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ح�صر احتفال نادي دبي لل�صحافة مبرور 20 عامًا على تاأ�صي�صه و�صهد ت�صلُّم دبي درع عا�صمة الإعالم العربي 

حممد بن را�سد: هدفنا اأن جنعل من الإعالم العربي نافذة اأمل �تفا�ؤل على امل�ستقبل
•• دبي -وام: 

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل االحتفال الذي اأقامه نادي دبي 
تاأ�شي�شه،  على  عاماً   20 م��رور  مبنا�شبة  اجلديد  مبقره  اأم�س  لل�شحافة 
 ،2020 للعام  العربي  االإع���ام  عا�شمة  درع  دب��ي  ت�شلُّم  مرا�شم  وك��ذل��ك 

اأخرى  اأ�شحاب املعايل وزراء االإع��ام العرب.  من جهة  بح�شور عدد من 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأن دولة االإمارات كانت و�شتظل 
�شّباقة يف اإطاق املبادرات وامل�شاريع والروؤى التي تعلي �شاأن �شعبنا وتخدم 
يف  وال��ق��دوة  النموذج  االإم���ارات  لتظل  حولنا،  من  العامل  وتنفع  منطقتنا 

التطوير والتنمية �شمن �شتى القطاعات.          )التفا�شيل �س6-3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن را�شد خال تفقده املقر اجلديد للمكتب االإعامي حلكومة دبي   )وام(

اجليو�س مطالبة بنتائج �شريعة

الهدوء يعود اىل مقر جهاز املخابرات ال�شوداين   )ا ف ب(

•• البحر الأحمر-وام: 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة وفخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي 
رئي�س جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة وعدد من ممثلي الدول العربية 
اجلنوبية  املنطقة  نطاق  يف  الع�شكرية  برني�س  قاعدة  افتتاح  واالأجنبية 

الع�شكرية - يف حمافظة البحر االأحمر - اإ�شافة اإىل تنفيذ قادر 2020 
اأ�شخم مناورة بالذخرية احلية ت�شارك فيها عنا�شر من القوات اجلوية 
بحرية  اجلو  القاعدة  و�شتعمل  امل�شرية.  الربمائي  واالإن��زال  والبحرية 
على دعم اأعمال تاأمني احلدود اجلنوبية وامل�شالح االقت�شادية والرثوات 
الطبيعية جلمهورية م�شر العربية اإ�شافة اإىل دعمها عمليات االأ�شطول 

اجلنوبي امل�شري يف البحر االأحمر.               )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد والرئي�س امل�شري ي�شهدان افتتاح قاعدة برني�س الع�شكرية   )وام(

الربملان العربي: التدخل الرتكي انتهاك �صارخ للقانون الدويل

الربملان الليبي: اأرد�غان يحا�ل اإحياء اإرث الظلم العثماين
وزير الطاقة: ا�صرتددنا حقلي نفط من النقالبيني 

اجلي�ش ال�سوداين يتعهد مبحا�سبة ال�سباط املتمردين 

الحت���������اد الأ�ر�ب�����������ي 
ي���ع���زز الأم������ن ال��رق��م��ي

•• بروك�سل -وام:

اأط���ل���ق���ت امل��ف��و���ش��ي��ة االأوروب����ي����ة 
ام�����س م�����ش��روع��ني ي��ه��دف��ان اإىل 
ت��ع��زي��ز ق���درة االأم����ن ال��رق��م��ي يف 
اأوروبا وحت�شني التعاون بني دول 
مكافحة  يف  االأوروب��������ي  االحت�����اد 
تكنولوجيا  وح�����وادث  ت��ه��دي��دات 

املعلومات.
وق��ال��ت امل��ف��و���ش��ي��ة االأوروب���ي���ة يف 
منحة  تكري�س  �شيتم   : بروك�شل 
قدرها 2 مليون يورو من االآلية 
وتكري�شها  للتوا�شل  االأوروب���ي���ة 
اأمن  حل���وادث  اال�شتجابة  ل��ف��رق 
الدول  م�شتوى  على  الكمبيوتر 

االأع�شاء يف االحتاد االأوروبي.

هجوم اإ�سرائيلي على قاعدة جوية بحم�ش
•• بريوت-وكالت:

اأعلن اجلي�س ال�شوري، ليلة الثاثاء- االأربعاء، اأن �شاح اجلو االإ�شرائيلي 
هاجم قاعدة التيفور اجلوية يف حم�س واأ�شقط عدة �شواريخ ومل تقع 

�شوى خ�شائر مادية.
املعادية يف  ال�شواريخ  من  ال�شورية عدداً  الدفاعات اجلوية  واعرت�شت 

حني اأ�شابت 4 �شواريخ فقط اأهدافها خمّلفة اأ�شراراً مادية فقط.
ونقلت �شانا عن م�شدر ع�شكري قوله: قام الطريان االإ�شرائيلي بعدوان 
جّوي جديد على مطار ال� تي فور من اجتاه منطقة التنف، وعلى الفور 
ت�شّدت و�شائط دفاعنا اجلوي لل�شواريخ املعادية، واأ�شقطت عدداً منها، 
يف حني و�شلت 4 �شواريخ اإىل املنطقة امل�شتهدفة، واقت�شرت االأ�شرار 

على املاديات.
وذكر التلفزيون الر�شمي اأن الدفاعات اجلوية ال�شورية ت�شدت ل�شربات 
يحتمل اأن طائرات م�شرية و�شواريخ �شنتها على مطار التيفور الع�شكري 

يف حمافظة حم�س.
ا�شتهدفته  ال�شرقي وقد  ويقع مطار تي فور الع�شكري يف ريف حم�س 

الغارات قرابة ال�شاعة العا�شرة ليًا )20:00 توقيت غرينيت�س(.

•• اخلرطوم-وكالت

اأم�س،  ال�������ش���وداين،  اجل��ي�����س  اأك����د 
ال�شباط  حم��ا���ش��ب��ة  ���ش��ي��ت��م  اأن�����ه 
املتمردين الذين �شاركوا يف عملية 
الثاثاء،  وق���ع���ت  ال���ت���ي  ال���ت���م���رد 
والتي  امل���خ���اب���رات،  ج���ه���از  داخ�����ل 
اأ�شفرت عن مقتل جنديني وجرح 

اآخرين.  4
اجلي�س  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
عامر  ال��رك��ن  العميد  ال�����ش��وداين، 
حممد احل�شن، يف حديث ل��شكاي 
حما�شبة  ���ش��ي��ت��م  ع���رب���ي���ة:  ن���ي���وز 
مبقت�شى  امل��ت��م��ردي��ن  ال�����ش��ب��اط 
القانون. واأ�شاف حممد احل�شن، 
وال�شرطة  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأن 
وق��وات االأم��ن تعاملت مع عملية 
اخلرطوم  �شهدتها  ال��ت��ي  التمرد 
ال��ث��اث��اء، مب���رون���ة. م�����ش��ريا اإىل 
طبيعتها  اإىل  رج��ع��ت  االأم����ور  اأن 
الباد  وم���ن���اط���ق  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
االأخ���رى. وفيما ع��اد ال��ه��دوء اإىل 

اخلرطوم،  ال�شودانية  العا�شمة 
اأم�س االأربعاء، بعد �شاعات حرجة 
من اال�شتباكات، اأكد وزير الطاقة 
ع��ادل علي  ال�����ش��وداين،  والتعدين 
اإب���راه���ي���م، ا����ش���رتداد ح��ق��ل��ي نفط 
من  م��ت��م��ردون  عليهما  ا���ش��ت��وىل 
التابعة  العمليات  هيئة  عنا�شر 

جلهاز املخابرات، الثاثاء.

ن�شرته  ت�شجيل م�شور  وك�شف يف 
وك���ال���ة االأن���ب���اء ال�����ش��ودان��ي��ة على 
تفا�شيل  االأرب������ع������اء،  ي���وت���ي���وب، 
اأح���داث الليل، وقال  ج��دي��دة ع��ن 
هيئة  م��ن  م�شلحة  جم��م��وع��ة  اإن 
حقول  منطقة  دخ��ل��ت  العمليات 
منطقة  غ����رب  و���ش��ف��ي��ان  ح���دي���د 

الفولة.

•• عوا�سم-وكالت:

�شالح،  عقيلة  الليبي  ال��ربمل��ان  رئ��ي�����س  ط��ال��ب 
التدخات  ملواجهة  عربي  بدور  االأربعاء،  اأم�س 
الرتكية يف ليبيا. وقال �شالح خال كلمة األقاها 
اأمام جل�شة للربملان العربي يف القاهرة: نطالب 

بدور عربي ملواجهة الغزو الرتكي لليبيا.
اتفاقية  الإب�����رام  ال�����ش��ف��وف  ر����س  اإىل  دع���ا  ك��م��ا 

الدفاع العربي امل�شرتك.
اإىل ذل���ك، انتقد ك��اف��ة ال��ت��دخ��ات ال��رتك��ي��ة يف 
الرئي�س  يتحدث  اإرث  اأي  ع��ن  وت�����ش��اءل  ب���اده، 
ليبيا، متهماً  اأردوغ����ان يف  ال��رتك��ي رج��ب طيب 
يف  العثماين  الظلم  اإرث  اإح��ي��اء  مبحاولة  اإي���اه 

ليبيا.
واأكد اأن ميلي�شيات م�شلحة اإرهابية ت�شيطر على 
اأن اجلي�س  م�شاحات كبرية يف طرابل�س، موؤكداً 
حترير  اأج����ل  م���ن  م��ه��م��ت��ه  �شي�شتكمل  ال��ل��ي��ب��ي 

يونيو  ب��ت��اري��خ  و)2357(  ب��ال��ق��وة،  �شواحلها 
2017م ب�شاأن متديد حظر توريد ال�شاح اإىل 
يونيو   10 بتاريخ  و)2473(  ع��ام،  مل��دة  ليبيا 
توريد  حظر  مبوجبه  مي��دد  وال��ذي  2019م 
ليبيا  �شواحل  قبالة  البحار  اأع��ايل  يف  االأ�شلحة 

ملدة عام اآخر اعتباراً من تاريخ هذا القرار.
الع�شكري  التدخل  اأن  العربي  الربملان  اأكد  كما 
الرتكي يف ليبيا يزيد االأو�شاع الليبية تعقيداً، 
ويذكي الُفرقة واخلاف بني االأطراف الليبية، 
جهود  ويقو�س  ال�شراع  اأم��د  اإط��ال��ة  يف  وُي�شهم 
ال�شام، وُيعرقل احلل ال�شيا�شي يف دولة ليبيا، 
ويزعزع اال�شتقرار يف املنطقة، وُيهدد اأمن دول 

اجلوار الليبي واالأمن القومي العربي.
اإىل ذل���ك، ���ش��ددع��ل��ى دع��م��ه ال��ت��ام ل��دول��ة ليبيا 
و�شامة  ووح���دت���ه���ا  وا���ش��ت��ق��ال��ه��ا  و���ش��ي��ادت��ه��ا 
�شور  جميع  قاطعاً  رف�شاً  راف�����ش��اً  مواطنيها، 

التدخل االأجنبي يف ال�شاأن الليبي.

العا�شمة الليبية.
و�شفه  الذي  الرئا�شي  املجل�س  �شالح  اتهم  كما 
مب��ن��ت��ه��ي ال�������ش���اح���ي���ة، ب�����االرمت�����اء يف اأي�����دي 

امليلي�شيات.
قرار  االأرب��ع��اء  اأم�س  العربي  الربملان  ودان  ه��ذا 
هذا  اأن  معترباً  ليبيا،  اإىل  تركية  ق��وات  اإر���ش��ال 
ويعقد  ال��دويل،  للقانون  �شارخ  انتهاك  القرار 

االأزمة الليبية.
ويف بيان �شادر عن الربملان العربي رف�س قرار 
الربملان الرتكي ال�شادر بتاريخ 2 يناير 2020م 
ب�شاأن تفوي�س رئي�س اجلمهورية الرتكية اإر�شال 
قوات ع�شكرية اإىل دولة ليبيا، باعتباره انتهاكاً 
�شارخاً للقانون الدويل وقرارات جمل�س االأمن 
ب�شاأن  2011م  لعام   )1970( اأرق���ام  ال��دويل 
و)2292(  ليبيا،  لدولة  ال�شاح  توريد  حظر 
اإىل  ال�شاح  توريد  حظر  ب�شاأن  2016م  لعام 
قبالة  البحر  عر�س  يف  ال�شفن  وتفتي�س  ليبيا 

�صهد والرئي�س امل�صري افتتاح قاعدة برني�س الع�صكرية جنوب البحر الأحمر

حممد بن زايد: القوات امل�سلحة امل�سرية ح�سن �قوة لكل العامل العربي

اعتقالت واإ�صابة الع�صرات يف مواجهات مع قوى الأمن 

الأمم املتحدة: اقت�ساد لبنان ينهار ��سيا�سيوه يتفرجون
•• بريوت-وكالت

اأم�س،  اللبنانية،  ال�شلطات  اأعلنت 
اإ�شابة 47 عن�شرا من قوى االأمن 
�شباط،  اأربعة  بينهم  من  الداخلي 
يف  �شخ�شا  فيما جرى توقيف 59 
خلم�س  ا�شتمرت  التي  ال�شدامات 

�شاعات، و�شط العا�شمة بريوت.
و�شهدت منطقة احلمرا يف بريوت، 
ووزارة  امل����رك����زي  امل�������ش���رف  ق�����رب 
الداخلية، �شدامات عنيفة ا�شتمرت 
حتى �شاعات الفجر بني املتظاهرين 

وقوة من اأفراد مكافحة ال�شغب.
اأن  االأم������������ن  ق��������وى  واأو�������ش������ح������ت 
املركزي  امل�شرف  اأم��ام  املتمركزين 
واملفرقعات  احل��ج��ارة  برمي  قاموا 
اأزالوا  كما  االأمنية،  العنا�شر  على 
غرفة  وك�����ش��روا  اخل�شبية  ال��ع��وائ��ق 
املركزي،  امل�����ش��رف  اأم����ام  احل��را���ش��ة 
حماولني الدخول باجتاه امل�شرف، 

قبل اأن يتم منعهم.
بعد  اأن�������ه  االأم��������ن  ق�����وى  واأوردت 
املمتلكات  حت��ط��ي��م  يف  اال���ش��ت��م��رار 
احلمرا،  �شارع  يف  واخلا�شة  العامة 
اأع��ط��ى امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى االأمن 
القنابل  ب��اإل��ق��اء  اأوام�����ره  ال��داخ��ل��ي 
امل�شيلة للدموع وتفريق املحتجني.

باالأمم  كبري  م�شوؤول  قال  �شيا�شيا، 
املتحدة يف لبنان اأم�س اإن ال�شيا�شيني 
امل��ت��ف��رج بينما  ل��ب��ن��ان يف م��وق��ف  يف 
ب�شدة  وان���ت���ق���د  االق���ت�������ش���اد  ي��ن��ه��ار 
يف  ف�شلت  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  النخبة 
اأكرث  ينزلق  بلد  ت�شكيل حكومة يف 

نحو اأزمة اقت�شادية ومالية.

م��ق��ت��ل ج��ن��دي��ن ع��راق��ي��ن 
ل���داع�������ش  ه�����ج�����وم  يف 

•• بغداد-وكالت

واأ�شيب  ع���راق���ي���ان  ج��ن��دي��ان  ق��ت��ل 
خ��م�����ش��ة اآخ��������رون ب����ج����روح، خال 
تنظيم  م��ن  م�شلحون  �شنه  ه��ج��وم 
داع�س االإرهابي على نقطة تفتي�س 
م�شادر  ذك������رت  م����ا  وف�����ق  اأم���ن���ي���ة، 

حكومية عراقية، اأم�س.
وق����ال����ت خ���ل���ي���ة االإع���������ام االأم����ن����ي 
داع�س  من  م�شلحني  اإن  العراقية، 
يف  التفتي�س  نقاط  اإح��دى  هاجموا 
منطقة الدجيل يف حمافظة �شاح 
اإىل  اأدى  مما  الباد،  و�شط  الدين 
قتل وج��رح عدد من اأف��راد النقطة 
االأمنية. واأ�شار البيان ان املهاجمني 
ال��ف��رار، يف حني تبحث  متكنوا من 
العراقية يف ماب�شات  االأم��ن  قوى 
نقطة  ع���ل���ى  ال����ه����ج����وم  وظ���������روف 

التفتي�س االأمنية يف املحافظة.  

م�صداقية اجليو�س على الأر�س يف امليزان:
ال�ساحل: معادلة اإرهابية يجب حلها ب�سكل عاجل!

•• الفجر -خرية ال�سيباين

يف اجتماع باو، كان الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون، ورئي�س منطقة 
جمموعة ال�شاحل اخلم�س، البوركيني رو�س مارك كري�شتيان كابوري، 
ونظرائه وا�شحني: العدو الذي يجب الق�شاء عليه هو تنظيم الدولة 
خال  يقف  ال��ذي  هو  االخ��ري  فهذا  الكربى.  ال�شحراء  يف  االإ�شامية 
يف  املوزعة  االأفريقية  القوات  طالت  حقيقية  جم��ازر  وراء  اأ�شهر  ثاثة 

منطقة احلدود الثاثة.                               )التفا�شيل �س14(

متظاهر يحطم واجهة احد البنوك يف بريوت!   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

�صهد والرئي�س امل�صري افتتاح قاعدة برني�س الع�صكرية جنوب البحر الأحمر

حممد بن زايد : القوات امل�سلحة امل�سرية ح�سن �قوة لكل العامل العربي

بتنفيذ  املقاتلة  اجلوية  الت�شكيات 
الأ�شلحة  اجل���وي���ة  احل���م���اي���ة  م���ه���ام 
اجل��������و م������ن خ��������ال اال�����ش����ت����ط����اع 
املبا�شرة  للمجال اجلوي واحلرا�شة 
متعددة  ط���ائ���رات  م���ن  ب��ت�����ش��ك��ي��ات 
للقوات  احل����م����اي����ة  وف�������رت  امل����ه����ام 
هجمات  م���ن  اجل���وي���ة  واالأه���������داف 
اجلوي  وا�شتطاعه  اجلوية  العدو 
الكفاءة  ذات  امل���ق���ات���ات  ب��وا���ش��ط��ة 
التوقيت  ويف   .. ال��ع��ال��ي��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
م��ن طائرات  ن��ف��ذت جمموعة  ذات���ه 
النقل اال�شرتاتيجي عددا من املهام 
اخلا�شة  ال���وح���دات  م��ن  ع���دد  لنقل 
من قوات ال�شاعقة واملظات للقيام 
اال�شرتاتيجي  ال���ع���م���ق  يف  مب���ه���ام 

والتعبوي للعدو.
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ان��ت��ق��ل ���ش��اح��ب  ث���م 
وفخامة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الرئي�س امل�شري واحل�شور اإىل مركز 

العربية  م�شر  جلمهورية  الوطني 
ثم قام الرئي�س ال�شي�شي برفع علم 
القوات امل�شلحة على قاعدة برني�س 

الع�شكرية اإيذانا بافتتاحها.
ث����م األ����ق����ى رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ت���دري���ب 
خالها  ق��دم  كلمة  امل�شلحة  القوات 
اال�شرتاتيجية  الفكرة  حول  �شرحا 
ال��ت��ع��ب��وي��ة ل��ل��م��ن��اورة ق����ادر 2020 
تاأكيدا  ت��اأت��ي  امل��ن��اورة  اأن  م��وؤك��دا   ..
امل�شرية  امل�شلحة  القوات  على قدرة 
ب���و����ش���ف���ه���ا اإح��������دى ق������وى ال����دول����ة 
ال�������ش���ام���ل���ة وا����ش���ت���ع���داده���ا ال����دائ����م 
و�شامتها  اأرا���ش��ي��ه��ا  اأم���ن  حل��م��اي��ة 
القومية  وامل�شالح  االإقليمية  واملياه 

يف االجتاهات اال�شرتاتيجية كافة.
القاعدة..  اف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  و�شملت 
القوة  بعنوان  ت�شجيلي  فيلم  عر�س 
اإن�شاء  م����راح����ل  ت����ن����اول  وال�������ش���اح 
املتكاملة  الع�شكرية  برني�س  قاعدة 

�شيناء.
ومن خال منظومات نقل احلدث.. 
مداهمة  ع��م��ل��ي��ة  احل�������ش���ور  ���ش��ه��د 
الإح��دى ال��ب��وؤر االإره��اب��ي��ة املر�شودة 
مبناطق مكافحة الن�شاط االإرهابي 

يف �شمال �شيناء.
الرئي�س  وفخامة  �شموه  �شهد  فيما 
عبدالفتاح ال�شي�شي وال�شيوف على 
م��ن ح��ام��ل��ة امل��روح��ي��ات م��ن طراز 
اأن����ور ال�����ش��ادات جمموعة  م�����ش��رتال 
القوات  نفذتها  التي  االأن�شطة  من 
الرئي�شية  املرحلة  خ��ال  البحرية 
ت�شمنت   2020 ق����ادر  ل��ل��م��ن��اورة  
تنفيذ جمموعات قتالية من القوات 
هجوم  اع���رتا����س  عملية  ال��ب��ح��ري��ة 
القتالية  امل��ج��م��وع��ات  ي��ه��دد  ج���وي 
بالبحر االأحمر بوا�شطة ال�شواريخ 
الفرقاطة  ن��ف��ذت��ه��ا  ج���و   - ���ش��ط��ح 
ج��وي��ن��د والن�����ش��ات ال�����ش��واري��خ من 

اأن  ع���ل���ى   - امل�������ش���ري���ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ال�شعوب العربية تتطلع اإىل التنمية 
ال�شراعات  وت���ن���ب���ذ  واال����ش���ت���ق���رار 
واحل������������������روب، ل�����ك�����ن ال�����ت�����دخ�����ات 
اخل��ارج��ي��ة يف ����ش���وؤون امل��ن��ط��ق��ة هي 
وت�شتنزف  ال��ت��وت��رات  ت�شبب  ال��ت��ي 
املجتمع  ..داع��ي��اً  وامل��ق��درات  اجلهود 
ال�����دويل اإىل االإ����ش���ه���ام ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
امل���ن���ط���ق���ة مبا  ال�������ش���ام يف  اإر������ش�����اء 
يحقق طموحات �شعوبها يف التطور 

والبناء.
بداأت مرا�شم االفتتاح بو�شول  وقد 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
الرئي�س  وف��خ��ام��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����ش��ي�����ش��ي وع�����دد من 
ال��دول ال�شديقة  �شيوف م�شر من 
وروؤ�شاء  ال��دف��اع  وزراء  و  وال�شقيقة 
برني�س  ق�����اع�����دة  اإىل  االأرك��������������ان 
ال�شام  ع�����زف  ح���ي���ث  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

قاعدة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف  ال��ق��ي��ادة 
املناورة  الإدارة  الع�شكرية  برني�س 
اال�شرتاتيجية  االجت����اه����ات  ع��ل��ى 
على  اآل��ي��ا  ال�شيطرة  وحتقيق  ك��اف��ة 
الرئي�شية  لاأفرع  العمليات  مراكز 
والقيادات  التعبوية  والت�شكيات 
الرئي�شية  االأن�����ش��ط��ة  بع�س  واإدارة 
التي تتم يف املناورة " قادرة 2020 
عر�س  اإىل  ا���ش��ت��م��ع��وا  ح��ي��ث   ..  "
والت�شكيات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  االأف�������رع 
ال��ت��ع��ب��وي��ة وال����ت����ي ت�����ش��م��ن��ت اأب�����رز 
االأن�شطة املنفذة يف املناورة وحتقيق 
والكفاءة  اال���ش��ت��ع��داد  درج���ات  اأع��ل��ى 
احلدود  حلماية  املهام  كافة  لتنفيذ 
ا�شتمعوا  كما  امل�شرية..  وال�شواحل 
اإىل جهود قوات �شرق القناة ملكافحة 
اجلي�شني  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  االإره������اب 
للق�شاء  امليدانيني  والثالث  الثاين 
على االإرهاب مبناطق �شمال و و�شط 

وجهود ت�شليحها وفقا الأحدث نظم 
الت�شليح العاملية حيث ياأتي اإن�شاوؤها 
امل�شلحة  ال��ق��وات  ا���ش��ت��م��رارا جل��ه��ود 
منظوماتها  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����ش��ري��ة 
االجتاهات  يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة  وق��درات��ه��ا 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ك��اف��ة ب��ج��ان��ب رفع 
القواعد  على  امل�شلحة  ال��ق��وات  علم 
البحرية  وال����ق����ط����ع  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 

واجلوية.
حتت  فيلما  امل��را���ش��م  ت�شمنت  ك��م��ا 
مراحل  تناول  وط��ن  حماية  عنوان 
 2020 ق��������ادر  امل�������ن�������اورة  ت���ن���ف���ي���ذ 
كافة  الرئي�شية  االأ�شلحة  مب�شاركة 
بالتعاون مع هيئات واإدارات القوات 
لتنفيذ  جاهزيتها  لتوؤكد  امل�شلحة 

خمتلف املهام التي توكل اإليها.
وق��دم��ت ال��ق��وات اجل��وي��ة عر�شا يف 
الع�شكرية  ب��رن��ي�����س  ق���اع���دة  ���ش��م��اء 
ح����ي����ث ق�����ام�����ت خ�����ال�����ه ع�������دد من 

•• البحر الأحمر-وام: 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
عبدالفتاح  ال���رئ���ي�������س  وف����خ����ام����ة 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ال�شي�شي 
وعدد من ممثلي  ال�شقيقة  العربية 
افتتاح  واالأج��ن��ب��ي��ة  العربية  ال���دول 
نطاق  يف  الع�شكرية  برني�س  قاعدة 
يف   - الع�شكرية  اجلنوبية  املنطقة 
اإ�شافة   - االأح��م��ر  البحر  حمافظة 
اأ�شخم   2020 ق����ادر  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 
ت�شارك  احل��ي��ة  ب��ال��ذخ��رية  م���ن���اورة 
اجلوية  ال��ق��وات  م��ن  عنا�شر  فيها 
الربمائي  واالإن����������زال  وال���ب���ح���ري���ة 

امل�شرية.
و�شتعمل القاعدة اجلو بحرية على 
دعم اأعمال تاأمني احلدود اجلنوبية 
وامل�����ش��ال��ح االق��ت�����ش��ادي��ة وال����رثوات 
الطبيعية جلمهورية م�شر العربية 
اإ�شافة اإىل دعمها عمليات االأ�شطول 
اجلنوبي امل�شري يف البحر االأحمر.

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وهناأ 
له  ت�شريح  - يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بهذه املنا�شبة - اأخاه فخامة الرئي�س 
عبدالفتاح ال�شي�شي بافتتاح القاعدة 
..م�شيدا  اجل�����دي�����دة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
املتطورة  وجت��ه��ي��زات��ه��ا  ب��ام��ك��ان��ات��ه��ا 
اإ�شافة نوعية مهمة  وما متثله من 
ودعم  امل�شرية  الع�شكرية  للقدرات 
حل��ري��ة امل��اح��ة واأم��ن��ه��ا يف منطقة 
اأهميتها  اإىل  اإ�شافة  االأحمر  البحر 
مبا  التنمية  م�����ش��روع��ات  خ��دم��ة  يف 
ومطار  ب��ح��ري  ر�شيف  م��ن  ت�شمه 

وحمطة لتحلية املياه.
امل�شلحة  ال��ق��وات  اإن   : �شموه  وق���ال 
مل�شر  ح�������ش���ن���ا  ل���ي�������ش���ت  امل�������ش���ري���ة 
لكل  ق��وة  ه��ي  واإمن���ا  ال�شقيقة فقط 
هي  م�شر  ق��وة  الأن  العربي  ال��ع��امل 
اأن  م�شيفا   .. جميعا  ل��ل��ع��رب  ق���وة 
القوية  امل�����ش��ل��ح��ة  ب��ق��وات��ه��ا  م�����ش��ر 
ا�شتقرار  عن�شر  مت��ث��ل  وامل��ت��ط��ورة 

و�شام يف املنطقة.
دولة  بني  العاقات  اأن  �شموه  واأك��د 
االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
م�شر العربية اأخوية وا�شرتاتيجية 
وت��ت�����ش��م ب��ع��م��ق��ه��ا وجت����ذره����ا على 
امل�����ش��ت��وي��ني ال��ر���ش��م��ي وال�����ش��ع��ب��ي يف 
قيادتيهما  بني  املت�شقة  ال��روؤى  ظل 
الت�شاور  ع��ل��ى  امل�����ش��رتك  واحل��ر���س 
وامللفات  ال��ق�����ش��اي��ا  ح����ول  امل�����ش��ت��م��ر 
االإقليمية  البيئتني  يف  والتحديات 
الهدف  بوحدة  واالإمي���ان  والدولية 

وامل�شري.
واأ�شار �شموه اإىل اأن تعزيز القدرات 
ي�شهم  والعربية  امل�شرية  الع�شكرية 
التنموية  امل��ك��ت�����ش��ب��ات  ح���م���اي���ة  يف 
ل�شعوب املنطقة ويوفر البيئة االآمنة 
واحل�شاري  االق��ت�����ش��ادي  ل��ل��ت��ط��ور 
فقط  لي�س  وال�شلم  االأم���ن  وتعزيز 
على  واإمن��ا  االإقليمي  امل�شتوى  على 
بالنظر  ك���ذل���ك  ال���ع���امل���ي  امل�����ش��ت��وى 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  مت��ث��ل��ه  م����ا  اإىل 
ومنطقة ال�شرق االأو�شط من اأهمية 
اإىل  بالن�شبة  ك��ب��رية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

اأمن العامل كله وم�شاحله.
واأ�شاد �شموه مبا يتمتع به اجلندي 
ومهارات  عالية  كفاءة  من  امل�شري 
م���ت���ق���دم���ة وج����اه����زي����ة وا����ش���ت���ع���داد 
ان��ع��ك�����ش��ت ع���ل���ى دق�����ة ت��ن��ف��ي��ذ ختام 
عمليات التمرين احلي قادر 2020 

الذي نفذ يف البحر االأحمر.
على  ت�شريحاته  يف   - �شموه  و�شدد 
القاعدة  اف��ت��ت��اح  ح�����ش��وره  ه��ام�����س 

طراز �شليمان عزت.
وت�شمنت الفعاليات تنفيذ الغوا�شة 
اع�����رتا������س  م���ه���م���ة   209 ط���������راز 
جم���م���وع���ة ق���ت���ال���ي���ة م����ع����ادي����ة من 
خ��ال اإط���اق ال��ط��ورب��ي��دات عليها 
وت���دم���ريه���ا ب��ال�����ش��ك��ل ال�����ذي يربز 
مدى براعة رجال القوات البحرية 
يف ت��ن��ف��ي��ذ امل���ه���ام امل��وك��ل��ة اإل��ي��ه��م .. 
لاأن�شطة  ملخ�س  اإىل  وا�شتمعوا 
القتالية كافة التي نفذت يف م�شرح 
البحرين  يف  ال���ب���ح���ري  ال��ع��م��ل��ي��ات 
فعاليات  �شمن  واملتو�شط  االأح��م��ر 

املناورة قادر 2020.
 2020 ق�����ادر  امل����ن����اورة  واأظ����ه����رت 
القوات  وا���ش��ت��ع��داد  م���دى ج��اه��زي��ة 
باحرتافية  املهام  لتنفيذ  امل�شرتكة 
عن  ل��ل��ذود  مرتفعة  معنوية  وروح 
املناورة  ال��وط��ن فيما مت��ي��زت  ت���راب 
مب�شاركة عدد من الطائرات املقاتلة 
القوات اجلوية  اإىل  املن�شمة حديثا 
ال����وح����دات  م����ن  ع�����دد  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
البحرية احلديثة التي ان�شمت اإىل 
خال  امل�شري  البحري  االأ���ش��ط��ول 

العقد املا�شي.
وت��ق��ع ال��ق��اع��دة ع��ل��ى ���ش��اح��ل البحر 
الدولية  احل�������دود  ق�����رب  االأح����م����ر 
فيما  اأ�شوان  مدينة  �شرق  اجلنوبية 
فدان  األ����ف   150 م�شاحتها  ت��ب��ل��غ 
وت�������ش���م ق����اع����دة ب���ح���ري���ة وق���اع���دة 
وعددا  ع�شكريا  وم�شت�شفى  ج��وي��ة 
واالإداري�����ة  القتالية  ال���وح���دات  م��ن 
على  وال��ت��دري��ب  للرماية  وم��ي��ادي��ن 
ر�شيف  اإىل  اإ�شافة  االأ�شلحة  جميع 
م��رت وعمق   1200 بطول  جت��اري 
اإداري���ة  م��ب��اين  وي�شمل  م���رتاً   17
ركاب  ا�شتقبال  وحم��ط��ة  وخ��دم��ي��ة 
بطول  االأغ��را���س  متعددة  واأر�شفة 
300 مرت بجانب اأر�شفة لتخزين 
ال��ب�����ش��ائ��ع ال���ع���ام���ة ب���ط���ول 400 
تخزين  و����ش���اح���ات  واأر����ش���ف���ة  م���رت 
500 مرت اإ�شافة  احلاويات بطول 
ال��دويل وحمطة  اإىل مطار برني�س 
لتحلية مياه البحر بطاقة 3400 
م��ت��ك��ام��ل��ة من  و���ش��ب��ك��ة  ي����وم   - م3 
الهدف  ويتمثل  الرئي�شية.  الطرق 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي الإن���������ش����اء ق���اع���دة 
برني�س الع�شكرية يف حماية وتاأمني 
ال�شواحل امل�شرية اجلنوبية وحماية 
والرثوات  االقت�شادية  اال�شتثمارات 
التحديات  وم���واج���ه���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
االأحمر  ال��ب��ح��ر  ن��ط��اق  االأم��ن��ي��ة يف 
ف�����ش��ا ع���ن ت���اأم���ني ح��رك��ة املاحة 
ال��ع��امل��ي��ة ع���رب حم����ور احل���رك���ة من 
البحر االأحمر وحتى قناة ال�شوي�س 
بها  املرتبطة  االقت�شادية  واملناطق 
امل�شتقبلية  روؤية م�شر  وذلك �شمن 
�شموه  ح�����ش��ر  ب���ع���ده���ا   .2030
امل�����ش��ري افتتاح  ال��رئ��ي�����س  وف��خ��ام��ة 
مطار برني�س الدويل الذي �شيعمل 
وامل�شاريع  ال�����ش��ي��اح��ة  خ��دم��ة  ع��ل��ى 
ال�شياحية القائمة واملخطط لها يف 

جنوب م�شر.
.. معايل  ال��ق��اع��دة  اف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن ح����م����دان اآل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار  ن��ه��ي��ان 
رئ��ي�����س ال��دول��ة وم��ع��ايل حم��م��د بن 
اأحمد ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�شوؤون 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  ال���دف���اع 
بن اأحمد اجلابر وزير دولة و�شعادة 
نا�شر  اإبراهيم  طيار  الركن  ال��ل��واء 
حممد العلوي قائد القوات اجلوية 
وال����دف����اع اجل�����وي و����ش���ع���ادة حممد 
م��ب��ارك امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل 
عهد اأبوظبي و�شعادة جمعة مبارك 

اجلنيبي �شفري الدولة لدى م�شر.

