��ق  الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة 
باأنها  ت��رب��ط الم����ارات وفرن�شا  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  و���ش��ف 
اخلليج  منطقة  يف  لبالده  ال�شرتاتيجي  النجاح  ج�شر 
الزيارة  ه���ذه  الأب�����رز يف  احل����دث  اأن  ال��ع��رب��ي. ول���ش��ك 
ميثله  وم��ا  اأب��وظ��ب��ي  يف  اللوفر  متحف  افتتاح  يف  متثل 
من رمزية تدل على اأن عالقة البلدين تخطت مفهوم 
اإىل  لت�شل  املتبادلة  ال�شيا�شية  و  القت�شادية  امل�شالح 
م�شتوى الإلتقاء على ر�شالة اإن�شانية م�شرتكة تدعو اإىل 
حوار احل�شارات ون�شر مفاهيم الت�شامح و املحبة ونبذ 

كل اأ�شكال التطرف و الرهاب.
اأكدت كلمات قادة البلدين مبنا�شبة افتتاح متحف  وقد 
ال��ل��وف��ر اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ر���ش��ال��ة احل�����ش��اري��ة حينما قال 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
: حتف اللوفر رمز للتالقي الفكري والإن�شاين وعنوان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قال  فيما  والتوا�شل..  للت�شامح 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة: اإن املتحف ل يكت�شب اأهميته يف 
اإطار العالقات الإماراتية الفرن�شية فح�شب واإمنا متتد 
دللته ومعانيه باعتباره ج�شرا ثقافيا بني احل�شارات 

وال�شعوب.
التقاء  كنقطة  الإن�شانية  املتحف  رمزية  على  وتاأكيدا 
بني احل�شارات قال الرئي�س الفرن�شي ماكرون يف حفل 

اإن املتحف يعني الكثري بالن�شبة لفرن�شا فهو  الفتتاح: 
ميثل ملتقى العاملني الغربي وال�شرقي.

الفرن�شية  اخلارجية  ال�شيا�شة  لتاريخ  املتتبع  وي���درك 
للجانب  فرن�شا  توليها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الأه��م��ي��ة  م��دى 
الثقايف و الفني يف تعزيز عالقاتها مع دول العامل وذلك 
ان��ط��الق��ا م��ن اإرث��ه��ا احل�����ش��اري والإن�����ش��اين ال��ع��ري��ق .. 
وهي عندما تختار دولة المارات لت�شاركها درة معاملها 
التي  الأهمية ال�شرتاتيجية  تاأكيد على  الثقافية فهذا 
مبكانتها  واع��رتاف��ا  املنطقة  يف  الم����ارات  دول���ة  متثلها 

احل�شارية املتقدمة على امل�شتويني القليمي و العاملي.
لالإمارات  ماكرون  للرئي�س  التاريخية  الزيارة  و�شهدت 
اإطالق عدد من امل�شاريع وتوقيع العديد من التفاقيات 
البلدين  ب���ني  ال���ت���ع���اون وال�����ش��راك��ة  ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��زا 
ال�شعبني  م�����ش��ال��ح  ي��خ��دم  امل���ج���الت ومب����ا  يف خم��ت��ل��ف 
على  ال��ط��رف��ان  اتفق  التعليم  جم��ال  ففي  ال�شديقني. 
بداية  واعتمادها  جديدة  طريق  خريطة  وبلورة  و�شع 
العام املقبل 2018 ليت�شنى مبوجبها ل�”جامعة باري�س 
الإ�شهام يف حتقيق الأه��داف التي  اأبوظبي”  ال�شوربون 

حددتها الإمارات على �شعيد تطوير التعليم واملعرفة.
اإعادة  على  والإم����ارات  فرن�شا  �شتعمل  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
تدري�س اللغة الفرن�شية يف املدار�س احلكومية الإماراتية، 
عملية  وتعزيز  اخلا�شة  امل��دار���س  يف  تدري�شها  وتطوير 

تدريب املعلمني.
و�شهدت الزيارة توقيع اتفاق تعاون بني معهد التدريب 
الوطنية  وامل��در���ش��ة  اأبوظبي  يف  الق�شائية  وال��درا���ش��ات 
الق�شاة  تدريب  يف  امل�شاهمة  بهدف  فرن�شا  يف  للق�شاء 

الإماراتيني.
ومت الإعالن خالل الزيارة اأي�شا عن بدء اأعمال البناء 
والإن�شاءات اخلا�شة بتو�شيع املدر�شة الثانوية الفرن�شية 
جزيرة  يف   Lycée Théodore Monod

ال�شعديات يف اأبوظبي قريبا.
تربعها  الإم����ارات  اأعلنت  وال���رتاث  الثقافة  جم��ال  ويف 
باري�س  العربي يف  العامل  ملعهد  ي��ورو  5 ماليني  مببلغ 
احل�شاري  احل���وار  تعزيز  يف  اأ�شا�شيا  دورا  ي���وؤدي  ال��ذي 

والثقايف بني العامل العربي وفرن�شا وباقي دول اأوروبا.
وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  ن��ورة  معايل  وقعت  كما 
الفرن�شية  الثقافة  وزي���رة  ني�شني  فران�شواز  و  املعرفة 
البلدين من  بني  الثقايف  احل��وار  تعزيز  بهدف  اإتفاقية 

خالل طرح مبادرات جديدة.
على  التوقيع  مت  وال�شتثمار  الق��ت�����ش��اد  �شعيد  وع��ل��ى 
مبادلة  للتنمية  امل��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  ب���ني  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
وم�شرف  كابيتال  اإنرتنا�شيونال  �شي.دي.�شي  و�شركة 
بي. بي.اآي. فران�س الفرن�شي تت�شمن اإن�شاء �شندوقني 
قدره  اإجمايل  مببلغ  جديدين  م�شرتكني  ا�شتثماريني 
منه  ي��ورو  مليار  ن�شف  مبلغ  و�شيخ�ش�س  ي��ورو  مليار 
لزيادة ودعم ال�شندوق ال�شتثماري امل�شرتك الأول الذي 
مت اإن�شاوؤه يف عام 2012 مبا قيمته 300 مليون يورو 
بني �شركة �شي. دي. �شي اإنرتنا�شيونال كابيتال و�شركة 
مبادلة.. و�شيخ�ش�س الن�شف الباقي ن�شف مليار يورو 
لتمويل امل�شاريع البتكارية يف ميادين تقنيات املعلومات 
والت�شالت، والتكنولوجيا البيئية والتقنية احليوية اأو 

التكنولوجيا احليوية.
و اأث���م���رت ال���زي���ارة ع���ن ت��اأ���ش��ي�����س امل��ن��ت��دى الإم����ارات����ي- 
امل�شرتكة  ال��رئ��ا���ش��ة  حت��ت  الأع���م���ال  لتنمية  ال��ف��رن�����ش��ي 
ل�فريدريك �شان�شيز رئي�س جمعية امل�شروعات الفرن�شية 
..و�شعادة  الفرن�شي  اجلانب  عن  انرتنا�شيونال  ميديف 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير  �شيف  الرحمن  عبد 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي ع���ن اجل���ان���ب الإم����ارات����ي بهدف 
تعزيز وتقوية وزيادة التبادلت بني ال�شركات الفرن�شية 
والإماراتية ل�شيما امل�شاريع �شغرية ومتو�شطة احلجم 

يف القطاع القت�شادي.
وب��خ�����ش��و���س م�����ش��ارك��ة ف��رن�����ش��ا يف م��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و دبي 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون رئي�س  اأع��ل��ن  2020 فقد  ال���دويل 
اجلمهورية الفرن�شية اأن املو�شوع الذي اختارته فرن�شا 
بح�شور معايل  �شارك  كما   .. التنقل  �شيكون  للمعر�س 
رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون 
واأريك   2020 دب��ي  اإك�شبو  ملكتب  العام  املدير  ال��دويل 
لينكويري املفو�س العام لفرن�شا يف توقيع العقد اخلا�س 

بت�شميم واإن�شاء اجلناح الفرن�شي يف املعر�س.
التغري  واآث����ار  ت��داع��ي��ات  وم��واج��ه��ة  البيئة  و يف جم���ال 
املناخي اأكدت الإمارات م�شاركتها يف موؤمتر القمة املعني 
باملناخ الذي يعقد يف باري�س يف 12 دي�شمرب املقبل اإىل 
للطاقة  ال��دويل  التحالف  اإىل  الن�شمام  عزمها  جانب 
اأطلق مببادرة فرن�شية - هندية خالل  الذي  ال�شم�شية 
والع�شرين  احل���ادي  امل��وؤمت��ر  م��ن  الأول  ال��ي��وم  فعاليات 
للدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن 
م�شاريع  والإم����ارات  فرن�شا  و�شتخ�ش�س  امل��ن��اخ..  تغري 
املتعددة.  باأنواعها  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  م�شرتكة 
اأم���ا يف جم��ال ال��ت��ع��اون يف ع��ل��وم واأب��ح��اث الف�شاء فقد 
وقع البلدان اإعالنا ب�شاأن الهتمام باإن�شاء مر�شد عاملي 
للمناخ ... و�شيعمل البلدان على تطوير وتعزيز التعاون 
الذي بداأ يف جمال علوم واأبحاث الف�شاء يف �شوء مذكرة 
امل��رك��ز الوطني  ب��ني   2015 امل��وق��ع��ة يف ع���ام  ال��ت��ف��اه��م 
لالأبحاث الف�شائية يف فرن�شا ووكالة الإمارات للف�شاء. 
و �شدد البلدان خالل الزيارة على اأن مو�شوع مكافحة 
اإط��ار ال�شراكة  اأول��وي��ة م�شرتكة يف  اآف��ة الإره���اب يحتل 
مبوجب  ال��ع��م��ل  و���ش��ي��وا���ش��الن  بينهما  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة 
للحدود و�شمن “ التحالف” الذي �شكل لهذا الغر�س 
وانطلق يف فرباير 2017.. كما �شيعمالن على تعزيز 

تعاونهما يف مكافحة ومواجهة التطرف والإرهاب.
واأكدت دولة الإمارات م�شاركتها يف املوؤمتر الدويل املعني 
العام  فرن�شا  تنظمه  ال���ذي  الإره����اب  مت��وي��ل  مبكافحة 

املقبل 2018.
ال�شرتاتيجية  اإطار  الدفاعي.. ويف  التعاون  ويف جمال 
دولة  �شتح�شل  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وات  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ه��ادف��ة 
“ غويند كومبات”  الإم��ارات على وحدتني من ق��وارب 
 “ �شركة  بوا�شطة  ال�شفن  ب��ن��اء  و�شيتم  امل��ه��ام  م��ت��ع��ددة 
�شراكة مع  خ��الل  وذل��ك من  الفرن�شية  نافال غروب” 
اأي�شا  التعاون  وي�شمل  ال�شفن..  لبناء  اأبوظبي  �شركة 
اأخرين  �شفينتني  باإ�شافة  الإم���ارات  دول��ة  قيام  اإمكانية 

اإىل اخلدمة من املجموعة البحرية.

•• اأبوظبي-الفجر:  
وّقع الأر�شيف الوطني وجامعة نيويورك اأبو ظبي بتعاون الطرفان مبوجبها على 
اإجراء رقمنة �شخمة للمواد التاريخية باللغة العربية التي �شتتاح يف نهاية املطاف 

للجمهور من خالل مكتبة رقمية ت�شمى املجموعات العربية على الإنرتنت.
ت�شتهدف املجموعات العربية على الإنرتنت، وهي مبادرة اإتاحة مفتوحة يف املوقع 
مرقمن  عربي  كتاب   20،000 بتوفري  اأبوظبي،-  نيويورك  جلامعة  الإلكرتوين 
مع  وم�شاركة  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة  م��ن  برعاية  ال��ع��امل��ي،  للجمهور  جم��ان��اً 
جامعات كولومبيا، وكورنيل، وبرن�شتون، واجلامعة الأمريكية يف بريوت، واجلامعة 

الأمريكية يف القاهرة، التي �شتقدم الدعم يف جمال رقمنة املواد.
الرقمنة-  تقنيات  اأح��دث  با�شتخدام  الإن��رتن��ت  على  العربية  املجموعات  حتافظ 
م�شتودع  لتوفري  ل�شركائها  املتميزة  املكتبات  جمموعات  من  املجلدات  اآلف  على 
على  للحفاظ  و�شعياً  العاملي.  للمجتمع  الإنرتنت  �شبكة  على  العربية  باللغة  مل��وادَّ 
امل�شادر املكتوبة باللغة العربية لالأجيال القادمة – ت�شمل املو�شوعات التي تتيحها 
والثقافة،  والنقد،  والأدب،  وال�شعر،  الرواية،  الإنرتنت:  على  العربية  املجموعات 
واملجتمع، والقت�شاد، والتاريخ، والقانون، وال�شري الذاتية، والدرا�شات الإ�شالمية.

امل�شوؤول عن املقتنيات  اأبوظبي  اأمني مكتبة جامعة نيويورك  يقول جا�شنت باروت 
ودرا�شات ال�شرق الأو�شط: ل ميكن تعوي�س العديد من الكتب القدمية املوجودة 
يف جمموعات املكتبات احلالية مبجرد تعر�شها للتلف مع مرور الوقت. ومن هذه 
الوثائق املتاحة من خالل املجموعات العربية على الإنرتنت كتاب: اأحاديث ال�شباح 
يف املذياع، الذي ُن�شر عام 1947، ويحوي الدرو�س الدينية لل�شيخ حممود �شلتوت 
الإمام الأكرب الراحل للجامع الأزهر؛ اإذ مل ُيَعْد طبع الكتاب قط، وهو موجود الآن 

يف عدد قليل من املكتبات.
جامعة  اأن  اإىل  الوطني  لالأر�شيف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الري�شي  اهلل  عبد  الدكتور  اأ���ش��ار 
نيويورك اأبوظبي ت�شارك الأر�شيف الوطني يف جمالني: الأول م�شاهمتها بكتبها يف 
م�شتودع اإنرتنت الأر�شيف، والثاين متويلها مل�شروع ُيعرف با�شم املجموعات العربية 

على الإنرتنت مدته خم�س �شنوات بالتن�شيق مع الأر�شيف الوطني.
يف  العربية  باللغة  الناطقة  ال���دول  يف  اأك��و  م�شتخدمي  ع��دد  ن�شف  ح��وايل  يعي�س 
ال�شرق الأو�شط، ومنها: العراق، و�شورية الدولتان اللتان عانى تراثهما ومكتباتهما 
�شراعاً وتدمرياً كبريين. وهناك باحثون اآخرون ي�شتخدمون اأكو يف اأوروبا، و�شمال 

اإفريقية، اإ�شافة اإىل رو�شيا، واإندوني�شيا، واأمريكا اجلنوبية، واأ�شرتاليا.
وميزاته،  امل�شتخدم  واجهة  لتح�شني  ترقيات  طرح  توا�شل  م�شتمرة،  مبادرة  اأك��و   
 20،000 اإىل  الو�شول  بهدف  الرقمية اجلديدة  الكتب  اآلف  اإ�شافة  ف�شاًل عن 
اأو  الإن��رتن��ت،  على  الرقمي  ال��ق��ارئ  يف  الكتب  ا�شتعرا�س  للقراء  ومي��ك��ن  جم��ل��د. 
يف  ل�شتعرا�شها  منخف�شة  اأو  عالية  دقة  ذات   PDF اإف  دي  بي  كملفات  تنزيلها 

الأوقات التي تنا�شبهم خارج الإنرتنت.

خمت�سة باملواد التاريخية باللغة العربية

جامعة نيويورك اأبوظبي والأر�سيف الوطني 
ي�سرتكان يف اإن�ساء مكتبة عامة على الإنرتنت 
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                         يف الدعوى رقم  2017/4443  تنفيذ عمايل 
موؤ�ش�شة   - العامة  والتجارة  املكاتب  لث��اث  الريامي  �شده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ حيدرو�س جابر  ان طالب  الق��ام��ة مبا  ف��ردي��ة   جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  كوتي   قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )90142( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 6503 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3994  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مقهى ومطعم ذا بريدج - �س ذ م م    جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ن�شمه احمد حممد احمد خليفة -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7316( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 786 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
    يف الق�سية رقم 2017/3231 جتاري جزئي

املدعي : بنك �شادرات ايران - فرع دبي بوكالة / احمد الزعابي للمحاماة وال�شت�شارات 
 القانونية - �شد املدعي عليهم / 1-علي عبدالر�شا كلزاد  2- �شركة نيوتات�س للتجارة - ذ م م 
زادة  )ع��ن نف�شه  م  4- م�شعود حممد ر�شا وحيد  م  ذ  زاده للتجارة -  3- �شركة وحيد 
وب�شفته مدير ل�شركة وحيد زاده للتجارة(  بال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية 
املوؤرخ يف 2017/11/7 واملت�شمن تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما 
  2017/11/16 املوافق  اخلمي�س   يوم  املذكورة  الق�شية  اجتماع خربة يف  تقرر عقد  بانه 
التايل : مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه-  العنوان  ال�شاعة 12.00 ظهرا  وذلك على 
الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب 
املوعد  يف  للح�شور  ندعوكم  ل��ذا   -  04/2999000 هاتف  بور�شعيد  �شنرت-  �شيتي  دي��رة 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة
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عربي ودويل

منت  على  كانوا  م�شلحني  بنريان  ال�شبت  اأم�س  لبناين  جندي  قتل 
اأعلن  ح�شبما  ل��ب��ن��ان،  �شرقي  بعلبك،  ق�شاء  يف  رب��اع��ي  دف��ع  ���ش��ي��ارة 

اجلي�س يف بيان ام�س. 
امل�شري،  حمزة  يدعى  القتيل  اجل��ن��دي  اأن  الع�شكري  البيان  وذك��ر 

واأو�شح اأن احلادث وقع يف حملة تل اأبي�س. 
وكان اجلي�س قد اأعلن يف وقت �شابق اإ�شابة 5 جنود يف تبادل لإطالق 
يف  م�شاركتهم  اأثناء  بعلبك،  ق�شاء  يف  الوا�شعة  دار  منطقة  يف  النار 

عملية اأمنية.
واأ�شار البيان اإىل اأن جمموعة من الرجال امل�شلحني اأطلقوا النريان 
على الع�شكريني، الذين ت�شدوا للعدوان واأ�شابوا 3 من املهاجمني، 

اإل اأن البيانني مل يو�شحا ما اإذا كانت هناك �شلة بني احلادثني. 
و�شاركت وحدات من قوات امل�شلحة اللبنانية �شباح اليوم يف عمليات 
اأمنية يف وادي البقاع، حيث يقع ق�شاء بعلبك، و�شادرت كميات كبرية 

من املخدرات والأ�شلحة والذخرية.  

اأعلنت و�شائل اعالم اأمريكية ان مدربا يف م�شاة البحرية الأمريكية 
املارينز حكم عليه بال�شجن ع�شر �شنوات بعد ادانته بالإ�شاءة لأكرث 

من ع�شرة جمندين م�شلمني، احدهم تويف عام 2016.
خالل  املجندين  معاملة  ب�شوء  فيليك�س  جوزيف  ال�شارجنت  وادي��ن 

تدريباتهم الأ�شا�شية يف قاعدة باري�س اآيالند يف �شاوث كارولينا.
جوزيف  ان  ع�شكريني  ثمانية  من  مكونة  حملفني  جلنة  واعتربت 
فيليك�س املحارب ال�شابق يف العراق هو الأكرث م�شوؤولية من بني �شتة 
مدربني اأمروا و�شاركوا يف عمليات تدريب قا�شية ومهينة للمجندين 

ا�شافة اىل و�شفهم بالرهابيني.
وك��ان اث��ن��ان م��ن املجندين ق��د اج��ربا على ال��دخ��ول يف اآل��ة جتفيف 
مالب�س بحجم �شناعي، ويف احدى احلالت مت ت�شغيل الآلة عندما 
2016 تويف املجند  اآذار مار�س  مل يترباأ املجندين من دينهم. ويف 
راحيل �شديقي اثر �شقوطه من �شرفة مرتفعة بعد تعر�شه لتدريب 
املعدلت  لها  تعر�س  التي  ال�شغوط  فيه  فاقت  اياما  ا�شتمر  قا�س 
ويف  انتحار،  ب��اأن��ه  املارينز مقتل �شديقي  ق��ي��ادة  واع��ت��ربت  ال��ع��ادي��ة. 
املارينز  �شد  ق�شائية  بدعوى  عائلته  تقدمت  اأكتوبر  الأول  ت�شرين 
ان  العائلة  وق��ال��ت  دولر،  مليون   100 ق���دره  بتعوي�س  وط��ال��ب��ت 
�شخ�شا مل ت�شمه اعلى رتبة اقتاد �شديقي اىل ال�شرفة التي �شقط 
الت�شريح من  ال��ذي يت�شمن اي�شا  منها على الر���س. وج��اء احلكم 
بها  طالب  التي  �شنوات  ل�شبع  ال�شجن  عقوبة  م��ن  اق�شى  اخل��دم��ة 
بح�شب  اآيل  ب�شكل  ال�شتئناف  اىل  الق�شية  و�شتذهب  العام.  املدعي 
القوانني الع�شكرية املتعلقة باأحكام ال�شجن الطويلة او الت�شريح من 

اخلدمة لأ�شباب غري اخالقية.
 

اجلهات  ت�شتهدف  ال��ت��ي  العنيفة  ال��ه��ج��وم��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  اأدت 
التذكري  اإىل  اأفغان�شتان،  يف  الف�شاد  مكافحة  �شعيد  على  الفاعلة 
بتكلفة الت�شدي لالأثرياء والأقوياء يف بلد تنخره هذه الآفة. ومنذ 
قبل  العامة  ال�شتماع  جل�شات  الف�شاد  ملكافحة  العدالة  مركز  ب��داأ 
�شنة، اغتيل ثالثة من حمققي ال�شرطة اجلنائية. ويف بداية ال�شهر 
اجلاري، اأ�شيب حمقق اآخر بجروح يف وجهه بعد اإطالق النار عليه 
كما  منزله،  ام��ام  لهجوم  املركز  يف  تعر�س موظف  فيما  ال�شارع،  يف 
ذكر م�شوؤولون يف هذا املركز لوكالة فران�س بر�س. ومل يعتقل احد 
ب�شبب هذه الهجمات التي يالحظ املراقبون انها تك�شف عن �شعف 
الف�شاد، على  الت�شدي ملكافحة  احلماية املخ�ش�شة للم�شوؤولني عن 
رغم وعود الرئي�س اأ�شرف غني باأن يوليها ال�شدارة. وتقول منظمة 
البلدان  اأك��رث  من  واح��دة  افغان�شتان  ان  انرتنا�شونال  ترن�شربن�شي 
موؤ�ش�شاتها حتى  تنخر  الآف��ة  ان هذه  اىل  العامل، م�شرية  ف�شادا يف 
حزيران  يف  الف�شاد  ملكافحة  العدالة  مركز  اأن�شىء  منها.  ال�شغرية 
للمجموعة  غ��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  قطعه  ل��وع��د  تطبيقا   ،2016 ي��ون��ي��و 
الدولية. لكن موظفيه ي�شعرون انهم ل يتمتعون باحلماية الكافية 

يف بلد يع�شف به العنف وتعد فيه عمليات اخلطف اأمرا ماألوفا.

عوا�صم

بريوت

كابول

وا�شنطن

اأندوني�سيا ت�ستعد لجتياح 
قرى بقب�سة متمردين

 •• جاكرتا -رويرتز:

قال م�شوؤولون يف ال�شرطة الإندوني�شية ام�س اإن قوات الأمن يف اإقليم بابوا 
ب�شرق البالد ت�شتعد لقتحام خم�س قرى تقول اإن جماعة متمردة م�شلحة 
ت�شيطر عليها. وانت�شر نحو مئتي �شرطي وجندي وينتظرون اأوامر لتاأمني 
املنطقة حيث متنع جماعة انف�شالية م�شلحة مرتبطة بحركة بابوا احلرة 
تديره  للنحا�س  �شخ�س من مغادرة منطقة قرب منجم �شخم  األ��ف  نحو 
�شركة فريبورت ماكموران الأمريكية. وقال �شوريادي دياز املتحدث با�شم 
�شرطة بابوا متركزت اليوم قوات ال�شرطة واجلي�س امل�شرتكة يف عدة مواقع 
لنحو  اإ�شارة  يف  اأمواتا  اأو  اأحياء  �شناأخذهم  واأ�شاف  التحرك.  من  لتتمكن 
منذ  معاملتهم  واأ���ش��اءوا  قرويني  عذبوا  اإنهم  ال�شرطة  تقول  متمرد  مئة 
�شيطروا على املنطقة قبل اأيام. واأعلنت ال�شلطات حالة الطوارئ يف املنطقة 
ون�شرت 300 على الأقل اآخرين من قوات الأمن بعد �شل�شلة من عمليات 
اإطالق النار منذ 17 اأغ�شط�س اآب قتل فيها �شرطي واأ�شيب �شتة. ونفت 
اجلماعة املتمردة، التي تطلق على نف�شها ا�شم جي�س حترير بابوا الغربية 
الوطني، اأم�س اجلمعة احتالل قرى قرب املنجم لكنها قالت اإنها يف حرب 
فرتة  منذ  بابوا  اإقليم  وي�شهد  فريبورت.  و�شركة  واجلي�س  ال�شرطة  مع 
اأحيانا وذلك منذ �شمه  طويلة حركة انف�شالية انزلقت اإىل دائرة العنف 
املتحدة  الأمم  بدعم من   1969 عام  اأج��ري  ا�شتفتاء  بعد  اإندوني�شيا  اإىل 
ولقي انتقادات وا�شعة. و�شعى الرئي�س جوكو ويدودو اإىل تهدئة التوتر من 
خالل تعزيز ال�شتثمارات والإفراج عن �شجناء �شيا�شيني ومعاجلة املخاوف 

املتعلقة بحقوق الإن�شان. وهذا اأول ت�شعيد للعنف خالل وليته.

اإحياء ذكرى رحيل عرفات الأول مرة يف غزة منذ 10 �سنوات 

عبا�س: ما�سون يف الوحدة الفل�سطينية.. ودعوة لالعرتاف بدولتني 

و�سط غياب الدعم احلكومي

اأهايل �سرت الليبية يخ�سون عودة داع�س

حكومة ا�سرتاليا تخ�سر الأغلبية بعد ا�ستقالة نائب

حتطم طائرة ع�سكرية اإيرانية ومقتل الطيار اأبو الغيط يف الكويت دعمًا للق�سية الفل�سطينية 
•• طهران-اأ ف ب:

اع��ل��ن امل��وق��ع الل��ك��رتوين حل��ر���س ال��ث��ورة الإي��ران��ي��ة “�شباه 
تابعة  “�شوخوي-22”  نوع  ع�شكرية من  ان طائرة  نيوز” 
اإقليم  لقوات النخبة هذه حتطمت ام�س خالل تدريبات يف 

فار�س اجلنوبي وقتل طيارها.
وي��رق��ى احل���ادث الخ���ري م��ن ه��ذا ال��ن��وع اىل ك��ان��ون الثاين 
ع�شكرية من  تدريب  2016 عندما حتطمت طائرة  يناير 
نوع “اف-4” يف اقليم �شي�شتان بالو�شي�شتان يف جنوب �شرق 

ايران. ولقي طيارا الطائرة م�شرعهما.
نوع  م��ن  اأخ���رى  2014، حتطمت ط��ائ��رة  يوليو  ويف مت��وز 

“اف-4” يف جنوب البالد قرب مدينة �شرياز.

•• غزة-رام اهلل-وكاالت:

حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  اأكد 
عبا�س، اأم�س ال�شبت، امل�شي قدماً 
يف م�شرية امل�شاحلة الفل�شطينية، 
وقانون  واح����دة،  ل�شلطة  و���ش��وًل 
م�شرياً  واح�������د،  و�����ش����الح  واح�������د، 
لالتفاق  الدقيق  التنفيذ  اأن  اإىل 
للحكومة،  ال���ك���ام���ل  وال���ت���م���ك���ني 
معاناة  تخفيف  اإىل  حتماً  �شيقود 

غزة.
اإحياء  م��ه��رج��ان  ع��ب��ا���س يف  وق���ال 
الرئي�س  ل��رح��ي��ل   13 ال����ذك����رى 
“رغم  عرفات:  يا�شر  الفل�شطيني 
علينا  يفر�شها  التي  املعوقات  كل 
ون�شاطاته  الإ�شرائيلي،  الحتالل 
ال�شتعمارية  ال����ش���ت���ي���ط���ان���ي���ة 
الأبرتهايد،  �شيا�شة  على  القائمة 
ال�شالم،  بثقافة  متم�شكون  فاإننا 
منطقتنا،  يف  الإره�����اب  وحم��ارب��ة 

والعامل«.
حكومة  م����ع  “نعمل  واأ������ش�����اف: 
الرئي�س ترامب، والقوى الدولية 
املعنية من اأجل التو�شل اإىل اتفاق 
قرارات  وفق  يكون  اأن  �شالم، على 
ال�������ش���رع���ي���ة ال����دول����ي����ة، وم����ب����ادرة 
الدولتني،  وحل  العربية،  ال�شالم 
 ،1967 ح�������دود  اأ�����ش����ا�����س  ع���ل���ى 

ب��ب��اري�����س ب��ع��د ت���ده���ور ف��ج��ائ��ي يف 
�شحته. وياأتي اإحياء ذكرى رحيل 
حركتا  وق���ع���ت  اأن  ب���ع���د  ع����رف����ات 
حما�س وفتح يف 12 ت�شرين الأول 
اكتوبر اتفاق م�شاحلة يف القاهرة 
ب��رع��اي��ة م�����ش��ري��ة. ومب��وج��ب هذا 
ت�شتعيد  ان  ي��ف��رت���س  الت����ف����اق، 
ال�شيطرة  الفل�شطينية  ال�شلطة 
الأول من  على قطاع غزة بحلول 

كانون الأول دي�شمرب.

من  اأك��رث  ونكبة  ماأ�شاة  يف  ت�شبب 
12 مليون فل�شطيني وحرمانهم، 
م������ن ح����ق����وق����ه����م ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة، 

والقانونية، والإن�شانية.
الآلف  ع�شرات  احت�شد  ذل��ك،  اىل 
اأع�شاء واأن�شار حركة فتح يف  من 
غزة  مدينة  و�شط  ال�شرايا  �شاحة 
الثالثة  ال��ذك��رى  لإح��ي��اء  ال�شبت 
ع�شرة لرحيل الزعيم الفل�شطيني 
يا�شر عرفات، يف مهرجان مركزي 
منذ  م���رة  لأول  احل���رك���ة  ت��ن��ظ��م��ه 
�شيطرة حركة حما�س على القطاع 

قبل ع�شر �شنوات.
وتوافد الع�شرات يرتدون الكوفية 
ال�شباح  منذ  ع��رف��ات  ميزت  التي 
قطاع  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  الباكر 
الذي  املهرجان  يف  للم�شاركة  غزة 
ورفعت خالله  فتح  تنظمه حركة 
عرفات  و����ش���ور  فل�شطني  اأع�����الم 
ورايات  عبا�س  حممود  والرئي�س 
عليها  ك���ت���ب  ولف�����ت�����ات  احل����رك����ة 
وحدة  و”وحدة  فتح”  “عا�شت 

وطنية” و”دولة وعلم وهوية«.
حما�س  ت�����ش��م��ح  م����رة  اأول  وه�����ذه 
ع������رف������ات منذ  ذك���������ري  ب����اح����ي����اء 

.2007
وقال الناطق با�شم وزارة الداخلية 
البزم يف  اياد  تدريها حما�س  التي 

ال�شرقية عا�شمة لدولة  والقد�س 
فل�شطني«.

التي  للدول  الدعوة  عبا�س  وجدد 
لالعرتاف  الدولتني  بحل  توؤمن 
ب��دول��ت��ني ل ب���دول���ة واح�����دة، بعد 
خطر  يف  الدولتني  حل  اأ�شبح  اأن 
داه���م ع��ل��ى ح��د و���ش��ف��ه، مو�شحاً 
املت�شاوية  باحلقوق  �شيطالب  اأن��ه 
ل�شكان فل�شطني التاريخية، اإذا مل 

ُيطبق “حل الدولتني«.
العام  يف  ح�شلنا  اأن  “بعد  وت��اب��ع 
مراقب  دول��ة  �شفة  على   2012
العلم  ورف��ع��ن��ا  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف 
مقراتها،  ع���ل���ى  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
واأ�شبحنا ع�شواً كامل الع�شوية يف 
واملعاهدات  الوكالت،  من  العديد 
وم�شاعينا  جهودنا  ف��اإن  الدولية، 
�شت�شتمر لنيل الع�شوية الكاملة يف 
منظمة الأمم املتحدة، و�شوًل اإىل 
اآث��اره عن  اإنهاء الحتالل، واإزال��ة 
تقهر،  ال�شعوب ل  ف���اإرادة  اأر���ش��ن��ا، 
و�شعبنا التواق للحرية لن يتخلى 
عن حتقيق اأهدافه الوطنية مهما 

كانت الت�شحيات«.
عن  الفل�شطيني  الرئي�س  واأع��رب 
احلكومة  احتفال  م��ن  ا�شتغرابه، 
الربيطانية مبرور 100عام على 
وعد بلفور الظامل وامل�شوؤوم، الذي 

ت�شريح �شحايف انه “مت ا�شتكمال 
كافة الرتتيبات بني وفد من قيادة 
الأمنية مبا  والأجهزة  فتح  حركة 
ب�شكل  امل��ه��رج��ان  اإق���ام���ة  ي�����ش��م��ن 

يليق ب�شعبنا وبالذكرى«.
“الأجهزة  اأن  ال����ب����زم  واأ������ش�����اف 
الأم�����ن�����ي�����ة وال���������ش����رط����ي����ة اأج�������رت 
اإقامة  وت�شهيل  لتاأمني  ترتيباتها 

املهرجان«.
وي����ت����وىل ت����اأم����ني امل����ه����رج����ان من 

 •• �صيدين-اأ ف ب:

خ�شر رئي�س احلكومة ال�شرتالية 
على  هيمنته  ت��ورن��ب��ول  م��ال��ك��ومل 
اآخر  ن��ائ��ب  ا�شتقالة  م��ع  ال��ربمل��ان 
م��ن ائ��ت��الف��ه ام�����س، و���ش��ط اأزمة 
د�شتورية حول ال�شيا�شيني الذين 

يحملون جن�شية مزدوجة.
واأع�����ل�����ن ج������ون ال���ك�������ش���ن���در جنم 
النائب  ال�������ش���اب���ق  امل�������ش���رب  ك�����رة 
�����ش����ي����دين من  م���ن���ط���ق���ة يف  ع�����ن 
احل���زب ال��ل��ي��ربايل ال���ذي ينتمي 
ال���ي���ه ت���ورن���ب���ول، ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه بعد 
ع���دم متكنه م��ن اث��ب��ات ان���ه ورث 
جده  م��ن  الربيطانية  اجلن�شية 

املهاجر.
قرار  اع��ق��اب  يف  ا�شتقالته  وت��اأت��ي 
ال�شرتالية  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��م��ح��ك��م��ة 
اآخ��ري��ن على  ن���واب  اأج���رب خم�شة 
ال����ش���ت���ق���ال���ة م����ن ال�����ربمل�����ان بعد 

تورنبول ويوؤيده امل�شتقلون. وقال 
“اعتبارا من اليوم، وكيفما نظرت 
حكومة  الن  اإن���ه���ا  ال����ربمل����ان،  يف 
رئ��ي�����س حكومة  غ��ال��ب��ي��ة.  ب�����دون 
بدون �شلطة«. وقلل تورنبول من 
�شحب  على  الت�شويت  احتمالت 
الثقة او انتكا�شة متعلقة بت�شريع 
بفيتنام  دان��ان��غ  يف  وق��ال  رئي�شي. 
اإن  اقليمية  قمة  يف  ي�شارك  حيث 

ذلك لن يحدث.
اعالنه  خ����الل  ال��ك�����ش��ن��در  وق�����ال 
العليا  املحكمة  قرار  ان  ا�شتقالته 
اجربه على التدقيق يف جن�شيته، 

رغم انه مولود يف ا�شرتاليا.
“طاملا  وق���ال يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف 
ا�شرتايل  ا�شرتايل،  انني  اعتربت 
بعد  ميكنني  “ل  وا�شاف  فقط«. 
اليقني،  م��ن  كافية  ب��درج��ة  الن، 
ال����ذي حملته  م��وا���ش��ل��ة المي����ان 
حياتي”.  م���ن  ���ش��ن��ة   66 ط��ي��ل��ة 

قانوين  ج����دل  و����ش���ط  وق���ع���وا  ان 
ب�شبب بند قدمي وغري وا�شح يف 
الد�شتور مينع مزدوجي اجلن�شية 

من �شغل مقعد يف الربملان.
رئي�س  ن��ائ��ب  اخلم�شة  ب��ني  وم���ن 
زعيم  جوي�س،  بارنابي  احلكومة 
احل�������زب ال����ق����وم����ي امل���������ش����ارك يف 

ائتالف مع الليرباليني.
ال���ربمل���ان جل�شة  ي��ع��ق��د  وع��ن��دم��ا 
�شيكون  الك�شندر،  ب��دون  الثنني 
فقط  مقعدا   74 تورنبول  ل��دى 
 150 ال  ال���ربمل���ان  م��ق��اع��د  م���ن 
العمال  69 مقعدا حلزب  مقابل 
امل�����ع�����ار������س. وت�������ش���غ���ل الح�������زاب 
املقاعد  وامل�����ش��ت��ق��ل��ون  ال����ش���غ���ر 

الخرى.
وت��ع��ه��د ت���وين ب���ورك ال��ن��ائ��ب عن 
مب�شاعفة  ال�شبت،  العمال  ح��زب 
ال�شغط على احلكومة عن طريق 
ائتالف  ي��ع��ار���ش��ه  ت�����ش��ري��ع  دف����ع 

ك����رة م�شرب  وال��ك�����ش��ن��در لع����ب 
ال�شبعينيات  ف��رتة  م��ن  حم��رتف 
وك���ان م�شنفا يف  وال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، 

املرتبة الثامنة عامليا.
وهذا  ا�شتقيل  ان  “واجبي  وتابع 
الربملان  اىل  للعودة  �شاأفعله«.  ما 
يرت�شح  اأن  الن  ال��ك�����ش��ن��در  ع��ل��ى 
ف��رع��ي��ة يف منطقة  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
هذا  يكون  ان  ويتوقع  بينيلونغ، 

ال�شباق حمموما.
وكذلك يحتاج جوي�س لن يرت�شح 
يف دائرة كوينزلند ال�شهر املقبل، 

والتوقعات ت�شب يف �شاحله.
املتحم�س  ت����ورن����ب����ول  وحت�������دى 
الربملانية،  الغ��ل��ب��ي��ة  ل���ش��ت��ع��ادة 
الث���ن���ني لالقرار  ال��ع��م��ال  ح���زب 
ب������ع������دد ن�������واب�������ه ال�������ذي�������ن رمب�����ا 
عن  م���زدوج���ة،  جن�شية  يحملون 
ط��ري��ق اأزواج���ه���م او وال��دي��ه��م او 

اأجدادهم.

م�سوؤولة اأمريكية تنفي تعر�سها 
ل�سغوط ب�ساأن برنامج للمهاجرين 

•• وا�صنطن-رويرتز:

تقارير  الأمريكي  الداخلي  الأمن  وزير  باأعمال  القائمة  ديوك  اإيلني  نفت 
لإنهاء  عليها  �شغط  الأب��ي�����س  البيت  موظفي  كبري  كيلي  ج��ون  اإن  قالت 
اإدارة  يف  البقاء  تعتزم  اإنها  وقالت  املهاجرين  من  الآلف  ع�شرات  حماية 

الرئي�س دونالد ترامب.
وكانت �شحيفة وا�شنطن بو�شت قد ذكرت يوم اخلمي�س اإن كيلي �شغط على 
ديوك لوقف ما يو�شف بو�شع احلماية املوؤقت لع�شرات الآلف من مواطني 
هندورا�س الذين يعي�شون يف الوليات املتحدة. وقالت ال�شحيفة اأي�شا اإن 
اأبلغت كيلي باأنها تنوي ال�شتقالة. وقالت �شحيفة نيويورك تاميز  ديوك 

فيما بعد اأن كيلي وجه نداء يف اآخر دقيقة لديوك باإنهاء هذه احلماية.
اإن  الأول اجلمعة  ام�س  �شاعة متاأخرة من م�شاء  بيان يف  دي��وك يف  وقالت 
التقارير التي ن�شرتها و�شائل الإعالم يف الآونة الأخرية فيما يتعلق بقرار 
و�شع احلماية املوؤقت خاطئة ب�شكل كبري. وقالت اإن كيلي مل ي�شغط علي 
يف اأي وقت لإنهاء و�شع احلماية املوؤقت بالن�شبة لنيكاراجوا اأو هندورا�س 
اآلف من  منح  قد مت  وك��ان  كاذبة.  ذل��ك  تقارير غري  واأي   . ال�شلفادور  اأو 
اأن دمر  1999 ب��ع��د  ن��ي��ك��اراج��وا وه��ن��دورا���س و���ش��ع احل��م��اي��ة امل��وؤق��ت يف 
الإع�شار ميت�س اأمريكا الو�شطى . وبوجه عام يوفر و�شع احلماية املوؤقت 

حماية لأكرث من 300 األف �شخ�س يعي�شون يف الوليات املتحدة.

ال�شرطة  الداخل مئات من رجال 
والأم��ن من عنا�شر فتح يرتدون 
�شرتات �شفراء مميزة كتب عليها 
عنا�شر  ي��ت��وىل  ح��ني  يف  “فتح”، 
�شرطة حما�س تاأمينه من اخلارج 
�شاحة  اإىل  امل���وؤدي���ة  ال�����ش��وارع  ويف 
فران�س  م��را���ش��ل  وف����ق  ال�����ش��راي��ا، 

بر�س.
رحل عرفات يف 11 ت�شرين الثاين 
م�شت�شفى  يف   2004 ن��وف��م��رب 

من  ع��دد  وت��ط��ورات  ال��راه��ن،  العربي  الو�شع  م�شتجدات  اآخ��ر 
الق�شايا الهامة، باعتبار الدور املحوري والن�شط لأمري الكويت 
يف دعم م�شرية العمل العربي امل�شرتك، وم�شاندة عمل جامعة 
والقت�شادية  ال�شيا�شية،  امل��ج��الت  خمتلف  يف  العربية  ال��دول 
والجتماعية، خا�شًة يف جمال العمل الإن�شاين والذي يعد ال�شيخ 
الأمني  اأن  املتحدث  واأو���ش��ح  ودول��ي��اً.  عربياً  رواده  من  ال�شباح 
العام �شُي�شارك مع اأمري الكويت والرئي�س الفل�شطيني حممود 
عبا�س يف افتتاح اجتماعات “املوؤمتر الدويل حول حقوق الطفل 
بالحتالل  القائمة  القوة  اإ�شرائيل  انتهاك  الفل�شطيني يف ظل 
الذي تنظمه الأمانة  لتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل”، 
العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الكويت يومي 12 و13 
الق�شية  العام بدعم  الثابت لالأمني  اللتزام  اإط��ار  نوفمرب، يف 

•• القاهرة-وكاالت:

غ����ادر ال��ق��اه��رة اأم�����س الأم����ني ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال����دول العربية 
اإىل الكويت، يف زيارة هامة من املقرر  اأبو الغيط متجهاً  اأحمد 
الأحمد  ال�شيخ �شباح  الكويت  دول��ة  اأم��ري  لقاءات مع  ت�شهد  اأن 
اجلابر ال�شباح، وعدد من كبار امل�شوؤولني الكويتيني، وامل�شاركة 
الفل�شطيني  الطفل  ال��دول حول حقوق  “املوؤمتر  افتتاح كل  يف 
لتفاقية  ب��الح��ت��الل  القائمة  ال��ق��وة  اإ���ش��رائ��ي��ل  انتهاك  ظ��ل  يف 
والثالثني  ال�شابعة  وال���دورة  الطفل”،  حلقوق  املتحدة  الأمم 
ملجل�س وزراء ال�شوؤون الجتماعية العرب، واللذين ت�شت�شيفهما 
العام  الأم���ني  با�شم  الر�شمي  املتحدث  وت��وق��ع  ح��ال��ي��اً.  الكويت 
حممود عفيفي، اأن يتناول اأبو الغيط يف لقاءه مع اأمري الكويت 

الفل�شطينية، وباأهمية العمل على الدفاع عن احلقوق امل�شروعة 
اإحدى  الفل�شطينيني،  الأط��ف��ال  وحقوق  الفل�شطيني،  لل�شعب 

اأكرب الفئات ُعر�شًة لالنتهاك ب�شبب �شيا�شات الحتالل.
افتتاح  يف  اأي�����ش��اً  �شي�شارك  ال��ع��ام  الأم���ني  اأن  املتحدث  واأ���ش��اف 
اجتماعات الدورة 37 ملجل�س وزراء ال�شوؤون الجتماعية العرب 
والتي �شتعقد من 13 اإىل 15 نوفمرب، والتي ُينتظر اأن تتناول 
لالرتقاء  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود  مرتبطة  ه��ام��ة  وق�شايا  م��ل��ف��ات، 
البطالة  غ��رار  على  العربية،  ال��دول  يف  الجتماعية  بالأو�شاع 
ودعم  ل��الإره��اب،  والتنموية  الجتماعية  والأب��ع��اد  والت�شغيل، 
وتن�شيق  العربي،  امل�شتوى  على  والأ�شرة  والطفل،  امل��راأة  حقوق 
املتحدة  الأمم  اأج��ن��دة  اأه���داف  لتحقيق  الأع�شاء  ال��دول  جهود 

للتنمية امل�شتدامة، وغريها. 

تخ�س  كانت  اإن  ملعرفة  اخ��ت��ب��ارات  لإج���راء  ا�شتخرجت 
ال�شكان  ويخ�شى  اأ���ش��راه��م.  اأم  التنظيم  م��ن  مقاتلني 
الذخائر  ب�شبب  املدمرة  بيوتهم  اأنقا�س  و�شط  البحث 

غري املنفجرة.
�شرت  تفتي�س على م�شارف  نقاط  ق��وات حملية  وتدير 
تفتقر  اإنها  تقول  لكنها  اجل��ن��وب.  اإىل  دوري���ات  وت�شرّي 
اإىل املركبات وال�شالح الالزم ملالحقة املت�شددين الذين 

ان�شحبوا اإىل مع�شكرات متنقلة بال�شحراء.
وتعتمد بدًل من ذلك على ال�شربات اجلوية الأمريكية 
مت�شددين  بكونهم  ي�شتبه  مم��ن  الع�شرات  قتلت  التي 
التي  بالقوات  امل�شوؤول  حديد،  طاهر  وق��ال  العام.  ه��ذا 
توؤمن �شرت، اإن القوات حتتوي التهديد لكن ل ميكنها 
مالحقة املت�شددين يف مع�شكراتهم، لأنها ل متلك العتاد 
املالئم مثل العربات الرباعية الدفع الالزمة للتحرك 

•• �رضت-وكاالت:

داع�س من معقله يف  العام من طرد تنظيم  بعد قرابة 
يتفقدون  الذين  ال�شكان  ي�شعر  الليبية،  �شرت  مدينة 
اإذ ل يزالون  ب��الإه��م��ال وال�����ش��ع��ف،  امل��دم��رة  م��ن��ازل��ه��م 
ينتِه  مل  لكن  ت�شاءل،  ال��ذي  املت�شددين  خطر  يخ�شون 

نهائًيا.
على  املطلة  املدينة،  يف  الأم��ن��ي  الو�شع  حت�شن  وبرغم 
البحر املتو�شط، ل يزال ال�شكان قلقني من املت�شددين 
املختبئني يف ال�شحراء اإىل اجلنوب منها، والذين كثفوا 
اأن�شطتهم يف ال�شهور القليلة املا�شية، حيث اأقاموا نقاط 

تفتي�س وينفذون هجمات بني احلني والآخر.
و�شرت، على وجه اخل�شو�س، عر�شة للمخاطر يف بلد 
ي�شتعل فيه القتال ب�شكل متكرر بني الف�شائل املتناحرة. 
على  الليبي  ال�شاحلي  ال�شريط  و�شط  يف  تقع  فاملدينة 
اخلط الفا�شل بني حتالفات ف�شفا�شة تدعم حكومتني 

متناف�شتني يف طرابل�س ويف �شرق البالد.
خم�شة  لديه  عمومي  موظف  وه��و  مفتاح،  علي  وق��ال 
اأبناء: “لو ا�شتمر الو�شع على ما هو عليه ف�شوف يعود 
النا�س  كان  �شبب ملجيئهم.  كان هناك  �شك.  داع�س بال 

غا�شبني وي�شعرون بالتهمي�س”.
اأي دعم من احلكومة.  واأ�شاف: حالًيا ل نح�شل على 

انظر اإىل هذا الدمار. لقد خ�شرنا كل �شيء.
ان��ت��ح��ارًي��ا يف  داع�����س ه��ج��وًم��ا  امل��ا���ش��ي، �شن  ال�شهر  ويف 
 230 ق��راب��ة  تبعد  ال��ت��ي  ال�شاحلية،  امل��دي��ن��ة  م�شراتة 
كيلومرًتا اإىل ال�شمال الغربي، والتي قادت حملة العام 

املا�شي لطرد املت�شددين من �شرت.
ا خاليا نائمة  ويقول م�شوؤولون اأمنيون اإنه توجد اأي�شً

اأخ��رى على ط��ول �شاحل غرب  تابعة للتنظيم يف م��دن 
ليبيا، وهناك خماوف من اأن ي�شتغل املقاتلون الأجانب، 
ال���ه���زائ���م يف �شوريا  ب��ع��د  ي��ب��ح��ث��ون ع���ن م����الذ  ال���ذي���ن 
والعراق، الفراغ الأمني جمدًدا، واأن يت�شلوا مبت�شددين 

مرتبطني بتنظيم القاعدة يف ال�شحراء اإىل اجلنوب.
وتزيد خماوف ال�شكان ب�شبب النق�شامات بني الف�شائل 
متى  اإىل  ب�شاأن  والغمو�س  ال��ك��ث��رية،  امل�شلحة  الليبية 
داع�س موجودة يف  ط��ردت  التي  ق��وات م�شراتة  �شتظل 

�شرت.

�سربات جوية
وتعود احلياة ببطء اإىل طبيعتها يف اأجزاء من املدينة، 
برغم اأن �شعارات التنظيم ال�شوداء ل تزال موجودة على 
بع�س املتاجر، ورغم اأن ال�شكان يعانون نق�س ال�شيولة 
احلال يف مناطق  مثلما هو  العامة،  وتدهور اخلدمات 

اأخرى من ليبيا.
لكن يف املناطق التي �شهدت اأ�شد املعارك، ل ترى الأ�شر 

اأماًل يذكر يف اإعادة بناء بيوتهم.
وتلقت �شرت، م�شقط راأ�س معمر القذايف، قرابة 500 
�شربة جوية اأمريكية يف الفرتة بني اأغ�شط�س ودي�شمرب 

من العام املا�شي.
كانا يف  اللذين  البحرية،  اجل��ي��زة  وح��ي  امل��ن��ار  ح��ي  ويف 
املطلة  املنازل  حتولت  �شرت،  اأحياء  اأف�شل  من  ال�شابق 
على مياه البحر املتو�شط الزرقاء اإىل اأكوام من املعادن 

واخلر�شانة.
كان  القذايف  اإن  قيل  ابتدائية مت�شررة،  وتقف مدر�شة 

يرتادها، مهجورة الآن.
الركام  ب��ني  وج���دت  عظمية  هياكل  اإن  ���ش��ك��ان:  وي��ق��ول 

ي�شيطر  اأن  املمكن  غري  من  اأن��ه  واأ�شاف  ال�شحراء.  يف 
من  خماطر  هناك  لكن  املدينة،  على  جم��دًدا  التنظيم 

التعر�س لهجمات.