على امل�ستوين الر�سمي �ال�سعبي  �جتذرها  بعمقها  �تت�سم  �ا�سرتاتيجية  اأخوية  �م�سر  الإمارات  بن  • العالقات 
�تنبذ ال�سراعات �احلر�ب، لكن التدخالت اخلارجية هي التي ت�سبب التوترات �ت�ستنزف املقدرات  �ال�ستقرار  التنمية  اإىل  تتطلع  العربية  • ال�سعوب 
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اأخبـار الإمـارات

ح�صر احتفال نادي دبي لل�صحافة مبرور 20 عامًا على تاأ�صي�صه

حممد بن را�سد ي�سهد ت�سلُّم دبي درع عا�سمة الإعالم العربي للعام 2020

م���ن رواف�����د تنويع  راف������داً م��ه��م��اً 
وا�شتعر�شت  امل��ح��ل��ي.  االق��ت�����ش��اد 
�شعادة منى املّري خلفيات تاأ�شي�س 
بتوجيهات  لل�شحافة  دب��ي  ن���ادي 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، بعد اأن التقى 
جوالته  اإح��������دى  خ�����ال  ����ش���م���وه 
النا�س،  اأح����وال  لتفقد  امل��ي��دان��ي��ة 
التلفزيون  ي��ت��ب��ع  ع���م���ل  ط���اق���م 
الإعداد  بالت�شوير  يقوم  االأمل���اين 
ب��رن��ام��ج ع��ن دب��ي ن��ظ��را لاإقبال 
االأملانية  ال�����ش��ي��اح��ة  م���ن  ال��ك��ب��ري 
ق���ط���اع عري�س  واه���ت���م���ام  ع��ل��ي��ه��ا 
متنى  حيث  بزيارتها،  االأمل���ان  من 
مهمتهم،  يف  التوفيق  لهم  �شموه 
بتاأ�شي�س  �شموه  اأمر  �شاعات  وبعد 
لتقدمي  متكامل  اإع��ام��ي  م��رك��ز 
لاأطقم  املتخ�ش�شة  اخل���دم���ات 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  االإع����ام����ي����ة 
وال���ع���امل���ي���ة. وق���ال���ت ���ش��ع��ادت��ه��ا اإن 
�شهدت  املا�شية،  ع��ام��اً  الع�شرين 
املهمة  ال���ت���ط���ورات  م���ن  ال���ع���دي���د 
التي واكبت بها دبي ركب التطور 
العاملي يف جمال االإعام وحجزت 
هذا  يف  م��ت��ق��دم��اً  م��وق��ع��اً  لنف�شها 
م�شاريع  خ�������ال  م�����ن  ال�����رك�����ب 
"نادي  تاأ�شي�س  اأب��رزه��ا  وم��ب��ادرات 
"جائزة  دبي لل�شحافة" واإط��اق 
املحفل  العربية"  ال�������ش���ح���اف���ة 
بالتميز  لاحتفاء  ع��رب��ي��اً  االأه���م 
املنطقة،  ام��ت��داد  ع��ل��ى  ال�شحفي 
العربي"  االإع���������ام  و"منتدى 
الذي ا�شت�شاف على مدار دوراته 

االإع�������������ام ب���امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال�شعودية، يرافقه معايل ال�شفري 
االأمني  ال��ع��زاوي،  قي�س  ال��دك��ت��ور 
قطاع  على  امل�شرف  امل�شاعد  العام 
االإع��������ام واالت���������ش����ال ب���االأم���ان���ة 
العربية،  ال���دول  جلامعة  العامة 
العربي"  االإع����ام  "عا�شمة  درع 
ال������ذي ���ش��ت��ح��ت��ف��ظ ب����ه دب�����ي على 
ملدينة  خلفاً   2020 ال��ع��ام  م��دار 
ال��ري��ا���س، وذل���ك ب��ن��اًء ع��ل��ى قرار 
العرب  االإع�������ام  وزراء  جم��ل�����س 
تقديراً ملكانة دبي وما قدمته من 
اإ�شهامات مهمة على مدار �شنوات 
ودعماً  العربي  االإع��ام  يف خدمة 
طموحات  ي���واك���ب  مب���ا  ل��ت��ط��وره 
عاملنا  يف  ال�������ش���ام���ل���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
ال��ع��رب��ي. ح�����ش��ر االح��ت��ف��ال �شمو 
ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، 
رئ��ي�����س هيئة ال��ط��ريان امل���دين يف 
االأع���ل���ى لطريان  ال��رئ��ي�����س  دب����ي 
ومعايل  وامل���ج���م���وع���ة،  االإم��������ارات 
ال��ق��رق��اوي، وزير  حممد ع��ب��داهلل 
�شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل، 
وال�����ش��ي��خ ول���ي���د ب���ن اإب���راه���ي���م اآل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اإب���راه���ي���م، 
ولفيف  �شي"  ب��ي  "اإم  جم��م��وع��ة 
وروؤ�شاء  االإعامية  القيادات  من 
حت����ري����ر ال�������ش���ح���ف االإم����ارات����ي����ة 

والعربية والعاملية.

م�صرية تطوير .
فيلم  بعر�س  احلفل  اُ�شتهل  وق��د 
ت�شجيلي ق�شري تناول االنطاقة 

اأ�شباب  اأه��م  م��ن  كانت  الوا�شحة 
اإع��ام��ي ي�شم  جن��اح دب��ي كمركز 
�شركة   4000 م��ن  اأك����رث  ال��ي��وم 
اإعامية تغطي كافة التخ�ش�شات، 
ح��ي��ث ت���ا ت��اأ���ش��ي�����س م��دي��ن��ة دبي 
"مدينة  اإط�������������اق  ل��������اإع��������ام 
ًة اإقليمية  لا�شتوديوهات" كمن�شّ
والعاملية  ال���ع���رب���ي���ة  ل���ل�������ش���رك���ات 
الف�شائي  البث  مبجاالت  املعنية 
وال�شينمائي  االإع��ام��ي  واالإن��ت��اج 
ويعمل  واملو�شيقي،  والتلفزيوين 
املخت�شني  م��ن  اآالف  ال��ي��وم  فيها 
لاإنتاج  و"مدينة  املجاالت،  بتلك 
البيئة  ل���ت���وف���ري  االإعامي" 
االأعمال  ورواد  ملوؤ�ش�شات  الداعمة 
والطباعة  الن�شر  قطاعات  �شمن 
املحلية والعاملية، ا�شتجابة للطلب 
املتزايد على هذه البيئة الداعمة 
البنية  نوعيات  اأف�شل  توفر  التي 
التحتية واالأطر التنظيمية املرنة 
ت�شمح  التي  الداعمة  واخل��دم��ات 
العاقات  من  �شبكات  ومنو  ببناء 
ب��ني خم��ت��ل��ف مكونات  وال��ت��ع��اون 
�شعادة منى  واأك��دت  املجتمع.  هذا 
املّري خال كلمتها اأن دبي ما�شية 
االإعامية  ق��درات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  يف 
������ش�����واء ع���ل���ى ����ش���ع���ي���د اإع���ام���ه���ا 
اإ���ش��ه��ام��ه��ا يف  اإط�����ار  اأو يف  امل��ح��ل��ي 
ال��و���ش��ول ب���االإع���ام ال��ع��رب��ي اإىل 
ال�شيما  التميز،  من  جديدة  اآف��اق 
لاإعام  عا�شمة  اخ��ت��ي��اره��ا  م��ع 
�شاحب  ق��رار  اإن  وق��ال��ت  العربي، 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

اال�شتفادة  دائ����رة  ت��و���ش��ي��ع  و���ش��ب��ل 
ال�شعيد  ع���ل���ى  اإع����ام����ي����اً  م��ن��ه��ا 
����ش���م���وه حتية  ال����ع����رب����ي. ووّج��������ه 
اإب���راز  ل��ك��ل م��ن ي�شهم يف  ت��ق��دي��ر 
العربي  الإعامنا  امل�شرق  ال��وج��ه 
موؤكداً  ال�شامية،  ر�شالته  ويعلي 
القطاعات  اأك��رث  م��ن  االإع���ام  اأن 
واأعمقها  النا�س  حلياة  مام�شة 
وم�شتقبلهم،  واق��ع��ه��م  يف  ت��اأث��رياً 
مب���ا ي�����ش��ت��دع��ي��ه ذل���ك م���ن توفري 
كافة املقومات التي تعني االإعام 
ع��ل��ى ال����وف����اء ب���ال���ت���زام���ات���ه جتاه 
امل���ج���ت���م���ع���ات ال���ع���رب���ي���ة، ب���اإل���ق���اء 
لغد حافل  تطلعاتها  على  ال�شوء 
بالفر�س ومناق�شة ما يوؤرقها من 
جتاوزها  ع��ل��ى  ويعينها  حت��دي��ات 
معوقات  م��ن  جتلبه  م��ا  وتخطي 
النجاح  ف���ر����س  اك���ت�������ش���اف  ن���ح���و 
ويف  حتققها.  متطلبات  وحت��دي��د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ور 
واإىل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن  ج����واره �شمو 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، و�شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اأحمد  ال�شيخ  و���ش��م��و  م��ك��ت��وم،  اآل 
اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
املّري،  غ��امن  منى  �شعادة  ت�شّلمت 
ال��رئ��ي�����س وال��ع�����ش��و املنتدب  ن��ائ��ب 
ملجل�س دبي لاإعام رئي�شة نادي 
دبي لل�شحافة من �شعادة الدكتور 
الغامدي،  ع��ب��دال��ق��ادر  ب��ن  خ��ال��د 
التخطيط  ع��ل��ى  ال���ع���ام  امل�����ش��رف 
بوزارة  االإع��ام��ي  واال���ش��ت�����ش��راف 

اأكرث من  املا�شية  ع�شرة  الثمانية 
املفكرين  م��ن  م�شارك  األ��ف   30
والُكتَّاب وروؤ�شاء التحرير وقيادات 
العربية  االإع���ام���ي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
االإعام  �شناع  ف�شًا  وال��ع��امل��ي��ة، 
املنتدى  يغفل  مل  الذين  اجلديد 
يغطي  �شامل  نقا�س  يف  اإ�شراكهم 
االإعامي  العمل  خمتلف جوانب 
التقليدي  ب�������ش���ق���ي���ه  ال�����ع�����رب�����ي 
تاأ�شي�س  ع��ل��ى  ع����اوة  واجل���دي���د، 
االجتماعي  التوا�شل  رواد  "نادي 
املتنامي  التاأثري  ملواكبة  العرب" 
على  واحلر�س  التوا�شل  ملن�شات 
باأ�شلوب  ال���ت���اأث���ري  ه����ذا  ت��وظ��ي��ف 
املنطقة،  ���ش��ع��وب  ي��خ��دم  اإي��ج��اب��ي 
ف�����ش��ا ع��ل��ى اإط������اق ق��م��ة رواد 
العرب"  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
العرب"  ال��ت��وا���ش��ل  رواد  وج��ائ��زة 
تقديرا لكل مبدع يوظف من�شات 
باأ�شلوب فعال يف خدمة  التوا�شل 
العربية. ونّوهت نائب  املجتمعات 
رئ���ي�������س جم��ل�����س دب�����ي ل���اإع���ام 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  اأن 
قبل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ع�شرين عاما كانت االأ�شا�س الذي 
ن��ح��و الريادة  دب���ي  ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه 
�شموه  وّج������ه  ف���ق���د  االإع����ام����ي����ة، 
بتاأ�شي�س مدينة لاإعام ومدينة 
لاإنرتنت، حيث ا�شت�شرف �شموه 
يف وقت مبكر اأن امل�شتقبل �شي�شهد 
الدمج بني االإعام والتكنولوجيا 
وهو ما نراه بالفعل حولنا اليوم، 
م�شرية اأن هذه الروؤية امل�شتقبلية 

يف  لل�شحافة  دب��ي  ل��ن��ادي  االأوىل 
بناء   1999 ع���ام  ن��وف��م��رب  �شهر 
وت��وج��ي��ه��ات �شاحب  ف��ك��رة  ع��ل��ى 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
ملتقى  �شموه  اأراده  اإذ  مكتوم،  اآل 
وال�شخ�شيات  ل����اإع����ام����ي����ني 
والعلمية  وال�شيا�شية  االقت�شادية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة وامل���وؤث���رة يف 
ال���ع���امل، وم���رك���زاً الإ���ش��ع��اع الفكر 
وم��ن��ت��دى ث��ق��اف��ي��اً وع��ل��م��ي��اً تلتقي 
فيها ال��ث��ق��اف��ات واالأف���ك���ار وراف���داً 
من روافد االإعام ومعيناً له على 
الفيلم  وا�شتعر�س  ر�شالته.  اأداء 
املهمة  امل���ح���ط���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
التي مّر بها النادي يف م�شرية من 
مدار  على  ا�شتمرت  اجل��اد  العمل 
20 عاماً و�شع من خالها النادي 
ع��ل��ى �شفحة  وا����ش���ح���ة  ب�����ش��م��ات 
االإعام العربي. عقب ذلك، األقت 
���ش��ع��ادة م��ن��ى امل�����ّري ك��ل��م��ة رحبت 
فيها بال�شيوف وتطرقت خالها 
االإعامي  التطوير  م�شرية  اإىل 
ال���ت���ي خ��ا���ش��ت��ه��ا دب����ي ع��ل��ى م���دار 
لنادي  كان  والتي  طويلة،  �شنوات 
من  كبري  ن�شيب  لل�شحافة  دب��ي 
دة عامات النجاح  اإجنازاتها، ُمعدِّ
التي مرت بها رحلة تطوير قطاع 
وال���ت���ي هدفت  دب����ي،  االإع������ام يف 
تهيئة  اإىل  منها  ك��ب��ري  ج��ان��ب  يف 
للموؤ�ش�شات  ال���داع���م���ة  االأج�������واء 
اأو  امل���ح���ل���ي���ة  �����ش����واء  االإع����ام����ي����ة 
واأثمرت  العاملية،  العربية وكذلك 
�شناعة اإعامية قوية متثل اليوم 

•• 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 
حاكم دبي رعاه اهلل يرافقه �شمو 
ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���ش��د 
حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو 
حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دبي 
دبي لاإعام، و�شمو ال�شيخ اأحمد 
اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
رئ���ي�������س جم��ل�����س دب�����ي ل����اإع����ام، 
"نادي دبي  اأقامه  االحتفال الذي 
اجلديد  مبقره  لل�شحافة" ام�س 
20 ع���ام���اً على  مب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور 
ت�شلُّم  م��را���ش��م  وك��ذل��ك  تاأ�شي�شه، 
دبي درع عا�شمة االإع��ام العربي 
من  ع��دد  بح�شور   ،2020 للعام 
االإع����ام  وزراء  امل��ع��ايل  اأ���ش��ح��اب 
اأكد  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ال���ع���رب. ويف ه���ذه 
بن  اأحمد بن حممد  ال�شيخ  �شمو 
جمل�س  رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 
اأن دول��ة االإمارات  ل��اإع��ام،  دب��ي 
ع��ل��ى م��ر ت��اري��خ��ه��ا ح��ر���ش��ت على 
ت��وظ��ي��ف ط��اق��ات��ه��ا وخ��ربات��ه��ا يف 
يف  ال�شاملة  التطوير  جهود  دع��م 
ال�شالح  يبقى  اإذ  العربي،  العامل 
ال��ع��رب��ي ع��م��وم��اً اأح����د االأه�����داف 
يف  دولتنا  تراعيها  التي  الرئي�شة 
اجل��ان��ب االأع��ظ��م مم��ا تقدم عليه 
م���ن م����ب����ادرات واإجن��������ازات كربى 
يتخطى اأثرها االإيجابي حدودها 
ل��ي��ع��م االأ���ش��ق��اء يف خم��ت��ل��ف ربوع 
املنطقة، ملنحها مكانتها امل�شتحقة 
م�شتقبل  ����ن����ع  �����شُ يف  ك�������ش���ري���ك 
"ك�شبنا  ���ش��م��وه:  وق�����ال  ال���ع���امل. 
العربية  االإع����ام  موؤ�ش�شات  ثقة 
واإدراك  م��ن��ف��ت��ح  ب��ن��ه��ج  وال��ع��امل��ي��ة 
ال�شامية  ال���ر����ش���ال���ة  مل���غ���زى  واٍع 
قلم  �شاحب  ك��ل  عنها  يعرب  التي 
���ش��ري��ف ور���ش��ال��ة م��ن��زه��ة ع��ن اأي 
غر�س ذات��ي... واليوم دبي تر�شخ 
حموري  اإعامي  كمركز  مكانتها 
ل����اإع����ام ال���ع���رب���ي وال����ع����امل����ي... 
جناح �شراكتنا مع االإعام اأ�شا�شه 
م�شرتكة  ورغبة  متبادل  اح��رتام 
ينعم  اأف�شل  غد  دعائم  اإر���ش��اء  يف 
والرخاء".  ب��اخل��ري  اجلميع  فيه 
واأع������رب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س 
اعتزاز  عن  لاإعام  دب��ي  جمل�س 
لاإعام  عا�شمة  باختيارها  دبي 
موؤكداً   ،2020 العام  يف  العربي 
اإجناح  ع��ل��ى  �شيعمل  امل��ج��ل�����س  اأن 
هذا  جلعل  الرامية  اجلهود  كافة 
ف���ارق���ة يف جمال  ع���ام���ة  ال���ع���ام 
اأكد  العمل االإعامي العربي، كم 
�شت�شهد  املقبلة  الفرتة  اأن  �شموه 
ت��ك��ث��ي��ف ال����ت����ع����اون م����ع االأم����ان����ة 
العربية  ال����دول  ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة 
املقرتحة  واملبادرات  االأفكار  حول 

مكتوم، وتوجيهات �شموه بتاأ�شي�س 
برئا�شة  لاإعام"  دبي  "جمل�س 
بن  اأحمد بن حممد  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم، يعد دفعة جديدة 
االإعامي  امل�شهد  يف اجتاه تعزيز 
مبثابة  امل��ج��ل�����س  ���ش��ي��ك��ون  ح��ي��ث 
ا�شرتاتيجية  لو�شع  دف��ع  حم��رك 
اإعامية الإمارة دبي، واالإ�شهام يف 
و�شع ا�شرتاتيجية اإعامية لدولة 
االإمارات واملنطقة العربية يف �شوء 
الروؤية الطموحة ل�شاحب ال�شمو 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د راع���ي 
واأعقب  ال��ع��رب��ي.  االإع���ام  نه�شة 
لل�شحافة  دبي  نادي  رئي�شة  كلمة 
ا���ش��ت��ع��ر���س مراحل  ف��ي��ل��م ق�����ش��ري 
دبي  يف  االإع���ام���ي  امل�شهد  ت��ط��ور 
االإعامي  جمتمعها  ب��ه  م��ر  وم��ا 
م��ن حت���والت ك��ب��رية خ���ال فرتة 
عاماً،  الع�شرين  تتعد  مل  وج��ي��زة 
ب���داي���ة م���ن ان���ط���اق ن�����ادي دبي 
 1999 ال�����ع�����ام  يف  ل���ل�������ش���ح���اف���ة 
التي  املحطات  مبختلف  وم����روراً 
اأر����ش���ت دب���ي م��ن خ���ال ك��ل منها 
�شرحها  يف  ج��دي��د  زاوي�����ة  ح��ج��ر 
ت����زال تعلي  ال����ذي ال  االإع����ام����ي 
دبي  �شعار  ال��ي��وم.  بنائه حتى  من 
ك�شف  ال��ع��رب��ي.  االإع����ام  عا�شمة 
�شعار  ع��ن  لل�شحافة  دب���ي  ن����ادي 
العربي"،  االإع��ام  عا�شمة  "دبي 
االإماراتية  امل��ب��دع��ة  ت�شميم  م��ن 
رمي ال�شام�شي، الطالبة يف ال�شنة 
االأمريكية  اجلامعة  يف  النهائية 
والتي  الت�شميم،  وتدر�س  دبي  يف 
عبارة  على  الت�شميم  يف  اعتمدت 
العربي"  االإع���ام  عا�شمة  "دبي 
واالجنليزية،  العربية  باللغتني 
االأبي�س  ال���ل���ون���ني  م�����ش��ت��خ��دم��ة 
عري�شة  وخ���ط���وط���ا  واالأ�������ش������ود 
وحادة يف رمزية من خال هذين 
للخط  القوي  واحل�شور  اللونني 
العربي على و�شوح اأهمية و�شوح 
الر�شالة االإعامية وعدم ت�شمنها 
لظال من االألوان التي قد تعيق 
كما  احل��ق��ائ��ق  اإدراك  ع��ن  املتلقي 
هي، وتعبرياً عن قوة دبي يف هذا 
املجال وبح�شورها القوي والبارز 
العربي. ح�شر  االإع��ام  يف �شاحة 
اأق��ام��ه ن��ادي دبي  االحتفال ال��ذي 
لل�شحافة يف مقره اجلديد الكائن 
دبي  م���رك���ز  �شنرتال"  "ون  يف 
مرور  مبنا�شبة  العاملي،  التجاري 
20 عاما على تاأ�شي�شه واالحتفال 
االإعام  عا�شمة  درع  دب��ي  بت�شلم 
لفيف   ،2020 ل��ل��ع��ام  ال���ع���رب���ي 
االإعامية  املوؤ�ش�شات  قيادات  من 
����اب  امل���ح���ل���ي���ة وال����ع����رب����ي����ة وال����ُك����تَّ
املحلية  ال�شحف  حترير  وروؤ���ش��اء 
اأع����رب اجلميع  وال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث 
اأمنياتهم الم��ارة دبي  عن خال�س 
ولنادي دبي لل�شحافة مبزيد من 
يف  التوفيق  وك��ل  والنجاح  التقدم 
تقدمي امل��زي��د م��ن امل��ب��ادرات التي 

من �شاأنها دعم قطاع االإعام. 

العربي �ح�سوره الإيجابي �سرط مهم لتقدم املنطقة  الإعالم  لدعم  املمكنة  الإمكانات  كل  �ظفنا  حممد:  بن  • اأحمد 
الإعالم اأ�سا�سه الحرتام املتبادل �الرغبة امل�سرتكة يف اإر�ساء دعائم غد اأف�سل  مع  �سراكتنا  • جناح 

العربي 2020  الإعالم  عا�سمة  دبي  �سعار  عن  يك�سف  لل�سحافة  دبي  • نادي 
اليوم العامل  يف  تتحقق  نراها  الإعالم  مل�ستقبل  عامًا   20 قبل  را�سد  بن  حممد  ر�ؤية  املري:  • منى 

حممد بن را�سد يطلع على اجتماعات اللجنة الدائمة لالإعالم العربي
•• دبي-وام:

اطلع �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 
ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، ام�����س على 

يناير اجلاري وبداأت باجتماع جلنة 
االإعام االإلكرتوين العربي، وذلك 
خال تفّقد �شموه للمقر اجلديد 
ل��ل�����ش��ح��اف��ة. وتعرف  دب���ي  ل���ن���ادي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
م���ن معايل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 

اجتماعات الدورة العادية رقم 94 
املنعقدة  لاإعام  الدائمة  للجنة 
يف  لل�شحافة  دب���ي  ن����ادي  م��ق��ر  يف 
اإط����ار اج��ت��م��اع��ات االأم���ان���ة العامة 
والتي  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  جل��ام��ع��ة 
�شهر  الثاين ع�شر من  انطلقت يف 

ال���وزي���ر امل��ف��و���س ال��دك��ت��ور فوزي 
الغويل، مدير اإدارة االأمانة الفنية 
ملجل�س وزراء االإعام العرب، على 
اللجنة  اجتماعات  اأع��م��ال  ج���دول 
ال�شفري  ����ش���ع���ادة  ت���راأ����ش���ه���ا  ال���ت���ي 
االأمني  ال���ع���زاوي،  قي�س  ال��دك��ت��ور 
قطاع  على  امل�شرف  امل�شاعد  العام 
االإع���������ام واالت���������ش����ال ب���االأم���ان���ة 
العربية،  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام��ة 
وح�شرها اأع�شاء اللجنة، وناق�شت 
رفعها  املقرر  النهائية  التو�شيات 
التنفيذي  للمكتب  اخلمي�س  غ��دا 
ملجل�س وزراء االإعام العرب خال 
االج��ت��م��اع امل��ق��رر ع��ق��ده ك��ذل��ك يف 
مقر نادي دبي لل�شحافة يف ختام 
اجتماعات االأمانة العامة للجامعة 
اأع���رب معايل فوزي  يف دب��ي. وق��د 
عن  اللجنة  اأع�شاء  با�شم  الغويل 
ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر  خال�س 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الذي  ال��ك��ب��ري  ل��ل��دع��م  م��ك��ت��وم  اآل 
الدول  ج��ام��ع��ة  اج��ت��م��اع��ات  لقيته 
ال��ع��رب��ي��ة يف دب���ي م��ن خ���ال نادي 

وطني  وم��وؤ���ش�����ش��ة  لل�شحافة  دب���ي 
النادي  ا�شت�شافة  م��ع  االإم������ارات، 
مب��ق��ره ل��اج��ت��م��اع��ات ع��ل��ى مدار 

احلفاوة  اأن  م��وؤك��داً  ك��ام��ل،  اأ�شبوع 
البالغة وكرم ال�شيافة التي قوبل 
بها اأع�شاء اللجنة لي�شت بالغريبة 

على دولة االإمارات و�شعبها املعطاء 
وقيادتها الر�شيدة التي حتيط كل 
عمل هدفه ال�شالح العربي االأ�شمل 

وامل�شاندة،  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة  بكل 
االإمارات  ول��دول��ة  ل�شموه  متمنيا 

مزيدا من التقدم والنجاح.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة ال�سارقة ت�ستعر�ش املختربات الفرتا�سية 

•• ال�سارقة -وام:

بجامعة  والفلك  الف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�شارقة  اأك��ادمي��ي��ة  نظمت 
ال�شارقة حما�شرة بعنوان ا�شتك�شاف الكواكب يف الف�شاء واملختربات األقاها 

الدكتور روالند يونغ من جامعة االإمارات العربية املتحدة .
وت���ن���اول���ت امل��ح��ا���ش��رة ع����دة حم����اور م��ن��ه��ا ال��ت��ع��ري��ف مب��ف��ه��وم املختربات 
كاملريخ  االأخ���رى  ال��ك��واك��ب  طق�س  حم��اك��اة  يف  وا�شتخدامها  االفرتا�شية 
ونبذة عن املركبات الف�شائية التي تقوم بدرا�شة كوكب املريخ حالياً وعملية 
مدارات  ودرا���ش��ة  امل��ري��خ  وطبوغرافيا  مناخ  درا���ش��ة  جانب  اإىل  ا�شتك�شافه 
امل�شتقبلية ال�شتك�شاف  والتطلعات  االأمل  الكواكب ومهمة م�شبار  وف�شول 

املريخ، واملهمات القائمة حاليا يف املجموعة ال�شم�شية.

اأ�قاف دبي � جامعة دبي توقعان مذكرة تفاهم لدعم �متكن الق�سر
•• دبي-وام:

وقعت موؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الق�شر مذكرة تفاهم مع جامعة دبي 
باملائه   20 مبنح  الق�شر  ومتكني  لدعم  اجلهتني  دور  تفعيل  بهدف 
يودون  ممن  املوؤ�ش�شة  وملوظفي  لهم  الدرا�شية  امل�شاريف  على  خ�شما 

االلتحاق بربامج اجلامعة االأكادميية والتنفيذية .
االأمني  املطوع  �شعادة علي  التفاهم يف مبنى جامعة دبي  وقع مذكرة 
ر والدكتور عي�شى الب�شتكي رئي�س  العام ملوؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الق�شّ

جامعة دبي بح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني يف اجلهتني.
ومت االتفاق على جماالت عده منها ميكن للموؤ�ش�شة تنظيم فعاليات 
ت�شهيل  اإىل  اإ�شافة  اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  وثقافية م�شرتكة  خريية 
اجلامعة م�شاركة طلبتها يف الفعاليات اخلريية التي تنظمها موؤ�ش�شة 

ر  ر. فيما �شتقوم موؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الُق�شّ االأوقاف و�شوؤون الُق�شّ
بت�شهيل فر�س التدريب العملي والتطوعي من دون اأجر مادي لطلبة 
فر�س  ب��ت��ويل  اهتماما  ي��ب��دون  ال��ذي��ن  ه���وؤالء  خ�شو�شا  دب��ي  جامعة 
املوؤ�ش�شة  و�شت�شجع  املجتمع.  االأعمال اخلريية وخدمة  االنخراط يف 
دبي  بجامعة  بااللتحاق  اأك��ادمي��ي��اً  املتميزين  ر  الق�شّ امل��دار���س  طلبة 
بالفر�س  لديها  العاملني  املوؤ�ش�شة  �شتعرف  كما  درا�شتهم.  ال�شتكمال 
العلمية واالأكادميية التي تتيحها هذه االتفاقية لهم وخ�شو�شاً قبل 
بداية الف�شول الدرا�شية يف اجلامعة. كما �شتحفز املوؤ�ش�شة موظفيها 
اإىل  اإ�شافة  اجلامعية.  درا�شتهم  لتكملة  دبي  بجامعة  االلتحاق  على 

فتح جماالت التعاون بني الطرفني من خال امل�شاركات املجتمعية.
اإن  الق�شر  و���ش��وؤون  االأوق���اف  ملوؤ�ش�شة  العام  االأم��ني  وق��ال علي املطوع 
وجامعة  الق�شر  و�شوؤون  االأوق��اف  موؤ�ش�شة  بني  االتفاقية  هذه  اإب��رام 

اجلهات  خمتلف  ب��ني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  مهمة  خ��ط��وة  دب���ي 
احلري�شة على دعم الق�شر وتوفري الفر�س التعليمية التي متكنهم 
واأ�شاف  اأف�شل."  م�شتقبل  اأج��ل  م��ن  ال��ازم��ة  باملعارف  الت�شلح  م��ن 
دعم  على  احلري�شة  اجلهات  خمتلف  بني  اجلهود  ت�شافر  اإن  املطوع 
الوطنية خ�شو�شاً يف ما  الق�شر يحقق م�شتهدفات االأجندة  ومتكني 
يتعلق بتنمية املجتمع وذلك ترجمًة لتوجهات القيادة الر�شيدة يف هذا 

ال�شاأن. 
اإن على اجلامعات  دبي  رئي�س جامعة  الب�شتكي  عي�شى  الدكتور  وقال 
مبادرات  دعم  يف  مهما  دورا  تلعب  اأن  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  واملعاهد 
والعطاء  واإر�شاء دعائم اخلري  واالإن�شانية  االأوقاف اخلريية  موؤ�ش�شة 
االإيجابي من اأجل جمتمع متما�شك متاحم ومت�شامن يخدم روؤية 

االإمارات 2021 ودورها االإن�شاين يف العامل.

مبنا�صبة الحتفال مبرور عقدين على انطالق نادي دبي لل�صحافة

حممد بن را�سد : قبل 20 عاما اأ�س�سنا من�سة تدعم فر�ش تطوير الإعالم �تاأكيد قدرته على خدمة �سعوب املنطقة �العامل

ال��وزراء وامل�شتقبل،  �شوؤون جمل�س 
وال�����ش��ي��خ ول���ي���د ب���ن اإب���راه���ي���م اآل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اإب���راه���ي���م، 
ولفيف  �شي"  ب���ي  "اإم  جم��م��وع��ة 
وروؤ�شاء  االإعامية  القيادات  من 
حت����ري����ر ال�������ش���ح���ف االإم�����ارات�����ي�����ة 

والعربية والعاملية.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك�������ان 
اآل م��ك��ت��وم قد  حم��م��د ب���ن را����ش���د 
اف��ت��ت��ح ن�����ادي دب����ي ل��ل�����ش��ح��اف��ة يف 
 1999 ع��ام  نوفمرب  من  العا�شر 
ب��ح�����ش��ور ل��ف��ي��ف م����ن ال���ق���ي���ادات 

على مبادرات نادي دبي لل�شحافة 
التي �شاهم بها يف تطوير االإعام 
عربياً، ال�شيما من خال االحتفاء 
قدمت  ال����ت����ي  ال������ك������وادر  ب���ت���م���ي���ز 
املنابر  عرب  متميزاً  فكرياً  ر�شيدا 
االإع���ام���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، خ��ا���ش��ة يف 
اإ�شهامه  جمال ال�شحافة، وكذلك 
اإق��ام��ة ج�شور ح��وار مهني بني  يف 
رم�����وز االإع������ام وال��ق��ائ��م��ني على 
وعاملياً،  وعربياً  حملياً  موؤ�ش�شاته 
وقال �شموه: نرحب كل عام باآالف 
االأقطار  خمتلف  من  االإعاميني 

ر�شالة  حت��م��ل  م��ه��ن��ة  يف  ب��ال��ت��م��ي��ز 
وهاج�شها  العدل  حمورها  �شامية 
تعزيز  اجل��ائ��زة  لتوا�شل  ال��ت��ق��ّدم، 
لاحتفاء  حمفل  ك��اأه��م  مكانتها 
بالعمل ال�شحايف املتميز .. وبروح 
�شابة ا�شتلهمت نهج دبي يف اإعاء 
قيمة االإبداع واخلروج عن التقليد 
توالت  ج����دي����د،  ه����و  م����ا  ك����ل  اإىل 
اإجنازات نادي دبي لل�شحافة على 
اأهم  ق��دم خالها  20 عاماً  م��دار 
املنطقة  ع��رف��ت��ه  اإع���ام���ي  جت��م��ع 
االإعام  "منتدى  وه��و  االآن  حتى 

النا�س ويتفاعل معهم ب�شفة يومية 
.. ومن  ب��ه��م  وي��ت��اأث��ر  ي��وؤث��ر فيهم 
الظروف  اأف�شل  تهيئة  ال�شروري 
التي تعني على الو�شول بالطاقات 
خمتلف  و�����ش����م����ن  االإع�����ام�����ي�����ة 
م�شتويات  اأعلى  اإىل  تخ�ش�شاتها 
دائ���م���اً ملبيني  ل��ي��ك��ون��وا  ال��ك��ف��اءة 
مع  متجاوبني  ال��ن��ا���س،  لتطلعات 
يف  ي��خ��دم  مبحتوى  احتياجاتهم، 
بناء امل�شتقبل الواعد الذي نن�شده 
خمتلف  يف  والأ���ش��ق��ائ��ن��ا  ل��دول��ت��ن��ا 
ربوع العامل العربي. واأثنى �شموه 

والعربية  االإم��ارات��ي��ة  االإع��ام��ي��ة 
لرجال  ملتقى  ل��ي��ك��ون  وال��ع��امل��ي��ة، 
وال�شخ�شيات  وال�شحافة  االأعمال 
والعلمية  وال�شيا�شية  االقت�شادية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة وامل����وؤث����رة يف 
الفكر  الإ���ش��ع��اع  ال���ع���امل، وم���رك���زاً 
الثقافات  ف��ي��ه  ت��ل��ت��ق��ي  وم��ن��ت��دى 
واالأف����ك����ار م���ن ك���ل ان���ح���اء العامل 
وراف�������داً ي��ع��ني االإع���ام���ي���ني على 
االفتتاح،  وخ���ال  ر�شالتهم.  اأداء 
"جائزة  اإط���اق  ع��ن  �شموه  اأع��ل��ن 
لاحتفاء  العربية"  ال�����ش��ح��اف��ة 

ال���ع���رب���ي���ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال����ع����امل .. 
وندعم حواراً متخ�ش�شاً يجمعهم 
ل���ت���ط���وي���ر م�������ش���م���ون وحم���ت���وى 
املجتمع  يف  اإيجاباً  يوؤثر  اإع��ام��ي 
االإعام  م��ن  جنعل  اأن  وهدفنا   ..
ال��ع��رب��ي ن��اف��ذة اأم���ل وت��ف��اوؤل على 
�شمو  االح��ت��ف��ال  ح�شر  امل�شتقبل. 
اآل مكتوم،  اأحمد بن �شعيد  ال�شيخ 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال���ط���ريان امل����دين يف 
االأع����ل����ى لطريان  ال��رئ��ي�����س  دب����ي 
ومعايل  وامل���ج���م���وع���ة،  االإم���������ارات 
ال��ق��رق��اوي، وزير  ع��ب��داهلل  حممد 

•• دبي-وام: 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دولة  اأن  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�شّباقة يف  و�شتظل  كانت  االإم���ارات 
اإطاق املبادرات وامل�شاريع والروؤى 
وتخدم  �شعبنا  ����ش���اأن  ت��ع��ل��ي  ال��ت��ي 
منطقتنا وتنفع العامل من حولنا، 
والقدوة  النموذج  االإم���ارات  لتظل 
�شتى  �شمن  والتنمية  التطوير  يف 
القطاع  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ق��ط��اع��ات 
م�شاحة  ي�شغل  ال����ذي  االإع���ام���ي 
وافرة من اهتمام الدولة ويحظى 
ب���دع���م وت�����ش��ج��ي��ع دائ���م���ني �شمن 
م�������ش���اري���ه احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س. 
االإمارات  يف  تعّودنا  �شموه:  وق��ال 
بزمام  االأخ��ذ  �شباقني يف  نكون  اأن 
عاماً  ع�����ش��ري��ن  وق��ب��ل   .. امل����ب����ادرة 
اأدرك��ن��ا اأن االإع���ام يف ه��ذا اجلزء 
من العامل يعاين فجوة متثلت يف 
القائمني  ع��دم وج��ود كيان يجمع 
توا�شل  ج�����ش��ور  ع��ل��ي��ه ومي��ن��ح��ه��م 
وم�شتقبل  واق����ع  مل��ن��اق�����ش��ة  ف��ع��ال��ة 
ل�شد  املبادرة  كانت  لذا   .. مهنتهم 
ب��ت��اأ���ش��ي�����س من�شة  ال���ف���ج���وة  ه����ذه 
ت���دع���م ف���ر����س ت���ط���وي���ر االإع������ام 
�شعوب  خدمة  على  قدرته  وتاأكيد 
�شّناع  وت�����ش��ّج��ع  وال��ع��امل  املنطقة 
االإع������ام ال��ع��رب��ي ع��ل��ى االرت���ق���اء 
باإمكاناته ملواكبة معطيات الع�شر 

ومتطلباته. 
جاء ذلك مبنا�شبة ح�شور �شاحب 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم، يرافقه �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
اآل مكتوم، نائب حاكم دبي،  را�شد 
و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن 
رئ��ي�����س جمل�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 
دبي لاإعام، احتفالية نادي دبي 
على  ع��ام��اً   20 مب��رور  لل�شحافة 
تاأ�شي�شه بناء على فكرة وتوجيهات 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  من �شاحب 
جاءت  حيث  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
دبي  ت�شلُّم  مع  تزامنا  االحتفالية 
العربي،  االإع�������ام  ع��ا���ش��م��ة  درع 
وذل����ك ب��امل��ق��ر اجل��دي��د ل��ل��ن��ادي يف 
دبي  مل���رك���ز  ال���ت���اب���ع  ����ش���ن���رتال  ون 
�شاحب  واأع��رب  العاملي.  التجاري 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم عن تقديره ملا يقدمه نادي 
وما  اإ�شهامات  من  لل�شحافة  دب��ي 
يقوم عليه من مبادرات وم�شاريع 
والعربي،  املحلي  البعدين  تراعي 
ب��رام��ج تدريبية  م��ن  وم��ا يطرحه 
وتثقيفية هدفها اإعداد اأجيال من 
القادرين  امل��وؤه��ل��ني  االإع��ام��ي��ني 
كفاءة  و  ب���وع���ي  ال���ت���ع���اط���ي  ع���ل���ى 
وما  الع�شر  م�شتجدات  مع  عالية 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  عنه  ي�شفر 
االإعام  غ��رّي وج��ه  ال��ذي  ال�شريع 
خال فرتة زمنية وجيزة، موؤكداً 
�شموه �شرورة تعزيز فر�س �شباب 
االإع����ام����ي����ني ب���ت���وف���ري جم����االت 
ال����ت����دري����ب وال����ت����اأه����ي����ل ال����ازم����ة 
واإمدادهم  املهنية  كفاءاتهم  لرفع 
وقال  والتميز.  النجاح  مبقومات 
���ش��م��وه: االإع������ام ي��ام�����س حياة 

النادي  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  العربي" 
اآالف  نحو ثاثة  �شنوياً مب�شاركة 
والعاملني  االإع�����ام  ق���ي���ادات  م��ن 
فيه واملعنيني به. وما لبث اأن قّدم 
النادي العديد من املبادرات املهمة 
االإع���ام  "منتدى  مقدمتها  ويف 
االإماراتي" لتقييم م�شرية اإعامنا 
وو����ش���ع���ه ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات��ه حتت 
اأداءه  م�شتوى  يف  للتدقيق  املجهر 
ومراجعة اإ�شهاماته يف خدمة اأبرز 
النادي  وكان   .. الوطنية  الق�شايا 
ال�شريع  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��اً حل��رك��ة 
التي طالت االإعام فقدم مبادرات 
العربي  االإع��ام  اأال يكون  اأراد بها 
اأهمها  وم��ن  التطور،  ه��ذا  يف قلب 
االجتماعي  التوا�شل  رواد  "قمة 
القوي  التاأثري  لتوظيف  العرب" 
لهوؤالء الرواد جلعل تلك املن�شات 
والتطوير  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  حم��ف��زات 
والتقدم والنماء، كما اأطلق "نادي 
رواد التوا�شل االجتماعي العربي"، 
املوؤثرين"  "دبلوم  ب��رن��ام��ج  وق���دم 
بالتعاون مع كلية حممد بن را�شد 
لاإعام، وهو الربنامج االأول من 
لتطوير  والرامي  العامل  يف  نوعه 
االجتماعي  التوا�شل  رواد  ق��درات 
باالجتاهات  وال���ت���وع���ي���ة  ال����ع����رب 
التوا�شل،  مل��ن�����ش��ات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وف���ق روؤي�����ة اأك���ادمي���ي���ة ت�����ش��ع تلك 
املن�شات وم�شتخدميها على امل�شار 
ال�شحيح. وعمد "دبي لل�شحافة" 
اإىل تقدمي مرجعيات علمية تعني 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ���ش��ن��اع��ة االإع����ام 
ت�شورات  تكوين  على  املنطقة  يف 
يف  االإع���ام���ي  للم�شهد  وا���ش��ح��ة 
املنتظرة  التحوالت  واأه��م  املنطقة 
نظرة  "تقرير  اأه��م��ه��ا  وم���ن  ف��ي��ه، 
بالتعاون  العربي"  االإع����ام  على 
م��ع ج��ه��ات اأك��ادمي��ي��ة م��رم��وق��ة .. 
اإىل ذلك، نظم النادي العديد من 
والتثقيفية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج 
ب���ه���دف اإع�������داد وت���اأه���ي���ل ال���ك���وادر 
والعربية  االإم��ارات��ي��ة  االإع��ام��ي��ة 
القيادات  "برنامج  اأه��م��ه��ا  وم���ن 
النادي  اأطلقه  ال��ذي  االإعامية" 
بن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب���ي رئ��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
القيادات  ومب�����ش��ارك��ة  ل����اإع����ام، 
وامل�����������ش�����وؤول�����ني االإع�����ام�����ي�����ني يف 
قدراتهم  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال���دول���ة 
املو�شوعات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى 
الوطني  االأم���ن  مبفهوم  املتعلقة 
وذلك  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  واأب����ع����اده 
بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني 
االإع����ام  و"برنامج  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
مع  بال�شراكة  لل�شباب"  الوطني 
وبدعم  االإم���ارات،  وطني  موؤ�ش�شة 
اإعامية  موؤ�ش�شة   40 م��ن  اأك���رث 
ع��رب��ي��ة وع���امل���ي���ة ت��ت��خ��ذ م���ن دبي 
اأك�����رب من�شة  ل��ي��ك��ون  ل���ه���ا،  م���ق���راً 
اإعامية اإماراتية معنية باالأجيال 
االإعامية. وتتواىل اإجنازات نادي 
على  قائمة  روؤي���ة  لل�شحافة  دب��ي 
روؤية  م�شتلهمة  ث��اب��ت��ة  م��رت��ك��زات 
دبي الطموحة للم�شتقبل وتاأكيداً 
ع���ل���ى امل����ب����ادئ واالأه����������داف ال����ذي 
دائماً  وليبقى  اأج��ل��ه��ا  م��ن  انطلق 
ذات  وامل�شاريع  املبادرات  طليعة  يف 
االأثر االإيجابي وا�شع النطاق على 

امل�شهد االإعامي يف املنطقة.