غياب الدعم
العام  �شرت  داع�س يف  ق��ادت احلملة �شد  التي  ال��ق��وات، 
الأمم  من  املدعومة  للحكومة  ا�شمًيا  موالية  املا�شي، 
التي متثل  �شرت،  الغرب من  اإىل  املتحدة يف طرابل�س، 

حالًيا احلد ال�شرقي لنطاق �شيطرتها.
وفيما بعد ذلك، ت�شيطر قوات موالية للجي�س الوطني 
ب��زع��ام��ة خليفة ح��ف��رت، ع��ل��ى م��راف��ئ نفطية  ال��ل��ي��ب��ي، 
حممد  لكن  احل��م��ل��ة.  اأث��ن��اء  عليها  ال�شيطرة  ان��ت��زع��ت 
اإن  امل��ت��ح��دث الع�شكري م��ن م�����ش��رات��ة، ق��ال  ال��غ�����ش��ري، 

اجلانبني ل ين�شقان فيما بينهما حالًيا.
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عربي ودويل
تون�س: التمديد يف حالة الطوارئ ملّدة ثالثة اأ�سهر

•• الفجر – تون�س - خا�س
قّرر الرئي�س التون�شي الباجي قائد ال�شب�شي التمديد 
مل��ّدة ثالثة  ال��ب��الد  ال��ط��وارئ يف كامل ت��راب  يف حالة 
خالل  اجل��اري،  نوفمرب   12 اليوم  من  ابتداء  اأ�شهر 
جمل�س  اجتماع  على  قرطاج،  بق�شر  اجلمعة  ا�شرافه 

الأمن القومي. 
الرئا�شة  عن  �شادر  ب��الغ  وف��ق  الجتماع،  وا�شتعر�س 
واقليميا  داخليا  الأمنية  لالأو�شاع  تقييما  التون�شية، 
ودوليا، اإ�شافة اإىل النتائج الأولّية لتطّور ن�شاط عدد 
يف  ادراج��ه��ا  اإث��ر  احليوّية  القت�شادية  املوؤ�ش�شات  من 

منظومة تاأمني مواقع الإنتاج.
الأمنّية  الأح�����داث  متابعة  الج��ت��م��اع  خ���الل  مّت  ك��م��ا 
ال�شرعّية  وال��ه��ج��رة غ��ري  ال��ع��ن��ف  ب��ظ��اه��رة  امل��ت��ع��ّل��ق��ة 
والج��������راءات امل��ت��خ��ذة مل��ك��اف��ح��ت��ه��ا واحل�����ّد م��ن��ه��ا، مع 
لأمن  الوطنية  ال�شرتاتيجية  م�شروع  على  امل�شادقة 

احلدود التون�شية.
اأهمّية  الجتماع على  التون�شي خالل  الرئي�س  و�شّدد 
الأمن  ���ش��م��ان  ع��ل��ى  ال���دول���ة  اأج���ه���زة  ك��اف��ة  ت�شهر  اأن 
كجزء  للمواطنني  الجتماعي  والأم���ن  الق��ت�����ش��ادي 
رئي�شي من منظومة الأمن الوطني ال�شامل، وكعامل 

معّزز لكافة اأ�شكال الأمن، وفق ذات البالغ.

م�ستبه بهم يف فرن�سا يواجهون تهما بالإرهاب 
•• باري�س-رويرتز:

قال م�شدر ق�شائي ام�س اإنه يجري التحقيق ر�شميا مع ثمانية م�شتبه بهم بعد القب�س 
عليهم يف مداهمات م�شرتكة مع ال�شلطات ال�شوي�شرية ملكافحة الإرهاب.

وامل�شتبه بهم �شمن ع�شرة اأ�شخا�س اعتقلتهم ال�شرطة الفرن�شية وال�شوي�شرية يف ال�شابع 
ال�شبان  م��ن  جمموعة  ب�شاأن  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  دام  حتقيق  بعد  ال��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب  م��ن 

املت�شددين يعتقد اأنهم حتولوا اإىل التطرف على يد اإمام �شوي�شري من بني املعتقلني.
وبعد العتقالت قال جريار كولوم وزير الداخلية الفرن�شي لنواب بالربملان اإنه من املعتقد 

اأن املجموعة كانت تخطط لهجمات اإل اأنها مل حتدد بعد اأهدافا معينة.
التحقيق معهم  الذين يجري  الثمانية  امل�شتبه بهم  �شبعة من  اإن  الق�شائي  امل�شدر  وقال 
�شيظلون قيد الحتجاز. ومت الإفراج عن �شخ�س تا�شع كان األقي القب�س عليه يف العملية 

الفرن�شية دون توجيه تهمة له.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
   �سّوت بو�س االأب لهيالري كلينتون، وف�سل بو�س 
ينتقد  كالهما  ولكن  االأبي�س،  الت�سويت  االبــن 
بو�س،  دبليو  جورج  القوة.  بنف�س  ترامب  دونالد 
-2001( املتحدة  لــلــواليــات   43 ـــ  ال الرئي�س 

 41 الــرقــم  ــــده  وال يــحــمــل  حــني  يف   ،)2009
نف�سه  و�سف  حد  اىل  و�سل   ،)1993-1989(
الذع  هجوم  ــري..  االأخ اجلمهوري  الرئي�س  باأنه 
على ال�ساغل احلايل للبيت االبي�س الذي ال يفهم 

يف الرئا�سة.

كل ما يكرهه ال بو�س
�شيربزها،  الن����ت����ق����ادات  ه����ذه     
عاما،  و71   93 والب������ن،  الأب 
نوفمرب   14 ي�����ش��در يف  ك��ت��اب  يف 
ان  ان  ����ش���ي  ون�������ش���رت  اجل���������اري، 
اآخ�����ر  م���ق���ت���ط���ف���ات���ه. يف  ب���ع�������س 
اجل�����م�����ه�����وري�����ني، م������ن ت����األ����ي����ف 
امل����وؤرخ م���ارك اأوب���دغ���روف، يديل 
ال�شابقان  اجلمهوريان  الرئي�شان 
وا�شح  م�شعى  يف  باعرتافاتهما، 
ملحو ال�شداع والعالقات العا�شفة 
تربطهما يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اح��ي��ان��ا 

املا�شي.
   وي���رى م���ارك اأوب����دغ����روف، ان 
دون�����ال�����د ت����رام����ب مي���ّث���ل ك����ل ما 
يخ�شيان  فهما  ب��و���س.  ال  يكرهه 
يف  املدمرة  توجهاته  تنال  اأن  من 
م��ن احل���زب اجلمهوري  ال��ن��ه��اي��ة 
�شاعدا على  اأنهما  الذي يعتقدان 
و�شف  الب،  ب��و���س  ج���ورج  بنائه. 
ون�شب  ب�املتفاخر،  ترامب  دونالد 
كان  عندما  نرج�شية  ميول  اليه 
قال   ،2016 م��اي��و  يف  مر�شحا. 
اأعرف  اأح��ب��ه، ل  اأن���ا ل  ل��ل��م��وؤرخ: 
ال��ك��ث��ري ع���ن���ه، ل��ك��ن��ن��ي اأع���ل���م اأن���ه 
جدا  متحم�شا  ول�����ش��ت  م��ت��ف��اخ��ر. 

لفكرة اأن ي�شبح قائدا.
الأن����ا، ولي�س  داف��ع��ه  ان  واأ����ش���اف 

خدمة ال�شالح العام.
تناول  يتجنب  ل  ال����ذي  اب��ن��ه،     
للجدل،  امل���ث���رية  ال��رئ��ا���ش��ة  ه����ذه 
يظهر �شكوكا مماثلة حول قدرات 
دون���ال���د ت���رام���ب، ال����ذي مل يكن 
من  ا�شتفاد  وقد  انتخابه.  يتوقع 
ل�شتعادة  حم����اول����ة  يف  ال���ك���ت���اب 
�شبيل  ع��ل��ى  وي����وؤك����د،  ع���ذري���ت���ه. 
اأن���ه مل ي��ك��ن دم��ي��ة نائبه،  امل��ث��ال، 
ديك ت�شيني، ودونالد رام�شفيلد، 
قرار  اتخذ  ال��دف��اع، عندما  وزي��ر 
2003. وقال  ال��ع��راق ع��ام  غ��زو 
اإىل  دبلوما�شية  غ��ري  بلغة  ذل���ك 
ح��د م���ا، م��وؤك��دا اأن ال��رج��ل��ني مل 

يتخذا قراًرا واحًدا.

بيان م�سرتك
بو�س �شدور  تنتظر عائلة      مل 
ال����ك����ت����اب ل����ت����ن����اأى ب��ن��ف�����ش��ه��ا عن 
ومعظم  اجل���م���ه���وري.  ال��رئ��ي�����س 

 ،1981 ع�����ام  ول����دت����ا  ال������ت������واأم، 
مبنا�شبة  ترويجية  بجولة  اأي�شا 
�شدور كتابهما، “�شقيقات اأول”. 
اأكتوبر  اأواخ��������ر  يف  ن�����ش��ر  ك���ت���اب 
فيه  مت��ج��دان  بال�شرورة،  ال���ذي، 
والدهما. وقد �شخر املوؤلف ريت�س 
ناري  ذل��ك يف عمود  بنيامني من 
ن�شر يف �شحيفة وا�شنطن بو�شت 
لي�س  بو�س  دبليو  “جورج  بعنوان 
امل��ق��اوم��ة.. ان��ه ج��زء مم��ن جلبوا 

لنا ترامب ».
    ميكننا اأن نت�شور ب�شهولة جورج 
دبليو بو�س وهو يرفع نخبه كلما 
ترامب  دون���ال���د  ���ش��ع��ب��ي��ة  ازدادت 
التك�شان يعترب  انهيارا. فقد كان 
م���ن ق��ب��ل ال��ك��ث��ريي��ن ح��ت��ى الآن، 
تاريخ  يف  الأ����ش���واأ  “الرئي�س  اأن���ه 
�شعود  ومنذ  املتحدة”.  الوليات 
ال�شلطة،  اإىل  ت���رام���ب  دون����ال����د 
هذا  ت�شليمه  يف  ي��اأم��ل  اأن  ميكنه 

اللقب الثقيل باأق�شى �شرعة.

اأوبدغروف  احل���وارات م��ع م��ارك 
تعود لأكرث من عام، اأي يف خ�شم 
احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة. وق���د وقف 
منا�شبات  يف  واب���ن���ه  الأب  ب��و���س 
مل  لكنهما  الرئي�س،  �شد  عديدة 

يذكراه بال�شم.
ال�������ش���غ���ب يف  اأع������م������ال      وب����ع����د 
املثال،  �شبيل  على  �شارلوت�شفيل 
ويف خ�����ش��م اجل����دل ال����ذي اأث����اره 
و�شع  ال������ذي  ت�����رام�����ب،  دون�����ال�����د 
م�شلحني،  مي��ي��ن��ي��ني  م��ت��ط��رف��ني 
قدم  على  للعن�شرية  ومناه�شني 
اجلرمية،  ماأ�شاوية  رغم  امل�شاواة 
فيه  �شددا  م�شرتكا  بيانا  اأ���ش��درا 
العن�شرية  رف�����س  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
والكراهية  ال�����ش��ام��ي��ة  وم����ع����اداة 

بجميع اأ�شكالها.

ال��ع��راق، واح��دة من اأك��رب اأخطاء 
التاري����خ  يف  اخلارجي�����ة  ال�شيا�شة 

الأمريكي.
اأح����د ي��ج��ب ان ي��ن��خ��دع: يف     ل 
ي�شعى  ت��رام��ب،  لدونالد  انتقاده 
�شيء  ك��ل  قبل  بو�س  دبليو  ج��ورج 
اخلا�شة.  ����ش���ورت���ه  ت��ل��م��ي��ع  اإىل 
املا�شي �شيف  وقد كان يف مار�س 
برنامج جيمي كيمل على قناة اأي 
ب��ي ���ش��ي، خ��الل ال��رتوي��ج لكتابه 

حول قدامى املحاربني. 
وم����رة اأخ�����رى، ق���دم ن��ف�����ش��ه كجد 
امل���الح���ظ���ات  م�������ش���اع���ف���ا  ودود، 
موؤكدا  وال���ف���ك���اه���ي���ة،  ال�������ش���اخ���رة 
اأن���ه م��ن ال�����ش��روري معرفة كيف 

ت�شخر من نف�شك. 
   م��ن ج��ه��ة اخ����رى، ت��ق��وم ابنتاه 

»ال�سلطة ادمان«
نيويورك  ن��ق��ل��ت��ه  م���ا  وح�����ش��ب     
يوم  اأي�����ش��ا،  فانه هم�س  م��غ��ازي��ن، 
الذي  ت���رام���ب،  دون���ال���د  تن�شيب 
“غريب  خ���ط���اب���ه  اأن  ح�������ش���ره، 
و�شاعة  لح����ق،  وق����ت  يف  حقا”. 
احلايل  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ك��ان 
لو�شائل  وكراهيته  ع���داءه  يبدي 
ب�  بانتظام  ينعتها  التي  الإع���الم، 
جورج  عك�س  الكاذبة”،  “الأخبار 
اإطالق  خ��الل  من  الهجوم  بو�س 
ن����داءات ق��وي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن حرية 

ال�شحافة. 
ويف فرباير، قال ل� “ان بي �شي”: 
الإع������الم  و����ش���ائ���ل  اأن  “اأعتقد 
���ش��روري��ة ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، وهي 
�����ش����روري����ة ل��ل��ن��ا���س م��ث��ل��ي حتى 

   ويف 19 اأكتوبر، ندد جورج دبليو 
بو�س يف موؤمتر عقد يف نيويورك 
ب��ع��ودة الأف���ك���ار الن��ع��زال��ي��ة. مرة 
ترامب.  ا���ش��م  ذك����ر  دون  اأخ�����رى 

ولكن الق�شد كان وا�شحا.
“ان مناق�شاتنا تتدهور يف   وقال 
و”يبدو  مبالية”.  ل  ق�شوة  ظل 
وتبدو  ي��ن��ت�����ش��ر..  ال��ت��ع�����ش��ب  اأن 
حواراتنا ال�شيا�شية اأكرث انخراطا 
والتوظيف  امل��وؤام��رة  نظريات  يف 

والتالعب”.
دبليو بو�س جمددا  واأك���د ج��ورج   
اىل  ان����ح����رف����ت  ال���ق���وم���ي���ة  اأن” 

العرقية “، م�شددا:”
التي  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ن�شينا  ل��ق��د   
ج�����اءت ب��ه��ا ال���ه���ج���رة دائ���م���ا اإىل 

اأمريكا«.

روؤ������ش�����اء ����ش���اب���ق���ون اآخ��������رون عن 
العادة  ج��رت  اأن��ه  رغ��م  حتفظهم، 
بان ميتنعوا عن انتقاد خلفائهم، 
اأوباما  ب����اراك  ك��ان��ت ح���ال  وت��ل��ك 

على وجه اخل�شو�س.

ال�سخرية من اأنف�سهم
اأث��ار كتاب     وحتى قبل �شدوره، 
م��ارك اأوب��دغ��روف رد فعل البيت 

الأبي�س.
عن  ان”  ان  “�شي  �شبكة  ونقلت   
قوله  البي�س  البيت  يف  م�شوؤول 
اإذا كان باإمكان مر�شح واحد  انه: 
�شيا�شي،  ح����زب  ه����دم  ل��ل��رئ��ا���ش��ة 
فذلك يك�شف بقوة حقيقة الإرث 
الرئي�شان،  خّلفها  التي  والرتكة 
وي�������ب�������داأ ه��������ذا م������ع احل����������رب يف 

ي��ح��ا���ش��ب��وا امل�����ش��وؤول��ني. مي��ك��ن اأن 
تتحول ال�شلطة اىل ادمان وتتاكل، 
ومن املهم جدا اأن حتا�شب و�شائل 
الإعالم الذين ي�شيوؤون ا�شتخدام 

ال�شلطة«. 
وكان ذلك مبنا�شبة �شدور كتابه 
ولوحات  ن�شو�شا  ت�شمن  ال���ذي 

عن قدامى املحاربني.
    و���ش��ب��ق ان رف�����س ج���ورج بو�س 
يكون  اأن   ،1992 ع�����ام  الأب، 
�شمن  ال��ن��ي��وي��ورك��ي  امل���ل���ي���اردي���ر 

قائمته النتخابية.
 وك�����ان اب���ن���ه الآخ�������ر، ج���ي���ب، قد 
�شارك العام املا�شي يف النتخابات 
الظهور  حم�������اول  ال���ت���م���ه���ي���دي���ة 
ومناه�س  م���ن���اق�������س  ك���م���ر����ش���ح 
ك���م���ا تخلى  ب���ام���ت���ي���از.  ل����رتام����ب 

غالف الكتاب

ال بو�س يف حملة �شد ترامب

 اعرتافات الرئي�سان حماولة مك�سوفة ملحو 
العالقات العا�سفة التي كانت تربطهما يف املا�سي

 يف انتقاده لدونالد ترامب، ي�سعى جورج دبليو 
بو�س قب�ل كل �س��يء اإىل تلميع �سورت�ه اخلا�س�ة

انتهى عهد حتفظ الروؤ�شاء ال�شابقني

ابنتا بو�س يف حملة موازية لتبيي�س وجه الب مارك اأوبدغروف  موؤلف الكتاب

ترامب يج�شد كل ما يكرهه بو�س الب والبن

منذ �سعود ترامب اإىل ال�سلطة ياأمل بو�س االبن يف ت�سليمه لقب اأ�سواأ رئي�س الذي يثقل كاهله
الأب:  ب��و���س 
ت������رام������ب 
ن���رج�������س���ي 
وم���ت���ف���اخ���ر 
»الأنا«  دافعه 
خدمة  ولي�س 
العام ال�سالح 

يف »الرئي�س اجلمهوري االأخري«:

عندما ي�سعى بو�س البن اإىل ا�ستعادة عذريته...!
البيت االأبي�س: هدم ترامب للحزب اجلمهوري يك�سف حقيقة االإرث والرتكة التي خّلفها الرئي�سان
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عربي ودويل
ترامب: عالقتي مبريكل »ممتازة« كوريا ال�سمالية تنتقد جولة ترامب الآ�سيوية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

“اإن عالقته  ت��رام��ب  الأم���ري���ك���ي، دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
واتهم  “ممتازة«.  م��ريك��ل  اأجن��ي��ال  الأمل��ان��ي��ة  بامل�شت�شارة 
عن  احلديث  باإهمال  الإع��الم  و�شائل  الأمريكي،  الرئي�س 
عالقته اجليدة بكل زعماء الدول. وخالل رحلته اجلوية 
هانوي،  الفيتنامية  العا�شمة  اإىل  متجهاً  ال�شبت  ام�����س 
م�شافحة  رف�س  بتعمد  اإل��ي��ه  اتهامه  ع��ن  ت��رام��ب  حت��دث 
وقال  الأبي�س.  البيت  اإىل  الأخ��رية  زيارتها  اأثناء  مريكل 
“قبل ذل��ك، كنت م��ع مريكل ف��رتًة م��ن الوقت،  ت��رام��ب: 
مل  لكنني  �شافحها،  �شافحها  اأح��ده��م:  ن��ادى  ذل��ك  وبعد 

اأن املو�شوع جرت املبالغة فيه  وتابع ترامب  اأ�شمع ذلك”، 
بعد ذلك. جاء ذلك، عندما �شاأله اأحد ال�شحافيني عما اإذا 
كانت لديه عالقة جيدة ب�شكل خا�س مع قادة م�شتبدين، 
جيدة،  عالقة  له  اأن  واأ�شاف  اآخرين،  ومع  ترامب:  فقال 
حرفياً، مع كل زعيم دولة موجود يف قمة منتدى التعاون 
القت�شادي لدول اآ�شيا واملحيط الهادي اآبيك. لكن ترامب 
مل يكن يعرف على وجه الدقة عدد امل�شاركني يف قمة اآبيك، 
املنتدى  بينما ي�شم   18؟”،  اأو   15 “ كانوا  اإنهم:  فقال 
فالدميري  الرو�شي  بالرئي�س  عالقته  وع��ن  ع�شواً.   21
بوتني، قال ترامب “اإن عالقته ال�شخ�شية ببوتني ممتازة، 

لكن العالقات بني الوليات املتحدة ورو�شيا �شيئة«.

•• مدريد-اأ ف ب:

ت�شهد بر�شلونة يوما جديدا من تظاهرات تاأييد للقادة النف�شاليني 
الرئي�شة النف�شالية للربملان  املوقوفني، غداة الفراج بكفالة عن 

الكاتالوين كارمي فوركاديل.
ودعا النف�شاليون الذين يحاولون موا�شلة التعبئة، اىل الحتجاج 

يف بر�شلونة اعتبارا من ال�شاعة 17،00 )16،00 ت غ(.
املحافظة  وياأملون يف  قادتهم  بالفراج عن  النف�شاليون  ويطالب 
على الزخم نف�شه الذي �شجل يف عيد كاتالونيا يف 11 اأيلول �شبتمرب 

الذي ي�شارك فيه منذ 2012 مئات الآلف من ال�شخا�س.
بعدما  ح��رة  “التمرد”  بتهمة  املالحقة  ال��ربمل��ان  رئي�شة  و�شتبقى 

تعهدت احرتام “الطار الد�شتوري«.
بر�س  فران�س  لوكالة  ال�شبانية  الداخلية  وزارة  با�شم  ناطق  وق��ال 
بينما عر�شت حمطات تلفزيون  “خرجت”،  اجلمعة ان فوركاديل 

ا�شبانية لقطات ل�شيارة ر�شمية تابعة لربملان كاتالونيا تغادر باحة 
ام�شت  حيث  م��دري��د  م��ن  ب��ال��ق��رب  ميكو  ال��ك��ال  يف  الن�شاء  �شجن 

ليلتها.
وبلغت قيمة الكفالة التي حددت لالفراج عن فوركاديل 150 الف 
يورو اي اكرب ب�شت مرات من تلك البالغة 25 الف يورو لالفراج 

عن خم�شة برملانيني اآخرين.
ب�شحب جواز  تق�شي  التي  الق�شائية  للمراقبة  وتخ�شع فوركاديل 
�شفرها ومنعها من مغادرة الرا�شي واجبارها على املثول امام قا�س 

مرة كل ا�شبوع.
من جهته، يقيم رئي�س كاتالونيا املقال كارلي�س بوت�شيمون حاليا يف 
بلجيكا مع اربعة من الوزراء ال�شابقني يف حكومته، بانتظار ان ينظر 

الق�شاء البلجيكي يف مذكرة توقيف بحقهم �شدرت عن ا�شبانيا.
ان  اجلمعة  الأول  ام�س  الن�شان  حلقوق  الأوروب��ي��ة  املحكمة  اك��دت 
اربعة طلبات كاتالونية قدمت اليها �شد ا�شبانيا. و�شتدر�س املحكمة 

لتبت يف  الآن  الطلبات  لها هذه  �شرتا�شبورغ مقرا  تتخذ من  التي 
�شالحيتها. واو�شحت املحكمة ان احد هذه الطلبات تلقته يف 18 
ت�شرين الأول اكتوبر و�شدر عن فوركاديل ووقعه اي�شا بوت�شيمون 

مع ع�شرات الربملانيني الآخرين.
وا�شتمع الق�شاء اخلمي�س لفوركاديل وخم�شة برملانيني كاتالونيني 
بعد  اأم��وال  التحقيق يف مترد وع�شيان واختال�س  اط��ار  اآخرين يف 

اعالن ا�شتقالل برملان كاتالونيا يف 27 ت�شرين الأول اكتوبر.
ومتكن الربملانيون بذلك من الفالت من التوقيف خالفا لثمانية 
ورئي�شي  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة  الن��ف�����ش��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  يف  ���ش��اب��ق��ني  وزراء 
العا�شمة  من  بالقرب  جميعا  م�شجونني  انف�شاليتني  منظمتني 

ال�شبانية.
ت�شويت  ب��ط��اق��ات  اح�شت  النف�شالية  ف��ورك��ادي��ل  ك��ارم��ي  وك��ان��ت 
النواب بعد اقرتاعهم على النف�شال يف 27 ت�شرين الأول اكتوبر، 

وبلغ �شبعني من ا�شل 135.

••مو�صكو-وكاالت:

ن����ف����ى م����ت����ح����دث ب����ا�����ش����م ق����اع����دة 
اأفراد  حميميم، التي يرابط فيها 
من �شالح اجلو الرو�شي يف مدينة 
تعر�س  �شوريا،  �شرقي  الالذقية 
ع�شكري  رت����ل  اأو  رو�������س،  ج���ن���ود 

رو�شي، لتفجري ب�شيارة مفخخة.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ن���وف���و����ش���ت���ي عن 
ال�شبت،  ام�س  ت�شُمه  مل  ُمتحدث 
اأو  الرو�شية،  اجلوية  “القوات  اأن 
قافلة النقل يف حمافظة الالذقية 
لأي هجوم  تتعر�س  ال�شورية، مل 
على القاعدة اجلوية الرو�شية، يف 

حميميم .
املعار�شة  يف  م���������ش����ادر  وك�����ان�����ت 
ال�شورية قالت اإن: �شيارة مفخخة 
م��رك��ون��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق يف قرية 
ب�شتان البا�شا جنوب �شرق مدينة 
لآليات  رتاًل  ا�شتهدفت  الالذقية، 
مغادرتها  بعد  رو���ش��ي��ة،  ع�شكرية 
ب����ع����د ظهر  ق�����اع�����دة ح���م���ي���م���ي���م، 
يتعر�س  تفجري  اأول  يف  اجلمعة، 
له رتل ع�شكري رو�شي يف �شوريا، 

وقرب القاعدة الع�شكرية.
واأكدت امل�شادر: “�شقوط عدد من 

التفجري،  يف  واجل���رح���ى  ال��ق��ت��ل��ى 
واح���رتاق ع��دد م��ن الآل��ي��ات التي 
ح�شول  بعد  ببع�شها  ا�شطدمت 
اجلرحى  ون��ق�����������������ل  ال��ت��ف��ج��ي�����������������������ر، 
يع������رف  مل  ال����ذي����ن  وال���ق���ت���ل���ى 
حميميم  ق���اع���دة  اإىل  ع����دده����م، 

الع�شكرية«.
تدعم  الرو�شية  ال��ق��وات  اأن  ُيذكر 
امل��ع��ارك �شد  ال�شورية يف  ال��ق��وات 
ف�شائل املعار�شة، وتنظيم داع�س.

اىل ذلك، اأعلن الكرملني اأم�س ان 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

ال�شكوك ح��ول عقد  اأي��ام من  بعد 
اجتماع.

الرئي�شني  ان  ال��ك��رم��ل��ني  وق�����ال 
�شوريا  ���ش��ي��ادة  ال��ت��زام��ه��م��ا  اك�����دا 
وا���ش��ت��ق��الل��ه��ا ووح���دت���ه���ا ووح����دة 
وحثا  العلماين  وطابعها  ارا�شيها 
امل�شاركة  على  املتحاربة  الط��راف 
الأمم  برعاية  �شالم  حمادثات  يف 

املتحدة يف جنيف.
للرئي�شني  امل�شرتك  البيان  وعرب 
ح�شول  منع  جلهود  الرتياح  عن 
ح������وادث ب���ني ق�����وات ب��ل��دي��ه��م��ا يف 

ونظريه الرو�شي فالدميري بوتني 
اتفقا يف بيان م�شرتك على هام�س 
قمة اآ�شيا-املحيط الهادئ، على ان 

ل حل ع�شكريا للنزاع يف �شوريا.
موقعه  ع���ل���ى  ال���ك���رم���ل���ني  وذك������ر 
اتفقا  الرئي�شني  ان  الل��ك��رتوين 
له  لي�س  �شوريا  النزاع يف  ان  على 
ت�شميمهما  واك���دا  ع�شكري،  ح��ل 
ع�����ل�����ى دح����������ر ت����ن����ظ����ي����م داع�����������س  

املتطرف.
كلمات  ب�شع  ال��رئ��ي�����ش��ان  وت���ب���ادل 
بفيتنام  دانانغ  قمة  يف  وت�شافحا 

زيادة  املتحدة  المم  يف  الع�شاء 
الحتياجات  لتلبية  ا���ش��ه��ام��ات��ه��ا 

الن�شانية يف ال�شهر القادمة«.
يف  ق�شف  عمليات  رو���ش��ي��ا  وتنفذ 
�شوريا منذ 2015 دعما للرئي�س 

ب�شار ال�شد.
 هذا وا�شتهدفت غوا�شات رو�شية 
مواقع لتنظيم داع�س الإرهابي يف 
كروز  �شواريخ  با�شتخدام  �شوريا 
املعروفة  امل��دى  البعيدة  اجل��وال��ة 
با�شم كاليرب، ح�شبما اأوردت وكالة 

“�شبوتنيك” ام�س ال�شبت.
و�شفن  غ�����وا������ش�����ات  واأط�����ل�����ق�����ت 
�شاروخ   100 الرو�شي  الأ�شطول 
التنظيم يف  م��واق��ع  ع��ل��ى  ك��ال��ي��رب 

�شوريا حتى الآن.
�شقطت  التي  الأوىل  امل��رة  وكانت 
فيها �شواريخ كاليرب على مواقع 
اأكتوبر  م���ن  ال�����ش��اب��ع  يف  داع�������س 
2015، فيما كانت املرة الأخرية 
داع�س  مواقع  فيها  تعر�شت  التي 
حتى  كاليرب  ب�����ش��واري��خ  للق�شف 
اأكتوبر  م����ن  اخل���ام�������س  يف  الآن 
عندما   2017 الأول(  )ت�شرين 
اأط���ل���ق���ت غ���وا����ش���ة ك���ول���ب���ي���ن���و 6 

�شواريخ. 

ب��احل��اق هزائم  �شمح  ���ش��وري��ا مم��ا 
م���ت���زاي���دة ب��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س  على 
القليلة  الأ�����ش����ه����ر  يف  الأر�����������س 

املا�شية.
ال��رو���ش��ي موؤخرا  وات��ه��م اجل��ي�����س 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ب��اأن��ه��ا تتظاهر 
يف  داع�����س  تنظيم  مبحاربة  فقط 
املدعوم  الهجوم  وبعرقلة  العراق 

من رو�شيا يف �شرق �شوريا.
ناق�شا  الرئي�شني  ان  البيان  وق��ال 
الن�شانية  املعاناة  خف�س  �شرورة 
الدول  ون��ا���ش��دا جميع  ���ش��وري��ا،  يف 

ثالث حامالت طائرات
 اأمريكية ت�سارك يف مناورات 

•• �صيول-اأ ف ب:

ان�شمت �شفن حربية كورية جنوبية اىل ثالث حامالت طائرات امريكية 
يف مناورات �شخمة وعر�س للقوة موجه �شد كوريا ال�شمالية التي هيمن 
دونالد  المريكي  الرئي�س  بها  يقوم  التي  اجلولة  على  النووي  برناجمها 

ترامب يف اآ�شيا.
اأربعة ايام يف غرب املحيط الهادئ ت�شمل  واملناورات البحرية التي ت�شتمر 
ث��الث حامالت طائرات -رون��ال��د ريغن ونيمتز وث��ي��ودور روزف��ل��ت- و�شبع 
الدفاع  وزارة  بح�شب  م��دم��رات،  ث��الث  بينها  جنوبية  كورية  حربية  �شفن 

الكورية اجلنوبية.
منذ  املنطقة  فيها ثالث حامالت طائرات يف  ت�شارك  مناورات  اأول  وه��ذه 

عقد.
�شد  ال��ردع  تعزيز  اىل  تهدف  “املناورات  ان  ال���وزارة  با�شم  متحدث  وق��ال 
التهديدات النووية وال�شاروخية لكوريا ال�شمالية واإظهار جهوزيتنا ل�شد 

اي حتركات ا�شتفزازية من ال�شمال«.
وغالبا ما تدين كوريا ال�شمالية مثل تلك املناورات وت�شفها بالتمارين على 

غزوها واحيانا ترد باإجراء مناوراتها الع�شكرية اأو بتجارب �شاروخية.
ومراقبة  جوية  دفاعية  مب��ن��اورات  الم��ريك��ي��ة  احلربية  ال�شفن  و�شتقوم 
البحر وتدريبات على الدفاعات اجلوية واملراقبة البحرية والقتال اجلوي 

الدفاعي وعمليات اخرى، بح�شب البحرية المريكية.
و�شيول وبكني هذه  ترامب اىل طوكيو  زي��ارات  اعقاب  امل��ن��اورات يف  وتاأتي 
لبيونغ  ال��ن��ووي  التهديد  مواجهة  م�شاألة  عليها  هيمنت  والتي  ال�شبوع، 
يانغ. ويف قمة يف �شيول، اتفق ترامب ونظريه الكوري اجلنوبي مون جاي-
�شبه  حميط  يف  املنت�شرة  المريكية  الع�شكرية  القطع  عدد  زي��ادة  على  ان 

اجلزيرة الكورية لتعزيز ال�شغط على ال�شمال.
ويف كلمة امام الربملان الكوري اجلنوبي حذر ترامب كوريا ال�شمالية من 
�شوء تقدير قوة الوليات املتحدة، عار�شا يف الوقت نف�شه على الرئي�س كيم 

جونغ-اون م�شتقبال اف�شل اإذا ما تخلى عن برناجمه النووي.
وكان  ال�شاد�شة  النووية  بتجربتها  العام  قامت هذا  التي  ال�شمالية  وكوريا 
القليلة  ال�شهر  يف  ال�شواريخ  ع�شرات  اأطلقت  الط���الق،  على  لها  الك��رب 

املا�شية -- جميعها ردا على جمموعات جديدة من العقوبات الدولية.
وحلق �شاروخان منها فوق اليابان، حليف الوليات املتحدة، وقالت بيونغ 
�شاروخ  على  ن��ووي  حربي  راأ���س  تركيب  تكنولوجيا  الن  متتلك  انها  يانغ 

ميكن ان ي�شل الرا�شي المريكية.

حتذير اأمريكي من تبعات 
دولية لأزمة فنزويال 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

تاأمل الوليات باأن ميهد اجتماع الأ�شبوع القادم ب�شاأن فنزويال يف الأمم 
املتحدة الطريق اأمام حترك دويل ملنع حتول الأزمة يف البالد اإىل تهديد 

اأمني، وفقا لبيان اأمريكي اأُر�شل ام�س الأول اجلمعة اإىل جمل�س الأمن.
الجتماع  هايلي  نيكي  املتحدة  الأمم  لدى  وا�شنطن  و�شترتاأ�س مندوبة 
غري الر�شمي الذي يعقد غدا الثنني يف وقت باتت فنزويال، التي تعاين 

من اأزمة �شيا�شية واقت�شادية، على حافة التخلف عن ت�شديد ديونها.
ح�شلت  وثيقة  يف  الدولية  املنظمة  لدى  املتحدة  الوليات  بعثة  واأف��ادت 
وكالة فران�س بر�س على ن�شخة منها اأن املجتمع الدويل يحتاج اإىل العمل 
فنزويال  يف  الإن�شانية  وتداعياتها  الأزم���ة  مع  للتعاطي  جماعي  ب�شكل 
والأمن  لل�شلم  تهديد  اإىل  وي��ت��ط��ور  ال��و���ش��ع  ي�شوء  اأن  قبل  وخ��ارج��ه��ا 

الدوليني.
ودخلت فنزويال يف حالة من ال�شطرابات منذ اأ�شفرت تظاهرات خرجت 
�شد احلكومة يف ني�شان ابريل عن مقتل اأكرث من مئة �شخ�س وت�شببت 

يف نق�س اإ�شايف يف الغذاء والدواء.
ويوم اجلمعة، بدت البالد تتجه نحو عجز ر�شمي عن ت�شديد ديونها التي 

تبلغ قيمتها 150 مليار دولر.
واأ�شارت الوثيقة الأمريكية اإىل اأنه على مدى الأ�شهر ال�شتة املا�شية، فر 

اأكرث من 500 األف فنزويلي اإىل كولومبيا ودول اأخرى يف املنطقة.
باتوا عر�شة  الذين  الفنزويليني  ا�شتقبال  اجل��وار جاهدة  دول  وحت��اول 

لتهريب الب�شر وال�شتغالل اجلن�شي، وفقا للوثيقة.
يرجح  النهيار،  يف  الفنزويلي  القت�شاد  ي�شتمر  وق��ت  يف  اأن��ه  واأ�شافت 
اأن يزداد الو�شع �شوءا خا�شة واأن البالد تواجه خطر العجز عن �شداد 

ديونها.
اأمني عام منظمة الدول الأمريكية لوي�س  اإفادة  اإىل  و�شي�شتمع املجل�س 

املاغرو، املعار�س حلكومة الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو.
و�شيلقي رئي�س املفو�شية العليا حلقوق الإن�شان زيد رعد احل�شني كلمة 
كذلك اأمام الجتماع اإىل جانب املحامي خوليو هرنيكيز، من�شق منظمة 
كاريتا�س  جمموعة  من  دونيلي  وجوزيف  الإن�شان  حلقوق  بينال  ف��ورو 

انرتنا�شونال الإغاثية.
تراأ�شت  بعدما  فنزويال  على  اهتمامه  تركيز  اإىل  املجل�س  هايلي  ودع��ت 

اجتماعا مغلقا للهيئة الأممية ب�شاأن الأزمة يف اأيار مايو.
 

اإىل  “عد  م�����ش��ي��ف��اً  حتريرها”، 
احلرب  النزاعات،  حلل  املحادثات 

تعني الدمار فقط«.
عمليات  ق����ي����ادة  اأع���ل���ن���ت  م���ي���دان���اً 
اإرهابي   13 مقتل  ال��دي��ن  ���ش��الح 
انتحاريني،   6 بينهم  داع�����س  م��ن 
يحتوي  للتنظيم  م��ق��ر  وت���دم���ري 
عملية  يف  ومتفجرات،  م��وؤن،  على 

ا�شتباقية غربي مدينة تكريت.
وق��������ال امل����ت����ح����دث ب����ا�����ش����م ق����ي����ادة 
وفق  الأ����ش���دي،  حممد  العمليات، 
“قوات  اإن  وكالة الأنباء العراقية، 
الدين  ���ش��الح  عمليات  ق��ي��ادة  م��ن 

اأ�شلحة  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ه���اج���م���ون���ا 
م�شوؤولني  اأع����ني  حت���ت  اأم��ري��ك��ي��ة 

اأمريكيني.
:”الكرد  اأن  ال�����ب�����ارزاين  وت����اب����ع 
موافقة  ان��ت��ظ��ار  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون  ل 
اجلميع على ال�شتقالل، لذا قمنا 
دميقراطية  بعملية  ب��ال���ش��ت��ف��ت��اء 
و���ش��ل��م��ي��ة، وه���ذا حقنا وق��م��ن��ا مبا 

كان �شحيحاً«.
�شفهية  ر���ش��ال��ة  ال���ب���ارزاين  ووج����ه 
“�شاعدناك  ق��ائ��اًل:  ال��ع��ب��ادي  اإىل 
املو�شل،  يف  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ك��ث��رياً 
من  متكنت  مل��ا  البي�شمركة  ول���ول 

احلرب  اإن:  قائاًل  واأرب��ي��ل،  بغداد، 
تعني الدمار فقط.

وقال البارزاين يف مقابلة مع �شبكة 
الأمريكية  الإخ��ب��اري��ة   »CNN«
ونقلها موقع قناة ال�شومرية نيوز، 
فقط،  ع�����ذراً  ك����ان  ال���ش��ت��ف��ت��اء  اإن 
وه������ذه ك���ان���ت خ���ط���ة ب����غ����داد حتى 
 : اأنهم  اإىل  لفتاً  ال�شتفتاء،  قبل 
طويل،  وق��ت  منذ  لذلك  ا�شتعدوا 
يف  العراقية  القوات  به  قامت  وما 

كرد�شتان، مل يكن مفاجئاً يل.
واأ�شاف اأن: ما فاجاأين هو اأن من 
بالإرهابيني  الأمريكيون  ي�شفهم 

••بغداد-وكاالت:

ال��وزراء العراقي حيدر  اأكد رئي�س 
ال���ع���ب���ادي ام�������س ال�����ش��ب��ت، اإج�����راء 
موعدها،  يف  ال��ع��ام��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
الإره����اب  اأن حم����اولت  اإىل  لف��ت��اً 

باءت ب�الف�شل.
و�شل العبادي اليوم، اإىل حمافظة 
الأو�شاع  على  ل��الط��الع  ك��رب��الء، 
انتهاء  ب��ع��د  واخل���دم���ي���ة  الأم���ن���ي���ة 
م��را���ش��م اإح���ي���اء اأرب��ع��ي��ن��ي��ة الإم����ام 

احل�شني التي انتهت اأم�س الأول.
وا���ش��ت��ه��ل ال���ع���ب���ادي و����ش���ول���ه اإىل 
العمل  ف�����رق  مب�������ش���ارك���ة  ك����رب����الء 
النفايات  لرفع  ال�شعبي  التطوعي 
الزيارة  انتهاء  بعد  ال�����ش��وارع،  م��ن 

الأربعينية.
مرا�شم  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  واأدى 
احل�شني  الإم�������ام  مل���رق���د  ال����زي����ارة 
عدد  م��ع  واجتمع  العبا�س  واأخ��ي��ه 

من كبار امل�شوؤولني يف كربالء.
ت�شريحات  يف  ال����ع����ب����ادي،  وق������ال 
عازمة  احل��ك��وم��ة  اإن  ���ش��ح��اف��ي��ة، 
العامة  الن��ت��خ��اب��ات  اإج�����راء  ع��ل��ى 
اأج��������واء ���ش��ل��ي��م��ة، ومت  امل��ق��ب��ل��ة يف 
تخ�شي�س اأموال كبرية لإجرائها، 
دخ��ول اجلي�س واحل�شد  ول يجوز 
وهناك  الن��ت��خ��اب��ات،  يف  ال�����ش��ع��ب��ي 
ال�شيا�شية يجب  العملية  عيوب يف 

اإ�شالحها.
ال��ع��راق��ي��ني جن���ح���وا يف  اأن  وذك�����ر 
حت��ري��ر امل��ن��اط��ق وت��وح��ي��د الوطن 

ومواجهة اأي تهديد، واأن حماولت 
الإرهاب باءت بالف�شل.

لي�شت  لل�شعودية  زيارتي  اإن  وق��ال 
جماملة، واإمنا للبدء بعمل حقيقي 
من اأجل �شيادة العراق، ولأول مرة 
تبعث ال�شعودية طائرات لزائريها 

ب�شكل مبا�شر للعراق.
خالل  ك��رب��الء  مدينة  وا�شتقبلت 
م��را���ش��م اإح���ي���اء اأرب��ع��ي��ن��ي��ة الإم����ام 
احل�������ش���ني م����الي����ني ال���ع���راق���ي���ني 
لبنان  م����ن  والأج�����ان�����ب  وال����ع����رب 
والكويت و�شوريا والبحرين واإيران 
واملغرتبني  وب���اك�������ش���ت���ان  وال���ه���ن���د 

العراقيني يف دول العامل.
اإقليم  رئ���ي�������س  وج�����ه  ذل�������ك،  اىل 
م�شعود  ال���������ش����اب����ق  ك����رد�����ش����ت����ان 
ر�شالًة  ال�شبت،  ام�����س  ال���ب���ارزاين، 
حيدر  ال���وزراء  رئي�س  اإىل  �شفهية 
العودة  اإىل  فيها  دع���اه  ال��ع��ب��ادي، 
ل��ل��م��ح��ادث��ات حل���ل ال���ن���زاع���ات بني 

والقطعات امللحقة بها، وباإ�شناد من 
اجلي�س،  وط��ريان  تكريت،  �شرطة 
يف  ا�شتباقية  اأمنية  عملية  ن��ف��ذت 
بناء  تكريت  غربي  ال�شيحة  قرية 

على معلومات ا�شتخباراتية«.
وبني الأ�شدي اأن “العملية اأ�شفرت 
وُقتل  ان��ت��ح��اري��ني،   6 م��ق��ت��ل  ع���ن 
يف  يتح�شنون  ك��ان��وا  اإره��اب��ي��ني   7
طريان  م��ن  متقنة  ب�����ش��رب��ة  ن��ف��ق 
اجلي�س، اإىل جانب تدمري م�شافة 
حتتوي على مواد متفجرة، وموؤن 

غذائية«.
اجل����ه����ود  اأن  الأ���������ش��������دي  واأك�����������د 
احبطت  ال�شتباقية  ال�شتخبارية 
مدينة  ي�شتهدف  اإرهابياً  خمططاً 
ا�شتمرار  اإىل  م�������ش���رياً  ت���ك���ري���ت، 
التعقب ال�شتخباري لبقايا خاليا 
ع��م��وم مناطق  داع�������س يف  وف���ل���ول 
تنفيذ  م��ن  ملنعها  ال���دي���ن،  ���ش��الح 

خمططاتها الإرهابية.

ترامب وبوتني يتفقان اأن ال حل ع�سكريًا لالأزمة

رو�سيا تنفي الهجوم على جنودها ورتل ع�سكري 

البارزاين يدعو بغداد للمحادثات حلل النزاعات

العبادي: حماولت الإرهاب يف العراق باءت بالف�سل

تظاهرة جديد لال�ستقالليني الكاتالونيني يف بر�سلونة 

 •• �صيول-اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ج��ول��ة  ام�����س  ال�شمالية  ك��وري��ا  انتقدت 
ترامب الآ�شيوية “لتاأجيج احلرب” وقالت اإنها �شت�شرع الدفع من 
الدعم للحد  �شعى ترامب اىل ح�شد  النووي.  ال��ردع  ا�شتكمال  اأج��ل 
من برنامج اأ�شلحة بيونغ يانغ خالل جولته وحّث القوى الإقليمية 

للوقوف متحدة يف مواجهة حكومة كوريا ال�شمالية.
ال�شمالية على زيارة ترامب، قال  مل�شوؤول من كوريا  اأول تعليق  ويف 
متحدث با�شم وزارة خارجية بيونغ يانغ انها جولة لتاأجيج احلرب 
الدميوقراطية  ال�شعبية  بهدف مواجهة لتخلي�س جمهورية كوريا 
من ردعها النووي الدفاعي، ح�شب ما ذكرت وكالة النباء الكورية 

الأخرية  الأ�شهر  يف  التوترات  ح��دة  وارتفعت  الر�شمية.  ال�شمالية 
يانغ  بيونغ  اأج���رت  اأن  بعد  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأ�شلحة  ب��رن��ام��ج  ح��ول 
جتربة نووية �شاد�شة، وهي اأ�شخم جتربة كورية �شمالية حتى الآن، 
واختربت اطالق ع�شرات ال�شواريخ بع�شها قادر على بلوغ الأرا�شي 
الأمريكية.   وحذر ترامب بيونغ يانغ يف خطاب األقاه اأمام الربملان 
الوليات  ���ش��اأن  م��ن  التقليل  مغبة  م��ن  الأرب��ع��اء،  اجلنوبي  ال��ك��وري 
املتحدة عار�شا على الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ-اون طريقا 

نحو م�شتقبل اأف�شل بكثري اذا تخلى عن طموحاته النووية.
ورّدت كوريا ال�شمالية ام�س ال�شبت فقالت ان حتذيرات ترامب “ل 
اجلهود  ت�شريع  اىل  “تدفعنا  بل  تقدمنا”  توقف  ول  اأب��دا  تخيفنا 

لتحقيق الق�شية العظمى وا�شتكمال قوة الدولة النووية«.
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للجوجيت�شو  الإم��ارات  احتاد  نظم 
دورة تدريبية للمدربني املعتمدين 
ل����دى اأن����دي����ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و على 
اللعبة  وح���ك���ام  ال���دول���ة،  م�����ش��ت��وى 
املعتمدين لدى الحتاد، باأبوظبي، 
مب�شاركة  اجل��م��ع��ة  الأول  اأم�������س 
اإطار خطط  يف  وذلك  60 مدرباً، 
الحتاد الرامية لتطوير منهجيات 
ال��ت��دري��ب ل���دى ج��م��ي��ع الط����راف 
اجلوجيت�شو  ب���ري���ا����ش���ة  امل��ع��ن��ي��ة 
والرت�����ق�����اء مب��ك��ان��ت��ه��ا ع���رب تبني 
اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية.

وتركزت مهمة الدورة التي اأقيمت 
مب���رك���ز ت���دري���ب احت�����اد الإم������ارات 
اأرينا”،  “مبادلة  يف  للجوجيت�شو 
يف  ال��ت��دري��ب  معايري  توحيد  على 
ورفع  الدولة،  واأندية  مراكز  كافة 
املدربني  ل����دى  ال���وع���ي  م�����ش��ت��وى 
التي  والأ����ش���ا����ش���ي���ات  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
مراحل  خ��الل  مراعاتها  يتوجب 
ت���دري���ب ال��الع��ب��ني ���ش��م��ن جميع 
تعزيز  ي�����ش��ه��م يف  م���ا  امل�����ش��ت��وي��ات، 
اإم��ك��ان��ات��ه��م ال��ف��ن��ي��ة الأم�����ر الذي 
املنت�شبني  الالعبني  على  ينعك�س 

لالأندية.
التدريبية  ال������دورة  وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
وم�������درب  ح����ك����م   60 م�����ن  اأك��������رث 
ريا�شي من  ن��ادي   19 قدموا من 
خمتلف اأنحاء الدولة. كما �شهدت 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ش���اء  ح�����ش��ور 
للجوجيت�شو،  الإم�����ارات  احت���اد  يف 
نظرية  حما�شرات  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 

وعملية. 
وم���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، رك����زت ال����دورة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل���ا����ش���ة ب���احل���ك���ام ، 
بقيادة الربازيلي األيك�س باز رئي�س 

الدويل  بالحتادين  احلكام  جلنة 
ت��ع��ري��ف��ه��م باآخر  والآ����ش���ي���وي ع��ل��ى 
بقوانني  امل��رت��ب��ط��ة  امل�����ش��ت��ج��دات 
ال�شائعة  والأخ�������ط�������اء  ال���ل���ع���ب���ة، 
التي  ال���ت���ح���ك���ي���م���ي���ة  وال�����ه�����ف�����وات 
يتوجب تفاديها، ف�شاًل عن تعزيز 
جتاه  اأف��ع��ال��ه��م  وردود  اأ���ش��ال��ي��ب��ه��م 

الالعبني خالل املناف�شات. 
ال���ب���ل���و����ش���ي مدير  ي���و����ش���ف  وق������ال 
الإم���ارات  احت��اد  يف  الفنية  الإدارة 
للجوجيت�شو: اإن هذه الدورة التي 
توحيد  بهدف  م��رة  لأول  نعقدها 
املتبعة  التدريب  واأ�شاليب  اأنظمة 
تاأتي يف اإطار �شعي الحتاد امل�شتمر 
الفنية  ال������ك������وادر  ت���ط���وي���ر  ن���ح���و 
الدولة،  م�شتوى  على  والتدريبية 
ي�شبح  اأن  يف  روؤي��ت��ه  حتقيق  ن��ح��و 
اجلوجيت�شو  لريا�شة  ريادياً  رم��زاً 

عاملياً.
واأ�شاف البلو�شي: يحر�س الحتاد 
ع��ل��ى اإق���ام���ة م��ث��ل ه���ذه ال�����دورات، 
وا����ش���ت���ق���ط���اب اأف�������ش���ل ال���ك���ف���اءات 
جمتمع  ل��رف��د  العاملية  واخل���ربات 
لريا�شة  واملنت�شبني  الريا�شيني 
اجلوجيت�شو على م�شتوى الدولة، 
والنهو�س مب�شتوى الفريق الفني 
مبا�شراً  ت���اأث���ريه  ���ش��ي��ك��ون  وال�����ذي 
النا�شئني  م����ن  ال���الع���ب���ني  ع���ل���ى 

واملحرتفني على حٍد �شواء.
ارت���ف���اع  “اإن  ال���ب���ل���و����ش���ي:  واأك�������د   
م�������ش���ت���وى امل���������ش����ارك����ة والإق������ب������ال 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، يوؤكد  ال������دورات  ع��ل��ى 
ثقافة  لن�شر  الرامية  م�شوؤوليتنا 
وحتقيق  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  ري���ا����ش���ة 
املحّفزة  البيئة  متطلباتها وتوفري 
هذه  ملمار�شي  امل�شجعة  والأج����واء 

باهتمام  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ة، 
�شعبي وا�شع على جميع امل�شتويات، 

للقيادة  امل�شتمر  الدعم  ف�شاًل عن 
الر�شيدة«.

م��ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن رام����ون ليمو�س 
الإمارات  احت��اد  يف  املدربني  رئي�س 

ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و م����ب����ادرة الحت������اد، 
تعزيز  يف  امل�����ش��ت��م��ر  واه���ت���م���ام���ه���ا 

وتطوير مهارات املدربني واحلكام، 
ال��دورة تعترب  اأن ه��ذه  اإىل  م�شرياً 
اخلرباء  بني  معريف  ج�شر  مبثابة 
اإىل  م��ب��ا���ش��رة  لي�شل  وامل�����ش��وؤول��ني 
ال��ط��الب م��ن خ��الل الرتكيز على 
امل����درب����ني ال����ذي����ن ي��ح��م��ل��ون على 
بناء  يف  ك��ب��رية  م�شوؤولية  عاتقهم 

الفرق وتطوير اأداء الالعبني.
ه���ذه  اأن  اإىل  ل���ي���م���و����س  واأ�������ش������ار 
تعزيز  مهماً يف  دوراً  لعبت  ال��دورة 
ال��ف��ن��ي��ة، مب��ا ين�شجم  الإم��ك��ان��ي��ات 
التزام الحتاد بتطوير قدرات  مع 
العاملني فيها من خالل التدريب 
���ش��ي��ا���ش��ة وثقافة  ون�����ش��ر  امل��ن��ا���ش��ب، 

اجلودة بينهم.
الربازيلي  ق���ال  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
األ��ي��ك�����س ب���از رئ��ي�����س جل��ن��ة احلكام 
والآ�شيوي:  ال����دويل  ب��الحت��ادي��ن 
اإن م�شاركتنا يف هذه الدورة تعترب 
م�شتوى  على  ا�شرتاتيجية  خطوة 
ممثلة  اجل���وج���ي���ت�������ش���و  ري����ا�����ش����ة 
با�شتعرا�س  قمنا  حيث  ب��الحت��اد، 
ال��ق��وان��ني وامل��ع��اي��ري ال��ت��ي يتوجب 
الأمر  ولكن  اللعب،  عند  اتباعها 
الأندية  م�����ش��ارك��ة  ال��ي��وم  اجل��دي��د 
يف هذه ال��دورات لأول مرة، والتي 
لطالبهم،  املعرفة  بنقل  �شت�شهم 
����ش���واء م���ن ح��ي��ث ق���وان���ني ارت�����داء 
باجلوجيت�شو،  اخل����ا�����س  ال�������زي 
وكيفية الت�شرف وما يتوجب فعله 

من عدمه خالل النزالت.
بالهتمام  �شعادته  ع��ن  ب��از  وع��رب 
جميع  ي����ول����ي����ه  ال���������ذي  ال����ك����ب����ري 
امل�������ش���ارك���ني مب���ح���ت���وى ال��������دورات 
على  وال��ت��ع��رف  بالتعلم  ورغبتهم 
الريا�شة  ه��ذه  قوانني  م�شتجدات 

جيدة  ف��ر���ش��ة  ف��ه��ي  ال�شتثنائية، 
ل��الل��ت��ق��اء وال��ت��وا���ش��ل ال��ف��اع��ل مع 
مبجتمع  املعنية  اأط����راف  خمتلف 
على  والط�����������الع  اجل���وج���ي���ت�������ش���و 

املهارات اجلديدة واكت�شابها.
وق�����ال ل��و���ش��ي��ان��و دي���ب���ول���و م���درب 
ن�����ادي ���ش��ب��اب الأه���ل���ي دب�����ي: هذه 
الثقة  م��ن  م��زي��داً  ال���دورة متنحنا 
بالنف�س، والقدرة على فهم الآليات 
واملنهجيات التي تدعم م�شريتنا يف 
املنت�شبني  الطالب  وتعليم  تدريب 

اإىل النادي وتطويرهم«.
ال���دورة جاءت  واأ���ش��ار ديبولو ه��ذه 
مو�شم  خالل  ال�شحيح،  الوقت  يف 
ال��ب��ط��ولت امل���زدح���م، ح��ي��ث ي�شم 
نادي �شباب الأهلي نحو 85 طالباً 
مدربني  ث���الث���ة  ع���ل���ى  ي���ت���وزع���ون 
يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  جميعهم  ح�����ش��روا 
الدورة وا�شتقاء املعرفة واخلربات 

التي �شينقلونها اإىل طالبهم.
وتاأتي هذه الدورات يف وقت ت�شهد 
على  اجلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  خ��الل��ه 
م�شتوى دولة الإمارات زخماً كبرياً 
من خالل البطولت املدرجة على 

اأجندة 2017 – 2018، 
ح���ي���ث ي�����ش��ت��ع��د احت������اد الإم��������ارات 
بطولة  لإط�������الق  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
 24 اإقامتها يومي  ال�شهيد املزمع 

و25 نوفمرب اجلاري، ، 
واجلولة الثالثة من كاأ�س �شاحب 
دي�شمرب  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
الدولية  دب���ي  ب��ط��ول��ة  ج��ان��ب  اإىل 
بالإ�شافة  اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  م�����ش��ارك��ة  اإىل 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 

بكولومبيا.

منتخب الإمارات لل�سرطة ي�سارك يف بطولة »اورلندو للفرق التخ�س�سية«
ت�شارك دولة الإمارات ممثلة باحتاد ال�شرطة الريا�شي 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  من  وبتوجيهات  الداخلية،  ب��وزارة 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
وزير الداخلية يف البطولة الدولية للفرق التخ�ش�شية 
 - “فلوريدا  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  ال�شرطية 
 25 �شمت  ال��ت��ي  البعثة  وغ���ادرت   .  »2017 اورلن����دو 
لع��ب��ا م��ن ك��اف��ة ال��ق��ي��ادات ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��رط��ة بالدولة 
ويرتاأ�شها املقدم م�شعود احلمادي البالد مطلع الأ�شبوع 
الالعبون يف  انتظم  اأم��ري��ك��ا،  و�شولها  وف��ور   .. احل��ايل 
تدريبات مكثفة باإ�شراف مدربني متخ�ش�شني ا�شتعداًداً 
ال��دورة عدد  لتمثيل الإم���ارات خري متثيل. وي�شارك يف 
كبري من الفرق حول العامل والتي تعد اأقوى البطولت 

متخ�ش�شة  مناف�شات  خم�س  يف  يتناف�شون  التخ�ش�شية 
وحتديات  ح��ق��ي��ق��ة  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  حم���اك���اة  اإىل  ت��ه��دف 
تتطلب مهارة وقدرة للتعامل معها مب�شتوى عايل من 
بينها  م��ن  موؤ�ش�شي  جماعي  عمل  م��ع  البدنية  اللياقة 
وت�شلق  انقاذ  وعمليات  حواجز  ،واخ���رتاق  رهائن  انقاذ 

وجتاوز ملوانع .
  ي�شار اإىل ان البطولة انطلقت يف عام 1982 من قبل 
املتخ�ش�س  والتدريب  املناف�شة  لتعزيز  اخلا�شة  الفرق 
وقوة  والكفاءة  ال�شخ�شية  القدرات  اإىل  امل�شتند  النوعي 
ور���س عمل  و  الفعاليات  ع��دد من  وت�شاحبها   ، التحمل 
الفرق  عمل  واأ�ش�س  التكتيكية  بال�شرتاتيجيات  تتعلق 

اخلا�شة التقنية والفنية والعلمية.

مب�ساركة 60 مدربًا من 19 ناديًا ريا�سيًا

احتاد الإمارات للجوجيت�سو ينظم دورة تدريبية للحكام واملدربني على م�ستوى اأندية الدولة
• الدورة تعزز منهجيات التدريب عرب تبني اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية
• البلو�سي: االحتاد حري�س على النهو�س مب�ستوى املدربني لالرتقاء مبهارات الالعبني 

برئا�شة  ال�شطرجن  اأم�س وفد احتاد  الريا�شي  يوم  الثقايف  الذيد  نادي  ا�شتقبل 
ح�شن خلفان ال�شام�شي الأمني العام لحتاد ال�شطرجن وح�شور كال من حممد 
عبد اهلل حممد املدير الفني لالحتاد و�شعود حممد املرزوقي املدير التنفيذي 
حيث كان يف ا�شتقبالهما الدكتور حمود خلف �شامل مدير نادي الذيد والدكتور 
زكي يحيى عبد اهلل �شكرتري النادي  حيث مت عقد اجتماع بحث يف اإ�شهار ريا�شة 
هذه  تعليم  يف  متخ�ش�س  ت��دري��ب��ي  م��رك��ز  واع��ت��م��اد  ال��ذي��د  ن���ادي  يف  ال�شطرجن 

الريا�شة العريقة.
ومركز  ال�شطرجن   �شالة  �شملت  الذيد  ن��ادي  اأروق���ة  يف  بجولة  اجلميع  ق��ام  ثم 

الكمبيوتر ومركز اليلت�س.
وتقدم ح�شن خلفان ال�شام�شي الأمني العام لحتاد ال�شطرجن بال�شكر والتقدير 
على  ه��وي��دن  ب��ن  حممد  �شامل  الإدارة  جمل�س  برئي�س  ممثلة  ال��ذي��د  ن��ادي  اىل 

امل�شاهمة يف اإجناح ون�شر هذه الريا�شة.
احتاد  بجهود  الذيد  ن��ادي  مدير  �شامل  خلف  حمود  الدكتور  اأ���ش��اد  جانبه  وم��ن 

ال�شطرجن يف دعم هذه الريا�شة والنهو�س بها وزيادة �شعبيتها.

نادي الذيد ي�ستقبل وفد احتاد 
المارات لل�سطرجن 
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الفجر الريا�ضي

للرجال  اآ�شيا  ك��ب��ار  بطولة  واجل���ودو  للم�شارعة  الإم����ارات  احت���اد  ي�شت�شيف 
الدرعي  ال��ذي جمع بني حممد بن ثعلوب  2019 على �شوء الجتماع  لعام 
العنزي  زاي��د  للجودو وعبيد  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  فايزر  واملجري ماريو�س 
اللقاء  بان  – الدرعي  واأ�شاف  للجودو.  والأ�شيوي  الكويتي  الحتادين  رئي�س 
ال�شفراء  القارة  اللعبة يف  الطرق لت�شاع قاعدة  اأف�شل  ناق�س ب�شراحة بحث 
التي تعترب بلد املن�شاأ مما يتطلب العمل انطالقا من فرق ومنتخبات املراحل 
زي����ادة عدد  ي�شهم يف  الأ���ش��ي��وي مم��ا  اجل����ودو  م�شتقبل  تعترب  ال��ت��ي  ال��ع��م��ري��ة 
رحب  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  ب��ان  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  املمار�شني.  وذكر 
برغبة الحتاد الدويل للجودو ،  ومباركة الحتاد الأ�شيوي للجودو با�شت�شافة 
كربى بطولت املو�شم اجلديد الأ�شيوية للجودو بعد النجاح الكبري الذي حققته 
 2011 اأقيمت ب�شالة الحت��اد يف مار�س  “ التي  اآ�شيا للجودو  “ كبار  بطولة 
مب�شاركة 32 دولة. و�شهدت تلك البطولة الأ�شيوية للجودو انعقاد اجتماعات 
الكوجنر�س الآ�شيوي التي عقدت على هام�س البطولة الكربى التي احت�شنتها 
اأبو ظبي مب�شاركة اأكرث من 200 �شخ�س من كبار م�شئويل ريا�شة اجلودو يف 
العامل ، وكان يف مقدمه احل�شور املجري ماريو�س فايزر رئي�س الحتاد الدويل 
الإعالم  يوليه  كبري  باهتمام  للجودو  لرجال  اآ�شيا  بطولت  وحتظى  للجودو، 
الريا�شي الأ�شيوي. وذكر - باأن املنتخب الوطني للجودو للرجال م�شتمر حاليا 
ا�شتعدادا للم�شاركة يف بطولة جراند بري   اإع��داد له يف مولديفيا  يف مع�شكر 
للجودو التي ت�شت�شيفها العا�شمة الهولندية اأم�شرتدام خالل الفرتة من 17 
وحتى 19 نوفمرب احلايل ،ويعقبها الدخول يف مع�شكر اآخر لالإعداد البدين 
 2018 عام  مناف�شات  خو�س  قبل  بلغاريا،  جبال  يف  اأ�شابيع  واللياقة ملدة 3 
التي ت�شهد العديد من الفعاليات والأح��داث الريا�شية والتي ت�شهد امل�شاركة 
يف بطولة جراند �شالم باري�س التي تبداأ اعتبارا من الثاين من  فرباير القادم 
، بعد ذلك يتوا�شل الإعداد للدورة الريا�شية لالألعاب الأوملبية لعام 2018 
التي تقام يف جاكرتا ، مع الرتكيز والهتمام بانطالقة الدوري املحلي للجودو 
وفقا لربنامج امل�شابقات الذي يبداأ يف اآخر نوفمرب احلايل ، والذي ينتهي يف 
مايو2018 ، يف ظل الهتمام الأكرب من الأندية التي ات�شعت قاعدتها والذي 
تاأتي انطالقته و�شط م�شاركة طالبية وا�شعة بهدف اأتاحه الفر�شة لأكرب عدد 
القادمة.  املرحلة  اأه��داف الحت��اد خ��الل  ي�شهم يف ترجمه  امل�شاركني مما  من 
يابانية  مدربة  تعيني  يدر�س  الحت��اد  ب��اأن  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  واختتم 
واعدة  م��واه��ب  ل��وج��ود  اجل��دي��د  املو�شم  يف  الفجرية  اإم���ارة  يف  للعمل  للجودو 
تلك  مع  جتاوبا  الهتمام  ي�شتحق  الن�شائي وب�شكل  العن�شر  من  مميز  واإقبال 

الرغبات ، مما ي�شهم يف  تو�شيع قاعدة امل�شاركة من اجلن�شني.

 رف��ع خ��ال��د داح�����س امل���درب امل�شاعد 
 19 حتت  لل�شباب  الوطني  ملنتخبنا 
�شنة التهنئة اإىل قيادة و�شعب دولة 
املتحدة مبنا�شبة  العربية  الإم��ارات 
النجاح الذي حققه » الأبي�س ال�شاب 
الآ�شيوية  الت�شفيات  خ��الل  م��ن   «
التي اأقيمت يف العا�شمة القرغيزية 
جمموعته  ب�������ش���دارت���ه  ب��ي�����ش��ك��ي��ك 
اإىل  التاأهل  بطاقة  على  وح�شوله 
التي  لل�شباب  اآ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  نهائيات 
اأكتوبر  يف  اإندوني�شيا  �شت�شت�شيفها 

من العام 2018.
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  اأن  ع��ل��ى  واأك�����د 
ل��ل�����ش��ب��اب ح���ظ���ي ب���دع���م ك���ب���ري ول 
حم���دود م��ن ِق��ب��ل احت���اد الإم�����ارات 
لكرة القدم الذي وفر برنامج اإعداد 
ع��اٍل ت�شمن جتمعات  على م�شتوى 
داخلية ومع�شكرات خارجية وخو�س 
م��ب��اري��ات ودي���ة م��ع م��دار���س كروية 
املتابعة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  خم��ت��ل��ف��ة، 
واله��ت��م��ام م��ب��ا���ش��ر ال���ذي ك���ان من 
غليطة  بن  م��روان  املهند�س  �شعادة 
رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد واخوانه 
املنتخبات  الأع�شاء والقائمني على 
لهذه  الثقة  منحوا  ال��ذي  الوطنية 
بجانب  لتواجدهم  وك��ان  املجموعة 
امل���ن���ت���خ���ب ط�������وال ف������رتة الإع��������داد 

مباريات  ح�����ش��ور  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م 
دافع  ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان  ال��ت�����ش��ف��ي��ات يف 
الالعبني  اإداء  ع��ل��ى  انعك�س  ك��ب��ري 
وظهور  الأخ�����ش��ر  امل�شتطيل  داخ���ل 
اأهلته  ال���ت���ي  ب���ال�������ش���ورة  امل��ن��ت��خ��ب 
بثالثة  املجموعة  ���ش��دارة  لع��ت��الء 
انت�شارات متتالية حجز بها بطاقة 
التاأهل للنهائيات مبكراً قبل جولة 

من ختام الت�شفيات.
ملنتخبنا  امل�����ش��اع��د  امل������درب  واأ�����ش����اد 
الوطني لل�شباب على الدور الكبري 
املهند�س  ����ش���ع���ادة  ب���ه  ي���ق���وم  ال�����ذي 
رئ��ي�����س جمل�س  ب��ن غليطة  م����روان 
حلر�شه  ك���ان  ال���ذي  الحت����اد  اإدارة 
قرغيز�شتان  اإىل  احل�����ش��ور  ع��ل��ى 
ح��ي��ث ال��ت�����ش��ف��ي��ات الآ���ش��ي��وي��ة رغم 

الأخرى  وظ��روف��ه  التزاماته  ك��رثة 
اأثر كبري على نفو�س الالعبني من 
وتوجيهاته  معهم  جلو�شه  خ���الل 
ل��ه��م اإىل ج��ان��ب اأن����ه ب��ت��واج��ده مع 
ومعرفة  كاملة  خلفية  ك��ون  البعثة 
ت���ام���ة ع���ن م���ا ���ش��اح��ب م�������ش���وار “ 
الأبي�س “ من ظروف وكان له دور 

بارز يف تذليلها.
اأنه يجب ال�شتفادة  اإىل  كما تطرق 
م��ن اخل���ربات الإداري����ة امل��وج��ودة يف 
الأندية ممثلة بالالعبني ال�شابقني 
وعاي�شوا  اللعبة  مار�شوا  لهم  الذي 
لالأجيال  ق��دوة  وميثلون  ظروفها 
وتاريخهم  ب��اأ���ش��م��ائ��ه��م  ال�����ش��اع��دة 
وجت��ارب��ه��م ال��ت��ي خ��ا���ش��وه��ا خالل 
م�����ش��ريت��ه��م م����ع امل�������ش���ت���دي���رة ومن 
خالل  م��ن  منها  ال���ش��ت��ف��ادة  املمكن 
�شواء  ال�شنية  املراحل  منتخباتنا يف 
�شمن  اأو  ك���م���درب���ني  ب���ت���واج���ده���م 
الأجهزة الفنية والإدارية ليوا�شلوا 
العطاء بعد اعتزالهم وامل�شاهمة يف 
اإىل  خ���ربات  م��ن  اكت�شبوه  م��ا  ن��ق��ل 

الالعبني.
اأردنا  اإذا م��ا  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار داح�����س 
ملنتخبات ال�شنية اأن تعود كما كانت 
كل  على  مناف�شة  عهدها  �شابق  يف 
البطولت ولها ثقلها ومكانتها بني 

ن��خ��ب��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات الأخ�����رى فيجب 
اإىل  ال��ت��اأه��ل  ن��ب��ال��غ يف ف��رح��ة  اأن ل 
عند  ونتوقف  الآ�شيوية  النهائيات 
ه����ذه امل��ح��ط��ة ل��ل��ت��ق��ي��ي��م واخل�����روج 
والتجارب  امل�����ش��ت��ف��ادة  ب���ال���درو����س 
ال�����ش��اب��ق��ة وخ��ا���ش��ة الإخ���ف���اق الذي 
�شاحب م�شوار “ الأبي�س ال�شاب “ 
يف نهائيات العام املا�شي التي اأقيمت 
يف البحرين، لفتاً اإىل اأنه يجب اأن 
يتنا�شب  اإع����داد  ب��رن��ام��ج  و���ش��ع  يتم 
مع ظروف املرحلة املقبلة من كافة 
اجلوانب خا�شة واأن اأغلب الالعبني 
�شيكونون  ال���ق���ري���ب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
اأنديتهم  م����ع  ب���ع���ق���ود  م��رت��ب��ط��ني 
اأمر ا�شتدعائهم  فبالتايل لن يكون 
بال�شهولة ذاتها التي كانت عليها يف 
الفرتة املا�شية و�شيقت�شر ذلك على 
اأيام الفيفا وهذه نقطة مهمة لبد 
من اأخذها بعني العتبار عند و�شع 

الربنامج.
واأو�شح اأن اجلميل يف هذا املنتخب 
اأن���ه جن��ح يف جت���اوز ظ��روف��ه التي 
عنا�شر  اأن��ه ميلك  وبرهن  بها  مر 
ا�شتطاعت  ع��اِل  فني  م�شتوى  على 
ت���ع���وي�������س غ����ي����اب جم���م���وع���ة من 
اأب������رز ع��ن��ا���ش��ره ع���ن امل�����ش��ارك��ة يف 
ل�شتدعائهم  الآ�شيوية  الت�شفيات 

الوطنية،  ل��ت��اأدي��ة واج���ب اخل��دم��ة 
و���ش��ت�����ش��ك��ل ع���ودت���ه���م جم������دداً اإىل 
اإ�شافية  ق����وة  امل��ن��ت��خ��ب  ���ش��ف��وف 
الفني  اأم��ام اجلهاز  اأك��رب  وخيارات 
الذي �شيعمل خالل الفرتة املقبلة 
الالعبني  م�شتويات  متابعة  اإىل 
اأنديتهم  م����ع  اأدائ�����ه�����م  وم����راق����ب 
املحلية  امل�������ش���اب���ق���ات  خ�����الل  م����ن 

م�شرياً  جاهزيتهم،  على  للوقوف 
الفني  ب��ني اجل��ه��از  ال��ت��وا���ش��ل  اإىل 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب والأج����ه����زة ال��ف��ن��ي��ة يف 
ب�شورة  م�شتمراً  �شيكون  الأن��دي��ة 
الالعبني  اأن م�شاركة  كبرية حيث 
الأهمية  غاية  يف  اأم��ر  فرقهم  م��ع 
على  اإي��ج��اب��ي  م���ردود  ل��ه  و�شيكون 
وخلق  والبدنية  الفنية  اجل��وان��ب 

التاأكيد على  ال��الزم مع  الن�شجام 
اأن اأبواب املنتخب �شتكون مفتوحة 
اأم�����ام اجل��م��ي��ع وال��ف��ر���ش��ة متاحة 
ل�����ش��م ع��ن��ا���ش��ر ج���دي���دة ق��ب��ل رفع 
 “ �شتمثل  التي  النهائية  القائمة 

الأبي�س “ يف النهائيات الآ�شيوية.
واأث���ن���ى خ��ال��د داح�����س ع��ل��ى خطوة 
ماجد  الكابنت  ب�شم  ال��ك��رة  احت��اد 
اإىل  املنتخبات  جلنة  ع�شو  ���ش��امل 
الوطني  ملنتخبنا  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 
ت�شخري  على  عمل  حيث  لل�شباب 
خرباته ونقلها لالعبني، بالإ�شافة 
حم�شن  بالدكتور  ال�شتعانة  اإىل 
كان  ال��ذي  التغذية  طبيب  بلحوز 
ف���ارق وا���ش��ح وملحوظ  ب��ت��واج��ده 
الالعبني  واأداء  م�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
ورفع  الأخ�����ش��ر  امل�شتطيل  داخ����ل 
الطاقة  وخم����زون  التحمل  ق���درة 
و�شع  دوره يف  خ���الل  م��ن  ل��دي��ه��م 
وم��ت��اب��ع��ة ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي ومد 
الالعبني  ب���اجل���رع���ات  ال��الع��ب��ني 
�شكره  وموجهاً  الفيتامينات،  من 
الطاقم  اأع�������ش���اء  ل��ك��اف��ة  اجل���زي���ل 
البعثة  واأع�����ش��اء  والإداري  الفني 
ب�شكل  دوره  منهم  ك��ل  عمل  ال��ذي 
اإيجابي اأثمر ذلك عن النجاح الذي 

حتقق ببلوغ النهائيات الآ�شيوية.

�سبوة يف  لالأندية  الإمارات  �سهداء  لكاأ�س  ميفعة” بطال  "كفاح 
�شهداء  ك��اأ���س  ب�بطولة  �شبوة  مبحافظة  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ك��ف��اح  ن���ادي  ت��وج 
الإمارات للعام 2017 و التي اأقيمت حتت �شعار “�شهداوؤكم �شهداوؤنا” 
بعد فوزه على نادي طليعة حبان بركالت الرتجيح يف املباراة النهائية 

التي جمعتهما على ملعب الكفاح يف مديرية ميفعة.
اجلاري  ن��وف��م��رب  �شهر  م��ن  الأول  يف  انطلقت  ال��ت��ي   - ال��ب��ط��ول��ة  ن��ظ��م 
�شبوة  حمافظة  مديريات  خمتلف  من  �شبابية  اأندية  ثمانية  مب�شاركة 
- نادي كفاح ميفعة بالتعاون مع جمموعة من الداعمني اأبرزهم هيئة 

الهالل الأحمر الإماراتي ونادي قوات النخبة.
دولة  �شهداء  اأرواح  على  ح��داد  دقيقة  احلا�شرون  وق��ف  امل��ب��اراة  وقبيل 
الأبطال  ال�شهداء  ل��دم��اء  وعرفانا  تقديرا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

و�شهداء قوات النخبة ال�شبوانية الذين ارتقوا اأم�س الول.
له  ت�شريح  يف  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  بامعلم  مهدي  ورح��ب 

باحل�شور من خمتلف مديريات �شبوة .. وثمن قدومهم ملديرية ميفعة 
وحر�شهم على م�شاركة اأبناء ميفعة نهائي البطولة.