اإطالق املبادرات التي تعلى �ساأن �سعبنا �تخدم منطقتنا �تنفع العامل من حولنا يف  �سّباقة  •  الإمارات 
�ندعم حوارًا متخ�س�سًا يجمعهم لالرتقاء بالر�سالة الإعالمية   .. �الأجانب  العرب  الإعالمين  باآلف  عام  كل  • نرّحب 

تعزيز فر�ش الكوادر الإعالمية ال�سابة بتوفري جمالت التدريب �التاأهيل الالزمة لرفع كفاءاتهم املهنية • �سر�رة 

حممد بن را�سد يلتقي املوؤثرين العرب �يوؤكد اأهمية التوظيف ال�سليم ملن�سات التوا�سل
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
ل��ل��م��ق��ر اجلديد  زي����ارت����ه  خ����ال 
مبنا�شبة  لل�شحافة  دب��ي  ل��ن��ادي 
اح��ت��ف��ال��ه مب���رور 20 ع��ام��اً على 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه، جم��م��وع��ة م���ن اأب����رز 
والعربية  االإم���ارات���ي���ة  ال���وج���وه 
من�شات  ع��ل��ى  امل����وؤث����رة  ال�����ش��اب��ة 
االجتماعي،  التوا�شل  و�شبكات 
النادي  ج���ه���ود  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
امل���ت���وا����ش���ل���ة ل����ارت����ق����اء ب���اأط���ر 

ح�����ول اأه��������داف ال���ربن���ام���ج نحو 
التوا�شل  رواد  ق�����درات  ت��ط��وي��ر 
وتعزيز  ال�����ع�����رب  االج����ت����م����اع����ي 
والفعالة  االإيجابية  م�شاركتهم 
على �شبكات االإعام الرقمي عرب 
املناهج  م��ن  متكاملة  جم��م��وع��ة 
و�شائل  خ�شائ�س  بدرا�شة  املعنية 
وحتليل  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ما  ملواكبة  امل�شتقبلية  توجهاتها 

ت�شهده من تغريات.
واأع��������رب امل�����وؤث�����رون ال����ع����رب عن 
وت�شجيع  الهتمام  �شكرهم  بالغ 
�شموه، موؤكدين على بذل كل ما 
نوعية  افكار  لتطوير  و�شعهم  يف 
التوا�شل  �شبكات  و�شع  يف  ت�شهم 

االإيجابية  ال��ط��اق��ات  حت��ف��ي��ز  يف 
لل�شباب العربي من خال تقدمي 
تطبيقها،  مي��ك��ن  مبتكرة  اأف��ك��ار 
الوا�شع  االنت�شار  من  باال�شتفادة 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  ل�شبكات 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  يف  ودوره����������م 
والق�ش�س  امللهمة  النماذج  على 
االإيجابية  تن�شر  ال��ت��ي  امل�شيئة 
وت�شاعد  واالأم����������ل،  وال����ت����ف����اوؤل 
ب�شورة  االن��خ��راط  على  ال�شباب 

اأكرب يف بناء م�شتقبل اأوطانهم.
وت��ع��رف ���ش��م��وه م��ن ���ش��ع��ادة منى 
غ���امن امل�����ّري، رئ��ي�����ش��ة ن����ادي دبي 
لل�شحافة، على حمتوى اجلل�شة 
نادي  ا�شت�شافها  التي  النقا�شية 

التوا�شل  �شبكات  من  اال�شتفادة 
العربية،  املنطقة  يف  االجتماعي 
ومعايريها وفق اأف�شل املمار�شات 
ال�شبل  اأك���رث  وبتوظيف  العاملية 
ف���اع���ل���ي���ة واأع���م���ق���ه���ا ت�����اأث�����رياً يف 
ت��و���ش��ي��ل ال��ر���ش��ائ��ل االإم���ارات���ي���ة 
والعربية ب�شورة تعرب عن الدور 
من�شات  ب��ه  ت�شطلع  ال��ذي  املهم 
ت�شكيل  يف  االجتماعي  التوا�شل 
مامح م�شتقبل العمل االإعامي 

يف املنطقة العربية والعامل.
التوظيف  اأه��م��ي��ة  ���ش��م��وه  واأك�����د 
ال�������ش���ل���ي���م مل���ن�������ش���ات ال���ت���وا����ش���ل 
امل����وؤث����ري����ن  ودور  االج����ت����م����اع����ي 
العرب على تلك املن�شات ال�شيما 

رواد التوا�شل االجتماعي العرب 
املوؤثرين  جمل�س  م��ب��ادرة  �شمن 
املوؤثرين يف  العرب، وناق�شت دور 
تطوير حمتوى و�شائل التوا�شل 
نحو  وم�شوؤوليتهم  االج��ت��م��اع��ي 

تقدمي ر�شالة هادفة.
كما التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
مبنت�شبي برنامج دبلوم املوؤثرين 
والذي اأطلقه نادي رواد التوا�شل 
مع  بال�شراكة  العرب  االجتماعي 
لاإعام،  را�شد  بن  حممد  كلية 
اأكادميي من نوعه  ك��اأول برنامج 
ل�شرح  �شموه  وا�شتمع  العامل،  يف 
الكلية  ع��م��ي��د  ج���اب���ر،  ع��ل��ي  م���ن 

ال������ع������رب ال����ت����اب����ع ل������ن������ادي دب����ي 
الذي  الكبري  والزخم  لل�شحافة، 
التي  دب���ي  م��دي��ن��ة  اإي����اه  متنحهم 
تقدم للموؤثرين ال�شباب منوذجا 

على  وا�شتخداماتها  االجتماعي 
م�شتفيدين  ال�شحيح،  الطريق 
م���ن ال���دع���م ال�����ذي ي��ق��دم��ه لهم 
االجتماعي  التوا�شل  رواد  ن��ادي 

ن�������ش���ر االإي���ج���اب���ي���ة  ي���ح���ت���ذى يف 
والتحفيز على االإبداع واالبتكار، 
املتميزة  االإجن���������ازات  وت�����ش��ط��ري 

�شمن �شتى املجاالت.
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اأخبـار الإمـارات

ي�صم دبي لل�صحافة وبراند دبي 

حممد بن را�سد يتفقد املقر اجلديد للمكتب الإعالمي حلكومة دبي

مي��ك��ن��ه��ا م���ن حت��ق��ي��ق رب���ط �شريع 
مع االعام املحلي والعاملي لتبادل 
االإخبار امل�شورة والفيديوهات مع 
يف  املختلفة  االإعامية  املوؤ�ش�شات 
تزويد  واخل����ارج. كما مت  ال��داخ��ل 
باأكفاأ  الرئي�شية  ��م  ال��ت��ح��كُّ غ��رف��ة 
حمتوى  ر�شد  وبرجميات  اأجهزة 
على  العاملية  االخ��ب��اري��ة  ال��ق��ن��وات 
حفظ  اإمكانية  مع  ال�شاعة،  م��دار 
ذلك املحتوى ملدة �شهرين كاملني. 
��م كذلك  وت��خ��ت�����س غ��رف��ة ال��ت��ح��كُّ
واملرئية  ال�شوتية  التقنيات  باإدارة 
ب��ق��اع��ة امل����وؤمت����رات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
البث  بتجهيزات  وامل����زودة  املكتب، 
امل���ب���ا����ش���ر وال����رتج����م����ة ال���ف���وري���ة 
و�شا�شات العر�س، اإ�شافة اإىل مهام 
غرفة التحكم يف تغطية الفعاليات 
التي ي�شت�شيفها املكتب على مدار 
�شحافية  م����وؤمت����رات  م���ن  ال���ع���ام 
بثها  يتم  وعاملية  حملية  واأن�شطة 
مبا�شر  ب�شكل  وال�شورة  بال�شوت 
وحمطات  االإن����ب����اء  وك������االت  اإىل 

االأخبار املحلية والعاملية.
انت�شار  دائ�����رة  ت��و���ش��ي��ع  ول�����ش��م��ان 
ت�شت�شيفها  التي  االحداث  تغطية 
نطاق  اأو���ش��ع  ع��ل��ى  دب���ي  وتنظمها 
م  التحكُّ غ����رف����ة  زودت  مم����ك����ن، 

الكبري  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي  ال���ت���ط���ور 
ال��ع��دي��د م��ن املفاهيم  ب���دل  ال���ذي 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وخال  وامل��م��ار���ش��ات 
�شعادة  م��ن  �شموه  ت��ع��ّرف  ال��زي��ارة 
م��ن��ى امل����ّري ع��ل��ى االإ���ش��اف��ات التي 
امل��ق��ر اجلديد  ا���ش��ت��ح��داث��ه��ا يف  مت 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال��ع��امل��ي يف جمال 
اال�شرتاتيجي  واالت�شال  االإع��ام 
على  امل����ك����ت����ب  ق����������درة  وت������اأك������ي������د 
اأف�شل  اال���ش��ط��اع مب��ه��ام��ه وف���ق 
اأرقى  و�شمن  العاملية  امل��م��ار���ش��ات 
جتهيزات  م���ن  امل��ه��ن��ي��ة،  امل��ع��اي��ري 
االأح��دث عاملياً، ال�شيما  تقنية هي 
ال�����ش��ب��ك��ي الذي  يف جم���ال ال��رب��ط 
امل�شتجدات  احل�������ش���ب���ان  يف  اأخ������ذ 
امل���ن���ت���ظ���رة واجل����ي����ل ال�����ق�����ادم من 
ال�شبكات ذات ال�شرعات الفائقة يف 
وم�شاحات  املعلومات،  وتبادل  نقل 
اأن  ت�شميمها  يف  روع����ي  مكتبية 
ت�شاميم  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  ت�شاهي 
املنازل االإماراتية التقليدية لتوفر 
االأج�������واء امل��ائ��م��ة امل��ح��ف��زة على 
اأف�شل  مع  تتوافق  والتي  االإب���داع 
املوا�شفات ملواقع العمل االإعامي 
االإح�شا�س  ���ش��م��ان  م��ع  امل��ت��ط��ورة، 
ب����ال����راح����ة ال���ك���ام���ل���ة وال����رتح����اب 
�شموه  وتوّقف  وال���زوار.  للعاملني 

نقل  م��ن  متكنه  التي  التجهيزات 
االأح������داث ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي حتدث 
ع��ل��ى اأر�����س دب���ي ب��اأف�����ش��ل تقنيات 
املتوافقة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت�������ش���وي���ر 
م���ع ك���اف���ة االأج����ه����زة ال���ذك���ي���ة من 
ومواقع  حممولة  واأجهزة  هواتف 

ومن�شات اإلكرتونية.
نائب  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وت���ف���ّق���د 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اأ�شتوديو  دب�����ي  ح���اك���م  ال����������وزراء 
االإنتاج االإعامي اخلا�س باملكتب، 
واملزود مبختلف تقنيات الت�شجيل 
واملعاجلة ال�شوتية االأحدث عاملياً 
يف ه���ذا امل��ج��ال، وي��ت��م م��ن خاله 
والتقارير  ال��ت�����ش��ج��ي��ات  اإن����ت����اج 
بالفعاليات  اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��وت��ي��ة 
يتوىل  ال��ت��ي  املختلفة  واالأن�����ش��ط��ة 

املكتب تغطيتها.
للمكتب  اجل����دي����د  امل���ق���ر  وي�������ش���م 
تت�شل  ل���ل���م���ون���ت���اج  غ�����رف  ث�����اث 
م الرئي�شية،  جميعها بغرفة التحكُّ
معاجلة  اأج��ه��زة  اأح���دث  وتدعمها 
�شرعة  ل�شمان  وال�شورة  ال�شوت 
اإنتاج االأخبار والتقارير االإخبارية 
ب���اأع���ل���ى ج�����ودة مم��ك��ن��ة، وم����ن ثم 
توزيعها على الف�شائيات ووكاالت 

االأنباء يف الداخل واخلارج.

الرئي�س االأعلى لطريان االإمارات 
حممد  وم�����ع�����ايل  وامل����ج����م����وع����ة، 
ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي، وزي���ر �شوؤون 
بغرفة  وامل�شتقبل،  الوزراء  جمل�س 
للمكتب  الرئي�شية  االج��ت��م��اع��ات 
لروؤ�شاء  اج��ت��م��اع��اً  ���ش��م��ت  وال��ت��ي 
ملناق�شة  املحلية  ال�شحف  حترير 
الحتفالية  ال��ع��ري�����ش��ة  اخل��ط��وط 
مدار  على  ل��اإع��ام  عا�شمة  دب��ي 
2020، وما تطلبه املرحلة املقبلة 
من جهود تعك�س املكت�شبات القوية 
التي حققتها دبي يف املجال و�شواًل 
اإىل هذا التكرمي املهم املتج�شد يف 
االإعام  وزراء  قبل  من  اختيارها 
ل��ت��ك��ون يف م��ق��دم��ة العمل  ال��ع��رب 
كما  العام.  هذا  العربي  االإعامي 
���ف ���ش��م��وه ع��ن��د ور����ش���ة عمل  ت���وقَّ
لل�شحافة  دب�����ي  ن������ادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
"جوجل"  ���ش��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال���دوري  ال��ن�����ش��اط  ال��ع��امل��ي��ة �شمن 
الفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ل���ل���ن���ادي 
متد  التي  والتدريبية  التثقيفية 
ق����ط����اع االإع���������ام،  ال���ع���ام���ل���ني يف 
باملعلومات  ال�شابة  الكوادر  ال�شيما 
التي تعينهم على التعاطي بكفاءة 
االإعامي  العمل  م�شتجدات  م��ع 
بف�شل  امل�����ش��ت��ح��دث��ة  واالأدوات 

مبا�شر  ب���ث  ب��ت��ق��ن��ي��ات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ح�شابات  عرب  اخلا�شة  للفعاليات 
للمكتب  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
االإعامي حلكومة دبي على �شبكة 
ت�شميم  يف  وُروع�������ي  االن����رتن����ت. 
االإعامي  للمكتب  اجل��دي��د  املقر 
على  تعني  ذك��ي��ة  بتقنيات  اإم����داده 
اأجواء ممكنة للعمل  اأف�شل  تهيئة 
البيئي،  اجل��ان��ب  تغفل  مل  بينما 
بنوعية  امل��ك��ت��ب  ت���زوي���د  مت  ح��ي��ث 
التي تعتمد  متطورة من االإ�شاءة 
يف  ت�شهم  دقيقة  م�شت�شعرات  على 
املطلوب  ال�شوء  م�شتوى  حتديد 
وفق �شاعات العمل املختلفة، ف�شًا 
الطبيعية  االإ�����ش����اءة  اإت���اح���ة  ع���ن 
املحيطة  العري�شة  ال��ن��واف��ذ  ع��رب 
باملقر من خمتلف جوانبه. مركز 

االأخبار .
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���ع���ّرف 
مكتوم خال  اآل  را�شد  بن  حممد 
للمكتب  اجل��دي��د  للمقر  زي���ارت���ه 
االإع�����ام�����ي حل���ك���وم���ة دب�����ي على 
االأخبار،  مركز  اإدارة  عمل  طبيعة 
العمل  ل����ف����رق  امل����وك����ل����ة  وامل�����ه�����ام 
ب���اأح���دث معدات  امل�����زود  امل���ي���داين 
والفيديو  الفوتوغرايف  الت�شوير 
وهي   ،4K ال����  بتقنية  امل��دع��وم��ة 

االإع���ام���ي  امل��ك��ت��ب  اإدارات  ع��ن��د 
اإدوار  على  وت��ع��ّرف  دب��ي،  حلكومة 
تتكامل  ال��ت��ي  والكيفية  منها  ك��ل 
مع  االإع��ام��ي  املكتب  جهود  فيها 
والكيفية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  ت��وج��ه��ات 
توثيق  يف  املكتب  بها  ي�شهم  ال��ت��ي 
رواب�������ط ال����ت����ع����اون ب����ني ال����دوائ����ر 
احلكومية  والهيئات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
يف االإم������ارة م���ع جم��ت��م��ع االإع����ام 
ال��ع��رب��ي وكذلك  اأو  امل��ح��ل��ي  ���ش��واء 
العاملي، ف�شًا عن مبادرات املكتب 
خالها  من  ي�شعى  التي  املختلفة 
لاإمارة  امل�����ش��رق  ال���وج���ه  الإب������راز 
عامة،  ب�شفة  االإم������ارات  ول���دول���ة 
العامل  اإىل  دب��ي  ر���ش��ال��ة  وتو�شيل 
من  فيها  يتم  م��ا  بكل  وال��ت��ع��ري��ف 
العامل  م��دن  بها  تناف�س  اإجن���ازات 
املجاالت.  �شتى  و���ش��م��ن  ال��ك��ربى 

م الرئي�شة. غرفة التحكُّ
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وا���ش��ت��م��ع 
اآل م��ك��ت��وم اإىل  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
م الرئي�شية  �شرح حول غرفة التحكُّ
دبي  حلكومة  االإعامي  املكتب  يف 
التي  التقنيات  ب��اأح��دث  ��زة  واملُ��ج��هَّ
ت�شمل اأجهزة ا�شتقبال وبث للمواد 
وامل�شموعة  امل���رئ���ي���ة  االإع���ام���ي���ة 
ما  فائقة،  وب�شرعة  ج���ودة  باأعلى 

•• دبي-وام:

د �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  تفقَّ
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
يرافقه  اهلل،  رع�����اه  دب�����ي،  ح���اك���م 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
اآل مكتوم، نائب حاكم دبي،  را�شد 
االإعامي  للمكتب  اجل��دي��د  املقر 
وال��ذي ي�شم كذلك  دبي  حلكومة 
وبراند  لل�شحافة  دبي  نادي  مقار 
 2 املبنى رقم  التابعني له، يف  دبي 
يف ون �شنرتال مبركز دبي التجاري 
ا�شتقبال  يف  ك����ان  ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي، 
���ش��م��وه وم���راف���ق���ي���ه ����ش���ع���ادة منى 
للمكتب  العام  املدير  امل��ّري،  غ��امن 
دب��ي. وخال  االإع��ام��ي حلكومة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اط���ل���ع  ال����زي����ارة، 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
على مكونات املقر اجلديد للمكتب 
كذلك  ي�شمل  وال����ذي  االإع���ام���ي 
"براند دبي" الذراع  مقار كل من 
االإب���داع���ي���ة ل��ل��م��ك��ت��ب االإع���ام���ي، 
والذي  لل�شحافة"  دب���ي  و"نادي 
مع  اجلديد  مقره  افتتاح  يتزامن 
مرور 20 عاماً على تاأ�شي�شه بناء 
على فكرة وتوجيهات �شموه ليكون 
لاإعاميني  ت��وف��ر  مهنية  ِق��ب��لَ��ة 
جماالته  خم��ت��ل��ف  يف  وال��ع��ام��ل��ني 
وكذلك  ال�شحايف،  املجال  ال�شيما 
ط���ل���ب���ة وط����ال����ب����ات االإع����������ام من 
ال����دول����ة، خدمات  وخ������ارج  داخ�����ل 
متطلباتهم  ت���راع���ي  متخ�ش�شة 
وت�����دع�����م ت����ط����وره����م االح��������رتايف 
مهاراتهم  ���ش��ق��ل  م���ن  ومت��ك��ن��ه��م 
واكت�شاب مزيد من اخلربات التي 
على  ر�شالتهم  اأداء  ع��ل��ى  تعينهم 
�شاحب  وم��ّر  ممكن.  وج��ه  اأف�شل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
التي  اجل���ول���ة  خ���ال  م��ك��ت��وم،  اآل 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ح�شرها 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س 
و�شمو  ل�����اإع�����ام،  دب�����ي  جم��ل�����س 
اآل مكتوم،  اأحمد بن �شعيد  ال�شيخ 
رئي�س هيئة الطريان املدين يف دبي 

وت����ع����ّرف ����ش���م���وه خ�����ال ال����زي����ارة 
لنادي  اجلديد  املقر  ت�شميم  على 
دب������ي ل���ل�������ش���ح���اف���ة ح���ي���ث ُروع������ي 
م�شاحات  اإت����اح����ة  ت�����ش��م��ي��م��ه  يف 
ك���ب���رية ال���ش��ت�����ش��اف��ة ج���ان���ب كبري 
ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن 
ال���ن���ادي ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام، والتي 
من  �شل�شلة  ت��خ��دم  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
التي  النوعية  املبادرات واخلدمات 
من  الأع�����ش��ائ��ه  ال��ن��ادي  �شيقدمها 
الدولة  يف  العاملني  االإع��ام��ي��ني 
الزائرين  االإع���ام���ي���ني  وك���ذل���ك 
بال�شاأن  واملعنيني  االإعام  وطاب 
الوحدات  ع��اوة على  االإع��ام��ي، 
االإذاع��ي والتي مت  بالبث  اخلا�شة 
لل�شوت  عازلة  باأنظمة  جتهيزها 
االإذاعة  �شبكات  احتياجات  ملائمة 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ب��ث ب��راجم��ه��ا خال 
مقره.  داخ��ل  من  النادي  فعاليات 
توقف  ال������زي������ارة  ت�����ش��م��ن��ت  ك���م���ا 
"دبي  من�شة  عند  ال�شمو  �شاحب 
للمكتب  التابع  ميديا"   X  10
االإع���ام���ي حل��ك��وم��ة دب���ي واملعني 
املحتوى  تطوير  ق��ط��اع  بت�شجيع 
الرقمي ال�شيما املعني بقطاع مهم 
تعرف  حيث  ال�شباب،  ق��ط��اع  وه��و 
���ش��م��وه ع��ل��ى ن�����ش��اط ال��ف��ري��ق وما 
يقوم به من جهود وما يدعمه من 
عاملية كربى  وف��ع��ال��ي��ات  م��ب��ادرات 
تقام على اأر���س دبي مبا يعزز من 
ل�شناعة  حم��وري  كمركز  مكانتها 
امل����ح����ت����وى ال����رق����م����ي واالأل������ع������اب 
االفرتا�شية التي باتت اليوم متثل 
اآخذة يف النمو. ويف  �شناعة عاملية 
ال�شمو  ��ع �شاحب  وقَّ ختام اجلولة 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
لل�شحافة  نادي دبي  على جدارية 
ال��ت��ي حت��م��ل ���ش��ورة ���ش��م��وه خال 
اف��ت��ت��اح ال��ن��ادي يف ال��ع��ام 1999، 
ك���م���ا حت���م���ل اجل������داري������ة ����ش���ورا 
ال�شخ�شيات  ك���ب���ار  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
من م�شوؤولني حكوميني حمليني 
ودول���ي���ني، وجم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
العلماء واخلرباء العرب واالأجانب 
�شمن  ال��ن��ادي  ا�شت�شافهم  ال��ذي��ن 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ال�����ش��ن��وي��ة ع��ل��ى م���دار 

ال�شنوات ال�شابقة.

القادم من �سبكات الت�سال ل�سمان النقل فائق ال�سرعة للبيانات �املعلومات  اجليل  مع  املتوافقة  التقنيات  • اأحدث 
البث �ال�ستقبال الف�سائي  تقنيات  اأكفئ  عرب  �العاملية  املحلية  الإعالم  ��سائل  مع  مبا�سر  • ربط 

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/809 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  ماجد علي حممد رفيق  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة �س.م.ع  
بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6214.28( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/799 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  حاجي هامايون رامز عبد احلميد  جمهول 
التنفيذ/�شركة االم��ارات لات�شاالت  حمل االقامة مبا ان طالب 
املتكاملة �س.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9463.21( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/803 تنفيذ مدين  
املنفذ �شده/1-  حممد علي من�شور ك�شكول  جمهول حمل  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة 
�س.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6312.25( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/805 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  ملك م�شتاق عوان  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة �س.م.ع  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4875.26( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/785 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  طوين اليان ح�شواين  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة �س.م.ع  
بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6514.44( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12833 بتاريخ 2020/1/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/784 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  خالد احمد حم�شن احلامد الها�شمي  جمهول 
التنفيذ/�شركة االم��ارات لات�شاالت  حمل االقامة مبا ان طالب 
املتكاملة �س.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7422.39( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

�صمن زيارة �صموه للمقر اجلديد للمكتب الإعالمي حلكومة دبي: 

حممد بن را�سد يطلع على امل�ساريع الإبداعية اجلديدة ل�� »براند دبي« 

�شراكات  اإب��رام  زخمها من خال 
مع جهات حكومية و�شبه حكومية 
وخ��ا���ش��ة، وب��ال��ت��ع��اون م��ع فنانني 
وعامليني.  اإم��ارات��ي��ني  وم��ب��دع��ني 
وتعرف �شموه على مراحل العمل 
خالها  من  �شيتم  التي  املختلفة 
ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع، يف اإط���ار 

احل����داث����ة. وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ب���دري 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��رح،  خ���ال 
للمكتب  العام  املدير  امل��ّري،  منى 
اأهداف  االإع��ام��ي حلكومة دب��ي، 
ا�شرتاتيجية  اإط����ار  يف  امل�����ش��اري��ع 
اإىل  ال����رام����ي����ة  دبي"  "براند 
تطوير واإطاق وتنفيذ مبادرات 

حت��ق��ق��ت م���ن خ��ال��ه��ا اإجن������ازات 
كربى يف دبي، حيث تت�شم امل�شاريع 
مامح  ب��ا���ش��ت��ل��ه��ام  جم��م��ل��ه��ا  يف 
م��ه��م��ة م��ن ح��ي��اة اأه����ل االإم�����ارات 
وثقافتها وتراثها وخمتلف اأوجه 
جعلت  التي  احل�شارية  النه�شة 
منها منوذجا يف التطوير القائم 

يف اإط��ار روؤي��ة �شموه الرامية اإىل 
فني  م��ت��ح��ف  اإىل  دب�����ي  حت���وي���ل 
تعزيز  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  م���ف���ت���وح، 
واالإبداعية  اجل��م��ال��ي��ة  امل��ك��ون��ات 
لاإمارة كمدينة حتتفي باالإبداع 
يف جميع قوالبه واأ�شكاله وتتكامل 
فيها مامح االأ�شالة مع عنا�شر 

و"م�شروع  الفني"  دبي  "متحف 
جمريا"، وكذلك طبيعة االأعمال 
االإبداعية التي �شتت�شمنها و�شيتم 
توزيعها على مناطق عدة يف دبي، 
حتقيقا لروؤية �شموه وتعبريا عن 
ارت��ب��اط دب��ي ب��االإب��داع ال��ذي كان 
دائماً حا�شراً يف وراء االأفكار التي 

وم�������ش���اري���ع ن���وع���ي���ة ت����رّك����ز على 
اجلانب االإب��داع��ي يف ق�شة جناح 
عاملي  ك���م���رك���ز  وت����ط����وره����ا  دب�����ي 
لكل  ومن�شة  واالب��ت��ك��ار  ل��اإب��داع 
خ����ّاق لانطاق  ف��ك��ر  ���ش��اح��ب 
ت�شتمد  ب��ي��ن��م��ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ن��ح��و 
اال�شرتاتيجية  ت���ل���ك  اأه���������داف 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اط���ل���ع 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل خال 
للمكتب  اجل���دي���د  امل���ق���ر  ت��ف��ق��ده 
االإع����ام����ي حل��ك��وم��ة دب����ي، على 
امل�شاريع  م��ن  ج��دي��دة  جم��م��وع��ة 
ينفذها  التي  االإبداعية  االأعمال 
ب����ران����د دب�����ي ال��������ذراع االإب����داع����ي 
للمكتب االإعامي حلكومة دبي، 
الرئي�شيني  بالتعاون مع �شركائه 
هيئة الطرق واملوا�شات يف دبي 
وهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية 
���ش��م��وه، بح�شور  وا���ش��ت��م��ع  دب����ي. 
الطاير،  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  م���ع���ايل 
الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعايل 
مطر حممد الطاير، املدير العام 
ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة 
و�شعادة  وامل����وا�����ش����ات،  ال���ط���رق 
املدير  الهاجري،  داوود  املهند�س 
قدمته  ل�شرح  دب��ي،  لبلدية  العام 
ن��ه��ال ب����دري، م��دي��ر ب��ران��د دبي، 
براند  يعتزم  التي  امل�شاريع  حول 
دبي تنفيذها خال العام اجلاري 

النا�س ومتكينهم من  اإ�شعاد  على 
نوعيات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
جانباً  �شموه  �شاهد  كما  احل��ي��اة. 
براند  التي يدعمها  امل�شاريع  من 
"بكل  دب�����ي م����ن خ�����ال م����ب����ادرة 
ف��خ��ر م��ن دبي" وال��ت��ي ت��ع��ن��ى يف 
مب�شاريع  ب��ال��ت��ع��ري��ف  االأ����ش���ا����س 
الذين  ال�����ش��ب��اب  االأع����م����ال  رواد 
الداعمة  البيئة  دب���ي  يف  وج����دوا 
التي متكنهم من االنطاق نحو 
وتعرف  ط���م���وح���ات���ه���م،  حت��ق��ي��ق 
�شموه على طبيعة امل�شاريع والتي 
م��ن��ه��ا يف حفل  ����ش���ارك���ت من������اذج 
للمكتب  اجل���دي���د  امل���ق���ر  اف���ت���ت���اح 
واأعرب  دب��ي.  حلكومة  االإعامي 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  االأع��م��ال  رواد 
امل���دع���وم���ة م���ن ب���ران���د دب����ي عن 
وامتنانهم  ت���ق���دي���ره���م  ك����ام����ل 
ال���ذي يلقونه يف  ال��ك��ب��ري  ل��ل��دع��م 
مبا  �شموه  توجيهات  بف�شل  دبي 
طموحاتهم  حتقيق  من  ميكنهم 
التقطت  واحامهم. ويف اخلتام، 
ل�شاحب  ال����ت����ذك����اري����ة  ال�������ش���ور 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل مكتوم مع فريق العمل، وعدد 
من الفنانني املتعاونني مع براند 

دبي. 

التقى رئي�س جمموعة اإت�س.اإ�س.بي.�صي امل�صرفية

حممد بن را�سد: الإمارات تتميز ببنية حتتية ذات موا�سفات عاملية �بيئة ا�ستثمارية حا�سنة �اآمنة
•• دبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
اإت�س. ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف املقر الرئي�شي ملجموعة   رئي�س جمل�س 

اإ�س.بي.�شي امل�شرفية العاملية يف دبي داون تاون قبل ظهر ام�س بح�شور �شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي ال�شيد مارك تاكر 

رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة.
دولة  يف  امل�شرفية  املجموعة  وا�شتثمارات  اأن�شطة  ا�شتعرا�س  اللقاء  خال  مت 
االإمارات واملنطقة والتي بداأت عملياتها امل�شرفية يف الدولة منذ العام 1946 

حتى اأ�شبحت االآن متتلك ثمانية فروع يف اأنحاء الدولة.
جمل�س  برئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رحب  وقد 
العليا  االإدارة  وموظفي  االإدارة  جمل�س  واأع�شاء  اإت�س.اإ�س.بي.�شي"   " اإدارة 
الذين يعقدون اجتماعاتهم ال�شنوية يف دبي وت�شتمر يومني، حيث اأكد �شموه 
اأن املجموعة امل�شرفية العاملية ومقرها الرئي�س يف العا�شمة الربيطانية لندن 

املال  جمتمع  وتعزيز  تن�شيط  يف  ونا�شطا  حيويا  دورا  خلت  عقود  منذ  لعبت 
واالأعمال يف دولة االإمارات عموما ودبي على وجه اخل�شو�س ما كان له االأثر 
وامل�شرفية يف  املالية  اال�شتثمارات  الوطني وزيادة  اقت�شادنا  االإيجابي يف دعم 

الدولة.
دولة  اأن  ت��اك��ر  ال�شيد  م��ع  احل��دي��ث  اأط����راف  �شموه يف معر�س جت��اذب��ه  واأك���د 
ا�شتثمارية حا�شنة  وبيئة  عاملية  موا�شفات  ذات  ببنية حتتية  تتميز  االإم��ارات 
االأم���وال  روؤو����س  حتمي  دول��ي��ة  معايري  ذات  واأن��ظ��م��ة  لقوانني  تخ�شع  واآم��ن��ة 
العمل  لهم  وتتيح  حقوقهم  العاملية  امل�شارف  وخا�شة  للم�شتثمرين  وحتفظ 

واالإقامة والت�شهيات اللوج�شتية الازمة.
واإىل ذلك تقدم رئي�س جمموعة " اإت�س اإ�س بي �شي" بال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو 
ال��وزراء حاكم دبي على ما توفره اجلهات  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
امل�شوؤولة يف الدولة من ت�شهيات عديدة لفروع املجموعة العاملة يف الدولة 
دولة  يف  وا�شتثماراتها  لعملياتها  املجموعة  تطوير  على  �شاعد  ما  وموظفيها 
االإمارات خا�شة ودول املنطقة عموما حيث املقر االإقليمي للمجموعة يف دبي 

بالثقة  وحتظى  العامل  اأنحاء  من  للم�شتثمرين  املف�شلة  الوجهة  باتت  التي 
اإىل  ال�شدد  العاملي، م�شريا يف هذا  واالأعمال  املال  اأو�شاط جمتمع  املطلقة يف 
يف  جهة  اأي  اإىل  واالت�شال  الو�شول  و�شرعة  التحتية  للبنية  الراقي  امل�شتوى 

العامل ناهيك عن تو�شطها دول اإقليمي اآ�شيا و�شمال اأفريقيا.
واعترب مارك تاكر اأن الرعاية والت�شهيات التي حت�شل عليها املجموعة يف دبي 
واالإمارات اإمنا هي حافز ملجل�س االإدارة وجميع املوظفني للعمل بجد واإخا�س 

و�شفافية واالإ�شهام بالنمو االقت�شادي يف دولة االإمارات يف كل القطاعات.
واأردف " لهذه االأ�شباب جمتمعة اختار جمل�س االإدارة عقد اجتماعه ال�شنوي 

يف دبي، هذه املدينة الوادعة االآمنة واحلا�شنة جلميع الثقافات.
بزيارة  اللقاء  عقب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ام 
�شاالت ومكاتب املقر الذي يو�شف بالتحفة املعمارية املتميزة يف و�شط " دبي 
واال�شتثمارية  التجارية  املعامات  �شالة  يف  �شموه  جت��ول  " حيث  ت��اون  داون 
االأ�شواق  اإلكرتونيا حركة  التي يعمل بها نحو مائة موظف يتابعون  الدولية 
املالية العاملية واالأ�شهم وغريها من الن�شاطات املالية وامل�شرفية وما يت�شل بها 

و�شالة خدمة عماء املجموعة يف الدولة والتي يعمل موظفوها كخلية نحل 
لتوفري اأف�شل اخلدمات للعماء دون متييز اأو تاأخري.