م��ن ج��ه��ت��ه اأك����د م��ه��دي ���ش��ال��ح ال��دح��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب ال�شباب 
ارتوت  الذين   - الإم���ارات  دول��ة  �شهداء  اأرواح  اأن  باملحافظة  والريا�شة 
اأر�س �شبوة بدمائهم الزكية - جت�شد اأروع معاين الت�شحية والبطولت 
لأبناء الإمارات وتوؤكد العمق الإ�شرتاتيجي والروابط التاريخية املمتدة 
على مدى عقود بني ال�شعبني ال�شقيقني .. مثمنا اجلهود التي تبذلها 
�شبوة خا�شة  ال��ذي يرفد  اليمن  الإن�شانية يف  الإم���ارات وذراع��ه��ا  دول��ة 
خمتلف  على  النوعي  بالدعم  العموم  وج��ه  على  امل��ح��ررة  واملحافظات 

الأ�شعدة الإغاثية واخلدمية والتنموية.
و بارك عبداهلل عاتق باعو�شة مدير عام مديرية ميفعة لناديي كفاح 
ميفعة وطليعة حبان تاأهلهما للمباراة النهائية والعر�س القوي الذي 

الداخل  يف  ال�شبوانية  ال��ري��ا���ش��ة  ع��ن  ح�شنة  ���ش��ورة  يعك�س  م��ا  ق��دم��اه 
واخل�����ارج. وت���وج امل��ه��ن��د���س م��ب��ارك ب��ن ح��م��ام��ة مم��ث��ل ال��ه��الل الأحمر 
عام  ومدير  والريا�شة  ال�شباب  مكتب  ع��ام  ومدير  �شبوة  يف  الإم��ارات��ي 
مديرية ميفعة واللجنة املنظمة للبطولة .. املتميزين باجلوائز املقدمة 

من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي .
فقد مت تكرمي نادي الكفاح ب�كاأ�س بطولة دوري �شهداء الإمارات 2017 
يف  لع��ب  اأف�شل  تكرمي  جانب  اإىل  الثاين  باملركز  حبان  طليعة  ون��ادي 
البطولة على ملعب جول الريدة لعب نادي الكفاح فار�س عبداحلكيم 
وهداف البطولة لعب خط هجوم الكفاح ال�شاب حم�شن ملدح واأف�شل 
حكام  جانب  اإىل  الطليعة  ن��ادي  م��ن  ال�شرميي  مهدي  مرمى  ح��ار���س 
عبدال�شيد  حممد  وعلوي  ب��روك  حممد  علي  الكابنت  النهائية  املباراة 

وماجد حممد عبدال�شيد وماجد احلداد احلكم الرابع.

اأثنى على دور بن غليطة واأع�ساء جمل�س االإدارة 

داح�س : الأبي�س ال�ساب حظي بدعم ل حمدود من احتاد الكرة واملرحلة املقبلة هي الأهم 

احتاد الإمارات للم�سارعة واجلودو ي�ست�سيف بطولة كبار اآ�سيا للرجال للجودو لعام 2019

التاأهل  القدم فر�شة   ميلك منتخبا كرواتيا و�شوي�شرا لكرة 
يلتقيان  عندما  رو���ش��ي��ا،  يف   2018 م��ون��دي��ال  نهائيات  اىل 

اليونان وايرلندا ال�شمالية يف اإياب امللحق.
اخلمي�س  ذه��اب��ا   1-4 ال��ي��ون��ان  �شيفتها  ك��روات��ي��ا  و�شحقت 
لتقطع م�شافة كبرية نحو بلوغ النهائيات للمرة الثانية تواليا 
واخلام�شة يف تاريخها، بينما تغلبت �شوي�شرا على م�شيفتها 

اإيرلندا ال�شمالية -1�شفر.
وت��ب��دو ك��روات��ي��ا و���ش��وي�����ش��را ع��ل��ى عتبة الن�����ش��م��ام اىل ع�شر 
يقام  ال��ذي  املونديال  اىل  التاأهل  �شمان  لها  �شبق  منتخبات 
بني 14 حزيران يونيو و15 متوز يوليو 2018، هي رو�شيا 
امل�شيفة، واأملانيا وانكلرتا وبلجيكا وا�شبانيا وبولندا واي�شلندا 

و�شربيا وفرن�شا والربتغال.
�شمن  الأخ��ريت��ني  البطاقتني  على  منتخبات  اأرب��ع  وتتناف�س 
)فازت  وايطاليا  وال�شويد  وال��دمن��ارك،  ايرلندا  هما  امللحق، 

ال�شويد -1�شفر ذهابا(.
وبفوزها الكبري ذهابا، �شدت كرواتيا التي كانت اأف�شل نتيجة 
لها يف كاأ�س العامل احللول ثالثة عام 1998 يف فرن�شا، اىل 
حد كبري الطريق اأمام اليونان ال�شاعية لبلوغ املونديال للمرة 

الرابعة والثانية تواليا.
بريايو�س،  يف  كاراي�شكاكي�س  ملعب  على  الي��اب  مباراة  وتقام 
بغياب اأي م�شجع كرواتي، كما اأقيمت مباراة الذهاب يف غياب 
اجل��م��ه��ور ال��ي��ون��اين مب��وج��ب ات��ف��اق ب��ني احت����ادي البلدين، 
اجلمهورين،  بني  اندلعت  ان  لها  �شبق  �شغب  اأع��م��ال  لتفادي 
الت�شفيات  �شمن   2011 اكتوبر  الأول  ت�شرين  يف  �شيما  ل 

املوؤهلة اىل نهائيات كاأ�س اأوروبا 2012.
اأبطال  على  الفوز  لتكرار  الالزمة  الأ�شلحة  كرواتيا  ومتلك 
اوروبا 2006، اأو اخلروج اأقله بنتيجة ت�شمن لها التاأهل بدءا 
ال�شباين لوكا مودريت�س  بالقائد ولعب و�شط ريال مدريد 
)102 مباراة دولية( مرورا بالعب و�شط بر�شلونة ال�شباين 
اليطايل  يوفنتو�س  وه��داف  مباراة(   87( راكيتيت�س  ايفان 
ماريو ماندزوكيت�س )81 مباراة( وانتهاء بالعب و�شط انرت 
ميالن  ومهاجم   ،)62( بريي�شيت�س  ايفان  اليطايل  ميالن 

اليطايل نيكول كالينيت�س وغريهم.

و�شجل مودريت�س وبريي�شيت�س وكالينيت�س ثالثة من اهداف 
الذهاب، واأ�شاف مهاجم هوفنهامي الملاين اندري كراماريت�س 
ان منتخبه  الذهاب  بعد  داليت�س  املدرب زلتكو  واأكد  الرابع. 
خا�س “مباراة كبرية. ال انها لي�شت �شوى املرحلة الأوىل. مل 
يح�شم �شيء”، م�شيفا “لدينا لعبون ممتازون ول يحتاجون 

للكثري، �شوى بع�س الدعم والثقة”.
وعلى املقلب الآخر، وبا�شتثناء لعب و�شط اأيك اأثينا برتو�س 
اليطايل  روم��ا  ومدافع  دولية(  مباريات   104( مانتالو�س 
ت�شكيلة  ت�شم  ل  م���ب���اراة(،   73( ت��ورو���ش��ي��دي�����س  فا�شيلي�س 
املدرب الملاين ميكايل �شكيبه ال القليل من عنا�شر اخلربة 
املدافع  الذهاب  الهدف يف مباراة  القائد و�شاحب  على غرار 

�شقراطي�س بابا�شتاثولوبولو�س )41 مباراة(.
وقال الأخري بعد الذهاب “ارتكبنا اأخطاء ل ت�شدق، وتلقينا 
اإلينا )...( بعد هذا، ثمة فر�س  اأهدافا غري معتادة بالن�شبة 
بن�شبة 90 باملئة األ نتاأهل للمونديال. بالطبع �شنقاتل الأحد 

لكن يجب ان نكون واقعيني”.
الطماأنينة،  ل�شوي�شرا  الفوز  يوؤمن  مل  �شعوبته،  رغ��م  وعلى 
ل �شيما انه جاء من ركلة جزاء مثرية للجدل بعد مالم�شة 
ت�����ش��دي��دة ت�����ش��ريدان ���ش��اك��ريي ي��د امل��داف��ع الي��رل��ن��دي كوري 
ايفانز. واأث��ارت ركلة اجل��زاء هذه غ�شب زوج��ة الالعب ليزا 
ما  املنطقة،  خ��ارج  وكاأنها ح�شلت  بدت  اليد  مل�شة  لأن  ايفانز، 
النعوت يف حق  اق�شى  “تويرت” لتوجيه  ا�شتخدام  دفعها اىل 
احلكم الروماين اأوفيديو هاتيغان، ما اإ�شطر الالعب نف�شه 

لالعتذار اجلمعة.
وحتتاج ايرلندا ال�شمالية اىل الفوز باأكرث من هدف اأو بفارق 
هدف على القل ل�شمان التاأهل اىل النهائيات للمرة الوىل 
ربع  بلغت  ب��اأن��ه��ا  علما  م�شريتها،  يف  وال��راب��ع��ة   1986 منذ 

النهائي يف ن�شخة 1958.
وقت  لعب  فر�شة  مينحها  -1�شفر  ال�شمالية  ايرلندا  وف��وز 
نظريا  ت�شب  التوقعات  ان  ال  ترجيح،  رك��الت  ورمب��ا  ا�شايف 
يف م�شلحة م�شيفتها التي �شبق ان �شاركت يف النهائيات 10 
مرات وبلغت ربع النهائي ثالث مرات اعوام 1934 و1938 

و1954.

اليونان واإيرلندا ال�سمالية يلتقيان يف اإياب امللحق

كرواتيا و�سوي�سرا اأمام فر�سة التاأهل للمونديال
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ت���وج ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
الفائزين  ام�����س  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  ال�����ش��رق��ي 
للقدرة  الأوىل  ال���دول���ي���ة  ال��ف��ج��رية  ب��ط��ول��ة  يف 
ال�شطرجنية مب�شاركة 135 لعبا من 16 دولة 
عربية واأجنبية. وهناأ �شموه الفائزين باإجنازاتهم 
املتميزة يف هذا احلدث الأول من نوعه يف العامل 
والذي يعترب ابتكارا �شطرجنيا جديدا ي�شهم يف 
اللعبة  اإح��داث نقلة يف مفهوم وتطوير منظومة 

بالدولة.

ال��ف��ج��رية ع��ل��ى �شرورة  ���ش��م��و ويل ع��ه��د  و����ش���دد 
احلفاظ على هذا النجاح الذي حتقق خالل هذه 
املناف�شات  وخ��و���س  الأوىل  ن�شختها  يف  البطولة 
ووجه  والل���ت���زام.  امل��ث��اب��رة  درج���ات  باأعلى  املقبلة 
�شموه ال�شكر والتقدير لحتاد الإمارات لل�شطرجن 
ولنادي الفجرية لل�شطرجن على اجلهود املبذولة 
من  امل��زي��د  حتقيق  اإىل  داع��ي��ا   .. البطولة  لنجاح 
الإجنازات ونيل اأف�شل امليداليات. ح�شر التكرمي 
ال�شيخ �شعود بن عبد العزيز رئي�س جمل�س اإدارة 

�شامل  و�شعادة  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي 
الفجرية  عهد  ويل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  الزحمي 
والدكتور �شرحان املعيني رئي�س الحتاد الإماراتي 
اآل بركت  ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  وال���دك���ت���ور  ل��ل�����ش��ط��رجن 
لل�شطرجن  ال��ف��ج��رية  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
والثقافة ورئي�س اللجنة املنظمة وعدد من مدراء 
نتائج  واأ�شفرت  الإم��ارة.  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
البطولة لفئة حتت ع�شر �شنوات عن فوز كل من 
نادي العني باملركز الأول و” اج اأو �شي جونيورز 

باملركز  لل�شطرجن  وال�����ش��ارق��ة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز   “
نادي  �شنة فقد حل   16 اأم��ا فئة حتت   .. الثالث 
اأبوظبي لل�شطرجن باملركز الأول ونادي الفجرية 
العني  ون��ادي  الثاين  باملركز  والثقافة  لل�شطرجن 
باملركز الثالث. ويف فئة الرجال فقد حل حمرتفو 
الفجرية يف املركز الأول بينما جاء جنوم ال�شارقة 
العربي يف  الحت��اد  الثاين يف حني حل  املركز  يف 
البطولة  اختتام  حفل  �شهد  كما   . الثالث  املركز 
تكرمي لعب الفجرية لل�شطرجن والثقافة عمار 

ال�شدراين كونه املر�شح الأوفر حظا للفوز بجائزة 
حممد بن را�شد لالبداع الريا�شي .

ب�����دوره ت��ق��دم ال��دك��ت��ور ���ش��رح��ان امل��ع��ي��ن��ي رئي�س 
والتقدير  بال�شكر  لل�شطرجن  الإم��ارات��ي  الحت��اد 
ب���ن حممد  ال�����ش��ي��خ ح��م��د  ال�����ش��م��و  اإىل ���ش��اح��ب 
الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 
على ما يقدمه من دعم للنادي واإىل �شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ويل عهد 
وحثه  للبطولة  الكرمية  رعايته  على  الفجرية 

النتائج  لتحقيق  اجلهود  موا�شلة  على  لالعبني 
خفاقا  عاليا  الإم����ارات  دول��ة  علم  ورف��ع  املتميزة 
الدكتور  ذك��ر  جانبه  م��ن   . ال��ب��ط��ولت  جميع  يف 
عبداهلل علي اآل بركت اأن البطولة حققت العديد 
من املكت�شبات من خالل امل�شاركة الوا�شعة لأبطال 
الم�����ارات يف ال�����ش��ط��رجن واح��ت��ك��اك��ه��م م��ع اأبطال 
لدى  الفنية  اجل��وان��ب  و�شقل  اللعبة  يف  عامليني 
جميع  على  الرتكيز  على  وحتفيزهم  الالعبني 

م�شتويات الفنية للعبة ومراحلها.

توج القارب ال�شقي 96 ملالكه خليفة مهري املزروعي وبقيادة 
دبي  ل�����ش��ب��اق  ب��ط��ال  الغ�شي�س  م�شبح  ب��ط��ي  خ��ل��ف  ال��ن��وخ��ذة 
من  الثانية  -اجلولة  قدما   22 املحلية  ال�شراعية  للقوارب 
بطولة دبي 2017--2018 والذي جرت اأحداثه ع�شر يوم 

اأول من اأم�س -اجلمعة- يف �شواطئ جمريا.
و�شهد احلدث الكبري الذي نظمه نادي دبي الدويل للريا�شات 
واملالك  ال��ن��واخ��ذة  م��ن  وقيا�شية  ك��ب��رية  م�شاركة  البحرية 
والبحارة اإذ ج�شد ما يزيد عن 400 �شخ�س على منت 88 
قاربا ملحمة يف التناف�س الرائع على امتداد �شواطئ جمريا 

احل��دث عن  بحرية معربين يف  اأميال   6 اإىل  و�شلت  مل�شافة 
امل�شاركة يف حتدي دبي للياقة 30×30 حيث حملت القوارب 

اأعالم املبادرة.
وجنح القارب ال�شقي 96 بقيادة النوخذة خلف بطي م�شبح 
خط  اإىل  اأو�شله  وال���ذي  املنا�شب  امل�شار  اختيار  يف  الغ�شي�س 
بينها  ومنها  امل�شاركة   ال��ق��وارب  جميع  على  متفوقا  النهاية 
ابنه  79 ملالكه حممد جا�شم معيوف وبقيادة  القارب الفهد 
ال��ن��وخ��ذة جا�شم وال���ذي ح��ل يف امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ف��ارق زمني 
�شئيل نظرا للتناف�س القوي وال�شاخن الذي �شهدته الأمتار 

الأخرية بني جمموعة من القوارب 
وعاد املركز الثالث القارب زعزاع 4 ملالكه النوخذة حمد ماجد 
طوفان  القارب  الرابع  املركز  يف  بعده  وح��ل  ال�شويدي  احل��ر 
21 ملالكه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي وبقيادة النوخذة 
حمدان �شعيد جابر  فيما جاء بعده يف املركز اخلام�س القارب 
را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  ملالكه �شمو   103 غ��ازي 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي وبقيادة 

النوخذة احمد الرميثي.

حممد ال�سرقي يتوج الفائزين يف بطولة الفجرية الدولية للقدرة ال�سطرجنية

اأهل البحر رفعوا علم )حتدي دبي للياقة(

)ال�سقي 96( بط�ل �سب�اق ال�سراعي�ة 22 ق�����دم���ا

ال�شويدي  ن��ظ��ريه  ام���ام  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ايطاليا  منتخب  خ�شر 
�شفر1- يف �شولنا يف ذهاب امللحق املوؤهل اىل نهائيات مونديال 

يف موقف حرج ل يح�شد عليه. وا�شبح  رو�شيا،  يف   2018
وكانت  ال��وح��ي��د.  ال��ه��دف   )61( يوهان�شون  ي��اك��وب  و�شجل 
فيما  فرن�شا،  خلف  الوىل  املجموعة  يف  ثانية  حلت  ال�شويد 

حلت ايطاليا ثانية يف املجموعة ال�شابعة خلف ا�شبانيا.
والفوز هو ال�شابع لل�شويد على ايطاليا مقابل 10 هزائم و8 

تعادلت يف البطولت العاملية والوروبية واملباريات الودية.
م��رت��ني عامي  ال  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  ع��ن  اي��ط��ال��ي��ا  ت��غ��ب �شم�س  ومل 
اقيمت  التي  و1958  امل�شاركة  ع��دم  ف�شلت  حيث   1930
امللحق  تخو�س  وه��ي  ال��ت��اأه��ل،  يف  ف�شلت  ان  بعد  ال�شويد  يف 
تاأهلت  حيث  فرن�شا  يف   1998 مونديال  بعد  الثانية  للمرة 
ايابا  و-1�شفر  مو�شكو،  يف  ذهابا   1-1( رو�شيا  ح�شاب  على 
على  ميالنو  يف  الثنني  ايابا  املنتخبان  ويلتقي  ن��اب��ويل(.  يف 

ملعب �شان �شريو الذي وقع عليه الختيار لن ايطاليا 
مل تخ�شر عليه اي مباراة ر�شمية كانت او ودية حيث 

ل تزال اآمال احلار�س العمالق جانلويجي بوفون 
الدولية  املباراة  اليوم  خا�س  ال��ذي  عاما(   39(
اخلام�س  امل��ون��دي��ال  بخو�س  قائمة   ،174 رق��م 

يف  الح��ت��ي��اط  مقاعد  على  جل�س  ان  بعد  تواليا 
ن�شخة 1998 الفرن�شية. بدوره، وخا�س دانييلي 

دي رو�شي املباراة رقم 117 مع املنتخب، 
وانفرد بالرقم الثاين يف عدد املباريات 

ك��ان يتقا�شمه مع  ال��ذي  ال��دول��ي��ة 
امل���ع���ت���زل، لكنه  ب���ريل���و  ان����دري����ا 

خ�شارة  يف  مبا�شرا  �شببا  ك��ان 
حتولت  ان  بعد  “التزوري” 
�شباك  ق��دم��ه اىل  م��ن  ال��ك��رة 
ب�����وف�����ون. وح����ر�����س ال����ه����داف 

ال�شويد  مل��ن��ت��خ��ب  ال���ت���اري���خ���ي 
ابراهيموفيت�س،  زلت���ان  املعتزل 
يونايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  م���ه���اج���م 
املباراة  ح�شور  على  الن��ك��ل��ي��زي، 

وتابع فوز اقرانه من املدرجات مع 
مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو. 
املنتخب  افتقد  الول،  ال�شوط  يف 
الي�����ط�����ايل ل��ل�����ش��رع��ة واحل����رك����ة 
وال��رب��ط ب��ني اخل��ط��وط الثالثة، 
وكان الدفاع اف�شلها، بينما تفوق 
لعبو ال�شويد ميدانيا خ�شو�شا 
العمليات  ومنطقة  الو�شط  يف 
ان  دون  حماولتهم  يف  ونوعوا 
بوفون.  �شباك  ينجحوا يف هز 

توترا من اجلانبني نظرا حل�شا�شيتها  املباراة  بداية  و�شهدت 
املنتخب  وم��ار���س  قليال،  عنيفة  ال��الع��ب��ني  ت��دخ��الت  فكانت 
بوفون  جانلويجي  املخ�شرم  منطقة  على  �شغطا  ال�شويدي 
لكنه ا�شطدم بان�شباط وتنظيم من قبل اليطاليني الذين 
عر�شية  ك��رة  بعد  اللقاء  يف  حقيقية  فر�شة  اول  لهم  �شنحت 
اندريا  وتابعها  دارم��ي��ان  ماتيو  الي�شرى  اجل��ه��ة  م��ن  رفعها 
ال�شويد  وردت   .)6( المي��ن  القائم  بجانب  ب��راأ���ش��ه  بيلوتي 
خارج  م��ن  تويفونن  اول  الفرن�شي  ت��ول��وز  ملهاجم  بت�شديدة 
يوفق  ومل   ،)8( اي�شا  المي��ن  القائم  بجانب  م��رت  املنطقة 
املرمى  امام  ال�شيطرة على كرة خطرة  كاندريفا يف  انطونيو 
ففاتت فر�شة جديدة على الطليان )13(. وت�شارعت وترية 
ن����درة وا�شحة  ال��ن��ب�����س م��ع  ب��ع��د ف���رتة احل����ذر وج�����س  الداء 
اميل  ال�����ش��وي��دي  وج���رب  اجل��ان��ب��ني،  م��ن  املبا�شر  التهديد  يف 
فور�شربغ حظه بت�شديدة من قو�س املنطقة ذهبت عالية عن 
القائم الي�شر )25(، وتدخل بوفون مرتني لبعاد 
الكرة من امام ماركو�س بريغ )37( وتويفونن 
)38(. ويف ال�شوط الثاين، مل تتبدل احلال 
كثريا مع انتقال املبادرة الهجومية اىل رجال 
من  التمكن  دون  فينتورا  جانبيريو  امل���درب 
ايجاد احللول املنا�شبة، فيما ا�شتغلت ال�شويد 
ال��ق��ل��ي��ل��ة و���ش��ج��ل البديل  امل���رت���دات  اح����دى 
الول  هو  تاريخيا  هدفا  يوهان�شون  ياكوب 
كاندريفا  وه��دد  دولية.  مباراة   14 يف  له 
مرتني  اول�شن  روب��ن  احل��ار���س  مرمى 
ابعدها  اليمنى  اجلهة  من  بعر�شية 
الدفاع اىل ركنية يف الوقت املنا�شب 
ابعدها  بت�شديدة قوية  ثم   ،)47(
 .)48( ي��دي��ه  بقب�شتي  احل��ار���س 
افتتحت  ل���ل���م���ج���ري���ات،  وخ����الف����ا 
ب��ع��د ان نفذ  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ال�����ش��وي��د 
ك��راف��ث رم��ي��ة جانبية على  ام��ي��ل 
الكرة  لت�شقط  ت��وي��ف��ون��ن  راأ������س 
اول  يف  يوهان�شون  ي��اك��وب  ام���ام 
ك���رة ب��ع��د 4 دق��ائ��ق م��ن نزوله 
ب����دل م���ن ال���ب���ني اي���ك���دال فلم 
ارتطمت  ب��ت�����ش��دي��ده��ا  ي����رتدد 
بقدم دي رو�شي وخدعت 
ب����ع����د ان  ب������وف������ون 
م�شارها  غ����ريت 
على  وا����ش���ت���ق���رت 
ا�شفل  يف  ي�����ش��اره 

الزاوية )61(.

اإيطاليا يف خطر باخل�سارة اأمام ال�سويد
راب���ع على  ت��اأه��ل  ن��ح��و  ا���ش��رتال��ي��ا خ��ط��وة مهمة  حققت 
 2018 القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  التوايل 

م�شيفتها  م���ع  ���ش��ل��ب��ا  ب��ت��ع��ادل��ه��ا  رو����ش���ي���ا،  يف 
ال�شبت يف �شان بدرو �شول  هندورا�س فجر 

اآ�شيا-الكونكاكاف.  م��ل��ح��ق  ذه�����اب  يف 
وكانت ا�شرتاليا احتلت املركز اخلام�س 
ملحق  يف  ���ش��وري��ا  ح�شاب  على  اآ�شيويا 
هندورا�س  حلت  بينما  بينهما،  ق���اري 

الكونكاكاف  ت�شفيات  ختام  يف  رابعة 
والو�شطى  ال�شمالية  )امريكا 

ملعب  ع��ل��ى  وال���ك���اري���ب���ي(. 
الوملبي،  مرتوبوليتانو 

املطلق  ال��ن��ج��م  غ����اب 
ت��������ي��������م ك�����اي�����ه�����ي�����ل 

ال�شابة  ب���داع���ي 
ع���������ن امل����ن����ت����خ����ب 
ال���ش��رتايل، وهو 
وراء  ك����ان  ال�����ذي 
امللحق  اىل  تاأهله 

بت�شجيله  ال������دويل 
م����رم����ى  يف  ه�������دف�������ني 

الياب  يف   )1-2( �شوريا 
 1-1 املنتخبني  تعادل  بعد 

املتوقع  م��ن  لكن  ال��ذه��اب.  يف 
�شد  الي���اب  يف  كايهيل  ي�شارك  ان 

هندورا�س الربعاء. ويف غياب كايهيل، 
فوت البديل طومي يوريت�س فر�شتني 

ذهبيتني للت�شجيل خالل �شوطي املباراة 
وا���ش��ح��ة على  ا���ش��رتال��ي��ة  �شيطرة  يف ظ��ل 

بقوته  متيز  ال��ذي  امل�شيف  املنتخب  ح�شاب 
البدنية وغابت عنه الفنيات.