يذكر اأن ملجموعة " اإت�س اإ�س بي �شي " نحو 3900 مكتب يف 67 دولة مبا 
فيها دولة االإمارات التي يعمل يف فروع املجموعة الثمانية يف الدولة اأكرث من 
ثاثة اآالف موظف وتتخذ من دبي املركز االإقليمي الذي تدار منه عملياتها يف 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا وتركيا وبلغت تكلفة املقر يف دبي قرابة مليار 

درهم .
ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإم��ارات و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن 
ومعايل  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
اإبراهيم ال�شيباين مدير عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي و�شعادة  حممد 
و�شعادة  دبي  وال�شيافة يف  الت�شريفات  دائ��رة  �شليمان مدير عام  �شعيد  خليفة 
عبدالفتاح �شرف مدير عام املجموعة الرئي�س التنفيذي يف االإمارات العربية 

املتحدة ورئي�س اإدارة االأعمال الدولية يف املجموعة.

ُتنفذ يف العام 2020 �تتوزع على اأحياء �مناطق حيوية يف الإمارة •امل�ساريع 

حممد بن را�سد يلتقي خريجي الربنامج 
الإعالمي الوطني لل�سباب

حممد بن را�سد يلتقي جلنة دبي لالت�سال اخلارجي
•• دبي-وام:

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  التقى �شاحب 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
املقر اجلديد  رع��اه اهلل خ��ال تفقده  دب��ي  حاكم 
عاماً   20 م��رور  مبنا�شبة  لل�شحافة  دب��ي  لنادي 
االإعامي  الربنامج  منت�شبي  مع  تاأ�شي�شه،  على 
الوطني لل�شباب الذي ينظمه نادي دبي لل�شحافة 
وبدعم  االإم����ارات  وط��ن��ي  موؤ�ش�شة  م��ع  بال�شراكة 
اإعامية واأكادميية داخل  40 موؤ�ش�شة  اأكرث من 
اإع����داد وت��ط��وي��ر ك���وادر اإماراتية  ال��دول��ة، ب��ه��دف 

موؤهلة ومدربة بكافة املهارات االإعامية. وا�شتمع 
الفا�شي،  بالهول  �شعادة �شرار  ل�شرح من  �شموه 
ع�شو املجل�س الوطني االحتادي املدير التنفيذي 
ملوؤ�ش�شة وطني االإمارات، اإىل �شرح حول الربنامج 
الوطنية  االإعامية  ال��ك��وادر  تزويد  اإىل  ال��ه��ادف 
املتغريات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  تعينهم  ال��ت��ي  ب�����االأدوات 
امل��ح��ي��ط��ة واالإمل�����ام ب��اأه��م امل�����ش��ت��ج��دات يف خمتلف 
جم����االت ال��ع��م��ل االإع����ام����ي، وف���ق خ��ط��ة ت�شمل 
دورات نظرية وعملية مُتكن املتدربني من اكت�شاب 
امل��ط��ل��وب��ة و���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��م يف املجال  امل��ع��رف��ة 
االإعامي مبختلف تخ�ش�شاته، ليوجد الربنامج 

اإماراتية،  اإع��ام��ي��ة  �شبابية  من�شة  اأك���رب  ب��ذل��ك 
موؤهلة مبا يتما�شى مع متطلبات الوقت الراهن. 
وي���اأت���ي ال��ت��ع��اون ب���ني ن����ادي دب���ي ل��ل�����ش��ح��اف��ة مع 
موؤ�ش�شة وطني االإمارات يف تنفيذ برنامج االإعام 
الوطني لل�شباب وغريها من املبادرات واالأن�شطة 
اإط���ار حر�س  ال��ع��ام، يف  م���دار  ال��ت��ي ينظمها على 
اإي��ج��اب��ي��ة وعملية  ب�����ش��ورة  امل�����ش��ارك��ة  ال��ن��ادي على 
املواطنني  االإعاميني  اإع��داد جيل جديد من  يف 
يف  االإم��ارات��ي  ال�شباب  م�شاركة  وتعزيز  ال�شباب؛ 
�شنع اإعام بادهم ومتكينهم من ريادة خمتلف 

م�شارات تطويره واالرتقاء مبحتواه ور�شالته.

•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دع��ا 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، اأع�شاء جلنة دبي لات�شال 
وا�شحة  ���ش��ورة  نقل  على  العمل  اإىل  اخل��ارج��ي 
الإجنازات دبي يف كافة املجاالت اإىل العامل ب�شورة 
تعك�س مكانتها كاإحدى اأ�شرع مدن العامل تطوراً 
وت��رتج��م م��ا ت��ق��وم ب��ه دب��ي م��ن ج��ه��ود ت��ق��دم من 
ا�شتيعاب  على  القائم  للتطوير  منوذجا  خالها 
من  ات��خ��اذه  يلزم  وم��ا  امل�شتقبل،  ملتطلبات  كامل 
ت��داب��ري لتحقيق ال��ري��ادة ف��ي��ه. ج��اء ذل��ك خال 
لقاء �شموه اأع�شاء جلنة دبي لات�شال اخلارجي، 

يف م��ق��ر امل��ك��ت��ب االإع���ام���ي حل��ك��وم��ة دب���ي والتي 
�شموه  م��ن  بتوجيهات  االإع��ام��ي  املكتب  اأ�ش�شها 
اال�شرتاتيجي  االت�شال  مهارات  �شقل  اأج��ل  من 
ال��ق��ي��ادات احلكومية  ال��ث��اين م��ن  ال�����ش��ف  ل���دى 
التعامل  لتوثيق  ال��ازم��ة  اخل���ربات  واإك�����ش��اب��ه��م 
اإي��ج��اب��ي��ة وب���ّن���اءة م��ع االإع�����ام العاملي،  ب�����ش��ورة 
واإي�شال ر�شالة دبي اإىل العامل بطريقة اإيجابية 
تعك�س الواقع وما يتحقق من اإجنازات على اأر�س 

الواقع.
وت���ع���ّرف ���ش��م��وه م���ن ن����ورة ال��ع��ب��ار، م��دي��ر اإدارة 
ال�����ش��وؤون االإع��ام��ي��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف املكتب 
االإعامي حلكومة دبي على اأن�شطة اللجنة وما 
يوفره املكتب الأع�شاء اللجنة على مدار العام من 

فر�س تدريب مع اأرقى املعاهد االأكادميية واملراكز 
يف  اأو  ال��دول��ة  داخ���ل  ���ش��واء  املتخ�ش�شة  البحثية 
اأماكن متفرقة من العامل. وا�شتمع �شموه ل�شرح 
حول اأهداف اللجنة الرامية اإىل تعزيز التفاعل 
االإيجابي واملوؤثر مع املجتمع الدويل ب�شفة عامة 
واالإع�����ام االأج��ن��ب��ي ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س، مبا 
ي�شهم يف ت�شليط مزيد من ال�شوء على خمتلف 
جوانب التنمية يف دبي مبا تت�شمنه من اإجنازات 
نوعية يف �شتى م�شاراتها، دعماً لتوجهات االإمارة 
يف تر�شيخ ريادتها العاملية بتمديد دائرة التعاون 
مع خمتلف ال�شركاء العامليني احلاليني واكت�شاف 
املزيد من فر�س التعاون مبا يخدم اأه��داف دبي 

اال�شرتاتيجية.
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ش نيكاراغوا يوؤكد 
رغبة بالده يف تعزيز 
التعا�ن مع الإمارات

•• ماناجوا - وام: 

اأكد فخامة دانييل اأورتيغا رئي�س جمهورية نيكاراغوا �شعي باده اإىل تطوير 
التعدين  القطاعات كافة خا�شة يف  االإم���ارات يف  دول��ة  العاقات مع 
�شعادة  لقائه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  الغذائي.  واالأم���ن  املتجددة  والطاقة 
وغري  كولومبيا  جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  العوي�س  را�شد  �شامل 
املو�شوعات  م��ن  ع��دد  اإىل  التطرق  مت  حيث  نيكاراغوا،  ل��دى  املقيم 
دانييل  فخامة  اإىل  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  ون��ق��ل  امل�����ش��رتك.  االه��ت��م��ام  ذات 
اأورتيغا حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
املزيد  ول�شعبها  نيكاراغوا  جلمهورية  ومتنايته  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
من التقدم واالزدهار. واأ�شار �شعادته اإىل حر�س دولة االإمارات على 
تعزيز الروابط امل�شرتكة بني البلدين ال�شديقني وتعميق العاقات 

االقت�شادية والتجارية واال�شتثمارات.

•• دبي-وام: 

ب��������داأ م���ك���ت���ب ال����ه����وي����ة االإع����ام����ي����ة 
التابع  االإم������������ارات  ل����دول����ة  امل���رئ���ي���ة 
وزارة  يف  العامة  الدبلوما�شية  ملكتب 
وامل�شتقبل  ال������وزراء  جم��ل�����س  ����ش���وؤون 
وتن�شيق  توحيد  اإىل  ال�شاعية  مهامه 
ن��ق��ل ق�����ش��ة االإم�������ارات ل��ل��ع��امل، حيث 
ال��دل��ي��ل االإر�شادي  اإط���اق  اأع��ل��ن ع��ن 
اخلا�س با�شتخدام الهوية االإعامية 
املوقع  واإط���������اق  ل����ل����دول����ة،  امل���رئ���ي���ة 
www. االلكرتوين اجلديد للدولة
وعقد   ،nationbrand.ae
االأط���راف  م��ع  ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ات 
وتعزيز  االخ��ت�����ش��ا���س،  ذات  واجل��ه��ات 
دولة  يف  اخلا�س  القطاع  مع  التعاون 
االإم���������ارات ل��ت��ع��زي��ز ���ش��م��ع��ة ال���دول���ة، 
اإدارة وتنفيذ احلمات  اإىل  باالإ�شافة 
للهوية  وال���رتوي���ج���ي���ة  االإع����ام����ي����ة 
ات�شاق  م��ن  وال��ت��اأك��د  للدولة،  امل��وح��دة 
االإم���ارات  م��ع  امل��وح��دة  الهوية  ر�شالة 

ال�شبع.
ج��������اء ذل��������ك ع����ق����ب االإع��������������ان عن 
االإعامية  ال��ه��وي��ة  م��ك��ت��ب  ت��اأ���ش��ي�����س 
االإم�����ارات حت��ت مظلة مكتب  ل��دول��ة 
�شوؤون  وزارة  يف  العامة  الدبلوما�شية 
بالتزامن  وامل�شتقبل،  ال��وزراء  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  اإط�����اق ���ش��اح��ب  م���ع 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  دبي رعاه اهلل و�شاحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
املرئية  االإع��ام��ي��ة  ال��ه��وي��ة  امل�شلحة 
ل��ل��دول��ة م���وؤخ���راً، م��ن خ���ال اختيار 
ت�شميم “اخلطوط ال�شبعة”، من بني 
ثاثة ت�شاميم جت�شد ق�شة االإمارات 
وتنقل جتربتها الفريدة للعامل كرمز 

واالأمل  واالنفتاح  واالإجن���از  للطموح 
وث��ق��اف��ة ال��ام�����ش��ت��ح��ي��ل، وذل����ك عرب 
غري  وع��امل��ي��ة  حملية  ت�شويت  حملة 
م�شبوقة، �شارك فيها اأكرث من 10.6 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  �شخ�س  م��اي��ني 
“اخلطوط  ت�شميم  فيها  نال  العامل، 
دولة  خ��ري��ط��ة  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ال�شبعة” 
االإم���������ارات، وب����األ����وان ع��ل��م االإم������ارات 

الن�شبة االأكرب من الت�شويت.

حمطة دولية.. وبوابة للمنطقة 
العربية 

العطر، مدير عام  �شعيد  �شعادة  واأك��د 
وزارة  يف  العامة  الدبلوما�شية  مكتب 
اأن  وامل�شتقبل  ال���وزراء  ���ش��وؤون جمل�س 
االإعامية  ال��ه��وي��ة  م��ك��ت��ب  ت��اأ���ش��ي�����س 
���ش��اأن��ه االإ�شهام  ل��دول��ة االإم�����ارات م��ن 
اإىل نقل  ال��رام��ي��ة  ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود  يف 
للعامل، وجعل  ل��اإم��ارات  ق�شة جن��اح 
ه�����ذا ال�������ش���ع���ار وم���ع���ان���ي���ه ودالالت��������ه، 
يتجزاأ  ال  ج���زءاً  والقيمية،  ال��رم��زي��ة 

واإقليمياً  حملياً  االإم���ارات  �شورة  من 
ودولياً، باعتباره يلخ�س رحلة الدولة 

التنموية ال�شاملة.
االإم������ارات  “حتمل  ال��ع��ط��ر  واأ�����ش����اف 
دولية  حمطة  كونها  متميزة  جتربة 
وحا�شنة  العربية،  للمنطقة  وب��واب��ة 
للمواهب العاملية، ذات روؤية م�شتقبلية 
لاأفكار  خ�شبة  واأر���ش��اً  ا�شت�شرافية، 
اخلاقة والطموحات العري�شة التي 
اأن  اإىل  م�شرياً  امل�شتحيل”،  تعرف  ال 
ت�شتهدف  املرئية  االإع��ام��ي��ة  الهوية 
التعريف مبقومات االإمارات وتر�شيخ 
العام  ال��راأي  لدى  االإيجابية  �شورتها 
التنموي  دوره��ا  من  انطاقاً  العاملي 
والبّناء، ف�شًا عن تعزيز �شمعتها يف 
املجتمع الدويل بت�شليط ال�شوء على 
جتربتها املتميزة القائمة على متكني 
االإن�شان والتطوير والتعلم امل�شتمرين 
وا����ش���ت���دام���ة ال���ن���م���و واحل����ر�����س على 

التعاون وال�شراكة االإن�شانية.
بناء �شراكات ا�شرتاتيجية من جانبها 

املدير  م�شاعد  احلمادي،  عالية  قالت 
العامة  الدبلوما�شية  مكتب  يف  العام 
ال�������وزراء  جم��ل�����س  �����ش����وؤون  وزارة  يف 
وامل�شتقبل اأن مكتب الهوية االإعامية 
لدولة االإمارات �شي�شعى خال الفرتة 
ا�شرتاتيجية  �شراكات  بناء  اإىل  املقبلة 
مع العديد اجلهات املعنية يف خمتلف 
والثقافية  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
يف  للم�شاهمة  ال��دول��ة  يف  واملجتمعية 

نقل ق�شة االإمارات للعامل.
واأ���ش��اف��ت احل��م��ادي اأن االإق��ب��ال غري 
الختيار  ال��ت�����ش��وي��ت  ع��ل��ى  امل�����ش��ب��وق 
لدولة  االإع���ام���ي���ة  ال��ه��وي��ة  ت�شميم 
االإم��ارات وال��ذي �شارك فيه اأكرث من 
خطوة  يعد  �شخ�س  مايني   10.6
ال��ن��ج��اح يف حتقيق  ع��ل��ى ط��ري��ق  اأوىل 
الهوية،  اإطاق هذه  الهدف من وراء 
باعتبارها ر�شالة اأمل وت�شامح وانفتاح 
اأن ذلك يعني  على العامل، وخ�شو�شاً 
غر�س 10.6 مايني �شجرة �شتزرعها 
دولة االإمارات يف مناطق مت�شررة من 

للتعهد  تنفيذاً  احل���راري،  االحتبا�س 
بزرع �شجرة مقابل كل �شوت يف واحدة 

من اأكرث مناطق العامل احتياجاً.
امل��رج��ع��ي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة ال��وح��ي��دة ويعد 
مكتب الهوية االإعامية، الذي با�شر 
مهامه ب�شكل فوري، املرجعية الر�شمية 
ال�شعار،  ال����ش���ت���خ���دام���ات  ال���وح���ي���دة 
اال�شتخدام  اأدل����ة  ب��اإ���ش��دار  و���ش��ي��ق��وم 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات اخل��ا���ش��ة ب��ذل��ك لكافة 
مكتب  واأت���اح  واملوؤ�ش�شات.  القطاعات 
ال��ه��وي��ة االإع��ام��ي��ة ال��دل��ي��ل اخلا�س 
با�شتخدام الت�شميم وال�شعار اخلا�س 
بالهوية االإعامية املرئية عرب املوقع 
www. االلكرتوين اخلا�س بالهوية
وتت�شمن   nationbrand.ae
اأي�شاً  االإعامية  الهوية  مكتب  مهام 
متابعة تقييم قيمة الهوية االإعامية 
امل�����وح�����دة، وق���ي���ا����س ق�����وة ال���ع���ام���ة، 
باالإ�شافة اإىل تن�شيق اال�شرتاتيجيات 
املوحدة  ال��ه��وي��ة  الأن�شطة  وامل���ب���ادرات 
االحتادية  احلكومية  اجلهات  كل  مع 

ال����دول����ة، وك���ذل���ك دعم  وامل��ح��ل��ي��ة يف 
االإعامية  ال��ه��وي��ة  وت��ط��ب��ي��ق  تنفيذ 

املوحدة مع االإمارات ال�شبع.
مكتب  يعقد  م�شاريعه،  الأول  وتنفيذاً 
الفرتة  خ����ال  االإع���ام���ي���ة  ال���ه���وي���ة 
املقبلة جمموعة من ور�س العمل مع 
خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة 
املرئية  االإعامية  بالهوية  للتعريف 
واآفاق  ا�شتخداماتها  وكيفية  للدولة، 
ال�����ش��راك��ات امل��ت��اح��ة ب��ني ه��ذه اجلهات 
ن���ق���ل ق�شة  ع���ل���ى  ل���ل���ع���م���ل  وامل����ك����ت����ب 

االإمارات اإىل العامل.
االإعامية  ال��ه��وي��ة  م��ك��ت��ب  وي��ع��ت��زم 
لدولة االإمارات التعاون مع جمموعة 
من ال�شركاء من القطاعني احلكومي 
و���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي وال��ق��ط��اع اخلا�س 
االقت�شادية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل���ج���االت  يف 
والريا�شية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
وغ��ريه��ا، وذل���ك ب��ه��دف ن��ق��ل ق�ش�س 
والتي  امل��ل��ه��م��ة  االإم����ارات����ي����ة  ال��ن��ج��اح 

جت�شد الهوية وال�شعار اإىل العامل.

ل �صيء م�صتحيل 
االإعامية  الهوية  االإع��ان عن  وكان 
االإم�������ارات اخلطوط  ل���دول���ة  امل��رئ��ي��ة 
ال�شعار  اعتماد  تزامن مع  ال�شبعة قد 
باللغة  م�شتحيل  �شيء  ال  لها  امل��راف��ق 
 Make it Happenو العربية 
ال�شعار  ه���ذا  وي��ج�����ش��د  ب��االإجن��ل��ي��زي��ة، 
والتميز  وال����ري����ادة  ال��ط��م��وح  ث��ق��اف��ة 
االإم������ارات، ويوؤكد  دول���ة  ال�����ش��ائ��دة يف 
على مبداأ الام�شتحيل الذي ينطلق 
امل�شاريع  وطبيعة  قادتها  تفكري  منه 
تاأ�شي�شها،  منذ  ال��دول��ة  تطلقها  التي 
كما يعرب هذا ال�شعار عن الطموحات 

الاحمدودة لدولة االإمارات.
االإعامية  الهوية  ت�شميم  ويج�ّشد 
على  ال�شبعة  اخل��ط��وط  وه��و  امل��رئ��ي��ة 

التي  ال��ق��ي��م  االإم�����ارات  �شكل خ��ري��ط��ة 
عنها  التعبري  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��روع  اأراد 
ومتثيلها، وهي قيم الوحدة والتوحد 
والتعاون لت�شكيل جتربة تنموية غري 
احتاد  ع��ن  ال�شعار  يعرب  اإذ  م�شبوقة، 
املوؤ�ش�شني  وقادتها  ال�شبع،  االإم����ارات 
داللة  متقاربة،  خ��ط��وط  يف  ال�شبعة، 
ومت�شاعدة  والتاحم،  التكاتف  على 
اإ�شارة اإىل التطلعات التي ال �شقف  يف 

لها.
الهوية  ت�����ش��م��ي��م  ي����ه����دف  ك�����ذل�����ك، 
“ال �شيء  املرئية و�شعارها  االإعامية 
دول���ة  ر����ش���ال���ة  ن��ق��ل  اإىل  م�شتحيل” 
ق�شة  باعتبارها  العامل  اإىل  االإم���ارات 
اإجن��از م�شتمرة  جن��اح ملهمة وور���ش��ة 
الكفاءات  ومت���ّك���ن  ب����االإب����داع  حت��ت��ف��ي 
التحديات  وحت��ي��ل  امل�شتقبل  وت�شنع 

اإىل فر�س وال تعرتف بامل�شتحيل.
حم��ط��ات ال��ه��وي��ة االإع��ام��ي��ة وكانت 
االإعامية  ال��ه��وي��ة  م�����ش��روع  م�����ش��رية 
املرئية ل��دول��ة االإم����ارات ق��د ب���داأت يف 
اإطاق  باالإعان عن  املا�شي  نوفمرب 
وت�شميم  الب���ت���ك���ار  وط���ن���ي  م�������ش���روع 
����ش���ع���ار ي��ع��ك�����س ال���ه���وي���ة االإع���ام���ي���ة 
ويج�شد  االإم���������ارات،  ل���دول���ة  امل��رئ��ي��ة 
واإرثها  والثقافية  االإن�����ش��ان��ي��ة  قيمها 
التنموية  واإجن����ازات����ه����ا  ال���ت���اري���خ���ي 
ويقدم  وب�شرياً،  واجتماعياً  اقت�شادياً 
للعامل ق�شتها اال�شتثنائية وجتربتها 
للحدود  عابرة  ملهمة  فكرًة  املتميزة 
والثقافات وموطناً للفر�س واالأحام 

وال���ط���م���وح���ات واالإجن���������ازات ال���ت���ي ال 
ت���ع���رتف ب��امل�����ش��ت��ح��ي��ل وال ت��ق��ف اأم����ام 

التحديات.
من   49 اإىل  ال����دع����وة  ت���وج���ي���ه  ومت 
امل��ب��دع��ني االإم���ارات���ي���ني م���ن خمتلف 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات وم�����ن ك���اف���ة اإم�������ارات 
ت�شاميمهم  و�شع  للعمل على  الدولة 
للهوية االإعامية املرئية �شمن ور�شة 
عمل وطنية جامعة بعنوان “امللهمون 
�شبعة  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ت���وزع���وا  ال�49”، 
جتمع  متميزة  ت�شاميم  البتكار  ف��رق 
والت�شميم  االإب���داع���ي  امل��ح��ت��وى  ب��ني 
لدولة  امللهمة  الق�شة  ل��رتوي  الفني 

االإمارات.
املقرتحة  ال��ت�����ش��ام��ي��م  اإجن�����از  وع��ق��ب 
وال��ت��واف��ق على ث��اث��ة خ��ي��ارات كانت 
للمنظومة  وجت�����ش��ي��داً  االأك���رث مت��ي��زاً 
ال��ق��ي��م��ي��ة ل����دول����ة االإم������������ارات، وهي 
والنخلة  ع��رب��ي  ب��خ��ّط  “االإمارات 
�شهر  منت�شف  يف  ال�شبعة  واخلطوط 
ت��وج��ي��ه دعوة  امل���ا����ش���ي، مت  دي�����ش��م��رب 
اأنحاء  ك���اف���ة  م���ن  ل��ل��ن��ا���س  م��ف��ت��وح��ة 
على  الت�شويت  يف  للم�شاركة  ال��ع��امل 
االإعامية  ال��ه��وي��ة  ت�شميم  اخ��ت��ي��ار 
امل��رئ��ي��ة ل���اإم���ارات، يف خ��ط��وة منحت 
عاملياً  اإن�شانياً  بعداً  الوطني  امل�شروع 
واأك��������دت ق���ي���م ال��ت�����ش��ام��ح واالن���ف���ت���اح 
وال�������ش���راك���ة ال���ت���ي حت��ت��ف��ي ب��ه��ا دول���ة 
ت�شميم  ليحظى  وقيادتها،  االإم���ارات 
اأ�شوات  ال�شبعة” باأغلبية  “اخلطوط 

امل�شاركني، ويتم اعتماده ر�شمياً.

برعاية حممد بن زايد �الرئي�ش امل�سري ..  فعاليات 
مهرجان �سرم ال�سيخ الد�يل الرتاثي تنطلق اليوم

•• �رشم ال�سيخ -وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
رئي�س جمهورية م�شر  ال�شي�شي  عبدالفتاح  وفخامة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
العربية ال�شقيقة .. تنطلق اليوم فعاليات مهرجان �شرم ال�شيخ الدويل الرتاثي يف 

مدينة �شرم ال�شيخ امل�شرية وت�شتمر حتى يوم 18 من �شهر يناير اجلاري.
اأحد امللتقيات الرتاثية التي ترتجم قوة العاقات وتعك�س التاحم  ويعد املهرجان 
ي�شهد  فيما   .. ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  يجمع  ال���ذي  وامل��ع��ن��وي  امل���ادي  ال���رتاث  ع��رب 
تراثية  قرية  ي�شمل  ال��ذي  ال��رتاث��ي  امل�شري   - االإم��ارات��ي  املعر�س  اإق��ام��ة  املهرجان 

متكاملة تعر�س �شوًرا متنوعة من الرتاث يقدمها اأبناء االإمارات وم�شر .
وعر�شة  الهجن  م�شرية   - املن�شة  اأم��ام  �شتعر�س  التي   - الرئي�شة  الفعاليات  وت�شم 
ر�شالة من  بو�شفها  االإماراتية  الرتاثية  العرو�س  اأه��م  اأح��د  اللتني متثان  الهجن 
املتنوعة  اال�شتعرا�شات  من  ع��ددا  االإم���ارات  اأب��ن��اء  يقدم  كما   .. احلا�شر  اإىل  املا�شي 

املتميزة من وقوف على ظهر الهجن والركوب والنزول منها.
العربية  م�شر  جمهورية  يف  امل��وج��ودة  بالهجن  خا�شا  �شباقا  امل��ه��رج��ان  ي�شهد  كما 
 .. الهجن  ل�شباقات  ال�شيخ  �شرم  ميدان  اأر�شية  على  كليومرتات   4 مل�شافة  ال�شقيقة 
اأبكار وجعدان يف  املفتوح  ال�شباق - الذي يقام على مدار �شوطني - للقايا  وخ�ش�س 

ال�شوط االأول والزمول يف ال�شوط الثاين.

•• دبي - وام:

با�شرت جائزة حممد بن زايد الأف�شل معلم خليجي، تنظيم �شل�شلة وا�شعة من 
دول  يف  اجل��ائ��زة،  وا�شرتاطات  واأه���داف  مبعايري  للتعريف  التدريبية،  الور�س 
اخلليج امل�شاركة باجلائزة، اإ�شافة اإىل م�شر واالأردن، وي�شرف عليها جمموعة 

من املدربني املتخ�ش�شني.
وجهود  تن�شيق  ثمة  اإن  للجائزة،  العام  االأم��ني  الدرمكي  حمد  الدكتور  وق��ال 
على  ���ش��واء  خليجي  معلم  الأف�شل  زاي��د  ب��ن  حممد  بجائزة  للتعريف  حثيثة، 
ال�شعيد املحلي اأو على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي وم�شر واالأردن، 
امل�شاركة عرب  رقعة  تو�شيع  اأج��ل  اجل��ائ��زة، من  يف  م��وؤخ��راً  اإدراجهما  اللتني مت 
على  املعلمني  وح��ث  ال��رتب��وي،  امل��ي��دان  م��ع  للتوا�شل  املتاحة  ال��ق��ن��وات  تفعيل 
املدر�شة  داخ��ل  وال��رتب��وي��ة  االأك��ادمي��ي��ة  وعطاءاتهم  جهودهم  الإب���راز  امل�شاركة 

وخارج اإطارها.
كبرياً  اهتماماً  خليجي  معّلم  الأف�شل  زاي��د  بن  حممد  جائزة  تعك�س  واأ�شاف: 
ومتنامياً من قبل القيادة الر�شيدة يف اإك�شاب التعليم يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة خا�شة، ويف دول جمل�س التعاون اخلليجي وم�شر واالأردن عامة الزخم 
املطلوب، مبا يحقق تطلعات تلك الدول يف اإثراء العملية التعليمية عرب اإحداث 
نه�شة  نحو  توجهاتها  حتقيق  يف  ي�شاهم  مبا  م�شاراتها  يف  ا�شتثنائية  قفزات 
تنموية �شمولية، ي�شكل التعليم عمودها الفقري، وركيزة نحو انطاقات هائلة 

يف كل مناحي احلياة وجماالتها.
وذكر اأن املعلم يحظى باهتمام كبري من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
امل�شلحة، ويظل  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
ُيَعدُّ  فهو  م�شتقبلي،  تقدم  اأّي  لتحقيق  امل��دى؛  بعيدة  ال�ّشمولية  نظرته  �شمن 
اأ�شيًا نحو اأي تغيرٍي نوعّي وم�شتدام، وت�شكل اجلائزة و�شيلة لارتقاء  رهاناً 
باأف�شل املمار�شات التعليمية، وا�شت�شراف العمل الرّتبوي الذي من �شاأنه تعزيز 
ومت�شّلحة  بذاتها،  ومعتّدة  واثقة  قيادية  اأجيال  و�شناعة  التعليم،  خُمرجات 

باأف�شل واأحدث املعارف واملهارات والعلوم.
واأو�شح الدرمكي، اأن اجلائزة، ت�شتند اإىل معايري عدة منتقاة الختيار وتقييم 
الكفاءات الرتبوية من املرت�شحني، وهي االإبداع واالبتكار واملواطنة االإيجابية 
املجتمعية  وال��ري��ادة  امل�شتدام،  والتعلم  والتطوير  الوطني،  واالنتماء  وال��والء 

واملهنية، واأخرياً التميز يف االإجناز.
الأّي تطور  امليدان الرتبوي، ومنطلقاً  اأداة فاعلة يف  اأهم  املعّلم ي�شكل  اأن  واأك��د 
وتوّثق  ع��دة،  ومبادئ  لتكّر�س مفاهيم  ج��اءت اجلائزة  لذا  نبحث عنه؛  من�شود 
ملرحلة جديدة من العمل التعليمي والرتبوي املتجان�س، الذي يتوافق مع اآخر 
املتقدمة،  التعليم يف الدول  الع�شرية، واحلراك احلا�شل يف قطاع  امل�شتجدات 

ومبا يت�شق مع املتطلبات احل�شارية.
وذكر اأنه ال ميكن اأن يتم ذلك اإال من خال حفز املعلم لاأخذ باأ�شباب تقدمه، 
وتتبع مقت�شيات تطوره، نظراً لوقوع مهمة النهو�س يف قطاع التعليم برمته 
وغر�س  االأك��ادمي��ي،  الطلبة  م�شتوى  جتاه  م�شوؤوليته  عن  ناهيك  كاهله،  على 
وتعزيز  واإر���ش��اده��م،  وتوجيههم  ذوات��ه��م،  يف  ال�شامية  وامل��ب��ادئ  الفا�شلة  القيم 

املواطنة االإيجابية لديهم.
واأهدافها؛  معايريها  ودق��ة  جوانبها،  تكامل  على  حر�شت  اجلائزة  اأن  واأو�شح 
والتطوير امل�شتمر، الإبرازها باأف�شل �شورة، واخلروج بت�شورات منهجية قادرة 

على توفري الفعالية يف االأداء، ويف النتائج املتوخاة.
تاأتي �شمن  التي تنظمها اجلائزة  والتثقيفية  التدريبية  الور�س  اأن  اإىل  واأ�شار 

�شفوف  بني  نطاق  اأو���ش��ع  وعلى  حملياً  باجلائزة  للتعريف  املتوا�شلة  اجلهود 
دول  اإ�شراك  خال  من  م�شتهدفاتها  من  رفعت  اجلائزة  واأن  ال�شيما  املعلمني 
ال�شماح للمعلمني املقيمني بامل�شاركة، موؤكداً يف الوقت ذاته  اأخرى ف�شًا عن 
اأن هذه الور�س �شرورية لت�شليط ال�شوء على اجلائزة، وتقدمي ق�شط وافر من 

املعلومات واالجابة على الت�شاوؤالت الدائرة يف امليدان.
واأ�شاف اأن اجلائزة، خ�ش�شت لها موقعاً الكرتونياً يت�شمن خمتلف التفا�شيل 
دول  من  املعلمني  من  للراغبني  لها  التقدمي  واآلية  بها،  اخلا�شة  واحليثيات 

.www.mbzaward.ae :جمل�س التعاون اخلليجي عرب املوقع التايل
تاأتي الإر�شاء  زايد الأف�شل معلم خليجي،  اأن جائزة حممد بن  الدرمكي  واأك��د 
اإىل  ودف��ع��ه  املعلم  دور  على  ال��رتك��ي��ز  ع��رب  التعليم  ق��ط��اع  يف  ال��ري��ادة  معايري 
يف  اأ�شا�شية  اأداة  باعتباره  ومتعلم،  متما�شك  مدر�شي  جمتمع  بناء  يف  امل�شاهمة 

اإحداث التغيري املطلوب يف عملية التعليم القائمة على االبداع واالبتكار.
ودعا املعلمني اإىل اغتنام هذه الفر�شة عرب امل�شاركة باجلائزة، التي تتكامل يف 
خمتلف جوانبها، وت�شهم يف حفز امليدان الرتبوي على التجدد والتطور الذاتي، 

وهي يف الوقت ذاته تاأتي ملكافئة املتميزين من املعلمني.

جائزة حممد بن زايد لأف�سل معلم خليجي تنظم �سل�سلة من الور�ش التدريبية يف الد�ل امل�ساركة

اأطلق موقع nationbrand.ae وبداأ بعقد �صراكات ا�صرتاتيجية مع كافة اجلهات احلكومية واخلا�صة

مكتب الهوية الإعالمية املرئية يبا�سر مهامه الرامية لنقل ق�سة الإمارات للعامل

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  القمة  يف  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�ش�شة  �شاركت 
لطاقة امل�شتقبل �شمن فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لا�شتدامة الذي 
يقام يف الفرتة من 13 اإىل 16 يناير اجلاري بح�شور عدد كبري 
من الباحثني واملهتمني واملخت�شني يف هذا املجال احليوي لدعم 
اأ�شا�شيات اال�شتدامة وذلك عرب جناحها مبن�شة حكومة الفجرية 
ملبانيها  التابعة  الذكية  اأنظمتها  على  ال�شوء  املوؤ�ش�شة  و�شلطت   .

من خال تطبيقها للمعايري واالأنظمة احلديثة .
كما ت�شمنت م�شاركة املوؤ�ش�شة يف احلدث تقدمي �شرًح عن تقنية 
اال�شتدامة  تعزيز  على  تعمل  والتي  ال��درون  عرب  البيئي  الر�شد 

املن�شاآت  جميع  يف  االأت��رب��ة  انبعاثات  مراقبة  خ��ال  م��ن  البيئية 
التعدينية باإمارة الفجرية .

الطبيعية  للموارد  العام  املدير  قا�شم  علي  املهند�س  �شعادة  وق��ال 
هدفا  اال�شتدامة  نهج  تطبيق  و�شعت  تاأ�شي�شها  منذ  املوؤ�ش�شة  اإن 
رئي�شيا يف خطتها اال�شرتاتيجية ، وتعد �شباقة دائما يف هذا املجال 
من خال م�شاريعها وت�شريعاتها وخططها اال�شرتاتيجية يف بناء 
تنمية بيئية واقت�شادية و جمتمعية م�شتدامة ، و تنظيم العديد 
من برامج التوعية والتدريب امل�شتمرة و املتخ�ش�شة وعمل الور�س 
اأواًل  اإال بالبدء والتطبيق  ، وال يتم ذلك  لفئات املجتمع املختلفة 
م�شتدامة  روؤي��ة  متلك  بيئة  توفري  عرب   ، الب�شرية  كوادرها  على 

ت�شجع على توليد افكار ابداعية ب�شكل موؤ�ش�شي م�شتدام.

•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  وكالة  ع��ام  مدير  االأحبابي  نا�شر  حممد  املهند�س  الدكتور  اأك��د 
م�شتوى  على  نوعه  من  االأك��رب  يعد  االإم��ارات��ي  الف�شاء  قطاع  اأن  للف�شاء 
املنطقة من حيث عدد االأقمار ال�شناعية وحجم اال�شتثمارات والت�شريعات 
وال�شيا�شات الف�شائية م�شيفا اأن االإمارات متلك حاليا 10 اأقمار �شناعية 
اأخ��رى حتت الت�شنيع فيما �شي�شهد  اأقمار �شناعية   8 اإىل  اإ�شافة  امل��دار  يف 
اإىل قمرين �شناعيني  اإ�شافة  االأم��ل  اإط��اق م�شبار   2020 العام اجل��اري 

للمراقبة الف�شائية العلمية.
وقال االأحبابي يف ت�شريحات لوكالة اأنباء االإمارات وام بالتزامن مع فعاليات 
القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل �شمن اأ�شبوع اأبوظبي لا�شتدامة اإن برنامج 
االإمارات الف�شائي ي�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة وحت�شني حياة الب�شر 
على االأر�س وذلك من خال العمل على تنفيذ اأهدف برنامج االأمم املتحدة 

لا�شتخدامات ال�شلمية للف�شاء اخلارجي.
واحلطامات  امل��خ��ل��ف��ات  اأن  للف�شاء  االإم������ارات  وك��ال��ة  ع���ام  م��دي��ر  واأو����ش���ح 
الف�شائية تعد مهددا كبريا ال�شتدامة الف�شاء م�شريا اإىل اأن دولة االإمارات 
ومن  البيئية  والعوامل  املناخية  التغريات  ملراقبة  متطورة  اإمكانات  متلك 

باملعلومات  املخت�شة  اجلهات  لتزويد  الف�شائية  االأن�شطة  هذه  ت�شخري  ثم 
لا�شتفادة منها يف عملية التخطيط امل�شبق لتحقيق اال�شتدامة ال�شاملة.

واأ�شاف االأحبابي اأن العام 2019 كان عاما مميزا يف دولة االإمارات كونه 
اإماراتي اإىل حمطة الف�شاء الدولية وهو ما  اأول رائد ف�شاء  �شهد اإطاق 
الف�شاء  ل��رواد  االإم���ارات  برنامج  ا�شتدامة  اإجن��ازا كبريا على طريق  ميثل 
ف�شول  م��ن  ج��دي��د  ف�شل  كتابة  م��ع  م��وع��د  على  االإم����ارات  اأن  اإىل  م�شريا 
االإجنازات والريادة يف قطاع الف�شاء خال منت�شف العام اجلاري 2020 
والذي �شي�شهد اإطاق “م�شبار االأمل” اإىل املريخ وهو مركبة ف�شائية لها 
مهمة علمية ت�شهم يف ا�شتدامة االأن�شطة اال�شتك�شافية على م�شتوى العامل 

حيث �شيكون مردودها العلمي كبري خلدمة الب�شرية جمعاء.
االأهداف  حتقيق  يف  الف�شائية  االأن�شطة  دور  اأهمية  على  االأحبابي  واأك��د 
امل�شتوى  على  امل�شاريع  خمتلف  اأن  اإىل  الفتا  امل�شتدامة  للتنمية  االأمم��ي��ة 
الوطني ت�شهم جميعها يف حتقيق هذه االأهداف اإىل جانب تعزيز م�شتوى 

معي�شة ورفاهية الب�شر على االأر�س.
واأ�شار مدير عام وكالة االإمارات للف�شاء اإىل املجموعة املتميزة من االأقمار 
املا�شية  الفرتة  اإطاقها خال  يف  االإم���ارات  دول��ة  التي جنحت  ال�شناعية 

وم�شاهمتها العلمية التي تقدمها للدولة ولغريها من دول العامل.

الفجرية للموارد الطبيعية ت�ستعر�ش اأنظمة املباين اخل�سراء

 www.nationbrand.ae اإطالق املوقع الإلكرتوين اجلديد للهوية الإعالمية املرئية

الأحبابي ل� »�ام«: اإطالق قمرين 
�سناعين �م�سبار الأمل خالل 2020
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

اأعلنت اللجنة العليا املنظمة مل�شرية 
ف��ر���ش��ان ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة، اإحدى 
مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية  م��ب��ادرات 
الت�شجيل  باب  فتح  عن  ال�شرطان، 
التي �شتنطلق على مدار  للم�شرية 
املقبل،  ف��رباي��ر  اأواخ�����ر  اأي����ام   10
اع�����وام على   10 مب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور 
الوعي  بتعزيز  ودوره����ا  انطاقنا 
الك�شف  واأهمية  ال��ث��دي،  ب�شرطان 
الفحو�شات  وت��ق��دمي  ع��ن��ه،  امل��ب��ك��ر 

املجانية عنه للمجتمع االماراتي.
خا�شة  ���ش��روط��اً  القافلة  وو���ش��ع��ت 
اأال  اإذ ي��ج��ب  ب��امل�����ش��ارك��ة  ل��ل��راغ��ب��ني 
واأن  ع���ام���اً،   16 ع���ن  ال��ع��م��ر  ي��ق��ل 
بريا�شة  ت���ام���ة  م��ع��رف��ة  مي��ت��ل��ك��وا 
الفرو�شية وتروي�س اخليل، اإ�شافة 
اإىل ال��ت��م��ّت��ع ب��ل��ي��اق��ة ب��دن��ي��ة وق���ّوة 
اإمارات  امل�شرية جت��وب  ك��ون  حتمل 
الدولة ال�شبع على �شهوات اخليل، 
وتقطع 15 كيلو مرتاً يومياً على 

مدار 10 اأيام متوا�شلة.  
ون�����ا������ش�����دت ال���ل���ج���ن���ة ال����راغ����ب����ني 
تقدمي  يف  االإ���ش��راع  اإىل  بامل�شاركة 
ط���ل���ب���ات���ه���م م�����ن خ������ال ال����راب����ط 
https:// ال��ت��ايل:  االإل��ك��رتوين 
www .pinkcaravan .

موعد  حتى   ،/ae/register

 ،2020 ف����رباي����ر  اأق�شاه15  
ل��ي��ت�����ش��ن��ى االن����ت����ه����اء م����ن اإج�������راء 
اختبارات اللياقة البدنية واملهارات 
و����ش���ع���ت قيمة  ك���م���ا  ال���ف���رو����ش���ي���ة، 
ل���ر����ش���وم ال��ت�����ش��ج��ي��ل ت��ب��ل��غ 500 
تكاليف  لتغطية  تخ�ش�س  دره��م��اً، 
ومعايري  والتقييمات،  االختبارات 

ال���������ش����ام����ة، وجت���ه���ي���ز امل���اب�������س، 
التي  االأخ�����������رى  وامل���������ش����ت����ل����زم����ات 

يحتاجها الفر�شان. 
وح���ول ه��ذا االإع����ان ق��ال��ت �شعادة 
العليا  اللجنة  رئي�س  ك��رم،  رمي بن 
القافلة  ف��ر���ش��ان  مل�����ش��رية  امل��ن��ظ��م��ة 
الوردية:” ع�شر �شنوات مرت منذ 

الوردية  القافلة  م�شرية  انطاقة 
�شهدنا خالها كوكبة من الفر�شان 
غاية  حتقيق  يف   ���ش��اه��م��وا  ال��ذي��ن 
نبيلة وهي التوعية ب�شرطان الثدي 
وكيفية  منه  وال��وق��اي��ة  وم�شبباته 
امل�����ش��اب��ني ملواجهة  م��ع��ن��وي��ات  رف���ع 
اأن  نعترب  ونحن  ب�شجاعة،  املر�س 

منجزات “القافلة الوردية” جاءت 
ال��ذي قدمه  الكبري  للدور  نتيجًة  
تعاون  جانب  اإىل  امل�شرية  فر�شان 

املجتمع مبوؤ�ش�شاته واأفراده« 
وت���اب���ع���ت ب����ن ك������رم: “ �����ش����ارك يف 
العام  اأقيمت  التي  التا�شعة  امل�شرية 
من  وفار�شة  فار�شاً   670 املا�شي 

خمتلف اجلن�شيات قطعوا 1800 
العيادات  م�����ش��ار  وق����ّدم  ك��ي��ل��وم��رت، 
الأكرث  جمانية  فحو�شات  الطبية 
م���ن 64 األ����ف رج���ل وام�������راأة، ومت 
اإ����ش���اب���ات. ك���ل هذه   75 اك��ت�����ش��اف 
االح�������ش���ائ���ي���ات ت����رتج����م اأه�������داف 
اأك���رب فئة  ب��ال��و���ش��ول اإىل  امل�����ش��رية 

من املجتمع وب��ّث االأم��ل والعزمية 
الوقاية  �شبل  وتعزيز  نفو�شهم  يف 
لديهم، فتواجدنا بينهم على ظهور 
ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه دالالت  اخل���ي���ل 
كبرية مفادها اأن ال�شحة هي اأغلى 
عليها«.   احلفاظ  ويجب  منلك  ما 
ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
وهي   ،2011 ال��ع��ام  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
اأ�شدقاء  جمعية  م��ب��ادرات  اإح���دى 
من  تتخذ  التي  ال�شرطان  مر�شى 
االإم��ارات مقراً لها، وحتظى بدعم 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�����ش��ي��خ��ة جواهر  ���ش��م��و  وق��ري��ن��ت��ه 
الرئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�شى  اأ�شدقاء  جلمعية  املوؤ�ش�س 
الدويل  االحتاد  �شفرية  ال�شرطان، 
ملكافحة ال�شرطان لاإعان العاملي 
الدويل  االحتاد  �شفرية  لل�شرطان، 
ل�شرطانات  ال�����ش��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 

االأطفال.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة، اأن دولة االإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شيخ  ال�شمو  اأخيه �شاحب  الدولة حفظه اهلل وبتوجيهات  اآل نهيان رئي�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، اأ�شبحت قبلة لعلوم امل�شتقبل 

ووجهة النطاق التغيري االإيجابي الهادف اإىل خري الب�شرية وم�شلحتها.
بن  �شعود  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  �شموه بح�شور  ا�شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
االأمريي  يو�شف  بنت  �شارة  معايل  اخليمة،  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

مل�شبار  العلمي  الفريق  قائد  املتقدمة  العلوم  دولة م�شوؤولة عن ملف  وزي��رة 
االأمل، وتوقيع �شموهما على القطعة االأخرية من امل�شبار والتي ت�شكل اجلزء 
اخلارجي االأخري منه، وحتمل اأ�شماء اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى 
العهود،  اأول��ي��اء  �شمو  تواقيع  جانب  اإىل  �شموهم  وتواقيع  االإم����ارات،  حكام 
امل�شافة بني االأر���س وال�شماء، يف تعبري  وتتزين بعبارة: قوة االأم��ل تخت�شر 
عن الر�شالة االإن�شانية ال�شامية التي حتملها دولة االإمارات مل�شتقبل االإن�شان 

والعامل.
وبنات  باأبناء  واع��ت��زازه  راأ���س اخليمة عن فخره  ال�شمو حاكم  وعرب �شاحب 
الوطن الذين ا�شتطاعوا اإجناز م�شبار االأمل يف وقت قيا�شي ليثبتوا للجميع 
اأن اأبناء زايد قادرون على موا�شلة م�شرية النجاحات واالإجنازات، واأن طموح 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه قد حتقق ب�شواعد 

منها  واخل���روج  التحديات  غمار  خو�س  على  ق���ادرة  �شابة  اإم��ارات��ي��ة  وع��ق��ول 
منت�شرة بعزمية �شلبة واإرادة ال تلني.

االإمارات  م�شروع  اإن  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
ال�شتك�شاف املريخ “ م�شبار االأمل “ الذي �شينطلق اإىل كوكب املريخ يف يوليو 
�شمن م�شرية االإمارات الرامية اإىل تطوير  حمورية  خطوة  ي�شكل   ،2020
اأ�شا�شية يف م�شرية اال�شتعداد للخم�شني عاما املقبلة،  قطاع الف�شاء وركيزة 

واأداة مهمة ل�شناعة امل�شتقبل وتطوير املعرفة الب�شرية.
وي�شهم امل�شبار الذي �شينطلق يف م�شاره يوليو املقبل لي�شل اإىل كوكب املريخ 
يف فرباير 2021 بالتزامن مع احتفاالت الدولة بيوبيلها الذهبي، يف تقدمي 

اإجابات علمية لعدد من االأ�شئلة البحثية املهمة.
ويعد اإجناز م�شبار االأمل خال 6 �شنوات فقط �شابقة علمية وتقنية، اإذ ميثل 

 5 اأ�شعب  االأحمر مهمة  الكوكب  اإىل  بناء م�شبار متكامل لاإر�شال  م�شروع 
مرات من ت�شميم وبناء االأقمار اال�شطناعية التي تدور حول االأر�س، كونه 
اأهمها بيئة كوكب املريخ الفريدة، واملهمة  �شيعمل يف ظروف غري اعتيادية، 
العلمية التي ينجزها ورحلة الو�شول من االأر�س اإىل مدار املريخ، اإ�شافة اإىل 
حتدي ثبات امل�شبار يف مدار الكوكب ملدة اأربع �شنوات ير�شد خالها البيانات 

العلمية.
وجنح فريق م�شبار االأمل الذي يتكون من 150 مهند�شا ومهند�شة وباحثا 
ال��دول��ة يف حتقيق م��ن��ج��زات ج��دي��دة يف الكفاءة  اأب��ن��اء وب��ن��ات  وب��اح��ث��ة م��ن 
والت�شميم وبااللتزام مبيزانية تعد االأقل مقارنة مب�شروعات مماثلة، ومتكن 
من اإ�شراك اأكرث من 60 األف طالب ومعلم واأكادميي يف الربامج التثقيفية 

والتعليمية التي عمل عليها الفريق.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  مدير  اخلاطري  �شعيد  املقدم  اأك��د 
باالإنابة حتقيق اجنازات مهمة خال العام املن�شرم 2019 
نتيجة  الربامج  املجتمعية الهادفة لن�شر التثقيف االأمني بني 
كافة �شرائح املجتمع وبخا�شة طلبة املدار�س يف حتقيق اأمن 

املواطنني  وممتلكات  اأرواح  على  واحلفاظ  املجتمع  و�شامة 
واملقيمني، وذلك خال فرتة زمنية ق�شرية. 

ومن جانبه ، اأرجع �شعادته هذا النجاح امللمو�س عرب النتائج 
االإيجابية بف�شل الدعم واملتابعة امل�شتمرة واحلثيثة ل�شعادة 
قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، الذي ي�شعى دائماً اإىل االرتقاء 
باالأداء وم�شتوى اخلدمات املقدمة للجمهور يف �شرورة بذل 

اجلهود االإيجابية الفعالة لتح�شني م�شتوى الوعي واالإدراك 
ب��امل��خ��اط��ر وال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ق��د حت��ي��ط ب��اأب��ن��ائ��ن��ا و�شبابنا 
باعتبارهم الركيزة االأ�شا�شية للبناء والنماء من خال و�شع 
خطة اأمنية توعوية �شاملة ترتكز على اإعداد برامج ت�شتهدف 
هذه الفئات املهمة والعمل على امل�شاركة يف خمتلف املنا�شبات 
يف  للم�شاهمة  واالإن�شانية  والوطنية  املجتمعية  والفعاليات 

اإي�شال ر�شالة مفادها التعاون مع ال�شرطة لتاأ�شي�س جمتمع 
دور  ع��ن  ف�شًا   ، ال��دول��ة  مكت�شبات  على  يحافظ  متما�شك 

و�شائل االإعام كافة يف اإي�شال الر�شالة االأمنية للمجتمع .
املجتمعية  ال�شرطة  ق�شم  رئي�س  بلهون  را�شد  الرائد  واأو�شح 
العام  خ��ال  االإدارة  م��ن  ال�����ش��ادرة  االإح�شائية  التقارير  ب���اأن 
زي����ارات   277 ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  اأظ���ه���رت  ق���د   2019 امل��ن�����ش��رم 

للجاليات واملجال�س املحلية وللموؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 
املختلفة و 450 ور�شة عمل وحما�شرات ا�شتهدفت اجلمهور 
4318 م�شتفيد من  ا�شتفاد منها نحو  اخلارجي والداخلي 
اجلمهور الداخلي بينما بلغ عددهم من اجلمهور اخلارجي 
نحو 44992 م�شتفيد، و�شاركت االإدارة يف نحو 39 منا�شبة 

عاملية ، وحرر 3037 تقرير اأمني .

حاكم راأ�س اخليمة وويل عهده يوقعان على القطعة الأخرية من م�صبار الأمل

�سعود بن �سقر: الإمارات اأ�سبحت قبلة لعلوم امل�ستقبل ��جهة لنطالق التغيري الإيجابي الهادف اإىل خري الب�سرية

  277 زيارة و 450 ور�صة عمل 

�سرطة راأ�ش اخليمة املجتمعية ت�سلح ال�سلوكيات املنحرفة 

اإ�سالمية دبي توفد 23 موظفا للدرا�سة يف العام 2019
•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة ال�شوؤون االإ�شامية والعمل اخلريي بدبي ايفاد 23 مبتعثا للدرا�شة كما احتفلت بتخريج 
.2019 العام  يف  موظفني   3

واأفاد يو�شف �شعد البو�شميط مدير اإدارة املوارد الب�شرية باأن الدائرة اعتمدت 7 طلبات ملوظفات راغبات 
وحداتها  خمتلف  يف  ال��دائ��رة  ملوظفي  طلبا   15 اعتماد  مت  املقابل  يف  التعليمية  م�شريتهن  اإك��م��ال  يف 

التنظيمية.
ومن جانبها قالت عائ�شة خليفة املهريي رئي�س ق�شم تنمية املوارد الب�شرية بالدائرة اإن عملية البعثات 
الدرا�شية تخ�شع ملعايري و�شروط و تتم متابعة اأداء املبتعث من خال تقارير االأداء الف�شلية ...موؤكدة 

اأن هذه العملية حققت للموارد الب�شرية املواطنة يف الدائرة اأهدافها ال�شخ�شية البناءة.
ويكمل 11 موظفا درا�شة الدكتوراه بالدائرة بينما يكمل 8 درا�شة املاج�شتري و5 درا�شة البكالوريو�س يف 

كل من ماليزيا وخمتلف اإمارات الدولة.

راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 
ام�س، يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد، �شعادة نيقوال لينري، �شفري جمهورية اإيطاليا 

لدى الدولة، الذي قدم لل�شام على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد.
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة ب�شعادة ال�شفري، متمنيا له التوفيق والنجاح يف اأداء 
مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز اأوا�شر التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف 

ال�شعد.
واأ�شاد �شموه بعاقات ال�شداقة التي تربط دولة االإمارات وجمهورية اإيطاليا والتي من �شاأنها 
حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�شعبني. من جانبه، عرب �شعادة نيقوال لينري عن بالغ �شكره 
وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال، مثنيا على 

العاقات اال�شرتاتيجية القوية التي تربط بني البلدين.

حاكم راأ�ش اخليمة ي�ستقبل �سفري اإيطاليا

ح�صدًا للدعم وتعزيزًا للوعي املجتمعي باأهمية الك�صف املبكر عن �صرطان الثدي

القافلة الوردية تدعو فر�سان العطاء للم�ساركة مب�سرية اليوبيل الرب�نزي 
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•• اأبوظبي-وام:

اأعلن برنامج االإم��ارات لبحوث علوم اال�شتمطار عن اأجندة واأبرز متحدثي 
 21-19 الفرتة من  الذي يعقد خال  الرابع لا�شتمطار  ال��دويل  امللتقى 

يناير 2020 يف فندق جمريا اأبراج االحتاد، اأبوظبي.
املوا�شيع  ملناق�شة عدد من  والعامل  االإم��ارات  امللتقى خ��رباء من  وي�شتقطب 
الرئي�شية والتي ت�شمل اإيجاد حلول مبتكرة لتحديات املوارد املائية العاملية، 
املرتبطة  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  بعلوم  التعريف  ع��ن  ف�شًا  ال��ق��درات،  وب��ن��اء 

بالتنبوؤات اجلوية وتعزيز هطول االأمطار.
برنامج  خ��ال  من  لاأر�شاد  الوطني  املركز  ينظمه  ال��ذي   - امللتقى  وي�شم 
االإمارات لبحوث علوم اال�شتمطار- قائمة مميزة من اجلل�شات والفعاليات، 
برنامج  منحة  على  احلا�شلة  الثاثة  امل�شاريع  نتائج  عن  االإع��ان  وي�شهد 
االإمارات لبحوث علوم اال�شتمطار يف دورته الثانية باالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س 
امل��زروع��ي، مدير  وق��ال��ت علياء  ك��اف��ة.  االأخ���رى  الربنامج  ت��ط��ورات م�شاريع 
ا�شتكمال  على  تعليقها  يف   - اال�شتمطار  ع��ل��وم  لبحوث  االإم�����ارات  ب��رن��ام��ج 
اأبوظبي  التح�شريات لتنظيم امللتقى - : للمرة الرابعة على التوايل، توفر 
من�شة متخ�ش�شة لنخبة متميزة من اخلرباء والعلماء الدوليني ال�شتعرا�س 
ومناق�شة التطورات املت�شارعة التي ي�شهدها جمال اال�شتمطار حول العامل، 
ونحن فخورون باإ�شهامات دولة االإمارات يف هذا املجال، خا�شة عند احلديث 
عما قدمه الباحثون القائمون على امل�شاريع احلا�شلة على منحة الربنامج.

واأ�شافت: �شيتم توظيف خمرجات امللتقى وتو�شياته للم�شاهمة يف رفع كفاءة 
ودقة عمليات تلقيح ال�شحب مبا يعزز مكانة اال�شتمطار كمورد مائي م�شتدام، 
وتبادل  ال��دول��ي��ة  ال�شراكات  توطيد  يف  املتمثلة  ال��ربن��ام��ج  اأه���داف  ولتنفيذ 
االأمن  جم��ال  يف  العاملية  التحديات  ملواجهة  الناجحة  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 

العناوين  ع��دداً من  اأي��ام  م��دار ثاثة  امللتقى على  و�شتناق�س جل�شات  املائي. 
الرئي�شية حيث ي�شم اليوم االأول جل�شة حوارية بعنوان اال�شتمطار والواقع 
يف  اأر���ش��اد  خبري  ال�شرمي،  �شعيد  الدكتور  من  كل  خالها  يتحدث  العاملي 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعمر اليزيدي، مدير اإدارة البحوث 
والتطوير والتدريب يف املركز الوطني لاأر�شاد، والربوفي�شور ديفيد ديلني، 
والربوفي�شور  داك��وت��ا  ن��ورث  جامعة  يف  اجل��وي  الغاف  علوم  اأب��ح��اث  اأ�شتاذ 

�شتيفن �شيمز، اأ�شتاذ يف كلية الغاف اجلوي والبيئة يف جامعة “مونا�س«.
امل�شاريع احلا�شلة  يعطي ملحة عامة حول  اأي�شا عر�شاً  االأول  اليوم  وي�شهد 
على منحة برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�شتمطار يقدمه الدكتور ديون 
تريبان�س، خبري ا�شت�شاري يف علوم الطق�س واملناخ يف البنك الدويل واملدير 

ال�شابق للبحوث يف املنظمة العاملية لاأر�شاد اجلوية.
والنظم  اال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  بعنوان  جل�شة  اأعماله  تت�شمن  كما 
ال��ذك��ي��ة يف جم���ال االأر�����ش����اد اجل���وي���ة وت��ع��زي��ز ه��ط��ول االأم����ط����ار، ي�شتهلها 
اال�شطناعي  ال���ذك���اء  اأول مب��ع��ه��د  م��دي��ر  دام���ي���اين،  اإرن�����ش��ت��و  ال��ربوف��ي�����ش��ور 
كل  خالها  ويتحدث  افتتاحية،  بكلمة  خليفة،  جامعة  يف  الذكية  واالأنظمة 
الثالثة لربنامج  ال��دورة  اإري��ك فريو، احلا�شل على منحة  من الربوفي�شور 
االإمارات لبحوث علوم اال�شتمطار، جامعة كولورادو بولدر االأمريكية وغاري 
�شركة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  مركز  زم��اء  وكبري  العلماء  كبري  تونني، 
اأبحاث  هيئة  ع�شو  وات�شون،  كامبل  والدكتور  �شبي�س”،  مارتن  “لوكهيد 
هرنيك�شون،  �شفانتي  والدكتور   ، لاأبحاث  اأم  بي  اآي  اجل��وي،  الغاف  علوم 
باحث اأول باملعهد الفنلندي لاأر�شاد اجلوية. ويتحدث يف اجلل�شة اخلتامية 
املنهجيات  االأمطار:  هطول  تعزيز  يف  “االبتكارات  عنوان  حتت  االأول  لليوم 
الرئي�س  ن��ائ��ب  جريفيث،  �شتيف  ال��دك��ت��ور  ويفتتحها  اجلديدة”  وال����روؤى 
التنفيذي للبحث والتطوير يف جامعة خليفة .. كل من الربوفي�شورة ليندا 

علوم  لبحوث  االإم����ارات  لربنامج  االأويل  ال���دورة  منحة  على  احلا�شلة  زو، 
منحة  على  احلا�شل  اأب�شاييف،  علي  والدكتور  خليفة،  جامعة  اال�شتمطار، 
اجلبل  معهد  يف  الطق�س  تعديل  خمترب  رئي�س  للربنامج  الثالثة  ال���دورة 
يف  الهيدرولوجية  اجل��وي��ة  االأر���ش��اد  خلدمة  التابع  اجليوفيزيائي  ال��ع��ايل 
امل�شاعد  الباحث  اأمباوم،  مارتن  والربوفي�شور  االحتادية،  رو�شيا  جمهورية 
الثانية  ال��دورة  يف فريق الربوفي�شور جايلز هاري�شون، احلا�شل على منحة 

للربنامج، جامعة ريدينج، اململكة املتحدة.
االأخ����رية يف  ال��ت��ط��ورات  ب��ع��ن��وان  امللتقى جل�شة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويت�شمن 
النمذجة العددية والتنبوؤات اجلوية وتطبيقها يف جمال اال�شتمطار يتحدث 
خالها الدكتور لولني ت�شويه، احلا�شل على منحة الدورة الثالثة لربنامج 
ت�شي”  ت�شوانغ  �شني  هوا  ال�شني  معهد  اال�شتمطار،  علوم  لبحوث  االإم��ارات 
االأر�شاد  وع��امل  حما�شر  ج��راه��ام،  اإدوارد  والدكتور  والتكنولوجيا،  للعلوم 
املتحدة،  اململكة  واجل���زر،  املرتفعات  جامعة  كا�شل،  ليو�س  كلية  يف  اجل��وي��ة 
االأوىل  ال����دورة  منحة  على  احل��ا���ش��ل  م��وراك��ام��ي،  ما�شاتاكا  وال��ربوف��ي�����ش��ور 
اأ�شتاذ  التميمي،  م��روان  والربوفي�شور  اليابان،  ناغويا،  جامعة   ، للربنامج 
يف  االأبحاث  هيئة  ع�شو  تيواري،  موكول  والدكتور  خليفة،  جامعة  م�شارك، 

�شركة اآي بي اأم للطق�س.
كما ي�شمل جل�شة بعنوان “تقييم نتائج عمليات اال�شتمطار” يتحدث خالها 
الهيدرولوجي  املناخ  علم  ق�شم  اأبحاث  ورئي�س  اأ�شتاذ  وردة،  طه  الربوفي�شور 
االإح�شائي الكندي يف املعهد الوطني للبحث العلمي، والربوفي�شورة هانيلو 
ك��وره��ون��ني، احل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى منحة ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج االإم����ارات 
الفنلندي لاأر�شاد اجلوية، والربوفي�شور  املعهد  اال�شتمطار،  لبحوث علوم 
“مونا�س”،  اأ�شتاذ يف كلية الغاف اجلوي والبيئة يف جامعة  �شتيفن �شيمز، 
والدكتور رولوف بروينتجي�س، الباحث امل�شاعد يف فريق الدكتور بول لو�شون 

احلا�شل على منحة الدورة الثانية للربنامج من �شركة “�شبيك”، الواليات 
املتحدة االأمريكية. ويف ختام اليوم الثاين تقام جل�شة بعنوان “االنتقال من 
حالة”  درا�شة  اال�شتمطار:  جم��ال  يف  العمليات  مرحلة  اإىل  البحث  مرحلة 
يتحدث خالها كل من الدكتور ديون تريبان�س، خبري ا�شت�شاري يف علوم 
الطق�س واملناخ يف البنك الدويل واملدير ال�شابق للبحوث يف املنظمة العاملية 
امل�شاعد يف فريق  الباحث  لاأر�شاد اجلوية، والدكتور رولوف بروينتجي�س، 
الدكتور بول لو�شون احلا�شل على منحة الدورة الثانية للربنامج من �شركة 
“�شبيك”، الواليات املتحدة االأمريكية، و�شفيان فراح، اأخ�شائي تنبوؤات جوية 
وخبري ا�شتمطار ال�شحب يف املركز الوطني لاأر�شاد ..اإ�شافة جلل�شة لعر�س 
لوحات تو�شيحية حول حمات برنامج االإم��ارات لبحوث علوم اال�شتمطار 
امليدانية. ويف اليوم الثالث للملتقى �شيتم عقد اجتماع مفتوح يناق�س حتديد 
“بناء  بعنوان  جل�شة  اإىل  اإ�شافة  اال�شتمطار،  الأبحاث  امل�شتقبلية  االجتاهات 
الدكتورة  �شعادة  اجلوية” تفتتحها  االأر�شاد  وعمليات  البحوث  يف  القدرات 
بهجت اليو�شف، امل�شت�شار اخلا�س للرئي�س يف جامعة زايد، يتحدث خالها 
والهند�شة، جامعة  العلوم  �شنابله، مدير معهد بحوث  الربوفي�شور عبداهلل 
ال�شارقة، االإمارات العربية املتحدة، والربوفي�شورة كري�شتينا فلي�شيا، مندوبة 
تور  االأوروب����ي يف جامعة  االحت���اد  م��ع  وال��ع��اق��ات  الدولية  العاقات  رئي�س 
فريغاتا، اإيطاليا، وعمر اليزيدي، مدير اإدارة البحوث والتطوير والتدريب 
االأر�شاد  ق�شم  ج��وي،  متنبئ  ال�شام�شي،  ون��ور  لاأر�شاد،  الوطني  املركز  من 

اجلوية يف املركز الوطني لاأر�شاد.
حتت�شنها  عاملية  من�شة  يعد  لا�شتمطار  ال��دويل  امللتقى  اأن  بالذكر  جدير 
العا�شمة االإماراتية اأبوظبي �شنوياً وجتمع حتت مظلتها نخبة من اخلرباء 
مناق�شة  اأج��ل  من  والدوليني  املحليني  العاقة  وذوي  والعلماء  والباحثني 

ومعاجلة الق�شايا الرئي�شية االأكرث اإحلاحاً يف جمال اال�شتدامة.