وج���اءت اخل��ط��ورة يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء م��ن جانب 
يف  نف�شه  لن��زا  كارلو�س  وج��د  عندما  هندورا�س 

م��واج��ه��ة احل��ار���س ال���ش��رتايل م��ات��ي راي���ن قبل ان 
الخرية  اللحظة  يف  ال��ك��رة  �شاين�شبريي  ت��رن��ت  يبعد 

ف�شدد  ال���ش��رتايل،  املنتخب  اىل  املبادرة  وحتولت   .)4(
دوني�س  لها  ت�شدى  قوية  ك��رة   )13( لوونغو  ما�شيمو 
دون  املنطقة  داخ��ل  راي��ت  بايلي  ا�شقط  ال��ذي  ا�شكوبري 
و�شنحت   .)22( الخ���ري  ل�شالح  ج���زاء  رك��ل��ة  احت�شاب 
فر�شة ثمينة جدا يف هذا ال�شوط ليوريت�س الذي واجه 

ا�شكوبري منفردا يف الدقيقة 34 لكنه اطاح بالكرة. ويف 
ال�شوط الثاين، كانت الفر�شة الوحيدة ليوريت�س اي�شا 
بعد ان هرب من املدافع جو�س ري�شدون ثم ار�شل 
الكرة بعيدا عن اخل�شبات )54(. واعرب مدرب 
�شعادته  ع��ن  بو�شتيجاأوغلو  اجن��ي  ا���ش��رتال��ي��ا 
بالنتيجة. وقال يف موؤمتر �شحايف بعد املباراة 
النتيجة عظيمة لكنها ل تعك�س واقع المر. 
وا�شاف “كنا جيدين يف ادائنا 
لت�شجيل  ي���ك���ف���ي  مب�����ا 
وكنا  اثنني،  او  هدف 
احل�شول  يف  نرغب 
قوية،  نتيجة  على 
اىل  ��������ش�������ن�������ع�������ود 
لنلعب  ب�����الدن�����ا 
جمهورنا  ام����ام 
و����������ش���������م���������ن 
ظ�������روف�������ن�������ا 
ون���������ح���������ن يف 
اح�����ش��ن ح���ال. 
وا����������ش���������اف مل 
����ش���يء حتى  ي��ت��ح��ق��ق 
لهندورا�س  ه���دف  الآن. 
الربعاء قد يعقد المور 
ام�����ام�����ن�����ا، ل���ك���ن���ي را������س 
ا�شرتاليا  اىل  ب���ال���ع���ودة 
ب����ه����ذه ال���ن���ت���ي���ج���ة. من 
ج����ان����ب����ه، اك�������د امل�������درب 
لهندورا�س  الكولومبي 
بينتو  ل��وي�����س  خ��ورخ��ي 
لعبيه  ح����ظ����وظ  ان 
قادرون  وان��ه��م  ك��ب��رية 
بطاقة  ان����ت����زاع  ع���ل���ى 
وق������ال هذا  ال����ت����اأه����ل، 
لالمر لن يكون 
لكننا  �شهال، 

ن�شتطيع 
حت������ق������ي������ق 
الفوز خارج 

ار�شنا.

خطوة مهمة ل�سرتاليا بالتعادل مع هندورا�س

ارغمت نيوزيلندا �شيفتها البريو على تعادل �شلبي ليل ال�شبت يف ويلينغتون 
العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  املوؤهل  اجلنوبية  اوقيانيا-امريكا  ملحق  ذه��اب  يف 

لكرة القدم 2018 يف رو�شيا.
خام�شة  البريو  ف�شلت  املجريات،  على  املطلقة  �شبه  لعبيها  �شيطرة  ورغ��م 
ار�شها قبل لقاء الي��اب مع  امريكا اجلنوبية، يف ت�شجيل هدف ثمني خارج 
بطلة اوقيانيا التي كانت اكرث ت�شميما يف املباراة واحلاملة مب�شاركة ثالثة يف 

تاريخها يف نهائيات املونديال بعد 1982 و2010.
لالحتاد  العاملي  الت�شنيف  يف  العا�شر  امل��رك��ز  حتتل  التي  ال��ب��ريو  ع��ن  وغ��اب 
الدويل )فيفا(، بفارق كبري امام نيوزيلندا )م�شنفة 122(، قائدها وهدافها 
باولو غرييرو املوقوف بعد فح�س للك�شف عن املن�شطات كانت نتيجته “غري 

طبيعية”.

ارت��ب��اك يف  و�شط  وق��ت مبكر  الت�شجيل يف  افتتاح  و�شك  ال��ب��ريو على  وك��ان��ت 
دفاع نيوزيلندا، لكن احلار�س �شتيفان مارينوفيت�س انقذ املوقف و�شيطر على 
الكرة على خط املرمى )6(. وبعد هذه الفر�شة الوىل، �شيطر ال�شيوف على 
و�شط امللعب، لكن املهاجم املخ�شرم جيفر�شون فارفان وزمالوؤه عجزوا عن 
ايجاد ال�شبيل املوؤدية اىل هز ال�شباك. وبذل الدفاع النيوزيلندي الذي ا�شيب 
ب�شربة قبل بدء املباراة مع اعالن عدم م�شاركة كري�س وود بداعي ال�شابة، 
املكثف، وتعززت ثقته بنف�شه مع  جهودا م�شاعفة يف وجه ال�شغط البريويف 

مرور الوقت حتى نهاية املباراة.
نهائيات  لبلوغ  ب��ق��وة  مر�شحة  ال��ب��ريو  تبقى  ال�شلبية،  النتيجة  ه��ذه  ورغ���م 
ايابا  نيوزيلندا  ت�شت�شيف  عندما  تاريخها،  يف  اخلام�شة  للمرة  امل��ون��دي��ال 

الربعاء على امللعب الوطني يف ليما.

نيوزيلندا ترغم البريو على تعادل �سلبي ذهابا 
لكرة  اجل���زائ���ري  للمنتخب  ال���ق���دمي  اجل���دي���د  امل�����درب  ا���ش��ت��ه��ل 
 1-1 نيجرييا  ام��ام  خميب  بتعادل  مهمته  ماجر  راب��ح  ال��ق��دم 
ال�شاد�شة الخرية من مناف�شات  يف ق�شنطينة يف افتتاح اجلولة 
اىل  امل��وؤه��ل��ة  الف��ري��ق��ي��ة  الت�شفيات  �شمن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 

مونديال رو�شيا 2018.
اجلزائر  على  ف��وزه��ا  جت��دي��د  اىل  طريقها  يف  نيجرييا  وك��ان��ت 
تقدمت  عندما  الثانية،  اجل��ول��ة  يف   1-3 عليها  تغلبت  بعدما 
اجل��زائ��ر ح�شلت  ان  بيد   ،62 الدقيقة  اوغ���و يف  ب��ه��دف جل��ون 
88 ان��ربى لها لعب و�شط بورتو  على ركلة ج��زاء يف الدقيقة 

الربتغايل يا�شني براهيمي بنجاح مدركا التعادل.
بر�شيد نقطتني  الخ��ري  امل��رك��ز  الت�شفيات يف  اجل��زائ��ر  واأن��ه��ت 
وهي التي اأبلت البالء احل�شن يف املونديال الخري يف الربازيل 

وخرجت  تاريخها  يف  الوىل  للمرة  الثاين  ال��دور  بلغت  عندما 
ب�شعوبة وبعد التمديد 1-1 على يد املانيا التي توجت باللقب 

العاملي لحقا.
ال�شدارة  املجموعة موقعها يف  املقابل، عززت نيجرييا بطلة  يف 
تلعب مع  التي  زامبيا  ام��ام  نقاط   7 بفارق  نقطة   14 بر�شيد 

الكامريون غدا يف ختام املرحلة.
الفنية  الدارة  راأ����س  على  مل��اج��ر  الوىل  الر�شمية  امل��ب��اراة  وه��ي 
ملنتخب بالده منذ تعيينه خلفا لال�شباين لوكا�س الكازار املقال 

من من�شبه.
1994 و1995،  املنتخب اجلزائري بني  ملاجر تدريب  و�شبق 
وبني 2000 و2002، واأقيل بعد خالفات مع الرئي�س ال�شابق 

لالحتاد حممد راوراوة.

ماجر ي�ستهل مهمته مع اجلزائر بتعادل خميب 

اإن�شم �شانع اللعب املعتزل اأندريا بريلو 
العامل  اليطايل بطل  املنتخب  ملنتقدي 
قريبا  اأ�شبح  وال���ذي  م��رات  اأرب���ع  �شابقا 
م��ن ال��غ��ي��اب ع��ن ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س العامل 
لكرة القدم للمرة الأوىل منذ 60 عاما 
ال�شويد  اأم����ام  -1�شفر  ه��زمي��ت��ه  ع��ق��ب 
اأم�س  الأوروب���ي���ة  الت�شفيات  ملحق  يف 

اجلمعة.
عن  غابت  التي  ايطاليا  على  و�شيتعني 
الفوز   1958 اأخر مرة يف  العامل  كاأ�س 
الأقل  على  هدفني  بفارق  ال�شويد  على 
يف لقاء العودة الثنني املقبل يف ميالنو 
لتجنب ما اعتربه كارلو تافيكيو رئي�س 
الحتاد املحلي للعبة ال�شعبية “كارثة”.
اإ���ش��اف��ة اإىل  ال��ب��اه��ت  ال��ف��ري��ق  اأداء  ل��ك��ن 
الآونة  يف  منا�شبة  من  اأك��رث  يف  تراجعه 

املنتخب  اأن  اإىل  ي�����ش��ري  ل  الأخ�������رية 
الذي يدربه جيان بيريو فنتورا 

����ش���ي���ك���ون ع���ل���ى ق������در ه���ذه 
املهمة.

وو�شفت �شحيفة جازيتا 
اأداء  ������ش�����ب�����ورت  دي�����ل�����و 
امل��ن��ت��خ��ب الي����ط����ايل يف 

“�شعيف  ب���اأن���ه  ال�����ش��وي��د 
وق�����ال�����ت  وم�شطرب” 

“كفى  توتو�شبورت  �شحيفة 
اأع��ذارا الآن يتعني علينا جتنب 

ف�شيحة تاريخية”.
الريا�شية  ���ش��ك��اي  �شبكة  ون��ق��ل��ت 
اأكد  ال��ذي  بريلو  ع��ن  ايطاليا  يف 
اعتزاله اللعبة يوم الثنني املا�شي 

قوله املنتخب اليطايل بدا فريقا 
التعادل  اأج�����ل  م���ن  ي��ل��ع��ب  خ��ائ��ف��ا 
الأوروب����ي  امل�شتوى  على  ال�شلبي. 

هذا ل يكفي”.
خمتلف..  الأم���ر  اأي�شا  ب��ريل��و  وق���ال 

اللعب  ع��ن  يختلف  اأوروب����ا  يف  اللعب 
يف ايطاليا حيث حت�شل على ركلة حرة 
املباريات  ب�شهولة كبرية.. يف مثل هذه 
عليك اأن تتجاوز كل هذه الأمور وتبذل 
اأق�����ش��ى ج��ه��د م�����ش��ت��ط��اع. يف م��ث��ل هذه 

املباريات ترى لعبني بحق.

واأ����ش���اف ب��ريل��و ال���ذي ظ��ه��رت ل��ه �شور 
وهو ي�شاهد املباراة “�شيكون من ال�شعب 
على فنتورا ايجاد الكلمات املنا�شبة التي 
الجواء  �شتكون  للمجموعة..  �شيقولها 
م�����ش��ح��ون��ة وال�������ش���غ���وط ك���ب���رية خالل 
املدرب  على  و�شيتعني  املقبلني  اليومني 
ال�شتقرار على الت�شكيلة التي �شي�شارك 
بها. واأكد بريلو اأنه من اخلطاأ العتقاد 
باأن اللعب يف ميالنو �شي�شب بالتاأكيد يف 
�شالح فريق بالده قائال اللعب يف �شان 
�شريو �شيكون له تاأثري.. لكن اجلمهور 

يف املدرجات ل يحرز اأي اأهداف.

بريلو ين�سم ملنتقدي املنتخب اليطايل 
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جمتمع االمارات

الطاهية »حنان فرح« تزين 
مائدة ركن الطهي باأجمل احللويات

الدويل  ال�شارقة  مبعر�س  الطهي  ركن  �شيفة  فرح،  حنان  الطاهية  زينت 
اأمام  ال�36، مائدة املعر�س باأجمل احللويات يف عر�س حي  للكتاب بدورته 
من  متعددة  اأنواع  تزيني  يف  خربتها  جل  خالله  من  لهم  نقلت  الزوار، 

الكيك، بحيث ت�شبح �شهية وجذابة ملتناوليها.
واأعدت حنان فرح كعكة الكيك البنف�شجية املزينة بعجينة ال�شكر، واملكونة 
من البي�س والزيت واحلليب والدقيق والفانيال ال�شائلة والبيكنج باودر، 
وا�شتخدمت للتزيني قاعدة قالب الكيك، األوان طعام، اأقماع الكيك، اأكيا�س 

حلواين، اداة فرد عجينة ال�شكر، قطاعات ورد ومولدات.

عاملية  واملنتجعات  الفنادق  من  حمفظة  تدير  التي  الفاخرة  العاملية  الفنادق  �شركة  جمريا،  جمموعة  اأعلنت 
واملقيمني  املواطنني  املتحدة، من  العربية  الإمارات  دولة  فنادقها من  لزوار  امل�شتوى، عن طرح عر�س ح�شري 
ترفيهية  وجهة  اأكرب  ريزورت�س  اآند  بارك�س  لدبي  جمانية  دخول  تذاكر  على  مبوجبه  يحظون  �شواء،  حد  على 
متكاملة يف املنطقة. وبدءاً من الآن وحتى 21 دي�شمرب القادم، �شيح�شل زوار فنادق ومنتجعات جمموعة جمريا 
يف دبي من من دولة الإمارات العربية املتحدة لدى القيام باحلجز يف اأي من الفنادق على تذاكر دخول جمانية 
بارك�س  وبوليوود  دبي،  مو�شنجيت  ت�شم  والتي  ريزورت�س  اآند  بارك�س  لدبي  التابعة  الرتفيهية  املنتزهات  لأي 
اإك�س  دي  �شركة  اىل  التابعة  الرتفيهية  الوجهات  اىل  بالإ�شافة  ووتربارك،  وليجولند  دبي،  ووليجولند  دبي، 
بي اإنرتتينمينت�س، ال�شركة املالكة لدبي بارك�س اآند ريزورت�س والتي ت�شمل ماتيل بالي! تاون، وهب زيرو، وذا 
جرين بالنيت، و�شبال�س باد، وروك�شي �شينما ذا ووك، وروك�شي �شينما ال�شاطئ. عالوة عل تخفي�س بن�شبة %15 
ليندا  العر�س احل�شري، قالت  تعليقها على هذا  اإطار  اليومية. ويف  الفطور  �شاملة وجبة  اإقامتهم  تكلفة  على 
لوي�س، املدير الإداري ملبيعات جمموعة جمريا يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا واملحيط الهادئ: بالإ�شافة اإىل 
التجربة املذهلة التي نقدمها يف فنادقنا، تعك�س �شراكتنا مع دبي بارك�س اآند ريزورت�س اإدراكنا الوا�شع اأن مناطق 
اجلذب يف مدينة دبي ت�شكل جزءاً هاماً يف جتربة الزوار. و�شتوفر الأن�شطة والأجواء الرتفيهية يف دبي بارك�س 
اآند ريزورت�س اأجواء مميزة جلميع العائالت القادمة من الإمارات ، وت�شفي بعداً جديداً من التميز على جتربة 

زيارتهم لنا.

فندق »كورت يارد باي ماريوت« اأبوظبي ومنظمة  »اوبريي�سن 
�سمايل« يطلقان حملة خريية لعالج املر�سى من الأطفال وال�سباب

اأعلن فندق كورت يارد باي ماريوت باملركز التجاري العاملي يف اأبوظبي عن تعاونه مع منظمة اوبريي�شن �شمايل لإطالق حملة خريية لعالج 
املر�شى من الأطفال وال�شباب. وقال ال�شيد ماتيا�س ويدور، املدير العام للفندق : نحن �شعداء لن نكون جزء من هذه املبادرة الإن�شانية 
الأطفال  من  امل�شقوقة  ال�شفاه  ملر�شي  جراحات  لجراء  الرامية  اخلريية  م�شاريعها  اأحدث  يف  �شمايل  اوبريي�شن  منظمة  مع  بالتعاون 
وال�شباب. واأو�شح ان جمموعة فنادق كورت يارد باي ماريوت تطبق اأ�ش�س وقيم خدمة املجتمع و الإن�شانية بوجه عام. م�شرياً اإىل ان هذه 
املبادرة اخلريية تتوافق مع اأهم الأهداف التي يركز عليها الفندق حتت عنوان مبادرات 360 . وتهدف هذه املبادرة للتفاعل مع العديد من 
الق�شايا الجتماعية والبيئية والقت�شادية الأكرث اأهمية بالن�شبة للمجتمعات. واأ�شاف ال�شيد ويدور قائال: لقد حقق هذا احلدث جناحا 

مبهرا ونفتخر بالقيام بجمع التربعات املالية من اأجل تغيري و حت�شني حياة املر�شى. 

الحتاد للطريان حتتفل بالذكرى ال�سنوية
 العا�سرة لت�سغيل رحالتها اإىل نيبال

كامتاندو، نيبال – قامت الحتاد للطريان بتكرمي اجلهات املعنية الرئي�شية 
ال�شنوية  بالذكرى  والحتفال  ال�شراكة  من  بعقد  لالحتفال  نيبال  يف 
العا�شرة للرحالت املنتظمة بني اأبوظبي وكامتاندو.  وان�شم الدبلوما�شيون 
وم�شوؤولو الطريان اإىل �شركاء الحتاد للطريان وال�شفر مع و�شائل الإعالم 
الحتاد  كّرمت  حيث  كامتاندو  يف  املتمركزين  ال�شركة  وموظفي  املحلية 

للطريان ولءهم ودعمهم من خالل فعاليتني يف العا�شمة النيبالية.

فندق ميلينيوم املطار دبي يفوز بجائزة 
اأف�سل فندق مطار يف ال�سرق الأو�سط

ال�شرق  يف  مطار  فندق  “اأف�شل  بجائزة  دبي  املطار  ميلينيوم  فندق  فاز 
املثري  احلدث  هذا   !2017 العاملية  ال�شفر  جوائز  يف  املرموقة  الأو�شط” 

اأقيم يف فندق اأرماين ، دبي.
اأف�شل  ومكافاأة  لتقدير  ي�شعى  اإذ  مطلوب  تكرمي  العاملية  ال�شفر  جوائز 
بعامها  العام  وال�شفر. حتتفل اجلوائز هذا  ال�شياحة  الالعبني يف �شناعة 

الرابع والع�شرين.
هذه �شاد�س مرة يفوز فيها فندق ميلينيوم املطار دبي بهذه اجلائزة املهمة، 
كانت املرة الأوىل عام 2008 ثم نالها ب�شكل متتال من 2013 اإىل 2017، مما 

يربز اإلتزامه الهائل باحلفاظ على اأعلى معايري ر�شاء وولء العميل.
وامل�شوؤولني  املديرين  كبار  من   400 من  اأكرث  الر�شمي  احلدث  ا�شت�شاف 
من  وغريهم  الفنادق  ال�شفر،  �شركات  لكربى  املمثلني  ال�شناعة  وقادة 

امل�شغلني الناجحني.
قال �شاميون مور، مدير عام فندق ميلينيوم املطار دبي،: �شعى فندقنا، منذ 
افتتاحه، اإىل منح ال�شيوف جتربة ل مثيل لها للفخامة امل�شحوبة براحة 
ا�شتثنائية. اليوم، بلغنا م�شتويات جديدة من النجاح بح�شولنا على لقب 
هذا  مثل  حتقيق  بو�شعنا  كان  ما  الأو�شط.  ال�شرق  يف  مطار  فندق  اأف�شل 
جميعا  ويجعلنا  عظيم  �شرف  اإنه  فريقنا.  والتزام  اإخال�س  بدون  الإجناز 

فخورين للغاي.

�سبارك تعلن عن تعيني مدير 
جديد خلدمات العمالء

اخلدمات  ذراع  “�شبارك”،  اأعلنت 
بوبلي  ل�شبكة  والإعالنية  الإبداعية 
مديًرا  عبود  نادين  تعيني  عن  نت، 
خلدمات العمالء، لتحمل معها اإىل 
اخلربة  من  عاًما   15 املن�شب  هذا 
والت�شالت  الت�شويق  جمالت  يف 
م�شوؤولة  نادين  و�شتكون  املتكاملة.  
العمالء  خدمة  فريق  تزويد  عن 
جانب  اإىل  والدعم،  بالتوجيه 
احلمالت،  تنفيذ  على  الإ�شراف 
جميع  مع  وثيق  ب�شكل  والعمل 
اخلدمات  لتقدمي  �شبارك،  عمالء 
ال�شرتاتيجية  ال�شت�شارية 
املتخ�ش�شة لهم. ويف معر�س تعليقها 
اإىل  نادين: ي�شرين الن�شمام  قالت 
الذي  الديناميكي  وفريقها  �شبارك 
وهي  املجال،  هذا  يف  ب�شغف  يعمل 
طوال  لزمتني  التي  ذاتها  ال�شفة 

حياتي املهنية. 

طالب جامعة ال�سارقة يف �سيافة 
رجل الأعمال الهندي يو�سف علي

علي،  يو�شف  الهندي  الأعمال  رجل  ال�شارقة  جامعة  من  طالبي  وفد  زار 
�شاحب وموؤ�ش�س جمموعة اللولو هايرب ماركت مبقر ال�شركة الرئي�س يف 
دراب�شة  حممود  الدكتور  الأ�شتاذ  الزائر  الوفد  راأ�س  على  وكان  ظبي،  اأبو 
مدير  من  دعوة  بت�شليمه  قام  الذي  اجلامعة،  يف  الطالب  �شوؤون  عميد 
اجلامعة لاللتقاء مع طلبة اجلامعة واأع�شاء هيئة التدري�س بو�شفه ميثل 

ق�شة جناح يف ريادة الأعمال.

»جمموعة جمريا« توفر لل�سيوف من الإمارات تذاكر جمانية  ل� »دبي بارك�س اآند ريزورت�س« 

حديقة الإمارات للحيوانات تطلق عرو�سا خا�سة كل يوم ثالثاء

نادي »Nikki Beach Dubai« ي�ست�سيف احلفلة البي�ساء 
بدبي  اجلمريا  لوؤلوؤة  جزيرة  �شاطئ  “ Nikki Beach Dubai” على  نادي  ا�شت�شاف 
عامل  من  م�شتوحاة  اأجواء  و�شط  �شيف   1،300 من  اأكرث  البي�شاء” بح�شور  “احلفلة  فعالية 

العرو�س ال�شحرية و الألعاب اخلفية. 
وقدم النادي ت�شكيلًة من املاأكولت ال�شهية لل�شيوف على اأنغام “الدي جي” الناب�شة باحلياة. 

اهتماماً  و  هائاًل  ح�شوراً  البي�شاء  احلفلة  لقت  العام:  املدير  �شنايدر  الك�شندر  ال�شيد  وقال 
كبرياً فاق كل التوقعات حيث �شعدنا با�شتقبال �شيوف وزوار مدينة دبي الذين متتعوا مب�شاهدة 

عرو�س ال�شحر احلية  مع اأجواء البحر و�شم�س اخلريف الدافئة. 
2002 يف  عام  كانت   Nikki Beach Dubai نادي  اأقامها  بي�شاء  اأول حفلٍة  باأن  وُيذكر 
بلدة �شانت تروبيز الفرن�شية احتفاًل مبيالد عار�شة الأزياء امل�شهورة ناعومي كامبل. ويف هذا 
الحتفال مت حتديد الأبي�س لوناً اأ�شا�شياً لأزياء احلفل. ومنذ ذاك احلني غدت احلفلة البي�شاء 

حدثاً مميزاً ومنتظراً لأندية “Nikki Beach” حول العامل. 

طلبة املدار�س يزورون فن اأبوظبي

جولة تعليمية جليل امل�ستقبل من الفنانني واملبدعني 
•• اأبوظبي- الفجر

زارت جمموعة من طلبة املدار�س معر�س “فن اأبوظبي” يف ثاين اأيامه ، 
وتعرفوا  امل�شاركة،  الفنون  عر�س  �شالت  جولتهم  خالل  ا�شتك�شفوا  حيث 
اإقامة  قاعات مقر  املعرو�شة يف  والفنية  الرتكيبة  الأعمال  عن قرب على 
الطالبي  الوفد  والأ�شاتذة  املعلمون  وتقدم  ال�شعديات.    مبنارة  املعر�س 
يف جولتهم، التي تعرفوا من خاللها على املعار�س والأعمال الفنية التي 
اإلهام فريد من  اأبدعها فنانون من الإمارات والعامل، ومثلت لهم م�شدر 
واكت�شاب خربات  املعار�س،  وقيمي  الفنانني،  والتفاعل مبا�شرة مع  نوعه، 

حول اأفكار املعار�س الفنية وبرنامج “فن اأبوظبي”. 

 ، امليناء  داخل  الكائن  البحرية بفرعها 
 ، الوطنية  املنا�شبة  هذه  ذكرى  لأحياء 
وم�شاركة دولة المارات حكومة و�شعبا 
احتفالهم بيوم العلم، باعتباره منا�شبة 
وطنية يحر�س اجلميع مواطنا ومقيما 
�شماء  عاليا يف  المارات  علم  رفع  على 
المارات ، تعبرياً عن النتماء والولء 
والتم�شك  الر�شيدة  وقيادته  للوطن 

الآباء  ار�شاها  التي  الحتاد  بقيم 
تويل  ذكرى  مع  وتزامناً  املوؤ�ش�شون، 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
دولة  رئا�شة  الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل 
دولة  يحفظ  اأن  اهلل  داعني   ، الإمارات 
واملزيد  اآمنة  دولة  ويجعلها  المارات 
الدولة  ، ولرئي�س  الرقي والتطور  من 

حفظه اهلل مبوفور ال�شحة والعافية.

•• خورفكان – الفجر 

يف  المارات  علم  رفع  يقت�شر  مل 
على  العلم(  )بيوم  احتفاء  �شمائها 
وكافة  واملرافق  واملزارع  البيوت 
املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة فح�شب 
ت�شابق  خورفكان  ميناء  داخل  فمن   ،
بوليمار  للمالحة  �شركة اخلليج  عمال 

وحديقة  منتجع  اأعلن 
عن  للحيوانات  الإمارات 
ح�شرية  عرو�س  تقدمي 
من  ابتداء  ثالثاء  يوم  كل 
اجلاري  نوفمرب   7 يوم 
الزوار  باإمكان  حيث   2017
احل�شول على اأحد اأن�شطة 
احلديقة جماناً عند �شراء 
املميزة  الأن�شطة  اأحد 
ال�شاعة  بني  الفرتة  خالل 

2 و 8 م�شاء. 
الإمارات  حديقة  وتقدم 
للفيلة  عرو�شاً  للحيوانات 
رادا  و  مادو  الآ�شيوية 
البحر  اأ�شد  وعرو�س 
اأن�شطة  اإىل  بالإ�شافة 
احليوانات  واإطعام  ركوب 
ركوب  اإىل  بالإ�شافة   ،
الت�شلق  و  لين  زيب  خط 
اجلوية  احلديقة  ق�شم  يف 

الوا�شعة. 