•• ال�سارقة -وام: 

املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأكد �شاحب 
لتحقيق  �شعيها  ويف  اجلامعة  اأن  ال�شارقة  رئي�س جامعة  ال�شارقة  االأعلى حاكم 
على  اأكادمييا  علميا  تطورا  ت�شهد  الطلبة  الأبنائها  التعليم  م�شتويات  اأف�شل 
للدرا�شات  برناجما   56 االأك��ادمي��ي  الف�شل  هذا  يف  تطرح  حيث  م�شتوى  اأعلى 
العليا الدكتوراه واملاج�شتري والدبلوم العايل يف التخ�ش�شات الطبية وال�شحية 
لها  العاملي  االمتداد  عن  ف�شًا  والقانونية،  واالإن�شانية  والعلمية  والهند�شية 
العاملية  والعلمية  التعليمية  واملنظمات  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع 
العلمية  املراتب  واأعلى  اأو�شع  بلوغ  اأج��ل متكني طلبتها من  وذل��ك من  العريقة 

والتخ�ش�شية.
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  �شموه،  األقاها  التي  الكلمة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
، يف حفل تخريج  ال�شارقة  القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم  �شلطان  حممد بن 
طاب جامعة ال�شارقة خريف 2020 والبالغ عددهم 301 خريج من حملة 
ام�س  اأقيم �شباح  الذي  التخ�ش�شات،  والدبلوم يف خمتلف  البكالوريو�س  درجة 

بقاعة املدينة اجلامعية.
كما  ولذويهم،  اخلريجني  الأبنائنا  نبارك  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
واملعرفة يف جامعة  العلم  يكت�شبوه من  اأن  ا�شتطاعوا  بهم ومبا  نبارك الأنف�شنا 
بناء مكونات حياتهم  لهم يف  يبارك  اأن  العظيم  العلي  اهلل  من  راجياً  ال�شارقة، 
اأن تكون عامرة  اأرج��و من اهلل تعاىل  التي  ملا متنوه لهذه احلياة  العملية وفقاً 

بال�شعادة والتوفيق الدائم والنجاح .
واأ�شاف �شموه اإن فرحتنا و�شعادتنا بكم اليوم اأيها االأبناء االأعزاء ومبا ا�شتطعتم 
من حتقيقه من العلم واملعرفة هو ما يورق االأمل وال�شعادة يف م�شاعرنا ال�شيما 
االأعلى  العلمية  الدرجات  بنيل  واملعرفة  العلم  ملزيد من  منكم  �شي�شعون  فيمن 
والتعمق اأكرث فيما قد عملوا على درا�شته اأو تخ�ش�شوا بعلومه، وهو االأمر الذي 
حتمت علينا م�شاعرنا العمل يف كل ما يلزم لي�س فقط يف توفري متطلباته يف 
ويف  بل  الر�شني،  العلمي  والبحث  والتعلم  للتعليم  ومناهج  بنى  من  جامعتكم 
تو�شيع تخ�ش�شاته لتلبية حاجة كل من ي�شعى يف اآفاق العلم، حيث تطرح جامعة 
الدكتوراه  العليا  للدرا�شات  /56برناجماً  االأك��ادمي��ي  الف�شل  ه��ذا  ال�شارقة 
واملاج�شتري والدبلوم العايل يف امليادين الطبية وال�شحية والهند�شية والعلمية 
اجلامعات  م��ن  للعديد  العاملي  االم��ت��داد  ع��ن  ف�شًا  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  واالإن�����ش��ان��ي��ة 
وم�شاركني  متعاونني  العريقة  العاملية  والعلمية  التعليمية  واملنظمات  واملعاهد 
العلمية  املراتب  واأعلى  اأو�شع  بلوغ  الكثريين من  االأبناء وغريكم  اأيها  لنمكنكم 

وحتى التخ�ش�شية .
واأردف �شاحب ال�شمو رئي�س جامعة ال�شارقة قائًا ولعلنا جند يف ذلك املنا�شبة 

واالإدارية  التدري�شية  هيئاتها  اأع�شاء  وجميع  اجلامعة  واإدارة  اأنف�شنا  لتهنئة 
حققتها  التي  املتقدمة  واملراكز  الكربى  باالإجنازات  الطابية  وكذلك  والفنية 
اجلامعة على امل�شتويات املحلية واالإقليمية والعاملية والتي اأقرتها منظمة التاميز 
العاملية املتخ�ش�شة بالت�شنيف العاملي للجامعات، االأمر الذي ي�شكل مزيداً من 

الفخر واالعتزاز للدرجات العلمية التي يحملها كل خريج من اجلامعة .
اهلل  على  اعتمدوا  قائًا  للخريجني  االأب��وي��ة  الن�شائح  من  ع��دداً  �شموه  ووج��ه 
باأن  اأنف�شكم  على  اعتمدوا  ذلك  بعد  ثم  حياتكم،  �شوؤون  من  �شاأن  كل  يف  تعاىل 
تكونوا على اأعلى درجات الثقة بح�شن وتكامل تاأهيلكم العلمي واملهني الذي من 
املوؤكد باأنه �شيمكنكم من اإحداث االنتقال والتقدم اإىل االأف�شل واالأح�شن يف اآفاق 
اأدواركم الوطنية بل وحياة كل منكم ال�شخ�شية منها واالجتماعية ال �شيما ملن 
يتخذ من التجديد واالإبداع واالبتكار منهجاً حلياته وعمله، وال تخ�شوا الف�شل 
ا�شتخل�شته جتارب  ما  وهو  باملحاولة  له  اإن مل متهد  املحاولة، فا جناح  عند 

احلياة يف كل �شاأن من �شوؤونها .
والآبائكم  جميعاً  لكم  والتربيكات  التهنئة  جن��دد  ق��ائ��ًا  كلمته  �شموه  واختتم 
واأمهاتكم والأولياء اأموركم ولذويكم كما اأقدم التهنئة بكم جلامعتكم واأ�شاتذتكم، 
وقفة  اليوم  اأموركم  واأولياء  واأهليكم  لتقفوا  لكم  تقدميه  يف  اجتهدوا  ما  على 
الفخار وال�شعادة على هذه املن�شة امل�شرفة، وفقنا اهلل تعاىل واإياكم اأيها االأبناء 

ملا يحب وير�شى .
�شهد احلفل اإىل جانب �شموهما كل من ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي رئي�س 

دائرة االإح�شاء والتنمية املجتمعية، ومعايل عبد الرحمن حممد العوي�س وزير 
ال�شحة ووقاية املجتمع و�شعادة را�شد اأحمد بن ال�شيخ رئي�س الديوان االأمريي، 
من  وع��دد  وال�شيافة،  الت�شريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد  و�شعادة 
الهيئتني  واأع�شاء  االأمناء،  جمل�س  واأع�شاء  احلكومية  الدوائر  م��دراء  ال�شادة 

االإدارية والتدري�شية بجامعة ال�شارقة.
وبداأت مرا�شم حفل التخريج بال�شام الوطني، وتاوة اآيات من الذكر احلكيم، 
ليلقي بعدها الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة كلمة تقدم 
فيها بالتهاين والتربيكات ل�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة 
على تف�شله بتخريج كوكبة جديدة من حملة �شهادات البكالوريو�س والدبلوم يف 

خمتلف التخ�ش�شات.
وا�شتحقاقاتها  العلمية  اإىل جملة من منجزات اجلامعة  واأ�شار مدير اجلامعة 
االأكادميية التي اأهلتها لتكون �شمن مقدمة قائمة اأف�شل جامعات املنطقة قائًا 
:اإن ر�شالة جامعة ال�شارقة تقوم على التفوق والتميز يف كل ما تقدمه لطلبتها 
العمل، وتوؤطرها نه�شة علمية عاملية  اأ�شواق  التي حتتمها  العلوم واملعرفة  من 
ظل يبنيها ويوجهها رئي�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ، اإىل اأن حققت املنجزات العاملية الكربى من حيث املكانة االأكادميية 
املثال ال احل�شر�� فوزها  �شبيل  �� على  ذلك  واال�شتدامة، من  والتقنية  والعلمية 
لا�شتدامة،  املتحدة  االأمم  لربنامج  امل�شتدامة  التنمية  الأه��داف  االأول  باملركز 
ويف  العاملي،  امل�شتوى  على  اجلامعات  لت�شنيف  التاميز  منظمة  ت�شنيف  ح�شب 

الثاين  باملركز  وف��وزه��ا  ال��ربن��ام��ج،  لهذا  ال��ع��امل  جامعات  م��ن   200 امل��رك��ز: 
الدولة،  اأر���س  على  العاملة  اجلامعات  م�شتوى  على  والتكنولوجيا  بالهند�شة 
الفيزياء  يف  االأول  باملركز  فوزها  وكذلك  نف�شها  العاملية  املنظمة  تقييم  ح�شب 
والعلوم الفلكية والف�شائية على م�شتوى الدولة، كما فازت باملركز االأول ولل�شنة 
ماترك�س  اجلرين  منظمة  ت�شنيف  ح�شب  اال�شتدامة  يف  ال��ت��وايل  على  الثالثة 
لت�شنيف اجلامعات على امل�شتوى العاملي ليتقدم موقعها على م�شتوى املئات من 
جامعات دول العامل اأجمع اإىل املركز 294، متقدمة بذلك 104 مراتب عاملية 

عن العام املا�شي .
الربامج  ك��ون  تتمثل يف  االإجن���ازات  تلك  التي قامت عليها  املعايري  اإن  واأ���ش��اف 
االأكادميية التي تطرحها اجلامعة تعتمد على تطبيق معايري اال�شتدامة العاملية 
املقررة من االأمم املتحدة، واحلر�س على تطوير الربامج العملية اخلا�شة باأنواع 

الطاقة واملياه وغريها.
املن�شورة  املحكمة  العاملية  العلمية  ال��ب��ح��وث  ع��دد  ازدي����اد  على  ك��ذل��ك  وتعتمد 
�شمن قاعدة بيانات �شكوب�س، وعدد االقتبا�شات العاملية لهذه االأبحاث امل�شجلة 
البحوث  ور�شانة  ج��ودة  عن  للتعبري  املنظمة  تعتمده  ال��ذي  املوؤ�شر  وهو  عامليا، 
برامج  عدد  زي��ادة  اإىل  باالإ�شافة  ال�شارقة،  جامعة  من  الباحثون  ين�شرها  التي 
وخريجي درجة الدكتوراه، وي�شاف فوق كل ذلك ح�شول اجلامعة على املركز 
االأول عامليا من حيث ا�شتقطاب الطلبة واأع�شاء الهيئة التدري�شية من جن�شيات 
عاملية متعددة. وال بد لنا من االإ�شارة هنا اأي�شاً اإىل اأن اجلامعة وب�شكل عام كانت 
قد حققت موؤخراً عدداً من االإجنازات الكربى االأخرى من بينها اإحراز املركز 
الثالث على م�شتوى اجلامعات العاملة يف الدولة هذا العام وفقا ملقررات منظمة 

الت�شنيف العاملي التاميز.
وكانت للخرجني كلمة األقاها اخلريج علي الكتبي من كلية االآداب ق�شم العاقات 
دعمه  ال�شارقة على  ال�شمو حاكم  ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر  فيها  الدولية قدم 
الدائم جلهود العلم واملعرفة يف كل مكان ويف جامعة ال�شارقة التي اأهلتهم اأف�شل 

تاأهيل ووفرت البيئة العلمية املتميزة لهم.
كما اأثنى الكتبي على جهود اأع�شاء الهيئتني االإدارية والتدري�شية مقدماً ال�شكر 

والعرفان على كل ما بذلوه يف �شبيل تعليمهم ورفد معارفهم بالعلوم النافعة.
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تف�شل  ذل��ك  بعد 
ال�شهادات  بت�شليم  ال�شارقة  رئي�س جامعة  ال�شارقة  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
على  اإي��اه��م  �شموه  مهنئاً  خ��ري��ًج،   301 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  اخلريجني  للطاب 

تخرجهم ومتمنياً لهم التوفيق يف حياتهم العملية.
م�شافحة  على  التخريج  حفل  ختام  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وحر�س 
عمداء الكليات واأع�شاء الهيئات التدري�شية مثمناً �شموه جهودهم يف تاأهيل هذه 

الكوكبة من اخلريجني.

�سلطان القا�سمي ي�سهد حفل تخريج طالب جامعة ال�سارقة لف�سل اخلريف 2020

ي�صتقطب خرباء من الإمارات والعامل ملناق�صة واقع وم�صتقبل علوم وتقنيات ال�صتمطار

امللتقى الد�يل الرابع لال�ستمطار ينطلق 19 يناير يف اأبوظبي
 ال�صتمطار والواقع العاملي والذكاء ال�صطناعي يف الأر�صاد اجلوية اأبرز عناوين امللتقى 

•• ال�سارقة -وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان واجب العزاء اإىل اأ�شرة وعائلة العبدويل يف وفاة املغفور له 

فا�شل بن بطي العبدويل.
ال��ع��زاء يف  زي��ارت��ه خليمة  خ��ال   - ال�شمو حاكم عجمان  �شاحب  واأع���رب 
اهلل  داعيا   .. وموا�شاتهم  عزائهم  خال�س  عن   - بال�شارقة  مغيدر  منطقة 
ال�شرب  اأه��ل��ه  يلهم  واأن  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير  العلى 

وال�شلوان.
كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �شموه .. �شعادة حمد بن غليطه الغفلي 
ال�شكرتري اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان وطارق بن غليطة الغفلى 
ال�شخ�شيات  وكبار  من  وع��دد  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب  مدير 

وامل�شوؤولني .

حاكم عجمان يقدم �اجب العزاء يف �فاة فا�سل بن بطي العبد�يل
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات حتظر ا�سترياد الطيور احلية من املجر ��سلوفاكيا ب�سبب ت�سجيل مر�ش اإنفلونزا الطيور

•• دبي-وام:

االإم��ارات حظرا�شترياد الطيوراحلية من املجر و�شلوفاكيا  قررت دولة 
ب�شبب ت�شجيل اإنفلونزا الطيور.

احليوانية  لل�شحة  العاملية  املنظمة  من  ال���وارد  التقرير  اإىل  وا�شتناداً 
اخلا�س بت�شجيل مر�س انفلونزا الطيور �شديد ال�شراوة يف جمهوريتي 
املجر و�شلوفاكيا، وبهدف اتخاذ االإجراءات الازمة ملنع خماطر دخول 
املر�س اإىل الدولة فقد تقرر التايل: حظر ا�شترياد كافة اأنواع الطيور 
التفقي�س  وبي�س  وال�شي�شان  الزينة  وطيور  والربية  الداجنة  احلية 
ا�شتقرار  و�شلوفاكيا وحلني  املجر  من  املعاملة حرارياً  وخملفاتها غري 

الو�شع ال�شحي.
وفقا  حراريا  املعاملة  غري  ومنتجاتها  الدواجن  حلوم  ا�شترياد  تنظيم 
لنموذج ال�شهادة ال�شحية اخلا�شة بت�شدير اللحوم ومنتجاتها من املجر 
و�شلوفاكيا اإىل الدولة واملطلوب م�شاحبتها لاإر�شاليات لاإفراج عنها.

اخلا�شة  ال�شحية  ال�شهادة  لنموذج  وفقاً  املائدة  بي�س  ا�شترياد  تنظيم 
الدولة  اإىل  و�شلوفاكيا  امل��ج��ر  م��ن  ومنتجاته  امل��ائ��دة  بي�س  بت�شدير 
مقاطعات  كافة  من  عنها  ل��اإف��راج  لاإر�شاليات  م�شاحبتها  واملطلوب 

املجر و�شلوفاكيا.
/ ح��راري��اً  املعاملة  ال��دواج��ن  منتجات  با�شترياد  بال�شماح  اال���ش��ت��م��رار 
املجر  مقاطعات  كافة  من  املعاملة/  البي�س  ومنتجات  املعاملة  اللحوم 

و�شلوفاكيا.
على  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  حر�س  م��ن  ان��ط��اق��اً  ال��ق��رار  ي��اأت��ي 
االأم���ن  وت��ع��زي��ز  ال���دول���ة،  يف  للم�شتهلكني  واآم����ن  �شليم  غ����ذاء  ���ش��م��ان 
الدولة  اأرا�شي  اإىل  جديدة  اأمرا�س  بدخول  ال�شماح  وعدم  البيولوجي 
بالوكالة  احليوانية  وال�شحة  التنمية  اإدارة  مدير  كياف  كلثم  وقالت 
يف ال��وزارة اإن تلك االإج��راءات تاأتي يف اإطار حر�س ال��وزارة على حتقيق 
اأهدافها اال�شرتاتيجية املتمثلة برفع معدالت االأمن احليوي وا�شتبعاد 
فريو�س  دخ��ول  دون  للحيلولة  للدولة  دخولها  قبل  املر�شية  امل�شببات 
اإنفلونزا الطيور ومنع خماطرة وتاأثرياته على �شحة و�شامة الدواجن 
االأمرا�س  من  باعتباره  العامة  ال�شحة  على  وكذلك  عليها  واملحافظة 

امل�شرتكة".
املرافقة  الوثائق  على  بالتدقيق  تقوم  ال���وزارة  اأن  اإىل  اال���ش��ارة  وجت��در 
ال�شهادات  من  وغريها  ال�شحية  وال�شهادة  املن�شاأ  /�شهادة  لاإر�شاليات 
املطلوبة من مثل �شهادة احلال/ يف حال ورود �شحنة منتجات غذائية 
ال��ك�����ش��ف احل�����ش��ي وم��ط��اب��ق��ة البطاقة  اإج�����راء  ب��االإ���ش��اف��ة اإىل  ل��ل��دول��ة، 
ثم  وم��ن  القيا�شية،  االإم��ارات��ي��ة  املوا�شفة  مع  املنتجات  على  التعريفية 
اأخذ عينات من املنتجات الغذائية اخلا�شة بال�شحنة وحتويلها للمخترب 
والتاأكد من عدم احتوائها على  الازمة  الفحو�شات املخربية  الإج��راء 
اأي مواد مُينع دخولها للدولة وتداولها بح�شب القوانني واللوائح املُتبعة 

بهذا اخل�شو�س.

•• اأم القيوين-وام: 

االأعلى  املجل�س  ع�شو  املعا  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع��رب 
عهد  ويل  املعا  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  و�شمو  القيوين  اأم  حاكم 
و�شابات  �شباب  من  االإم���ارات  باأبناء  واعتزازهما  فخرهما  عن  القيوين  اأم 
جلهودهم الكبرية يف اإجناز م�شروع م�شبار االأمل الذي ميثل خطوة عظيمة 
ال�شتك�شاف املريخ وتطوير قطاع الف�شاء ب�شواعدهم وقدرتهم على التحدي 

ليثبتوا للعامل اأنهم على قدر حتمل هذه امل�شوؤولية.
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  االإم���ارات  دول��ة  اأن  �شموهما  واأك��د 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  زايد 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
االأعلى حكام االإمارات حتر�س على توفري كل االإمكانيات يف �شبيل الو�شول 
اإىل الف�شاء من خال اإعداد كوادر وطنية مدربة مت�شلحة باأف�شل و�شائل 

العلوم واملعرفة ملواكبة التطور الذي ي�شهده العامل.
جاء ذلك خال لقاء �شموهما معايل �شارة بنت يو�شف االأمريي وزيرة دولة 
املريخ  العلمي ال�شتك�شاف  الفريق  قائد  املتقدمة  العلوم  امل�شوؤولة عن ملف 
وعددا من اأع�شاء فريق امل�شروع وتوقيع �شموهما ام�س بق�شر �شمو احلاكم 
على القطعة االأخرية يف "م�شبار االأمل" والتي حتمل اأ�شماء اأ�شحاب ال�شمو 
تواقيع  اإىل جانب  �شموهم  وتواقيع  االإم��ارات  االأعلى حكام  املجل�س  اأع�شاء 
�شمو اأولياء العهود وتتزين بعبارة " قوة االأمل تخت�شر امل�شافة بني االأر�س 
دولة  حتملها  التي  ال�شامية  االإن�شانية  الر�شالة  ع��ن  تعبري  يف  وال�شماء" 
فريق  اأع�شاء  م��ن  �شموهما  وا�شتمع  وال��ع��امل.  االإن�����ش��ان  مل�شتقبل  االإم����ارات 

"م�شبار االأمل" برئا�شة عمران اأنور �شرف مدير م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف 
املريخ، ل�شرح حول اأبرز املراحل والتجهيزات التي و�شل اإليها امل�شروع الذي 
ميثل ر�شالة اإن�شانية تدعو اإىل م�شتقبل اأف�شل ي�شنعه اأبناء دولة االإمارات 
من �شباب و�شابات، م�شيدين بجهود فريق عمل "م�شبار االأمل" من الكفاءات 
االإماراتية القادرة على االإجناز يف املجاالت العلمية املتعددة. ويعد م�شروع " 
م�شبار االأمل " - الذي �شينطلق يف يوليو املقبل لي�شل اإىل كوكب املريخ يف 
نقطة   - الذهبي  بيوبيلها  الدولة  احتفاالت  مع  بالتزامن   2021 فرباير 
ال�شباق  اإىل  ر�شميا  �شاهم يف دخولها  االإم���ارات، حيث  دول��ة  تاريخ  حتول يف 
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  جنحت  مهمة   26 ب��ني  م��ن  الف�شاء  ال�شتك�شاف  ال��ع��امل��ي 
الكوكب االأحمر اأطلقتها 9 دول حول العامل. وي�شم فريق " م�شبار االأمل 
االإمارات  وبنات  اأبناء  من  وباحثة  وباحثا  ومهند�شة  مهند�شا   150 " نحو 
ي�شاركون يف حتقيق هذا االإجناز، ومتكن الفريق من اإجناز كافة االختبارات 

العلمية للم�شبار، الذي �شيعمل يف ظروف غري اعتيادية، اأهمها بيئة كوكب 
االأر�س  من  الو�شول  ورحلة  ينجزها  التي  العلمية  واملهمة  الفريدة  املريخ 
اإىل مدار املريخ، و�شيجمع امل�شبار بيانات علمية عن كوكب املريخ على مدى 
عامني لا�شتفادة منها يف تقدمي اإجابات لعدد من االأ�شئلة البحثية املهمة 
ح�شر  الب�شرية.  املعرفة  اإىل  ت�شيف  جديدة  منجزات  لتحقيق  وتوظيفها 
اللقاء .. ال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعا رئي�س دائرة ال�شياحة واالآثار 
وال�شيخ عبداهلل بن �شعود بن را�شد املعا رئي�س دائرة املالية وال�شيخ على بن 
�شعود بن را�شد املعا رئي�س دائرة البلدية واملهند�س ال�شيخ اأحمد بن خالد 
املعا رئي�س دائرة التخطيط العمراين و�شعادة نا�شر �شعيد التاي مدير 
الديوان االأمريى باأم القيوين و�شعادة را�شد حممد اأحمد مدير الت�شريفات 
بالديوان االأمريى و�شعادة �شيف حميد �شامل مدير مكتب �شمو ويل عهد اأم 

القيوين وعدد من امل�شوؤولني.

حاكم اأم القيوين ��يل عهده يوقعان على القطعة الأخرية من م�سبار الأمل

بلدية مدينة اأبوظبي �»اأدنوك« تبحثان �سبل تعزيز عالقات ال�سراكة ال�سرتاتيجية  
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ب��ح��ث��ت 
تعزيز  �شبل  )اأدن����وك(  وجمموعة 
ع�����اق�����ات ال���������ش����راك����ة وال����ت����ع����اون 
ب���ني اجل���ان���ب���ني بهدف  امل�������ش���رتك 
االرت������ق������اء ب����اخل����دم����ات واإ�����ش����ع����اد 
التنمية  متطلبات  ودع��م  املجتمع 

ال�شاملة.
�شعادة  ا�شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
املدير  امل���ع���م���ري  ���ش��ل��ط��ان  ����ش���امل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع اخل����دم����ات 
���ش��ع��ادة خلفان  ب��ح�����ش��ور  ال��ب��ل��دي��ة 
التنفيذي  املدير  النعيمي  �شلطان 
لقطاع عمليات البلديات الفرعية، 
وعدد من مديري االإدارات وروؤ�شاء 

االأق�شام وفدا من �شركة 
مبارك  ال�شيد  برئا�شة  )اأدن�����وك( 
العاقات  اإدارة  م��دي��ر  املن�شوري 
اأدنوك، وذلك  احلكومية ملجموعة 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  يف 

التوا�شل  �شبل  حت�شني  اإىل  اللقاء 
احتياجات  وم��ع��رف��ة   ، والتن�شيق 
وتوقعاتهم  ومتطلباتهم  ال�شركاء 
يخدم  مب��ا  وامل�شتقبلية  احل��ال��ي��ة 
االأهداف اال�شرتاتيجية امل�شرتكة.
���ش��ه��د اللقاء  ال�����ش��ع��ي��د ذات����ه  ع��ل��ى 
ح���ول  واالأف������ك������ار  االآراء  ت����ب����ادل 
االهتمام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
امل�شرتك، كما قدمت �شركة اأدنوك 
نبذة  فيه  تناولت  تقدمييا  عر�شاً 
وقيمها،  ال�����ش��رك��ة  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
وجمموعة  وروؤي���ت���ه���ا،  وم��ه��ام��ه��ا، 
لوائها،  حت��ت  املن�شوية  ال�شركات 
اإدارة  وم��ه��ام   ، ال�شركاء  وع��اق��ات 
اأ�شفر  وق��د  احلكومية.  ال��ع��اق��ات 
االجتماع عن و�شع اآلية لات�شال 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ة واأدن�����وك م��ن خال 
يف  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ع���اق���ات  اإدارة 
اأدنوك ، وق�شم عاقات ال�شركاء يف 
بلدية مدينة اأبوظبي بهدف اتباع 
الكفيلة  وال�شبل  املمار�شات  اأف�شل 

امل�شتفيدين  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود 
من خدمات اجلانبني.

وم����ن ج��ان��ب��ه اأع������رب رئ��ي�����س وفد 
مبارك  ال�������ش���ي���د  اأدن���������وك  ����ش���رك���ة 
لبلدية  ت��ق��دي��ره  ع���ن  امل��ن�����ش��وري 
خدمة  يف  ودوره��ا  اأبوظبي  مدينة 

ال��رئ��ي�����ش��ي.  و رح���ب ���ش��ع��ادة �شامل 
املعمري بوفد �شركة اأدنوك، معرباً 
عن تقديره لهذه املبادرة، وموؤكدا 
حر�س البلدية و�شركة اأدنوك على 
والتعاون  التن�شيق  م�شتوى  رف��ع 
امل�شرتكة مبا  الق�شايا  يف خمتلف 

احلياة،  بجودة  واالرت��ق��اء  املجتمع 
وتعزيز منظومة اخلدمات والبنية 
التحتية املتطورة، م�شرياً اأن بلدية 
ال�شريك  ه����ي  اأب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة 
)اأدن����وك(  ل���  االأول  اال�شرتاتيجي 
، ل���ذا ت��ه��دف امل��ج��م��وع��ة م���ن هذا 

امل��ظ��ه��ر العام  م��ع��اجل��ة م�����ش��وه��ات 
اأدنوك من خال  اخلا�شة ب�شركة 
التعاون يف مواجهة هذه امل�شوهات 
واإزالتها، وتطوير التعاون يف جمال 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م�����ش��اري��ع 
الطرفني،  ت��ط��ل��ع��ات  ي���خ���دم  مب���ا 
والتعاون يف اإدارة الطوارئ لتعزيز 
االإجراءات  وتن�شيق  العام،  املظهر 
خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، واالت���ف���اق على 

والتعاون  ال��ت��وا���ش��ل  ق��ن��وات  بفتح 
وفقاً  الأرفع امل�شتويات.

ك��م��ا ات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى تفعيل 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك يف ال��ع��دي��د من 
الفعاليات  تنفيذ  منها:  الق�شايا 
وت�شريع  وت�����ش��ه��ي��ل  امل�������ش���رتك���ة، 
�شهادة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  اإج�������راءات 
اخلا�شة   )NOC( املمانعة  عدم 
مب�شاريع الطرفني ، واالتفاق على 

اأهمية الربط االإلكرتوين اخلا�س 
االأر����ش���ف���ة  واإدارة  ب����امل����را�����ش����ات 

االإلكرتونية. 
ويف ختام االجتماع اتفق الطرفان 
اللقاءات  م��وا���ش��ل��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
يعزز  مب��ا  والتن�شيقية  الت�شاورية 
وينعك�س  ال�����ش��راك��ة  ع���اق���ات  م���ن 
العامة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ا 

واإ�شعاد املتعاملني.

الأر�سيف الوطني يطلع ز�ار ذاكرة الوطن على اأهم تفا�سيل كوجنر�ش املجل�ش الد�يل لالأر�سيف 2020 
•• ابوظبي-الفجر:

اأعلن االأر�شيف الوطني يف من�شة )ذاكرة الوطن( لزوار مهرجان ال�شيخ 
زايد عن كوجنر�س املجل�س الدويل لاأر�شيف؛ الذي ي�شت�شيف االأر�شيف 
16-20نوفمرب  اأبوظبي، يف الفرتة من  ال��دورة املقبلة منه يف  الوطني 
���ش��ع��ار مت��ك��ني جم��ت��م��ع��ات املعرفة  اأب��وظ��ب��ي، حت��ت  2020 يف  م��ن ع���ام 
التقنيات  وا�شتك�شاف  التخ�ش�شات،  متعدد  التفكري  ال�شعار  ه��ذا  ويعزز 

واال�شرتاتيجيات اجلديدة والنا�شئة يف جميع تخ�ش�شات الرتاث.
اأن  اإىل  ل��ل��زوار  ال��وط��ن(  )ذاك���رة  من�شة  تقدمها  ال��ت��ي  البيانات  وت�شري 
الكبري وغري املحدود  االأر�شيف الوطني االإماراتي الذي يحظى بالدعم 
العامل،  م�شتوى  على  مرموقة  مكانة  من  له  ومل��ا  احلكيمة،  القيادة  من 

احلدث  �شي�شت�شيف  فاإنه  العاملية؛  االأر�شيفات  اإي��اه  توليها  التي  وللثقة 
الكبري املتمثل بكوجنر�س املجل�س الدويل لاأر�شيف الذي يعقد كل اأربع 
ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  العديد  املقبل  العام  يف  ويناق�س  �شنوات، 
ال�شلة مب�شتقبل االأر�شيفات وحفظ املوروث، وتعّد هذه املرة االأوىل التي 

ُيعقُد فيها يف ال�شرق االأو�شط.
وعر�شت �شا�شة كبرية يف املن�شة ترحيباً باحلدث الكبري الذي ت�شت�شيف 
ليناق�شوا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  االأر���ش��ي��ف��ي��ني  اآالف  فيه  اأب��وظ��ب��ي 
ق�شايا م�شتقبلية مهمة مثل: الذكاء اال�شطناعي ومدى دعمه للجهود 
االأر���ش��ي��ف��ي��ة، وق��درت��ه ع��ل��ى اب��ت��ك��ار ط��رائ��ق ج��دي��دة ل��ل��رب��ط ب��ني الرتاث 

الوثائقي بجميع �شوره وخمتلف الو�شائط املتعددة.
و�شي�شع كوجنر�س املجل�س الدويل لاأر�شيف اأي�شاً املعرفة امل�شتدامة على 

طاولة البحث والنقا�س الأنها من املقومات االأ�شا�شية للتنمية امل�شتدامة، 
الوثائقي  تراثنا  تكوين  يف  جمتمعاتنا  اأ���ش��ل��وب  حت��دد  ال��ت��ي  وال�شيا�شة 

وحفظه واإتاحته وا�شتخدامه.
امل��ك��ان��ة العاملية  ُت����ربُز  ل���زواره���ا م��ط��وي��ات  وت��ق��دم من�شة ذاك����رة ال��وط��ن 
ال�شجات  حفظ  على  الت�شجيع  يف  ودوره  لاأر�شيف،  ال��دويل  للمجل�س 
االأر�شيف  وي�شري  املعرفة،  ملجتمع  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها  واالأر�شيفات 
الوطني يف مطوياته اإىل اأن املجل�س الدويل لاأر�شيف قد توىل الأكرث من 
عاماً من خال التع����اون ال����دويل يف جمال االأبحاث وو�شع املعايري   70
الذاكرة  باعتبارها  لاأر�شيفات  ال��دائ��م  احلفظ  وتع�����زيز  وال�����تدريب، 
ال��ذاك��رة لل�شريحة االأك��رب من  ل��اأمم واملجتمعات، واإت��اح��ة ه��ذه  املوثقة 

اجلمهور.

لاأر�شيف  ال���دويل  املجل�س  كوجنر�س  فيه  ي�شتعر�س  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
2020 الدور احليوي الذي ت�شهم به خدمات االأر�شيف يف جمتمع القرن 
احلادي والع�شرين، فاإن االأر�شيف الوطني االإماراتي �شوف يقدم للزوار 
وما  اأبوظبي،  ملدينة  الرائعة  ال�شورة  الكوجنر�س-  اأعمال  هام�س  -على 
حتفل به من روائع ح�شارية، مثل: برج كابيتاك جيت، وق�شر االإمارات، 
وجامع ال�شيخ زايد الكبري، واملدينة الرتفيهية "عامل فرياري"، ومدينة 

االألعاب املائية "يا�س ووتر وورلد"، وغريها.
واإىل جانب االأجواء املواتية للتوا�شل التي يوفرها مكان انعقاد فعاليات 
كوجنر�س املجل�س الدويل لاأر�شيف2020 فاإن االأر�شيف الوطني �شيتيح 
للم�شاركني اأي�شاً فر�شة ح�شور الفعاليات الرائعة واال�شتثنائية ملعر�س 

اأك�شبو2020 يف دبي.    
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- الفجر

للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ن���ف���ذت 
�شاعة  وال�شامة الغذائية 1794 
يوما   74.8 ي��ع��ادل  “ما  توعوية 
2019 وذلك من  “ العام املا�شي 
خال 310 فعالية ون�شاط يت�شل 
الغذائية  ال�����ش��ام��ة  مب��وا���ش��ي��ع 
وال��������رثوة احل���ي���وان���ي���ة وال����زراع����ة 
اأبوظبي.  اإم�������ارة  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
التوعوية  االأن�����ش��ط��ة  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
طلبة  من  االآالف  ع�شرات  املنفذة 
امل��دار���س يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، وزوار 
الفعاليات  و  واملعار�س  املهرجانات 
العام،  م�����دار  ع��ل��ى  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 
الهيئة  م��وظ��ف��ي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
واحلمات  الفعاليات  خ��ال  م��ن 
ال���ت���وع���وي���ة ال���داخ���ل���ي���ة، وذل�����ك يف 
االرتقاء  على  الهيئة  حر�س  اإط��ار 
يتعلق  ف��ي��م��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي  ب��ال��وع��ي 

مبختلف جماالت عملها. 
التوعية  ب�����رام�����ج  وا�����ش����ت����ح����وذت 
احليوانية  الرثوة  لتنمية  املوجهة 
نحو  على  احليوي  االأم��ن  وتعزيز 
�شاعات  اإج���م���ايل  م��ن   24.6%
ال�شاعات  ع��دد  بلغ  حيث  التوعية، 
امل����ن����ج����زة يف جم����ال  ال����ت����وع����وي����ة 
مت  �شاعة  الرثوة احليوانية 441 
بينما  فعالية،   72 ع��رب  تنفيذها 

التوعوية  ال����ربام����ج  ا����ش���ت���ح���وذت 
الغذائية  ال�������ش���ام���ة  جم�����ال  يف 
بن�شبة  توعوية  �شاعة   423 على 
ال�شاعات  اإجمايل  من   23.5%
فعالية   62 خ��ال  م��ن  التوعوية 
ح�����از جانب  ب���امل���ق���اب���ل  م���ت���ن���وع���ة، 
الزراعية  ال�شوؤون  ب�شاأن  التوعية 
على  285 �شاعة مت تنفيذها عرب 
باالإ�شافة  خمتلفة،  فعالية   52
اإىل االأن�شطة والفعاليات املوؤ�ش�شية 
الهيئة   ع���م���ل  مب����ه����ام  اخل����ا�����ش����ة 
بلغ  حيث  فعالية   118 وع��دده��ا 
عدد �شاعة التوعية خالها حوايل 

�شاعة.   613
ال��دك��ت��ور حم��م��د احلمادي  واأك�����د 

م��دي��ر االت�����ش��ال وخ��دم��ة املجتمع 
�شهد  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  اأن  ب���االإن���اب���ة 
التي  امل��وا���ش��ي��ع  ك���ب���رياً يف  ت��ن��وع��اً 
ت��ن��اول��ت��ه��ا االأن�����ش��ط��ة امل��ن��ف��ذة مبا 
املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع  يتنا�شب 
من  امل�شتهدفة  اجل��م��ه��ور  وف��ئ��ات 
وذلك  اأبوظبي،  اإم��ارة  اأنحاء  كافة 
االأمثل  ال��و���ش��ول  حتقيق  ل�شمان 
وااللتزام   املجتمع  ���ش��رائ��ح  لكافة 
باأهمية دورنا  التوعوي وتكامله مع 
الدور الرقابي لتحقيق اال�شتدامة 

الزراعية و�شامة  الغذاء.
واأ���ش��ار ال��دك��ت��ور احل��م��ادي اإىل اأن 
التوعوية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����ش��ط��ة 
العام  خ��ال  الهيئة  نفذتها  ال��ت��ي 

بتعزيز  ال��ت��زام��ن��ا  ت���وؤك���د  امل��ا���ش��ي 
امل����ع����رف����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وت���ع���ري���ف 
وواجبات  مبهام  العاقة  اأ�شحاب 
باالإ�شافة  الهيئة،  عمل  وتطورات 
الغذائية  املمار�شات  ت�شحيح  اإىل 
مع  ال�شليم  وال��ت��ع��ام��ل  اخل��اط��ئ��ة، 
ال��غ��ذاء وت��داول��ه يف ك��اف��ة مراحل 
اإمياناً  وذل��ك  الغذائية.  ال�شل�شلة 
م��ن��ا ب��اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة مع 
وتاأكيد  وال�������ش���رك���اء  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الزراعة  ا�شتدامة قطاع  دورهم يف 

وتعزيز ال�شامة الغذائية.
من  ع�����دداً   2019 ال���ع���ام  و���ش��ه��د 
امل�������ش���ارك���ات امل���ت���م���ي���زة ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف 
والفعاليات  واملعار�س  املهرجانات 

اإقامة   اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة، 
ع��دد م��ن امل��ح��ا���ش��رات يف جمال�س 
اأبوظبي  يف   ال�����ش��ك��ن��ي��ة  االأح����ي����اء 
تناولت  الظفرة،  ومنطقة  والعني 
تخت�س  م����ت����ن����وع����ة  م����وا�����ش����ي����ع 
وتنمية  ال���زراع���ي���ة  ب��اال���ش��ت��دام��ة 
قطاع الرثوة احليوانية اإىل جانب 
اأ�شا�شيات ال�شامة الغذائية، حيث 
رواد  تعريف  على  الهيئة  حر�شت 
واملهام  ب��اخل��دم��ات  املجال�س  ه��ذه 
التي تقوم بتنفيذها. كما ت�شمنت 
ميدانية  زي��ارات  كذلك  الفعاليات 
نظمتها الهيئة لطلبة املدار�س اإىل 
بع�س املن�شاآت الغذائية يف االإمارة، 
وت�����وزي�����ع ال���ن�������ش���رات االإر�����ش����ادي����ة 
وال���ت���وع���وي���ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
اإىل جانب جمموعة من  املدار�س، 
نفذتها  التي  التوعوية  االأن�شطة 
امليدانية  ال���زي���ارات  خ��ال  الهيئة 
للطلبة ملحطات االأبحاث الزراعية 

التابعة لها.
ال��ف��ع��ال��ي��ات �شمن  وت���ن���درج ه����ذه 
ن�شر  اإىل  ال��رام��ي��ة  الهيئة  خطط 
ثقافة الزراعة امل�شتدامة و�شامة 
وموؤ�ش�شات  اأف�������راد  ب���ني  ال����غ����ذاء 
منظومة  وتعزيز  املحلي  املجتمع 
بالدولة  و�شامة  الغذائي  االأم��ن 
ال����غ����ذاء  واحل���ف���اظ ع��ل��ى �شامة 

امل�شتهلك.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ركيزة  تعد  االإم���ارات كما  دول��ة  واأ�شلوب حياة يف  اال�شتدامة منهاج عمل  اأن 

لتحقيق الرخاء يف املجتمعات.
جاء ذلك خال اجلولة التي قام بها �شموه يف معر�س القمة العاملية لطاقة 
ت�شتمر  ال��ذي   2020 لا�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  فعاليات  اأح��د  امل�شتقبل 

اأعماله حتى 18 يناير اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
واأ�شار �شموه اإىل اأن اأ�شبوع اأبوظبي لا�شتدامة يعك�س املكانة الرائدة لدولة 
االإم��ارات على �شعيد دعم اجلهود العاملية لتبنى نهج اال�شتدامة واملبادرات 
ياأتي  كما  املجتمعات  يف  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  يف  ت�شهم  التي  املتنوعة 

انعقاده �شنويا تكري�شا لنهج الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
التقدم يف  لتحقيق  اال�شتدامة منهج عمل  تبنى  ال��ذي   - ث��راه  اهلل  - طيب 

جميع املجاالت.
لل�شباب  ال��ذي ي�شكل من�شة ملهمة  العاملي  اأهمية هذا احل��دث  واأك��د �شموه 

واأجيال امل�شتقبل تطلعهم على م�شتقبل هذا القطاع احليوي والهام.
وزارة  بزيارة جناح  نهيان جولته  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وا�شتهل 
التغري املناخي والبيئة حيث كان يف ا�شتقباله معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 

الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة .
املناخي  التغري  وزارة  تنظمه  كليك�س” ال��ذي  “ملتقى  من�شة  �شموه  وتفقد 
اال�شتدامة  وي�شتعر�س مامح م�شتقبل  التوايل  الثالث على  للعام  والبيئة 

يف جماالت الزراعة والف�شاء والطاقة والتنقل.