عمال اخلليج للمالحة بوليمار البحرية يت�سابقون لرفع علم المارات احتفاء بيوم العلم



    

 
عر�س زواج داخل لعبة اأفعوانية 

اأف�شل  للزواج من حبيبته،  للتقدم  و�شيلة  اأمريكي  �شاب  يجد  مل 
من تقدمي خامت اخلطوبة، وهما معلقني بني ال�شماء والأر�س يف 
لعبة اأفعوانية. ويف مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التوا�شل 
ن��وب��ة اخلوف  ي�شتغل  وه���و  غ��ار���ش��ي��ا،  م��اي��ك��ل  الج��ت��م��اع��ي، يظهر 
وعلى  ل��ل��زواج.  ي��ده��ا  ليطلب  وورث،  ف��ال��و  حبيبته  ان��ت��اب��ت  ال��ت��ي 
مايكل  وج��د  عليها،  يح�شد  ل  و�شع  يف  كانت  فالو  اأن  من  الرغم 
ال��زواج، بح�شب �شحيفة ديلي  الأن�شب لتقدمي عر�س  الوقت  اأنه 
ميل الربيطانية. وو�شط اأجواء الرعب التي عا�شتها فريث، عر�س 
مايكل عليها الزواج، حيث قال "حبيبتي، ا�شتمعي يل الآن، اأحبك 
اإىل  اأيامي  باقي  اأم�شي  اأن  اأي �شيء يف حياتي، وارغ��ب  اأك��رث من 
جانبك. هل ترغبني بالزواج مني؟" ولكن فالو مل تكن يف حالة 
وهما  بالقول  ردت  حيث  ال����زواج،  لطلب  بال�شتجابة  لها  ي�شمح 
يجل�شان راأ�شاً على عقب يف اللعبة الأفعوانية "هل اأنت جاد؟". ويف 
الوقت الذي غطت فالو راأ�شها بيديها، حافظ مايكل على هدوئه، 
طلب  وق��وب��ل  منه.  ب��ال��زواج  ترغب  كانت  اإن  اأخ���رى  م��رة  و�شاألها 
مايكل بال�شراخ من فالو مرة اأخرى، قبل اأن تعلن عن موافقتها، 

لدى عودتهما اإىل الأر�س مرة اأخرى.

مطلوب لل�سرطة يفنت الن�ساء بو�سامته
ح�شد الألباين غوك�شيم اإميرييو، جي�شاً من املعجبات عرب مواقع 
التوا�شل الجتماعي يف بريطانيا، بعد ن�شر ال�شرطة الربيطانية 
اأنه مطلوب لديها. حيث خطفت �شورته قلوب  �شورًة له، معلنة 
والفتتان  بالغزل  املليئة  الن�شائية  التعليقات  وانهالت  الن�شاء، 
بينما  ب�ال�شاخن،  املتفاعالت  اإح���دى  و�شفته  ح��ني  يف  بو�شامته، 
متنَّت اأخرى اللتقاء به. ووفقاً ل�شحيفة ذا �شن الربيطانية، فاإن 
دونغافيل  الهجرة  مركز  من  لهروبه  لل�شرطة  مطلوب  اإميرييو 
عرب  �شورته  ن�شرت  حيث  ال�شكتلندية،  لنارك�شاير  مقاطعة  يف 
عن  معلومات  لديه  من  ك��لَّ  داعية  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
مكان تواجده اإبالغ ال�شلطات. وجاء يف بيان ال�شرطة، اأن غو�شيم 
ترغب  ا�شكتلندا  و�شرطة  املحلية،  املنطقة  يف  معرفة  لديه  لي�س 
ب�شمان اأنه اآمن. ول ُيعد اإميرييو اأول رجل يجذب انتباه الن�شاء، 
عقب ن�شر �شورته من قبل ال�شرطة، حيث اأثار الأمريكي جريميي 
ال�شرطة  ن�شرت  الن�شاء جلاذبيته اخلا�شة، عندما  اإعجاب  ميك�س 

الأمريكية �شورته قبل عدة اأعوام.
ودعت ال�شرطة حينها، اجلمهور للبحث عنه لثبوت حيازته �شالًحا 
ك���ربى، يف ح��ني مت  �شرقة  وتنفيذه عملية  م��رخ�����س،  غ��ري  ن��ارًي��ا 

�شبطه بعد فرتة من الإعالن، و�ُشجن اآنذاك ملدة 27 �شهًرا.

تلقى م�سرعها نيوزيلندا  الأوىل" يف  "القطة 
املا�شي  الثالثاء  م�شرعها،  نيوزيلندا،  يف  الأوىل"  "القطة  لقيت 
رئي�شة  �شاحبتها،  منزل  م��ن  بالقرب  �شيارة  عجالت  حت��ت  ده�شاً 
اإذاعة  نقلته  ذلك بح�شب خرب  اأردرن. جاء  البالد، جا�شيندا  وزراء 
نيوزيلندا اجلديدة، اأكد م�شرع القطة بادلز التي ا�شتهرت يف البالد 
بلقب القطة الأوىل، لكون �شاحبتها رئي�شة ال��وزراء، اأردرن. ونعت 
رئي�شة الوزراء قطتها عرب �شفحتها على موقع التوا�شل الجتماعي 
في�شبوك. كتبت اأردرن قائلة "كل �شخ�س فقد حيواناً األيفاً �شيعلم 
قدر احلزن الذي ن�شعر به"، م�شرية اأن قطتها كانت حمبوبة كثرياً 
من اجلميع، ولي�س من قبلنا فح�شب. وحظيت القطة بادلز بلقب 
القطة الأوىل، بعد اأن ظهرت على ذراع رئي�شة الوزراء اأردرن، يف اأول 

موؤمتر �شحفي لها بعد فوزها بالنتخابات الأخرية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فقد 170 كيلو من وزنه بعد اأن �سارف على املوت
ك�شف رجل اأمريكي عن التحول الكبري الذي طراأ على ج�شمه، بعد اأن خ�شع حلمية قا�شية، جعلته يفقد نحو 175 

كيلوغرام من وزنه، بعد اأن �شارف على الوفاة.
وكان زاك مور )36 عاماً( �شجل فيديو وداع لبنه زاك جونيور، البالغ من العمر 8 �شنوات، بعد اأن اأيقن اأن الوزن 
الزائد، �شيودي بحياته. وبعد اأن و�شل وزنه اإىل نحو 250 كيلوغرام، وموؤ�شر كتلة وزن 60، �شعر مور اأنه يقامر 

بحياته، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وبعد اأن نقل اإىل امل�شت�شفى نتيجة تعر�شه للت�شمم الغذائي يف 2013، اأدرك مور اأن عليه اإجراء تعديل على حياته. 
ومنذ ذلك الوقت، توقف عن التدخني وتناول امل�شروبات الغازية وال�شكريات، و�شعى لإجراء عملية جراحية بهدف 

خ�شارة الوزن الزائد.
وكان زاك ياأكل ب�شراهة كبرية، ويتناول كل ما تقع عينه عليه، وي�شرب ما ل يقل عن لرتين من امل�شروبات الغازية، 
100 يوم فقط.  50 كيلو، يف غ�شون  اأك��رث من  اإج��راء تغيريات كبرية على منط حياته، متكن من خ�شارة  وبعد 

وا�شطر اإىل اخل�شوع لعمليات جراحية اإ�شافية، لإزالة بقايا اجللد املرتهل، بعد خ�شارة اأكرث من ن�شف وزنه.
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ال�سجن مدى احلياة لقاتل طفلته 
حكم على مدرب �شابق للياقة البدنية بال�شجن مدى احلياة بينها 18 �شنة 
اإلزامية اإثر اإدانته يف ويلز بتهمة قتل ابنته البالغة 18 �شهراً، بعد اأقل من 

اأ�شبوعني على تبنيها ر�شمياً.
جانب  م��ن  ع��ام��اً   31 العمر  م��ن  البالغ  هيك�س  �شكويل  ماثيو  اأدي���ن  وق��د 
ا�شبوعني على  اأقل من  بعد  بعنف  اإل�شي  الطفلة  كارديف ل�شربه  حمكمة 
وقد  اأ�شهر.  ثمانية  منذ  عهدته  يف  كانت  التي  الفتاة  ه��ذه  ر�شمياً  تبنيه 

توفيت بعد اأربعة اأيام.
واأظهر ت�شريح جلثة الطفلة اأنها تعّر�شت لنزيف يف الدماغ والعني وك�شور 
يف اجلمجمة وال�شلوع. وقال املدعي العام بول لوي�س خالل املحاكمة التي 
اأداة  اأن  اأو  �شلب،  ب�شطح  راأ�شها  رب  "�شُ ا�شابيع  اأربعة  من  اأك��رث  ا�شتمرت 

�شلبة ا�شتخدمت ل�شرب الفتاة اإل�شي على راأ�شها.
وترك ماثيو �شكويل هيك�س عمله لالهتمام بطفلته بالتبني التي و�شعت 
واجه  لكنه  عمله.  يف  ا�شتمر  ال��ذي  و�شريكه  عهدته  يف   2015 �شبتمرب  يف 
�شعوبات يف العناية بها وا�شتكى من اأنها طفلة �شعبة. وو�شفها يف ر�شائل 
هاتفّية ن�شّية باأنها معتوهة واأنها �شيطان. وقد �شمعه جريانه وهو ي�شرخ 
موّجها ال�شتائم لها. وهي �شبق اأن اأ�شيبت مرات عدة بجروح وك�شور فيما 
كانت يف عهدته، لكنه كان يقول اإنها جرحت نف�شها اأو �شقطت على الدرج. 
وقال املدعي العام "كانت يف ال�شهر الثامن ع�شر من عمرها فقط، ل قدرة 

لها على الدفاع عن نف�شها، لقد ماتت لأن املتهم قتلها. 

معركة اأ�سطورية بني ثعبان وخفا�س
تناقلت مواقع التوا�شل الجتماعي مقطع فيديو مثري، يظهر فيه ثعبان 

�شخم، وهو يحاول ابتالع خفا�س بالكامل.
ويف الفيديو الذي مت ت�شويره يف بري�شبان باأ�شرتاليا، يظهر الثعبان معلقاً 
من �شجرة بذيله، وهو يطبق على خفا�س �شخم، حماوًل ابتالعه، يف حني 

حاول اخلفا�س التمل�س من براثن الثعبان دون جدوى.
ا�شت�شلم  وا�شتمرت املعركة نحو ن�شف �شاعة، وحل�شن حظ اخلفا�س، فقد 
الثعبان غري ال�شام يف نهاية املطاف، وترك اخلفا�س لي�شقط على الأر�س، 

بح�شب ما اأوردت �شحيفة مريور الربيطانية.
والذي  ماري�شون،  ط��وين  الثعابني  �شائد  قبل  من  الفيديو،  ت�شوير  ومت 
كتب على �شفحته يف في�س بوك "هذا الثعبان مل يتمكن من ال�شيطرة على 

اخلفا�س، مما دفعه اإىل ال�شت�شالم يف النهاية".
الثعابني يف  النوع من  هذا  على  العثور  ال�شائع  اأن من  ماري�شون،  واأو�شح 

املنطقة، وهي غري �شامة ول توؤذي الب�شر.

لوي �سي.كيه يعرتف 
ب�سوء ال�سلوك 

قال الفنان الكوميدي الأمريكي 
التي  امل���زاع���م  اإن  ���ش��ي.ك��ي��ه  ل���وي 
الن�شاء  من  العديد  �شده  �شاقها 
ب�شوء ال�شلوك اجلن�شي، حقيقية 

واأنه ياأ�شف على ت�شرفاته.
بالربيد  اأر�����ش����ل  ب���ي���ان  يف  وق�����ال 
اإىل رويرتز وو�شائل  اللكرتوين 
الق�ش�س  "هذه  اأخ��رى  اإعالمية 

حقيقية".
وك��ان��ت خ��م�����س ن�����ش��اء ق��د �شردت 
اجلن�شي  ال�شلوك  ب�شوء  م��زاع��م 
���ش��د ال��ف��ن��ان ال��ك��وم��ي��دي احلائز 
تقرير  يف  اإمي�������ي  ج����ائ����زة  ع���ل���ى 
تاميز   نيويورك  �شحيفة  ن�شرته 
اإنه  ن�شاء قلن  مبا يف ذلك ثالث 

مار�س العادة ال�شرية اأمامهن.
مت  اأن  بعد  بيانه  �شي.كيه  ون�شر 
اإلغاء طرح فيلمه القادم "اآي لوف 
اجلمعة  الأول  اأم�����س  دادي"  ي��و 
خطط  نتفليك�س  ���ش��رك��ة  واأل��غ��ت 
لعمل فني مع الفنان الكوميدي 

ب�شبب هذه املزاعم.
وقال يف بيانه "اأ�شعر بالندم على 
ت�شرفاتي. واأحاول اأن اأتعلم منها 
مدى  اأدرك  والآن  منها،  واأه���رب 
تاأثري ت�شرفاتي، وعلمت بالأم�س 
مدى ال�شعور ال�شيء الذي تركته 
كن  اللواتي  الن�شاء  ه���وؤلء  ل��دى 

يعجنب بي".

يقود ب�سرعة زائدة 
واأطرافه مبتورة

اأّنها  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  ك�����ش��ف��ت 
اأوقفت �شاباً كان يقود �شيارته من 
دون يدين منذ اأكرث من 21 عاماً 
ُبرتت  ح��ني   1996 ال��ع��ام  منذ  اأّي 

يديه.
اإيقافه  مت  ف��ق��د  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
يف  زائ��دة  �شرعة  خمالفة  لتحرير 
حقه بعدما جتاوز ال�شرعة امل�شموح 
بها وو�شل حتى 155 كيلومرتاً يف 

ال�شاعة.
ب��دف��ع مبلغ  ُغ����رم  اأّن�����ه  اإىل  ن�����ش��ري 
2700 يوان اأّي حوايل 407 دولراً 

اأمريكياً ومت احتجازه ملدة 5 اأيام.
اجلدير ذكره اأي�شاً، اأّن ال�شاب كان 
يقود ال�شيارة برخ�شة غري �شارية 

املفعول وغري قانونية.

يقتل زميله اأماًل بتغيري موعد المتحانات  
يف  فتى  بقتل  متهًما  مراهًقا  الهندية  ال�شرطة  اأوق��ف��ت 
ال�شابعة من عمره، يرتاد املدر�شة نف�شها اأماًل باأن توؤدي 
هذه املاأ�شاة اإىل تاأخري موعد  المتحانات. ووقعت عملية 
القتل التي ي�شتبه اأن املراهق البالغ من العمر 16 عاًما، 
ارتكبها يف اأيلول �شبتمرب املا�شي يف مدر�شة خا�شة راقية 
قرب نيودلهي. واأوقفت ال�شرطة اأوًل �شائق حافلة، كانت 
عليه  الع��ت��داء  حماولته  خ��الل  الطفل  قتل  اأن��ه  ت�شتبه 
عنا�شر  “ميلكون  اإن��ه��م  ق��ال��وا  املحققني  اأن  اإل  جن�شًيا، 
ُتدين املراهق الذي يحقق نتائج مدر�شية متوا�شعة، لأنه 

اأراد اإرجاء امتحان ولقاء بني والديه واملدر�شني”.
وقال الناطق با�شم مكتب التحقيقات املركزي، اإن املراهق 
لإرجاء  املدر�شة  اإغ��الق  اأراد  اأن��ه  ال�شتجواب  خ��الل  اأق��رَّ 
المتحانات واللقاء. واأُر�شل املراهق الذي ل ميكن الك�شف 
عن هويته لأ�شباب قانونية، اإىل مركز لالإحداث بانتظار 
بانتظار  ال�شجن  يف  احلافلة  �شائق  و�شيبقى  حماكمته. 

تربئته من اأي �شبهة على ما اأو�شح مكتب التحقيقات.
واأث������ارت ج��رمي��ة ال��ق��ت��ل ه���ذه م��وج��ة ت��ن��دي��د يف الهند، 

وت�شّدرت عناوين ال�شحف.

رق�ست عارية للح�سول على اآيفون
انت�شر فيديو  بعدما  املدر�شة  ُط��ردت معلمة متدربة من 
بغية  الليلية  امل��اله��ي  اأح���د  يف  ع��اري��ة  ترق�س  وه��ي  لها 

احل�شول على اأحدث هاتف اآيفون جمانا.
ورت ال�شابة البالغة من العمر 19  ويف التفا�شيل، فقد �شّ
عاماً وهي تتعرى اأمام ح�شد من النا�س، فقّرر القّيمون 

على الكلية التي تدر�س فيها ا�شتبعادها وطردت فوراً.
ترويت�شك  ب��ل��دة  يف  ج���رت  احل���ادث���ة  ه���ذه  اأّن  اإىل  ن�شري 

مبنطقة ت�شيليابين�شك اأوبال�شت و�شط رو�شيا.
ُعرفت  التي  ال�شابة  اأن  اإىل  رو�شية  تقارير  اأ���ش��ارت  وق��د 
�ُشرقت  وق��د  اآي��ف��ون  بهاتف  تفز  مل  ���س.  ايفجينيا  با�شم 

حقيبتها منها يف الليلة نف�شها.

عر�س زواج با�ستخدام 25 "اآي فون"
ع�شاق  من  امل�شتخدمني  ماليني  غرية  زواج  عر�س  اأث��ار 
األعاب فيديو �شيني،  اأبل حول العامل، حيث قام م�شمم 
به  الذي يحلم  الفاخر،  اإك�س  اآي فون  25 هاتف  ب�شراء 
"قلب"  هيئة  ع��ل��ى  و�شكلها  امل�شتخدمني،  م��ن  ال��ع��دي��د 
يتو�شطه خامت الزفاف حماطاً بالورود احلمراء، ليطلب 

من �شديقته قبول الزوج به.
والغريب يف الأمر، اأن امل�شمم ت�شني مينغ القاطن مبدينة 
�شينزين ال�شينية، جنح يف احل�شول على 25 هاتف اآي 
ب��الأ���ش��واق ال�شينية 3  ف���ون اإك�����س، ي���وم ط��رح��ه ر���ش��م��ي��اً 
نوفمرب، ثم فاجاأ حبيبته بعر�س زواج رومان�شي، وباهظ 

يف الوقت ذاته.
والذي  ال��روم��ان�����ش��ي��ة،  ت�شني  بطريقة  حبيبته  ان��ب��ه��رت 
لإعداد  وخا�س  مميز  مكان  لختيار  باأ�شدقائه،  ا�شتعان 
على  ليجثو  "يل"،  امل�شتقبل  ع��رو���س  واإح�����ش��ار  امل��ف��اج��اأة 
ركبتيه حاماًل خامت الزفاف، طالباً الر�شا والقبول، التي 
وانحناءة  رقيقة  ابت�شامة  واكتفت  كلمة،  ب��اأي  تنطق  مل 

بالراأ�س، عالمة املوافقة. املمثلة اإميي اأدامز حتمل جائزة �سينماثكو�س االأمريكية 2017  خالل تكرميها يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا. )ا ف ب(

ال�سباب ينقل اآلف 
الباك�ستانيني للم�ست�سفيات 
ق���ال م�����ش��وؤول��ون ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ون اإن 
املنت�شر  الكثيف  الدخاين  ال�شباب 
تعطيل  اإىل  اأدى  اأ���ش��ب��وع��ني  م��ن��ذ 
احلياة العادية يف مناطق بباك�شتان 
اإل��غ��اء رح���الت ج��وي��ة وارتفاع  م��ع 
ال��ط��رق ونقل نحو  معدل ح���وادث 
امل�شت�شفيات  اإىل  �شخ�س  األ��ف   15

يف لهور ومناطق واقعة حولها.
���ش��ت��ار ك��ث��ي��ف م��ن الهواء  وي��ط��وق 
وامل��ل��وث��ات مدينة لهور  ال��رم��ادي 
وعدة  باك�شتان  ���ش��رق  يف  ال��واق��ع��ة 
م��ن��اط��ق مب����دن اأخ�����رى م��ن��ذ نحو 
انعدام  اإىل  اأدى  مم���ا  اأ���ش��ب��وع��ني 

الروؤية معظم اليوم.
الباك�شتانية  الأزم�����ة  ه���ذه  وت��ع��د 
لل�شباب  اأو����ش���ع  اأزم�����ة  م���ن  ج����زءا 
الهند  اج����ت����اح  ال�������ذي  ال�����دخ�����اين 
امل�����ج�����اورة جم�����ربا ال�������ش���ل���ط���ات يف 
نيودلهي يوم اجلمعة على التفكري 

يف ر�س ماء فوق املدينة.
وي��ق��ول خ����رباء الأر����ش���اد اجلوية 
ال��ت��ل��وث جن��م ع��ن عادم  اإن زي����ادة 
ال�����ش��ي��ارات وال��غ��ب��ار واحل����رق غري 

القانوين للمحا�شيل.
وق������ال ج�����ام ����ش���اج���د ح�����ش��ني وهو 
الإنقاذ  م�شوؤول حكومي يف خدمة 
اأكرث  ت�شببت يف  ال��روؤي��ة  اإن �شعف 
مما  الطرق  على  حادثا   250 من 
اأدى اإىل مقتل 14 �شخ�شا واإ�شابة 

اأكرث من 400.
وقال كرمان مالك املتحدث با�شم 
هيئة الطريان املدين الباك�شتانية 
اإن ع�شرات الرحالت اجلوية اأُجلت 
خالل  حت��وي��ل��ه��ا  مت  اأو  اأُل��غ��ي��ت  اأو 

الأ�شبوع املا�شي اأو نحو ذلك.

خ��راف تُ�ميز وج�ه اأوب�ام�ا 
يعتقد البع�س اأن اخلراف ل ت�شلح اإل لإنتاج ال�شوف اأو 
لذبحها وتناول حلمها، واأنها غبية وحمقاء، لكن درا�شة 
متكن  فقد  ذكائها،  وتوؤكد  متاماً  العك�س  ُتثبت  جديدة 
عدد من اخلراف بعد تدريبهم من التعرف على الوجوه 

بكفاءة عالية.
اأع��اله، يف  وجنح خ��روف ويلزي جبلي، كما يف الفيديو 
ب��ارزة، من  اأرب��ع �شخ�شيات ب�شرية  التعرف على وج��وه 
اأوباما،  ب��اراك  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  وجه  �شمنها 
وامل��م��ث��ل��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وع��ار���ش��ة الأزي�����اء اإمي���ا وات�شون 
وال�شحافية  ج��ي��ل��ن��ه��ال  ج���اك���وب  الأم���ري���ك���ي  وامل��م��ث��ل 

الربيطانية فيونا برو�س.
ك��ام��ربي��دج الربيطانية  ال��ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة  وق���ام 
اج��ت��م��اع��ي وم�شاعر  ل��دي��ه��ا ح�����س  اأن اخل����راف  ب��اإث��ب��ات 
وذاك����رة ق��وي��ة ج���داً، م��ن خ��الل ت��دري��ب 8 خ���راف على 
�شورهم  عر�س  عند  الأرب��ع  ال�شخ�شيات  على  التعرف 

من جوانب وزوايا خمتلفة.
عليها  ت��درب  التي  ال�شخ�شيات  بعر�س  الباحثون  وق��ام 
على  لهم،  بالن�شبة  ماألوفة  غري  و�شخ�شيات  اخل��راف 

بع�شهما  ب��ج��وار  منف�شلتني  �شا�شتني  يف  ���ش��ور  هيئة 
ال��ب��ع�����س، وك����ل ���ش��ا���ش��ة ت��ت�����ش��م��ن م��ف��ت��اح��اً ي��ن��ق��ر عليه 
املاألوفة  ال�شخ�شية  وجه  على  يتعرف  عندما  اخل��روف 

بالن�شبة له.
واعتمد الباحثون على نظام املكافاأة لت�شجيع اخلراف، 
املفتاح الدال  ففي كل مرة ي�شغط فيها اخل��روف على 
يح�شل  �شحيحة،  اإج��اب��ة  ويجيب  امل�شهور  وج��ه  على 
على مكافاأة عبارة عن �شينية طعام، وعندما يف�شل يف 

الختيار ال�شحيح، ل يح�شل على اأي �شيء.
البالغ   8 ال����  اخل����راف  الخ��ت��ب��ار جن���اح  نتيجة  وب��ي��ن��ت 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى وجوه  ���ش��ن��وات يف  7 و8  اأع��م��اره��م ب��ني 
10، ومت��ك��ن اخل�����راف من  8 م���ن  امل�����ش��اه��ري، مب��ع��دل 
زوايا  من  ُتعر�س  عندما  بكفاءة  الوجوه  على  التعرف 

مائلة اأكرث من عر�شها وجهاً لوجه.
ب��ذاك��رة قوية  اأن اخل���راف تتمتع  ال��درا���ش��ة تبني  وه��ذه 
ال�����ش��ور م��ن زواي���ا م��ائ��ل��ة، مقارنة  ق���ادرة على معاجلة 
بالب�شر، الذين لي�شوا بنف�س الكفاءة العالية يف التعرف 

على وجوه الب�شر من اجلانب اأو من زاوية.

اإليكم ن�سيحة تايلور �سويفت
يبدو اأّن الفنانة ال�شابة تايلور �شويفت، البالغة من العمر 27 عاماً، ما 
زالت حتّقق جناحات باهرة يف م�شريتها الفّنية، م�شتغلة �شهرتها العاملية 
من اأجل التاأثري على قرارات املراهقني واملراهقات ب�شكل اإيجابي، ي�شاهم 

بتوعيتهم على اأمور اأ�شا�شية يف احلياة.
الطاّلب  تن�شح  وه���ي  ل��شويفت  ف��ي��دي��و  الأخ�����رية،  الآون����ة  يف  لينت�شر 
"ادر�شوا،  الفيديو:  يف  تايلور  وقالت  والجتهاد.  بالدرا�شة  والطالبات 

انها جيدة لكم".
ال�شاد�س  األ��ب��وم��ه��ا  زال���ت حت�شد جن���اح  م��ا  ال�����ش��اب��ة  ال��ف��ّن��ان��ة  اأّن  وي��ب��دو 
واّلذي  املا�شية  الليلة  منت�شف  يف  اأطلقته  اّل���ذي   ،”Reputation"
قد  تايلور  وكانت  املو�شم.  قنبلة  البع�س  اعتربها  اأغنية   14 يت�شّمن 
اأرفقت األبومها بر�شالة موؤثرة حتت عبارة "هذا ما تعّلمته عن النا�س".