حيث  املن�شة  ت�شمها  التي  االبتكارية  امل�شاريع  من  عدد  على  �شموه  واطلع 
خا�شة  ا�شطناعية  اأقمارا  تت�شمن  ابتكاريا  م�شروعا   42 لزوارها  تعر�س 
و�شبكات  الهيدروجني  وق��ود  وخايا  املوؤمتتة  الزراعة  يف  واأف��ك��ارا  بالطق�س 

ال�شحن ال�شريع للمركبات الكهربائية.
عقب ذلك توجه �شموه اإىل جناح هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” حيث اطلع 
من القائمني على اجلناح على م�شتجدات م�شروع جممع حممد بن را�شد 
اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية االأكرب على م�شتوى العامل والذي ت�شل طاقته 

االإنتاجية بحلول عام 2030 اإىل نحو 5000 ميجاواط.
وعرج �شموه على جناح “اإك�شبو 2020 دبي” وتعرف على دور املعر�س العاملي 
يف تعزيز الوعي باال�شتدامة واأهمية تبني حلول الطاقة املتجددة حيث يعد 
هذا اجلناح من�شة موفرة للطاقة و�شديقة للبيئة �شيتم ا�شتخدامها واإعادة 

تدويرها بالكامل عقب نهاية احلدث.
زيارته  نهاية  يف  �شموه  مع  جماعية  �شورة  اجلناح  على  القائمني  والتقط 

للجناح.
�شركة  بزيارة جناح  نهيان جولته  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  واختتم 
لا�شتثمار”  “مبادلة  �شركات  اإح��دى  “م�شدر”  امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي 
حيث توقف �شموه اأمام املج�شم املعرو�س يف اجلناح مل�شاريع الطاقة املتجددة 
التي  امل�شاريع  اأب���رز  ع��ن  عليه  القائمني  م��ن  �شرح  اإىل  وا�شتمع   .. لل�شركة 
يف  املتجددة  الطاقة  حلول  ن�شر  يف  وت�شهم  دول  عدة  تنفذها “م�شدر” يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
رافق �شموه خال اجلولة �شعادة خليفة �شاهني املرر م�شاعد وزير اخلارجية 

والتعاون الدويل لل�شوؤون ال�شيا�شية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شاف نادي املرا�شلني االأجانب يف االإمارات اإطاق موؤ�شر االإرهاب العاملي - ملنطقة 
ال�شرق االأو�شط 2019، الذي ي�شدره معهد االقت�شاد وال�شام، حيث قدم �شريغي 
�شرتوبانت�س مدير املعهد يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا واأوروبا النتائج الرئي�شة 
للموؤ�شر. وي�شنف املوؤ�شر الذي ي�شدر لل�شنة ال�شابعة على التوايل 163 دولة، وفقا 
االإرهابية والوفيات  االأخ��ذ يف االعتبار عدد احل��وادث  الن�شبي لاإرهاب، مع  للتاأثري 
وقد  باملمتلكات.  حلقت  التي  ل��اأ���ش��رار  االإجمالية  والقيمة  االإره���اب  ع��ن  الناجمة 
�شمل التقرير هذا العام ثاث دول عربية، هي العراق و�شوريا واليمن �شمن الدول 
الع�شر االأكرث تاأثرا باالإرهاب. وعر�س �شرتوبانت�س نتائج املوؤ�شر فيما يخ�س ال�شورة 
احلوادث  الناجتة عن  الوفيات  عدد  انخفا�شا يف  �شهدت  اأنها  مبينا  االأو�شع،  العاملية 
قد ح�شنت  دول��ة   98 اأن  اإىل  2018، م�شريا  بعام  %15 مقارنة  بن�شبة  االإرهابية 

ترتيبها، مقارنة باأربعني دولة اأخرى ت�شهد تدهورا. كما عر�س مدير معهد االقت�شاد 
وال�شام اخلطوط العري�شة الجتاهات االإرهاب العاملي على املدى الطويل، موؤكدا اأن 
عدد الوفيات ب�شبب احلوادث االإرهابية انخف�س بن�شبة %52 مقارنة بالفرتة ذاتها 
من عام 2014، والتي �شهدت ذروة ن�شاط “داع�س” و”بوكو حرام”، اإال اأن احلوادث 
اليمينية املتطرفة يف الغرب قد ارتفعت بن�شبة %320، م�شريا اإىل اأن االأيديولوجية 
عدد  الفعالية  يف  �شارك  االإرهابي.  الدافع  ن�شبة  الرتفاع  دافعة  قوة  متثل  ال�شيا�شية 
من االإعاميني الدوليني واملحليني واالأكادمييني وامل�شوؤولني احلكوميني. يذكر اأن 
نادي املرا�شلني االأجانب مت افتتاحه يف وقت �شابق من هذا العام، وهو مركز اجتماعي 
الفكري  للحوار  منا�شبة  بيئة  خلق  اإىل  ويهدف  ال��دول��ة،  يف  لاإعاميني  واإع��ام��ي 
وت�شمل  ال��دول��ة،  يف  االإعامية  لاأن�شطة  مهما  راف��دا  ميثل  واأن  الثقايف،  والتبادل 
ال�شمعية والب�شرية، وغرفة  النادي غرفة موؤمترات مزودة باأحدث االأجهزة  مرافق 

ترجمة وقاعات اجتماعات و�شالة عامة ووحدات مكتبية.

•• اأبوظبي -وام:

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
الداخلية ام�س مبكتبه يف  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
�شربي  اجل��زائ��ري  اخلارجية  ال�شوؤون  بوزير  ال���وزارة، 

بوقدوم.
البلدين يف  التعاون بني  اللقاء بحث تعزيز  ومت خال 

التعاون  تدعيم  و�ُشبل  وال�شرطية،  االأم��ن��ي��ة  امل��ج��االت 
القائم بني البلدين ال�شقيقني.

الري�شي  نا�شر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  ال��ل��ق��اء،  ح�شر 
مفت�س عام وزارة الداخلية ، والعميد حممد حميد دملوج 
الظاهري االأمني العام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
ال�شباط ومرافقي  الداخلية، وع��دد من  ال��وزراء وزي��ر 

الوزير ال�شيف.

نادي املرا�س�لن الأجانب ي�ست�سيف اإطالق موؤ�سر الإرهاب العاملي يف ال�سرق الأ��سط

�سيف بن زايد يلتقي �زير ال�سوؤ�ن 
اخلارجية اجلزائري

عبداهلل بن زايد: ال�ستدامة منهاج عمل �اأ�سلوب حياة

حمدان بن را�سد يعزي ال�سلطان هيثم 
بن طارق بوفاة قابو�ش بن �سعيد

•• دبي-وام: 

حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بعث 
دبي وزير املالية برقية تعزية اإىل �شاحب اجلالة ال�شلطان 
وفاة  يف  ال�شقيقة  عمان  �شلطان  �شعيد  اآل  ط��ارق  ب��ن  هيثم 
املغفور له ال�شلطان قابو�س بن �شعيد طيب اهلل ثراه.. راجيا 
من املوىل عز وجل اأن يتغمد الراحل الكبري بوا�شع رحمته 

ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته.

•• دبي-وام:

اأكدت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تطبيق 
م��ع��اي��ري ج���دي���دة الإق����ام����ات ع���م���ال اخلدمة 
امل�شاعدة على االأ�شر املقيمة يف الدولة ومدتها 
التنفيذية  ل��ائ��ح��ة  تطبيقا  وذل���ك  ع��ام��ني 

للقانون وال�شادرة عن جمل�س الوزراء.
امل����وارد  واأو����ش���ح خ��ل��ي��ل خ����وري وك��ي��ل وزارة 
العمالة  ل�شوؤون  امل�شاعد  والتوطني  الب�شرية 
حددتها  التي  اجلديدة  املعايري  اأن  امل�شاعدة 
ال��ائ��ح��ة ج����اءت ب��ن��اء ع��ل��ى درا����ش���ات اأخ���ذت 
الدولة  املعي�شية يف  باالعتبار تكاليف احلياة 
وربطها مب�شتوى الراتب الذي ي�شتطيع من 
الدولة  يف  املقيمة  االأ���ش��رة  اأو  ال��ف��رد  خ��ال��ه 
على  وال��ق��درة  االأ�شا�شية  االحتياجات  تلبية 
القانونية  واحل���ق���وق  ب��االل��ت��زام��ات  االإي���ف���اء 
ل��ل��ع��ام��ل امل�����ش��اع��د مب���ا يف ذل���ك ت��وف��ري بيئة 

العمل الائقة والرعاية ال�شحية املنا�شبة.
واأ�شار خوري اإىل اأنه يف �شوء هذه الدرا�شات 
عمال  ل��ق��ان��ون  التنفيذية  ال��ائ��ح��ة  ح���ددت 
اخل��دم��ة امل�����ش��اع��دة دخ���ا ���ش��ه��ري��ا ل��ل��ف��رد اأو 
االأ���ش��رة م��ق��داره 25 األ���ف دره���م ف��اأك��رث مبا 

يف ذلك رواتب جميع العاملني باالأ�شرة واية 
ال�شكن وغ���ريه وذل���ك ك�شرط  ك��ب��دل  ب���دالت 
على  امل�شاعد  العامل  اإقامة  تكون  ان  لقبول 

االأ�شر املقيمة يف الدولة.
ولفت اإىل اأن الائحة راعت احلاالت ال�شحية 
الثابتة ب�شهادات طبية معتمدة والتي تتطلب 
واالهتمام  ل��رع��اي��ت��ه��ا  م�شاعد  ع��ام��ل  وج���ود 
منا�شب  دخل  وجود  �شريطة  وذلك  ب�شوؤونها 
األف درهم   15 اأو الفرد ال يقل عن  لاأ�شرة 

�شهريا.
الب�شرية والتوطني  امل��وارد  واأك��د وكيل وزارة 
مراكز  اأن  امل�شاعدة  العمالة  ل�شوؤون  امل�شاعد 
اخلدمة تدبري توفر لاأ�شر الذين ال تنطبق 
اآخرين  بديلني  اإليها  امل�شار  املعايري  عليهم 
ت�شمنان  باقتني  مبوجب  العمالة  لت�شغيل 
كفاءة العامل وتلبيان احتياجات هذه االأ�شر 
االأوىل  الباقة  توفر  حيث  منخف�شة  وبكلف 
اخلدمة  م��رك��ز  على  م�شجل  م�شاعد  ع��ام��ل 
ي�شمح  تعاقدية ال  لفرتة  للعمل  تدبري”   “
مقيم  م�شاعد  كعامل  العامل  بانتقال  فيها 
على اإقامة �شاحب العمل بينما توفر الباقة 
مركز  على  م�شجل  م�شاعد  ع��ام��ل  االأخ����رى 

 – “ �شاعة  بنظام  “تدبري” للعمل  اخلدمة 
يومي – اأ�شبوعي ».

ي�شار اإىل اأن الائحة التنفيذية لقانون عمال 
اخلدمة امل�شاعدة ن�شت على مد فرتة �شمان 
العامل امل�شاعد ملدة عامني حيث تلزم الوزارة 
لها  املرخ�س  املكاتب  الائحة  ه��ذه  مبوجب 
اأو  امل�����ش��اع��دة  ال��ع��م��ال��ة  ال���ش��ت��ق��دام  بالتو�شط 
اخلدمة  مراكز  اأكانت  �شواء  موؤقتا  ت�شغيلها 
املكاتب االأخ��رى التي ال حتمل  “تدبري” اأو 
اال�شتقدام  تكاليف  كامل  برد  تدبري  عامة 
للمدة  وف��ق��ا  ال��ع��م��ل  ل�شاحب  منها  ج���زء  اأو 

الزمنية املتبقية من عقد العمل.
ل�شاحب  اال�شتقدام  تكاليف  كامل  رد  ويكون 
اآخ����ر وف��ق��ا لرغبة  ت��وف��ري ع��ام��ل  اأو  ال��ع��م��ل 
اأرب����ع حاالت  االأخ����ري يف ح���ال وق���وع اأي م��ن 
خال االأا�شهر ال�شتة االأوىل من العقد وهي 
فرتة التجربة حيث ت�شمل هذه احلاالت ف�شخ 
العقد من طرف العامل دون �شبب م�شروع اأو 
اأوعدم  مقبول  �شبب  دون  من  للعمل  وتركه 
اللياقة ال�شحية للعامل وكذلك عدم قدرته 
املطلوب  بال�شكل  عمله  مب��ه��ام  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى 

واملتفق عليه«.

تكاليف  م���ب���ال���غ  م����ن  ج�����زء  رد  ي���ك���ون  ك���م���ا 
اال����ش���ت���ق���دام يف ح����ال وق�����وع ح��ال��ت��ني خال 
انتهاء  ت��اري��خ  وح��ت��ى  التجربة  بعد  م��ا  ف��رتة 
ت�شمل  حيث  عامني  مدته  تبلغ  ال��ذي  العقد 
احلالتني قيام العامل بف�شخ العقد بعد فرتة 
التجربة بدون �شبب م�شروع اأو قيامه برتك 
العمل بعد فرتة التجربة بدون �شبب مقبول 
ويتم احت�شاب هذه املبالغ وفقا للمدة املتبقية 
م���ن ال��ع��ق��د ب��االأ���ش��ه��ر م���ن اإج����م����ايل تكلفة 

اال�شتقدام.
وت��ع��ف��ي ال�����وزارة م��ك��ات��ب اال���ش��ت��ق��دام م��ن رد 
هو  االأخ���ري  ك��ان  اإذا  العمل  ل�شاحب  امل��ب��ال��غ 
ال���ذي ي��رغ��ب با�شتقدامه  ال��ع��ام��ل  م��ن ح��دد 
املعني منفذا  املكتب  وكان  باال�شم  ت�شغيله  اأو 

الإرادة �شاحب العمل يف هذا االختيار.
ت�شمل  امل�����ش��اع��دة  ال��ع��م��ال��ة  م��ه��ن  اأن  ي���ذك���ر 
م�شتخدما، وبحارا، وحار�شا، وراعيا، و�شاي�شا، 
منزل،  ومدبرة  وعاما  و�شقارا،  وم�شمرا، 
وب�شتانيا  وم��زارع��ا  اأط��ف��ال  ومربية  وطباخا 
خ��ا���ش��ا ومدر�شا  خ��ا���ش��ا ومم��ر���ش��ا  وم���درب���ا 
خ��ا���ش��ا وم��ن��دوب��ا خ��ا���ش��ا وم��ه��ن��د���ش��ا زراعيا 

خا�شا، و�شائقا خا�شا.

حمدان بن را�سد يهنىء ال�سلطان هيثم بن 
طارق مبنا�سبة توليه مقاليد احلكم يف عمان

•• دبي -وام:

دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  بعث 
وزير املالية برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلالة ال�شلطان هيثم 
توليه  مبنا�شبة  ال�شقيقة  ع��م��ان  �شلطان  �شعيد  اآل  ط���ارق  ب��ن 

مقاليد احلكم يف ال�شلطنة.
يف  وال�����ش��داد  النجاح  ط���ارق  ب��ن  هيثم  لل�شلطان  �شموه  ومت��ن��ى 
املجد  قمة  اإىل  بهما  وال��و���ش��ول  ال�شقيق  و�شعبه  ب��ل��ده  خ��دم��ة 

والتقدم واالإزدهار.

معايري جديدة لإقامة العامل امل�ساعد على الأ�سر املقيمة يف الد�لة

الزراعة �ال�سالمة الغذائية تنفذ 1794 �ساعة توعوية خالل العام املا�سي 2019

فقدت املدعوه / علياء احمد 
عبداجلواد ابراهيم ، م�شرية   
اجلن�شية - جواز �شفرها رقم 
من   )A23507499(
ي���ج���ده ع��ل��ي��ه ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل 
ال�����ش��ف��ارة امل�����ش��ري��ة او اأق���رب 

مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ج�������م�������ال ال���������دي���������ن حم���م���د 
بنغاد�س     ، ع��ب��دال�����ش��ب��ح��ان 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )BB0185938(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0557668305

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / جمال الدين 
اف���غ���ان�������ش���ت���ان     ، ع������زي������زي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0o626737( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0504035320

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ح��ق حممد 
باك�شتان     ، �شبحان  حممد 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )NG0151942( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0509411146

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
افغان�شتان     ، ك��ل  ثمر  زاده 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )O2154820( رق����م 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  االفغانية  ال�شفارة  اىل 

اقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
حممد  ر�شا   / املدعو  فقد 
باك�شتان     ، حم��م��د  دو���ش��ت 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من   )0156091( رق��م 
اىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
ال�����ش��ف��ارة ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة او 

اقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر

ا�شرف  ا���ش��ام  امل��دع��و /  فقد 

عبداملجيد حممد الفخراين ، 

م�شر   اجلن�شية - جواز �شفره 

رقم )A25578506( من 

يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0585729924

فقدان جواز �سفر

فقدت املدعوة / مرييل �شو 
افريقيا    ج��ن��وب   ، خ��م��ي�����س 
�شفرها  ج���واز   - اجلن�شية 
 )02910043A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0544222413

فقدان جواز �سفر
ال�شانا   / امل����دع����وة  ف���ق���دت 
بوروجو بن بوروجو جمجا 
اجلن�شية  ال����ه����ن����د     ، رام 
رق�����م  �����ش����ف����ره����ا  ج�����������واز   -
من   )L3874988(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0543077331

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  ب��ا���ش��رت 
العامة م�شاندة، وبلدية منطقة العني 
مياه  ت�شريف  م�شروع  اأع��م��ال  تنفيذ 
ال��ع��ني احلزمة  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ي��ول يف 
نحو  ت��ب��ل��غ  ب��ت��ك��ل��ف��ة  وذل������ك  االأوىل، 
تنفيذه  ويتم  درهم،  مليون   119.3
وتقنية  وهند�شية  فنية  مب��وا���ش��ف��ات 

عالية امل�شتوى.
وياأتي تنفيذ امل�شروع يف اإطار احلر�س 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  جت�شيد  على 
عالية  حت���ت���ي���ة  ب���ن���ي���ة  ت����وف����ري  ن���ح���و 
اجلودة تلبي حاجات الفرد واملجتمع، 
العاملية،  املعايري  اأف�شل  مع  وتتما�شى 
احلياة  مب�شتوى  االرت��ق��اء  وت�شتهدف 
اإىل جانب  املتوفرة،  وج��ودة اخلدمات 
اإر����ش���اء ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي تدعم 
توطيد  يف  وت�شهم  املحلي،  االقت�شاد 
واإ�شعاد  امل�����ش��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأرك�����ان 

املجتمع ورفاهيته.
واأ�شارت �شركة م�شاندة اإىل اأن م�شروع 
العني  منطقة  يف  ال�����ش��ي��ول  ت�����ش��ري��ف 
ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة اإجن�����ازه ح��ال��ي��ا 17%، 

اأن����ه ي�����ش��ت��ه��دف احل���د من  الف��ت��ة اإىل 
العني  اأودي����ة  يف  الفي�شانات  اأخ��ط��ار 
العني  مب��دي��ن��ة  وال��ط��وي��ة  وال�شليمي 
والبالغ طولها االإجمايل نحو 79.4 

كيلومرت.
مياه  اح����ت����واء  يف  امل�������ش���روع  وي�����ش��ه��م 
االأ����ش���رار  ودرء  وال�����ش��ي��ول  االأم����ط����ار 
ت��ن��ج��م عنها،  ق����د  ال���ت���ي  واالأخ�����ط�����ار 
العمراين  النمو  م��واك��ب��ة  ج��ان��ب  اإىل 
امل�شتمر، وتو�شيع نطاق خدمات �شبكة 
ت�شريف مياه ال�شيول، واأي�شا ا�شتثمار 

املوارد املائية ب�شكل منهجي و�شليم.
ي��ت�����ش��م��ن نطاق  ال�����ش��رك��ة  واأ����ش���اف���ت 
اأعمال امل�شروع تنظيف وت�شوية قيعان 
ال�شكل  اإىل  واإعادتها  الثاثة  االأودي��ة 
ب���غ���ر����س ت���وف���ري جمرى  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
م��ن��ت��ظ��م ل��ل��م��ي��اه ب����دون ا���ش��ط��راب اأو 
القيام  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ح����اد،  ج��ري��ان 
احلماية  حل��واج��ز  ال�شيانة  ب��اأع��م��ال 
ال�����ش��خ��ري��ة اخل���ر����ش���ان���ي���ة، واإ����ش���اح 
اجل�شور  اأط���������راف  ع���ل���ى  االأ�������ش������رار 
املنخف�شة  املائية  وامل��م��رات  وال�شدود 

ح�����ش��ب احل���اج���ة، ف�����ش��ا ع���ن حماية 
وفق  التحتية  البنية  خ��دم��ات  ون��ق��ل 

متطلبات دوائر اخلدمات.
من  العديد  م��ع  “م�شاندة”  ون�شقت 
ال��ه��ي��ئ��ات وال�������ش���رك���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
اأعمال  �شري  ت�شهيل  ب��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي 
واحل�شول  ال�شبل  اأرق��ى  وفق  امل�شروع 
مل�شارات  ال����ازم����ة  امل����واف����ق����ات  ع���ل���ى 
يف  التحتية  البنية  خ��دم��ات  خ��ط��وط 
متابعة  امل�������ش���روع  ���ش��ه��د  اإذ  امل�������ش���روع، 
احلكومية  ال���دوائ���ر  ق��ب��ل  م��ن  حثيثة 

املبا�شر،  ال����ت����ع����اون  ل���ت���ع���زي���ز  ك����اف����ة 
ال�شرورية  املوافقات  اإ�شدار  وت�شريع 
ال����ازم����ة م���ن جميع  واالع����ت����م����ادات 

االأطراف.
خال  التام  التزامها  ال�شركة  واأك��دت 
اال�شتدامة  مبتطلبات  امل�شروع  تنفيذ 
العاملية  املعايري  الأعلى  وفقا  البيئية 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خ��ال  م��ن 
الطبيعية  امل���������وارد  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
ا�شتهاك  وتخفي�س  البيئة  وحماية 
اإىل احل��ر���س على  ال��ط��اق��ة، م�����ش��رية 
مراقبة عمليات اجلودة اأثناء التنفيذ، 
مطابقة  م���واد  ا���ش��ت��ع��م��ال  ج��ان��ب  اإىل 
الدولية  للمعايري  وفقا  للموا�شفات 

يف اال�شتدامة البيئية.
وا�����ش����ت����م����ل امل�����������ش�����روع ع����ل����ى ال���ق���ي���ام 
ودرا�شات  وت�شميم  م�شاحة  ب��اأع��م��ال 
تطبيق  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  متخ�ش�شة، 
الدقيقة  واملراجعة  القيمية  الهند�شة 
ال�شابقة  املرحلة  يف  املكتملة  للدرا�شة 
الت�شاميم  امل�شروع ومن ثم عمل  من 
املطلوبة  ل����اأع����م����ال  ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة 

لاأودية.
بدرا�شة  العني  منطقة  بلدية  وب���داأت 

خطر الفي�شانات وال�شيول يف مدينة 
م�شروع  خ�����ال  م����ن  وذل�������ك  ال����ع����ني 
ت�شريف مياه ال�شيول مبدينة العني ، 
ويعد هذا امل�شروع من امل�شاريع الهامة 
والفريدة من نوعها والتي تهدف اإىل 
و�شعتها  التحتية  البنية  حالة  تقييم 
وحتديد كمية مياه الفي�شانات و العمل 
اأخطار  ل��درا���ش��ة  رئي�شية  خ��ط��ة  ع��ل��ى 
الفي�شانات يف اأودية العني وال�شليمي 
ال���ع���ني وحتديد  وال���ط���وي���ة مب��دي��ن��ة 
من  حلمايتها  االأول��وي��ة  ذات  املناطق 
الفي�شانات وتفا�شيل خياراتها  خطر 
واإن���������ش����اء من������اذج حم����اك����اة ل��ل��ن��ظ��م /
والهيدرولوجية/  ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة 

بيانات  ق��اع��دة  وتطوير  امل��ي��اه  مل�شادر 
لنظم املعلومات اجلغرافية، باالإ�شافة 
للحلول  تنفيذية  ب��رام��ج  و���ش��ع  اإىل 
ب��ل��دي��ة منطقة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة. وق���ام���ت 
 3 ال��ع��ني بالعمل ع��ل��ى امل�����ش��روع ع��رب 
املعلومات  جمع  ه��ي  رئي�شية  م��راح��ل 
اخلا�شة  واالإح���������ش����اءات  وال���ب���ي���ان���ات 
ب��االأم��ط��ار وال��ودي��ان وال�����ش��دود وعمل 
ت�شمل  وال��ت��ي  الطبوغرافية  امل�شاحة 
االأمطار  م��ي��اه  �شقوط  م��ع��دل  درا���ش��ة 
وم��واق��ع ال��ودي��ان وال�����ش��دود، واملرحلة 
قاعدة  ا���ش��ت��ح��داث  ت�شمنت  ال��ث��ان��ي��ة 
وا�شتحداث  اجل���غ���راف���ي���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
من����وذج ه��ي��درول��ي��ك��ي ل��درا���ش��ة حركة 

الثالثة  امل��رح��ل��ة  ويف  االأم���ط���ار،  م��ي��اه 
مت و�شع احللول الهند�شية والربامج 
الفي�شانات  م��ي��اه  ملراقبة  التنفيذية 
وال����ت����ي ت�����ش��م��ل اإج���������راء ال����درا�����ش����ات 
اأف�شل  واخ��ت��ي��ار  لتحليل  الهند�شية 
املمتلكات  حلماية  املو�شوعة  احللول 
وت���ط���وي���ر فكرة  وال���ع���ام���ة  اخل���ا����ش���ة 
ا���ش��ت��خ��دام االأرا�����ش����ي امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
ال�شيول  خ��ط��ر  ع���ن  ب��ع��ي��دة  م��ن��اط��ق 
والفي�شانات والعمل على و�شع برامج 
والوديان  لل�شدود  ال��ازم��ة  ال�شيانة 
يف  �شي�شهم  مما  وامل�شتقبلية،  احلالية 
امل�شاركة البناءة للخطة اال�شرتاتيجية 

احل�شرية ملدينة العني.

•• دبي -وام:

خلفان  ب���ن���ت  ع����ه����ود  م����ع����ايل  اأك��������دت 
وجودة  لل�شعادة  دول��ة  وزي��رة  الرومي 
احلياة مدير عام مكتب رئا�شة جمل�س 
الوزراء حر�س حكومة دولة االإمارات 
امل�شرعات  م��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ع��م��ي��م  ع���ل���ى 
منظومة  يف  وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة 
جت�شيداً  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل���ه���ات  ع��م��ل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل ، برفع م�شتويات 
اجلاهزية واال�شتعداد للخم�شني عاماً 
وت�شريع  ال��دول��ة،  م�شرية  من  املقبلة 
العمل  جم�����االت  يف  االإجن�������از  وت�����رية 

احلكومي كافة.
جاء ذلك، لدى تكرمي عهود الرومي 
دبلوم  م��ن  االأوىل  ال��دف��ع��ة  منت�شبي 
امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة، ح��ي��ث اأك����دت 
اأهمية تعميم جتاربهم لتعزيز العمل 
امل�شاريع  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت  احل���ك���وم���ي، 
التي ط��ّوروه��ا خ��ال ف��رتة تدريبهم، 
ال���ذي نظم  امل�����ش��اري��ع  �شمن م��ع��ر���س 
مب��ق��ر امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة يف دبي، 
ال���ت���ي طورها  ب��امل�����ش��اري��ع  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
مع  بالتعاون  للربنامج  منت�شباً   38
م���ن فرق  م���وظ���ف   200 م���ن  اأك�����رث 
امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة، لتمثل  ع��م��ل 
حلوال مبتكرة للتحديات التي تواجه 
اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية 

تتبنى منهجية ال�100 يوم.
برنامج  اإن  ال����روم����ي  ع���ه���ود  وق���ال���ت 
دب��ل��وم امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة يرتجم 
اأه������داف ح��ك��وم��ة دول����ة االإم��������ارات يف 
يف  امل�����ش��رع��ات  ت��ب��ن��ي منهجية  ت��ع��زي��ز 
اجلهات احلكومية، مبا ي�شهم يف رفع 
كفاءة العمل وت�شهيل حياة املتعاملني 
وت����ع����زي����ز جت����رب����ة ح�������ش���ول���ه���م على 
ي��ع��زز ج���ودة حياتهم،  اخل���دم���ات مب��ا 
ت�����ش��م��ي��م ح���ل���ول مبتكرة  م���ن خ����ال 
نتائج  ت�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
ق�شرية،  زم��ن��ي��ة  ف����رتة  يف  م��ل��م��و���ش��ة 
احلكومية  امل�شرعات  اأن  اإىل  م�شرية 
االإجنازات  لتحقيق  مهمة  اآلية  متثل 
خ�����ال فرتة  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل  يف 
اأنها عن�شر داعم  اإ�شافة اإىل  ق�شرية، 
واأ�شا�شي يف جهود ومبادرات اال�شتعداد 

للخم�شني عاما املقبلة.
واأ�شادت وزيرة الدولة لل�شعادة وجودة 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب��ج��ه��ود  احل���ي���اة 
ودورها املحوري يف دعم برنامج دبلوم 
على  وحر�شها  احلكومية،  امل�شرعات 
العمل  بيئة  يف  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  تر�شيخ 
وتطبيق  االأه�����داف  حتقيق  لت�شريع 
التكامل  وتعزيز  للتحديات  احل��ل��ول 
امل�شروعات  ع��ل��ى  واأث���ن���ت  احل��ك��وم��ي، 

املنت�شبون،  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
اأنف�شهم  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���م 
واكت�شاب املهارات التي توؤهلهم لقيادة 
اآليات  وحت���دي���ث  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ات 
اخلدمات  وحت�����ش��ني  ال��ع��م��ل  ومن�����اذج 

املقدمة يف جهاتهم.
الدكتور  ���ش��ع��ادة   .. ال��ت��ك��رمي  ح�����ش��ر 
حممد را�شد اأحمد الهاملي اأمني عام 
اأبوظبي،  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
وكيل  الفا�شي  بالهول  و�شعادة خالد 
ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
مدير  املن�شوري  عبيد  حمد  و�شعادة 
ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
االت�����ش��االت، و���ش��ع��ادة اإب��راه��ي��م عبيد 
التاأمني،  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي 
مدير  اخل��وري  حممد  اأحمد  و�شعادة 
للموا�شات  االحت���ادي���ة  الهيئة  ع���ام 
الربية والبحرية، و�شعادة اللواء ركن 
طّيار عبد اهلل ال�شيد حممد الها�شمي 
وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد للخدمات 
�شعادة  التكرمي  ح�شر  كما  امل�شاندة. 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر عام 
دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان، 
اأح��م��د اخلاطري  امل�����ش��ت�����ش��ار  و���ش��ع��ادة 
رئ��ي�����س دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخليمة، 
و���ش��ع��ادة ع��م��ر ب��ن غ��ال��ب ن��ائ��ب مدير 
املدين،  للطريان  العامة  الهيئة  ع��ام 
كلية  عميد  املرزوقي  اأحمد  والدكتور 
االإمارات،  جامعة  يف  العليا  الدرا�شات 
والقا�شي داوود اإبراهيم اأبو ال�شوارب 
رئي�س  املا  و�شادق  العدل،  وزارة  من 
ال�����ش��وؤون االإداري����ة وامل��ال��ي��ة يف جامعة 

زايد.
املدير  الها�شمي م�شاعد  واأكدت هدى 
ال���ع���ام ل��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واالب���ت���ك���ار يف 
بوزارة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب 
اأن  وامل�شتقبل،  ال��وزراء  �شوؤون جمل�س 
برنامج الدبلوم ميثل اأداة لتعزيز وعي 
اجلهات باأهمية منهجية امل�شرعات يف 
مهارات  وت��ن��م��ي��ة  احل��ك��وم��ي،  ال��ع��م��ل 
اآلية  وتبني  التخطيط  يف  امل��وظ��ف��ني 
تطوير  يف  وتوظيفها  امل�شرعات  عمل 
القدرات وتعزيز التكامل بني اجلهات 

�شريعة  ن��ت��ائ��ج  ي�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق  مب���ا 
ترتقي مب�شتوى العمل احلكومي.

ال�شوء  ���ش��ل��ط  امل���ع���ر����س  اإن  وق���ال���ت 
املنت�شبون  طّورها  التي  امل�شاريع  على 
واأ�شهم  احلكومية،  امل�شرعات  لدبلوم 
التي مت  باالأفكار  تعريف احل�شور  يف 
التحديات  تطبيقها ملواجهة عدد من 
يعمل  ال���ت���ي  اجل���ه���ات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
خال  م��ن  ال��دب��ل��وم،  منت�شبو  ل��دي��ه��ا 
تبني مفاهيم مرنة ومبتكرة �شاهم يف 
تطبيقها اأكرث من 200 موظف من 

جهات عمل املنت�شبني.
امل�شرعات  دب����ل����وم  م��ن��ت�����ش��ب��و  ورك�������ز 
احلكومية يف م�شاريعهم على م�شارين 
رئي�شيني، هما: زيادة التوعية مببادرة 
حلول  وتطوير  احلكومية،  امل�شرعات 
لتحديات اجلهات التي يعملون لديها 
ملمو�شة،  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  وت�����ش��ري��ع 
املتعاملني  ع���ل���ى  اإي����ج����اب����اً  ت��ن��ع��ك�����س 

واالأفراد واملجتمع.
من  االأوىل  ال��دف��ع��ة  ف����رق  وع��ر���ش��ت 
دبلوم امل�شرعات احلكومية م�شروعات 
4 فئات، �شملت حلواًل  متميزة �شمن 
ه����ادف����ة ل��ت��ح�����ش��ني اخل����دم����ات ورف����ع 
ك��ف��اءة العمل احل��ك��وم��ي، ودع���م ملف 
من  املختلفة،  القطاعات  يف  التوطني 
خ���ال ب��ن��اء ال���ق���درات وت��ط��وي��ر بيئة 
املتعاملني  ح��ي��اة  وت�شهيل  االأع���م���ال، 
ومتكينهم من جتارب خدمات ترتقي 
الربنامج  يف  و�شارك  حياتهم.  بجودة 
هي:  ج��ه��ة،   18 م���ن  م��ن��ت�����ش��ب��اً   38
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارات 
التحتية،  البنية  وت��ط��وي��ر  وال���دف���اع، 
والعدل،  والتوطني،  الب�شرية  وامل��وارد 
الهيئة االحتادية للموا�شات الربية 
للرقابة  االحتادية  الهيئة  والبحرية، 
للرتكيبة  االحت��ادي  املجل�س  النووية، 
الهيئة  ال���ت���اأم���ني،  ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ك��ان��ي��ة، 
االت�شاالت،  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة 
الهيئة  ال�شيخ زايد لاإ�شكان،  برنامج 
املجل�س  امل������دين،  ل���ل���ط���ريان  ال���ع���ام���ة 
املجل�س  اأب��وظ��ب��ي،  الإم����ارة  التنفيذي 
دائرة  القيوين،  اأم  الإم���ارة  التنفيذي 

عجمان،  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال���ب���ل���دي���ة 
جامعة زايد، جامعة االإمارات، وكليات 
التقنية العليا. ويف �شياق بناء وتعزيز 
القدرات الوطنية يف املجاالت العلمية 
الدبلوم  منت�شبو  عمل  والهند�شية، 
على تطوير حلول لرفع عدد الطلبات 
بربامج  ل���ال���ت���ح���اق  االإل����ك����رتون����ي����ة 
العلوم  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  امل��اج�����ش��ت��ري 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا جامعة  ال���ت���ي  وال��ه��ن��د���ش��ة 
للف�شل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
اإىل   2020 ل��ع��ام  ال��ث��اين  ال��درا���ش��ي 
.136% ن�شبتها  بزيادة  986 طلباً 
الوطنية  ال����ك����وادر  مت��ك��ني  وب���ه���دف 
اخلدمات،  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��ا  وت�����ش��ه��ي��ل 
تقليل  حت�����دي  يف  امل���ن���ت�������ش���ب���ون  رك�����ز 
املوارد  لتوفري خدمات  ال��ازم  الوقت 
الب�شرية يف كليات التقنية العليا على 
عدد من اخلدمات اأهمها: التوظيف، 
وال����ت����دري����ب، وال������روات������ب، واإ�����ش����دار 
ال�������ش���ه���ادات، م���ن خ���ال ت��ط��وي��ر 32 
خدمة اأ�شا�شية، واقرتاح تبني اإجراءات 
اخلدمات،  اإجن�����از  لت�شهيل  ج���دي���دة 
وتقليل املدة الزمنية للح�شول عليها 
دبلوم  بن�شبة %50. كما عملت فرق 
جهودها  �شمن  احلكومية  امل�شرعات 
ل��ت��ط��وي��ر ح��ل��ول ه��ادف��ة ل��دع��م جهود 
للقطاع  الوطنية  الكفاءات  ا�شتقطاب 
ت�شريع  حت������دي  ع���ل���ى  االأك�������ادمي�������ي، 
امل�����وارد  اإدارة  يف  ال��ت��ع��ي��ني  اإج��������راءات 
خال  م��ن  زاي���د،  جامعة  يف  الب�شرية 
التعيني  اإج����راءات  اإجن���از  تقليل وق��ت 
ع���دد  وت���خ���ف���ي�������س   ،85% ب��ن�����ش��ب��ة 
وا�شتحداث   ،60% بن�شبة  خطواتها 
للتعيني يف  خ��ا���س  اإل���ك���رتوين  ن��ظ��ام 
االإدارة واإن�شاء قاعدة بيانات للباحثني 
الدبلوم  منت�شبو  عمل  كما  عمل.  عن 
يف اإط�����ار ج��ه��ود ت��ع��زي��ز ال��ت��وط��ني يف 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ع��ل��ى زي�����ادة ن�شبة 
زايد يف هذا  توظيف خريجي جامعة 
 173% ب��ن�����ش��ب��ة  ال���ق���ط���اع احل���ي���وي 
خ�����ال ف�����رتة زم���ن���ي���ة ق�������ش���رية، عرب 
مقابات  �شملت  توظيف  اأي��ام  تنظيم 
عملية  وت�شهيل  للخريجني،  ف��وري��ة 

التوا�شل بينهم وبني �شركات القطاع 
اخلا�س، والقطاع �شبه احلكومي. ويف 
حياة  لت�شهيل  الهادفة  اجل��ه��ود  اإط���ار 
االأفراد ومتكني املتعاملني من جتربة 
خدمات فاعلة و�شريعة و�شهلة ترتقي 
اال�شتقرار  وحت��ق��ي��ق  احل��ي��اة،  ب��ج��ودة 
املنت�شبون  للمواطنني، متّكن  ال�شكني 
تخ�شي�س  ت�شريع  حت��دي  اإجن���از  م��ن 
م�شاكن املجموعة الثالثة من م�شروع 
حي ال�شيخ حممد بن زايد يف عجمان 
ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا ب��رن��ام��ج ال�����ش��ي��خ زايد 
ل��اإ���ش��ك��ان، ق��ب��ل 7 اأ���ش��ه��ر م��ن املوعد 
امل�شاكن بن�شبة  اإجناز  املقرر، ومبجرد 

.70%
لتعزيز  الهادفة  امل�شاريع  �شملت  كما 
ب��ن��اء القدرات  ال��ت��وط��ني ودع���م  م��ل��ف 
يف  احلياة  بجودة  واالرت��ق��اء  الوطنية 
بيئة العمل حتديات رئي�شية، ت�شمنت 
حتدي االرتقاء بجودة حياة املوظفني 
يف ق�شم العمليات يف الهيئة االحتادية 
للرقابة النووية، الذين ي�شمون نخبة 
من اخلربات االإماراتية املتميزة التي 
اأهم القطاعات احليوية يف  اأحد  تقود 
متكن  حيث  االإم�����ارات،  دول���ة  حكومة 
ف��ري��ق امل�����ش��رع��ات م��ن اع��ت��م��اد اإطاق 
لارتقاء  هادفة  جديدة  مبادرات   7
ب���ج���ودة احل���ي���اة يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل مبا 
ي�����ش��ه��م يف حت��ف��ي��ز امل���وظ���ف���ني ورف����ع 

م�شتويات االإنتاجية.
ب���رن���ام���ج دبلوم  ك��م��ا ع��م��ل م��ن��ت�����ش��ب��و 
م�شاريعهم  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��رع��ات 
املتعاملني  ح��ي��اة  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ال���ه���ادف���ة 
وحت�شني كفاءة العمل احلكومي على 
الازم  الوقت  تقليل  م�شروع  تطوير 
الإ�شدار الت�شاريح الهند�شية يف اإمارة 
اأم القيوين، من 10 اإىل 3 اأيام عمل، 
وتقلي�س عدد خطوات اخلدمة وعدد 
الزيارات يف رحلة املتعامل، مبا ميكنه 
م���ن احل�������ش���ول ع��ل��ى خ���دم���ات �شهلة 
اجل���ه���ود لدعم  اإط�����ار  و���ش��ري��ع��ة. ويف 
التوطني  م��ل��ف  ال���دول���ة يف  ت��وج��ه��ات 
وحتفيز املواطنني على التوجه للعمل 
املنت�شبون  عمل  اخل��ا���س،  القطاع  يف 

على حت�شني خدمات برنامج “اأب�شر” 
املميزة  وال����ع����رو�����س  ل���ل���خ�������ش���وم���ات 
القطاع  يف  ال���ع���ام���ل���ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
املوارد  وزارة  اأطلقته  ال���ذي  اخل��ا���س 
ال���ب�������ش���ري���ة وال����ت����وط����ني، م����ن خال 
ترويجياً  ع��ر���ش��اً   448 ا���ش��ت��ق��ط��اب 
وال�شياحة،  ال�����ش��ح��ة،  ق��ط��اع��ات  م���ن 

والتعليم، والتجزئة.
ت�شهيل  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��ب��ون  ع��م��ل  ك��م��ا 
احل�������ش���ول على  امل���ت���ع���ام���ل يف  رح���ل���ة 
ب������راءة ال���ذم���ة ل���ل���ح���وادث امل����روري����ة، 
عليها،  احل�������ش���ول  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ش��ري��ع 
رافقتك  “�شلمت  من�شة  خ���ال  م��ن 
ت�شرف  التي  االإلكرتونية  ال�شامة” 
التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  عليها 
تقارير  اإ����ش���دار  ت�شريع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
على  امل��روري��ة  للحوادث  الذمة  ب��راءة 
ال���ط���رق االحت����ادي����ة م���ن خ����ال ربط 
40 جهة حكومية و35 �شركة تاأمني، 
املراجعني  زي��ارات  اإلغاء  ي�شهم يف  مبا 
ل��ل��ج��ه��ات، وا���ش��ت��ح��داث اإج�����راء فوري 
الذمة،  ب���راءة  تقارير  على  للح�شول 
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اأ�شابيع.
امل�شرعات  دب��ل��وم  منت�شبو  متكن  كما 
هادفة  ح��ل��ول  تطوير  م��ن  احلكومية 
لبناء  احل���ك���وم���ة  ت���وج���ه���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
ال����ق����درات ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ا����ش���ت�������ش���راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل، م����ن خال 
ت�شكيل فريق متخ�ش�س يف ا�شت�شراف 
امل�شتقبل يف وزارة الدفاع، وعقد ور�س 
املوظفني  لتثقيف  وحما�شرات  عمل 
دوري���ة متخ�ش�شة،  ن�����ش��رات  واإ����ش���دار 
اأدوات  دل���ي���ل  اإ������ش�����دار  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

ا�شت�شراف امل�شتقبل.
وبهدف ت�شريع وترية العمل وت�شهيل 
احلكومية،  اجل�����ه�����ات  يف  االإجن����������از 
امل�شرعات  دب���ل���وم  ع��م��ل  ف����رق  رك�����زت 
من�شات  ا�شتحداث  فئة  يف  احلكومية 
وقت  خف�س  على  جديدة  اإلكرتونية 
الق�شائية  واالأوام����ر  االإن��اب��ات  تنفيذ 
اإط����اق  خ����ال  م���ن  ال���ع���دل  وزارة  يف 
م����وح����دة ت�شم  اإل���ك���رتون���ي���ة  م��ن�����ش��ة 

موؤ�ش�شة  و19  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   47
�شاعات  ت��وف��ري  يف  وت�شهم  ق�����ش��ائ��ي��ة، 
تخ�ش�شها  كانت  التي  وامل��وارد  العمل 
التنقات  لتنفيذ  احلكومية  اجلهات 
بينها، كما �شاهم يف تقليل زمن اإر�شال 
االإنابة اإىل دقيقة واحدة بداًل من 48 
تنفيذ  وقت  تقليل  اإىل  اإ�شافة  �شاعة، 
ب����داًل من  دق��ي��ق��ة   100 اإىل  االإن���اب���ة 

اأكرث من 30 يوما.
و�����ش����م����ن اجل������ه������ود ل�����دع�����م ق���ط���اع 
ال��ط��ريان احل��ي��وي وامل��ه��م، م��ن خال 
ال�شركات  ت�شجيل  ع��م��ل��ي��ات  ت�شهيل 
واالأك����ادمي����ي����ات ون�������وادي ال���ط���ريان، 
احلكومة  ت��وج��ه��ات  تنفيذ  �شياق  ويف 
اإىل وجهة  االإم������ارات  دول����ة  ل��ت��ح��وي��ل 
وال�شركات  واالأف���ك���ار  للعقول  ج��اذب��ة 
الدبلوم  منت�شبو  طور  واال�شتثمارات، 
الت�شجيل  خلدمات  اإلكرتونية  من�شة 
ل��ل��ط��ريان املدين،  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
�شاهمت يف اأمتتة وتوحيد 6 اإجراءات 
ال����ط����ائ����رات يف م����دار�����س  ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
ون���������وادي ال�����ط�����ريان، وت���ق���ل���ي���ل امل����دة 
 ،50% بن�شبة  للت�شجيل  ال��زم��ن��ي��ة 
لت�شجيل  ال�شخ�شية  الزيارات  واإلغاء 
الطائرات، ومتكني املتعاملني من دفع 

الر�شوم احلكومية اإلكرتونيا.
يف االإط������ار ذات�����ه، مت��ّك��ن ف��ري��ق عمل 
قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  حت��دي 
وترية حتويل  ت�شريع  االت�شاالت من 
نا�شئة  �شركات  اإىل  اجل��دي��دة  االأف��ك��ار 
وحت���ق���ي���ق ال����ت����ع����اون وال���ت���ك���ام���ل بني 
م��ن�����ش��ات ال���دع���م، م��ن خ���ال تر�شيح 
���ش��رك��ت��ني ن��ا���ش��ئ��ت��ني ل��ان�����ش��م��ام اإىل 
 183 ت�شم  التي  االأعمال  رّواد  رحلة 
�شاملة  منظومة  وتطوير  م�����ش��روع��اً، 
الهيئة،  يف  االأع���م���ال  ح��ا���ش��ن��ة  مل��رك��ز 
خا�شة  م��ع��اي��ري  و����ش���ع  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
م�������ش���اري���ع قطاع  وت���ق���ي���ي���م  ل���ت���اأه���ي���ل 

تكنولوجيا املعلومات.
كما متكن منت�شبو الدبلوم من تطوير 
االأعمال  بيئة  لتعزيز  ه��ادف��ة  ح��ل��ول 
وقطاع التاأمني يف الدولة، من خال 
تقليل عدد ال�شكاوى الواردة اإىل هيئة 

التاأمني من اأكرب 5 �شركات عاملة يف 
االإمارات بن�شبة %75، وخف�س عدد 
امل��اح��ظ��ات وال�����ش��ك��اوى م��ن 1838 

اإىل 438.
وب��ه��دف دع���م ج��ه��ود ت��ع��زي��ز التحول 
عمل  احلكومية،  اجلهات  يف  الرقمي 
املايل  التح�شيل  حتدي  يف  املنت�شبون 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  ملخالفات 
%83 من  يف ع��ج��م��ان ع��ل��ى ت��رح��ي��ل 
مبا  “بيان”،  ن��ظ��ام  اإىل  امل��خ��ال��ف��ات 
يواكب روؤية اإمارة عجمان يف التحول 
الورقية،  املعامات  وتقليل  الرقمي 
االإنتاجية  م�شتوى  رف��ع  يف  اأ�شهم  م��ا 
وت��ق��ل��ي��ل وق���ت اإج�����راء امل��ع��ام��ات من 
ب�شكل  ال���ن���ظ���ام  يف  اإدخ����ال����ه����ا  خ�����ال 

فوري.
العمل  ك�����ف�����اءة  ت����ع����زي����ز  اإط����������ار  ويف 
الدبلوم  م��ن��ت�����ش��ب��و  ط����ور  احل���ك���وم���ي 
الدرا�شات  اإع��داد  عملية  لت�شريع  اآلية 
االحتادي  املجل�س  يف  الدميوغرافية 
الوقت  واخت�شار  ال�شكانية،  للرتكيبة 
الازم الإعدادها اإىل �شهر واحد بداًل 
تتوفر  ال��ت��ي  ل��ل��درا���ش��ات  اأ�شهر   6 م��ن 
الو�شول  وت�شريع  بياناتها،  م�����ش��ادر 
اإىل امل�شادر البحثية، وم�شاعفة اأعداد 
ل�شمان  البحثية  العمل  ف��رق  اأع�شاء 

�شرعة االإجناز ودقة املخرجات.
وُتعّد امل�شرعات احلكومية التي اأطلقها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
“رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
اهلل” ، اآلية عمل م�شتقبلية ت�شم فرق 
عمل م�شرتكة من موظفي احلكومة 
وال��ق��ط��اع��ني اخل���ا����س واالأك����ادمي����ي، 
يعملون معا كفريق عمل واحد يتبنى 
اخلدمات  اأف�شل  تطوير  يف  االب��ت��ك��ار 
ال���ت���ي تتخطى  االإجن��������ازات  وحت��ق��ي��ق 
وت�شابق  وال��ت��ط��ل��ع��ات  امل�����ش��ت��ه��دف��ات 
حتت  التحديات  على  وتتغلب  الزمن 
والكفاءات  املدربني  اإ�شراف نخبة من 
لرفع وترية حتقيق االأجندة الوطنية 
م�����ش��اري��ع احلكومة  ت��ن��ف��ي��ذ  وت�����ش��ري��ع 

اال�شرتاتيجية.

كرمت منت�صبي دبلوم امل�صرعات واأكدت اأهمية تعميم جتاربهم لتعزيز العمل احلكومي

عهود الر�مي: تر�سيخ منهجية امل�سرعات احلكومية لت�سريع الإجناز �تعزيز اجلاهزية �ال�ستعداد لل� 50 عاما املقبلة

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اخليمة  راأ���س  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  الدوليني  الطلبة  برنامج  ا�شتقبل 
وفدا طابيا من جامعة كيميوجن ومقرها دايجو يف كوريا اجلنوبية.

للتعرف  الفر�شة  طالبا   20 م��ن  امل��ك��ّون  ال��زائ��ر  للوفد  ال��زي��ارة  واأت��اح��ت 
طلبة  من  جمموعة  الوفد  التقى  كما  االإم��ارات��ي��ة  والثقافة  اجلامعة  على 
اخليمة  راأ����س  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  العليا  وال��درا���ش��ات  البكالوريو�س 
ولغتها  وثقافتها  اجلنوبية  ك��وري��ا  بفنون  اهتمامهم  ع��ن  اأع��رب��وا  وال��ذي��ن 

وتقاليدها.
مع  اتفاقية   2017 ع��ام  يف  اخليمة  راأ����س  يف  االأمريكية  اجلامعة  ووق��ع��ت 
كوريا اجلنوبية مقرا  اإن�شيون يف  تتخذ من  التي  الوطنية  اإن�شيون  جامعة 

لها تهدف اإىل تعزيز التعاون التعليمي والعلمي من خال تبادل الطاب 
واأفراد الهيئة التدري�شية اإىل جانب التعاون يف جمال االأبحاث .

وتوفر االتفاقية االأ�ش�س الازمة للتبادل الثقايف بني دولة االإمارات العربية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية اإ�شافة اإىل اإمكانية توثيق العاقات بني املوؤ�ش�شتني 

التعليميتني عن طريق برامج ال�شهادات املزدوجة.
كما تتمتع اجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة بعاقات اأخرى متميزة مع 
كوريا اجلنوبية اإذ اأ�شبحت جامعة كونكوك التي تتخذ من �شيول يف كوريا 
راأ�س  االأمريكية يف  اأول �شريك كوري جنوبي للجامعة  لها  اجلنوبية مقرا 
جامعة  م��ع  �شراكة  اتفاقية   2019 ع��ام  يف  اجلامعة  اأب��رم��ت  كما  اخليمة 
الكورية اجلنوبية كذلك مقرا  العا�شمة  التي تتخذ من  �شوجنكيون كوان 

لها.

اأمريكية راأ�ش اخليمة ت�ست�سيف �فدا طالبيا من كوريا اجلنوبية

م�ساندة �بلدية العن تنفذان م�سر�عا لت�سريف مياه ال�سيول يف 3 اأ�دية ب� 119.3 مليون درهم
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•• اأبوظبي-وام:

االجتماع  اأع����م����ال  اأم���������س  ان��ط��ل��ق��ت 
وزارات  ل���وك���اء  اخل��ام�����س  ال�����ش��ن��وي 
املالية يف الدول العربية، الذي ينظمه 
بالتعاون  ال���ع���رب���ي  ال��ن��ق��د  ����ش���ن���دوق 
االإم�����ارات  دول����ة  امل��ال��ي��ة يف  وزارة  م��ع 
وي�شتمر ملدة يومني بفندق �شوفيتيل 

يف اأبوظبي.
املالية  وزارات  وكاء  االجتماع  ح�شر 
يف الدول العربية وخرباء من �شندوق 
ومنظمة  ال��دول��ي��ني  وال��ب��ن��ك  ال��ن��ق��د 
اإىل  االق��ت�����ش��ادي،  وال��ت��ع��اون  التنمية 
الذي  ال��ع��رب��ي  النقد  ���ش��ن��دوق  ج��ان��ب 
وزراء  ملجل�س  الفنية  االأم��ان��ة  ي��ت��وىل 

املالية العرب.
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  معايل  واأل��ق��ى 
ب��ن ع��ب��داهلل احل��م��ي��دي، امل��دي��ر العام 
النقد  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العربي، كلمة يف اجلل�شة االفتتاحية، 

قال فيها انه ال يزال االقت�شاد العاملي 
ي��واج��ه ع���دة خم��اط��ر، اأب���رزه���ا تاأثري 
م�شارات  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ت���وت���رات 
والتجارة  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ش��ادي  النمو 
الدولية، وت�شاعد م�شتويات املديونية 
على  امل��ت��وق��ع��ة  ال�شلبية  وت��اأث��ريات��ه��ا 
اإ�شافًة  وال�����ش��رك��ات،  االأ���ش��ر  م��وازن��ات 
االقت�شاد  لتباطوؤ  املتوقع  االأث���ر  اإىل 
اإىل  االإط����ار  ه��ذا  يف  منوها  ال�شيني، 
التي  العربي  النقد  �شندوق  توقعات 
للدول  من��و  معدل  حتقيق  اإىل  ُت�شري 
يف   2.5 ب��ح��وايل  كمجموعة  العربية 
لعام  املائة  و3 يف   ،2019 لعام  املائة 

.2020
العربية  ال��دول  بجهود  معاليه  واأ�شاد 
العامة،  املالية  اإ�شاحات  على �شعيد 
وتنويع  ت���ع���زي���ز  اأب�����رزه�����ا  م����ن  ال���ت���ي 
وتطوير  احل���ك���وم���ي���ة،  االإي��������������رادات 
العام،  ال���دي���ن  اإدارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
توا�شل  اإىل  ال�����ش��دد  ه���ذا  يف  م�����ش��رياً 

االنخفا�س م�شتويات العجز يف املوازنة 
العامة املُجَمعة للدول العربية، لت�شل 
على نحو 4 يف املائة من الناجت املحلي 

االإجمايل يف العامني املا�شيني.
اإىل  احلميدي  الدكتور  معايل  واأ�شار 
مناق�شتها  ���ش��ي��ت��م  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات 
خ���ال ي��وم��ي االج���ت���م���اع، وال���ت���ي من 
بني  امل��ال��ي��ة  ال�شيا�شة  خ��ي��ارات  اأه��م��ه��ا 
االإجتماعية  ال�����ش��غ��وط��ات  اإ���ش��ت��ي��ع��اب 
وال��ك��ف��اءة االإق��ت�����ش��ادي��ة، م�����ش��رياً اإىل 
اأه���م���ي���ة رف�����ع ك����ف����اءة االإن�����ف�����اق على 
واحلماية  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ش��ح��ة  ب���ن���ود 
نتائج  اإىل  ي������وؤدي  مب���ا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اأف�شل على م�شتوى ال�شحة والتعليم 
االجتماعية  ال���ع���دال���ة  م����ن  وي����ع����زز 

وفر�س حتقيق النمو امل�شتدام.
تطوير  مو�شوع  اإىل  معاليه  وتطرق 
نظم التعليم للمواءمة مع اإحتياجات 
ال��ع��م��ل، واأه��م��ي��ة دع���م تن�شيق  ���ش��وق 
ال�شيا�شات التعليمية، وحتفيز املواهب، 

وو�شع ميثاق جديد للتعليم.
الدرا�شة  ن��ت��ائ��ج  معاليه  وا���ش��ت��ع��ر���س 
العربي  النقد  ���ش��ن��دوق  اأع��ده��ا  ال��ت��ي 
امل��ال��ي��ة يف متويل  ح��ول دور االأ����ش���واق 
التحتية  البنية  وم�شروعات  التنمية 
بينت  ح���ي���ث  ال����ع����رب����ي����ة،  ال���������دول  يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وج���ود  اأن  ال��درا���ش��ة 
من املتطلبات الرئي�شة لتحقيق النمو 
وب�شكل  للدول،  االقت�شادية  والتنمية 
والدول  النا�شئة  لاقت�شادات  خا�س 
النامية .. وبنّي معاليه يف هذا االإطار، 
يف  لاإ�شتثمار  التمويلية  الفجوة  اأن 
بحلول  ال��ع��امل  ح��ول  التحتية  البنية 
 15 ب����ح����وايل  ت����ق����در   2040 ع������ام 
بالن�شبة  اأم��ا  اأمريكي،  دوالر  تريليون 
بحوايل  ف��ت��ق��در  ال��ع��رب��ي��ة،  للمنطقة 
�شنوياً،  اأمريكي  دوالر  مليارات   103
اه��م��ي��ة موا�شلة  ي���ربز  ال����ذي  االأم�����ر 
امل����ال املحلية  اأ�����ش����واق  ت��ع��م��ي��ق  ج��ه��ود 
قاعدة  وت��و���ش��ي��ع  االدوات  وت���ط���وي���ر 

امل�شتثمرين.
درا�شة �شندوق  اإىل  كلمته  وتطرق يف 
ال�����ش��رائ��ب على  ال��ع��رب��ي ح��ول  النقد 
الدول  يف  املالية  واالأدوات  اخل��دم��ات 
ال���ع���رب���ي���ة، وب�����نّي م��ع��ال��ي��ه اأن�����ه اأخ�����ذاً 
ب���االع���ت���ب���ار ح��ج��م ال���ق���ط���اع امل�����ايل يف 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ف����اإن م�����ش��اه��م��ت��ه يف 
�شعيفة  تعترب  ال�شريبية  االإي����رادات 
القيمة  يف  مب�شاهمته  مقارنة  ن�شبياً 
امل�شافة لاقت�شادات العربية، ف�شًا 
اأ����ش���ول���ه واالأرب���������اح التي  ع���ن ح��ج��م 
�شاأن  م��ن  اأن��ه  اإىل  م�شريا   .. يحققها 
اإعفاء اخلدمات املالية اأو عدم اأدراجها 
املبا�شرة  غري  ال�شرائب  مظلة  �شمن 
اأن  امل�شافة،  القيمة  خ�شو�شاً �شريبة 
ال�شريبية  االأن��ظ��م��ة  يف  خ��ل��ًا  يخلق 

العربية.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، اأ���ش��ار م��ع��ايل املدير 
�شندوق  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��ام 
املتزايدة  االهمية  اإىل  العربي،  النقد 

ال�شريبية  “التحديات  مل���و����ش���وع 
الرقمي  االق���ت�������ش���اد  ع����ن  ال���ن���ا����ش���ئ���ة 
م�شيداً  االإلكرتونية”،  وال���ت���ج���ارة 
التنمية  منظمة  من  املقدمة  بالورقة 
ال�شاأن،  ه��ذا  يف  االقت�شادي  والتعاون 
رقمنة  اأن  االإط����������ار  ه������ذا  يف  ون�������وه 
االقت�شاد اأدت اإىل ظهور مناذج اأعمال 
جديدة وتطور غري م�شبوق يف تقدمي 
عرب  االإلكرتونية  واحللول  اخلدمات 
العامل، مما يجعل القواعد ال�شريبية 
احلالية غري مائمة، وال �شك اأن اإدراج 
مو�شوع جمابهة التحديات ال�شريبية 
النا�شئة عن االقت�شاد الرقمي �شمن 
اأول���وي���ات جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن، يربز 

لتعزيز  واحل���اج���ة  امل���و����ش���وع  اأه��م��ي��ة 
التعاون الدويل ب�شاأنه.

ويف اإطار اأهمية تعزيز تبادل التجارب 
العربية  ال���������دول  ب�����ني  واخل�����������ربات 
والق�شايا  ب��امل��وا���ش��ي��ع  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ب���ني معايل  وامل���ال���ي���ة،  االق���ت�������ش���ادي���ة 
االأمانة  ح��ر���س  احل��م��ي��دي  ال��دك��ت��ور 
اأهمية  ذات  م��و���ش��وع��ني  ط����رح  ع��ل��ى 
اإ�شاحات  وه���م���ا  ال��ع��رب��ي��ة،  ل���ل���دول 
ومبادرات  امل��ب��ا���ش��رة  غ��ري  ال�����ش��رائ��ب 
م�شيداً  القطاع اخلا�س،  ال�شراكة مع 
اأعدها  التي  ب���االأوراق  ال�شدد  ه��ذا  يف 
اأ�شحاب ال�شعادة وكاء وزارات املالية 
العربية حول هذه املوا�شيع، مبا يعزز 

من نقل املعرفة والتجربة بني الدول 
العربية والتعرف على التحديات التي 
تواجهها الدول العربية يف هذا ال�شاأن 

وا�شرتاتيجيات التغلب عليها.
احلميدي  ال����دك����ت����ور  م���ع���ايل  ون�������ّوه 
الذي  ال��راب��ع  العامة  املالية  مبنتدى 
العربي  ال��ن��ق��د  ����ش���ن���دوق  ���ش��ي��ن��ظ��م��ه 
الدويل  النقد  �شندوق  م��ع  بالتعاون 
مدينة  يف   2020 نوفمرب   23 ي��وم 
دبي حتت عنوان احلماية االجتماعية 
و�شبكات ال�شمان االجتماعي من اأجل 
اأف�شل للمالية العامة يف الدول  اإدارة 
اإىل  ال�����ش��دد  ه���ذا  يف  مبيناً  ال��ع��رب��ي��ة، 

اأهمية املو�شوعات التي �شيتناولها.

•• اأبوظبي -وام:

الأ�شحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
الهمم عن توظيف 40 من منت�شبيها 
جمموعة  يف  ال���ه���م���م  اأ����ش���ح���اب  م����ن 
الوطنية  امل��ح��دودة  ال��غ��رب��ي  ال�شاحل 
اأو  التدوير  للعمل يف جمايل عمليات 
البا�شتيكية  املنتجات  ت��دوي��ر  اإع���ادة 
ما يعد خطوة نوعية جديدة حتققها 
املن�شبة  ج��ه��وده��ا  ���ش��م��ن  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ن��ح��و مت��ك��ني ودم����ج اأ���ش��ح��اب الهمم 
عقود  ت���وق���ي���ع  وج������رى  امل���ج���ت���م���ع.  يف 
اأولياء  ب��ني  23 ط��ال��ب��ا  ل���  ال��ت��وظ��ي��ف 
مت  كما  ال�شاحل،  وجمموعة  اأم��وره��م 
زايد  ال�شاأن بني  التعاقد يف هذ  اإب��رام 
الغربي  ال�����ش��اح��ل  ال��ع��ل��ي��ا وجم��م��وع��ة 
جمال  يف  التجاري  الن�شاط  �شاحبة 
ت����دوي����ر ال��ب��ا���ش��ت��ي��ك مبقر  اإع���������ادة 
واملهني  الزراعي  للتاأهيل  زاي��د  مركز 

التاعب للموؤ�ش�شة.
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  ع��ن  العقد  وق��ع 
�شعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان 
االأمني العام للموؤ�ش�ّشة، وعن جمموعة 
جوعان  ����ش���ع���ادة  ال���غ���رب���ي  ال�������ش���اح���ل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخليلي  عوي�شه 
جمموعة االحتاد الدولية لا�شتثمار 
جت�شيداً  وذل���ك  بالتوقيع،  وامل��ف��و���س 
ل���روؤي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف حتقيق 
بناء  وت�شجيع  االجتماعي  االن��دم��اج 

مت�شاوية  فر�س  فيه  تتوافر  جمتمع 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  للجميع 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات خلدمة  ب����ني اجل����ه����ات 

اأ�شحاب الهمم.
 40 توظيف  االأوىل  املرحلة  وت�شمل 
النحلة  ور�شة  يف  الهمم  اأ�شحاب  من 
من   «  Bee Green  « اخل�����ش��راء 
البا�شتيكية،  ال��ع��ل��ب  ت��دوي��ر  خ���ال 
فرباير  �شهر  خ��ال  الثانية  واملرحلة 
ور�شة  يف   20 ت���وظ���ي���ف  وت��ت�����ش��م��ن 
بينما  ال��غ��ذائ��ي،  ال��ت��م��وي��ن  و  املطبعة 
املرحلة الثالثة خال �شهر اأبريل العام 
احلايل بتوظيف 20 يف تطوير ور�شة 
 « Bee Green »النحلة اخل�شراء
اإن��ت��اج جديد،  اإ�شافة خ��ط  م��ن خ��ال 
وامل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة واالأخ����رية م��اي��و – 
و  اإن�شاء  يف   25 ع��دد  بتوظيف  يونيو 
اخل�شراء”  “النحلة  ور���ش��ة  تفعيل 
مبدينة العني. ورحب �شعادة عبد اهلل 
عقد  بتوقيع  احل��م��ي��دان  ال��ع��ايل  عبد 
 “ ور���ش��ة  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  توظيف 
 « Bee Green »النحلة اخل�شراء
بتلك اخلطوة  �شعادته  واأع��رب عن   ..
مل��ا يتحقق من  ا���ش��ت��م��رارا  تعد  وال��ت��ي 
جناح متميز جلهود املوؤ�ش�شة باإ�شراف 
ومتابعة �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
للعمل  الهمم  الأ���ش��ح��اب  العليا  زاي���د 
يف  الهمم  اأ�شحاب  ودم��ج  متكني  على 

�شوق العمل ويف املجتمع ب�شورة كاملة 
وم�شاهمني  فاعلني  اأف��راداً  لي�شبحوا 
اأر�س  البناء والتنمية على  يف م�شرية 

وطننا الغايل االإمارات.
قلوبنا جميعاً  “ متاأ  �شعادته:  وقال 
بتلك  واالع������ت������زاز  ال���ف���خ���ر  م�������ش���اع���ر 
���ش��راك��ة متميزة مع  واإب�����رام  اخل��ط��وة 
املحدودة  الغربي  ال�شاحل  جمموعة 
اال�شتدامة  اإىل  ت��ه��دف  /ال��وط��ن��ي��ة/، 
يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات وال��ربام��ج التي 
اأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م، فمن  ت�����ش��ت��ه��دف 
ثم  وم��ن  ومتكينهم  تدريبهم  خ��ال 
ت��وظ��ي��ف��ه��م ب�����ش��ك��ل ر���ش��م��ي يف اإح����دى 

ن�شتطيع  ال��رائ��دة  الوطنية  ال�شركات 
ال�شامل،  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���دم���ج  حت��ق��ي��ق 
العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  يف  نعمل  ح��ي��ث 
تقوم  ا�شرتاتيجية  اأ�ش�س  و�شع  على 
على التمكني امل�شتدام الذي ي�شاهم يف 

خدمة املجتمع ب�شكل متكامل«.
واأكد اأن االتفاق مع جمموعة ال�شاحل 
ج���اء ���ش��م��ن خ��ط��ة م��درو���ش��ة م�شبقا 
اأ�شحاب  للعمل على متكني ودمج كل 
الهمم منت�شبي املوؤ�ش�شة الذين ت�شمح 
حاالتهم بذلك يف �شوق العمل، م�شرياً 
 “ اأنها نقلة نوعية لتحقيق روؤية  اإىل 
زايد العليا “ وم�شاعيها لتمكني ودمج 

وذلك من  املجتمع  الهمم يف  اأ�شحاب 
القطاع  موؤ�ش�شات  ال�شراكة مع  خال 
�شركاء  ليكونوا  وت�شجيعهم  اخلا�س 
ومتخذي  م���وؤث���ري���ن  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
امل��وؤ���ش�����ش��ة اخلا�شة  ق���رار يف م�����ش��اري��ع 
يف  وامل�����ش��اه��م��ة  وت��اأه��ي��ل��ه��م،  بتمكينهم 
اأر�س  ع��ل��ى  والتنمية  ال��ب��ن��اء  م�����ش��رية 

الدولة.
وهناأ �شعادة االأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد 
الهمم  اأ�شحاب  من  منت�شبيها  العليا 
الذين وقعوا عقود التوظيف والذين 
الزراعي  للتاأهيل  زاي��د  ملركز  ينتمون 
وطالبهم  للموؤ�ش�شة،  التابع  واملهني 

واإثبات  اجلديد  عملهم  يف  باالإجتهاد 
كما  وال��ع��ط��اء،  االإب���داع  على  قدراتهم 
���ش��ك��ر اأول����ي����اء االأم������ور واالأ�����ش����ر التي 
لتحويل  املوؤ�ش�ّشة  مع  وتتعاون  تدعم 
وفاعلة  منتجة  عنا�شر  اإىل  اأبنائهم 

يف املجتمع.
كبري  ب�شكٍل  توؤمن  املوؤ�ش�شة  اإن  وق��ال 
اأ�شحاب  م��ن  االأف����راد  متكني  باأهمية 
وت�شدد  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ه��م��م 
وم�شاندتهم  مت��ك��ي��ن��ه��م  م���ب���داأ  ع��ل��ى 
واملعنوي  اللوج�شتي  الدعم  وتقدمي 
ال��ازم لهم، كما حتر�س على تقدمي 
ال��ت��دري��ب امل���ه���ارى /امل��ه��ن��ي/ ال���ازم 

لتطوير مهاراتهم مع االلتزام الكامل 
بكل معايري اأمنهم و�شامتهم، بهدف 
وظيفة  على  احل�شول  يف  م�شاعدتهم 
وقدراتهم  مليولهم  منا�شبة  مهنة  اأو 

م�شتقبًا .
ويت�شمن االإتفاق الذي ي�شتمر خم�س 
العليا  زاي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ني  ����ش���ن���وات 
ال�شاحل  وجمموعة  الهمم  الأ�شحاب 
بتوظيف  امل��ج��م��وع��ة  ق���ي���ام  ال���غ���رب���ي 
العدد املتفق عليه من اأ�شحاب الِهمم 
 Bee اخل�شراء«  “ النحلة  ور�شة  يف 
مراحل  اأرب����ع����ة  ع���ل���ى   «  Green
لي�شل   2020 احل���ايل  ال��ع��ام  خ��ال 
من  ط�����اب   105 اإىل  االإج�����م�����ايل 
عمليات  يف  وذل��ك  املوؤ�ش�شة،  منت�شبي 
املنتجات  ت���دوي���ر  اإع�����ادة  اأو  ال��ت��دوي��ر 
البا�شتيكية، وقيام املجموعة بتوفري 
وامل�شرفني  للطاب  ال��ازم  التدريب 
العاملني معهم حول كيفية املحافظة 
العمليات  ك���ل  وع���ل���ى  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 
وفرز  ج��م��ع  عمليات  م��ن  الت�شغيلية 
بينما  ب��اأن��واع��ه،  البا�شتيك  و�شغط 
تقوم “ زايد العليا “ بتدريب مندوبي 
“ ال�شاحل الغربي “ على التعامل مع 

اأ�شحاب الهمم.
اجلانبني  ب�����ني  االت������ف������اق  وي�������ش���م���ل 
بني  م�شرتكة  توعية  حمات  تنظيم 
املوؤ�ش�شات  ويف  املجتمع  واأف���راد  االأ�شر 
واجلهات احلكومية واملدار�س للتوعية 

واإعادة  البيئة  على  احل��ف��اظ  باأهمية 
مفيدة  م���واد  يف  البا�شتيك  ت��دوي��ر 
لتحقيق امل�شاندة املجتمعية للموؤ�ش�شة 
والأ����ش���ح���اب ال���ِه���م���م، وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
يف  ت�شاهم  عقود  جللب  اجل��ه��ات  تلك 
حت�شني علميات جمع البا�شتيك من 
فنية  و�شع خطط  م��ع  اجل��ه��ات،  تلك 
من  اجلمع  عمليات  لتنظيم  مائمة 

تلك اجلهات.
ويت�شمن االإتفاق كذلك اإن�شاء قاعدة 
وباإجمايل  ب��امل�����ش��روع،  خا�شة  ب��ي��ان��ات 
اأعمال وبيانات اأ�شحاب الِهمم، وتقوم 
الِهمم  اأ���ش��ح��اب  ب��رت���ش��ي��ح  امل��وؤ���ش�����ّش��ة 
هذا  من  وامل�شتهدفني  منت�شبيها  من 
اخلا�شة  اجلاهزية  لتحقيق  التعاقد 
بينما  البا�شتيك،  ت��دوي��ر  بعمليات 
وت�شجيلهم  بقيدهم  املجموعة  تلتزم 
ومكافاآت  م��ع��ا���ش��ات  ����ش���ن���دوق  ل����دى 
اال�شرتاكات  ق��ي��م��ة  و����ش���داد  ال��ت��ق��اع��د 
لدى  املتبعة  ال��ن��ظ��م  ح�شب  ال���دوري���ة 

ال�شندوق.

خليفة بن طحنون ي�ستقبل �زير خارجية �سلوفينيا يف �احة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

زار معايل الدكتور مريو �شريار نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير خارجية �شلوفينيا 
اأم�س واحة الكرامة يف اأبوظبي، حيث كان يف ا�شتقباله ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل 

نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.
وا�شتعر�س معايل الدكتور مريو �شريار مع ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مرا�شم 
حر�س ال�شرف ثم و�شع اإكليا من الزهور اأمام ن�شب ال�شهيد الذي يتكون من 31 
لوحا ي�شتند كل منها على االآخر كرمز للوحدة والتكاتف والت�شامن بني قيادة دولة 

االإمارات و�شعبها وجنودها االأبطال.

وجتول معاليه يف مرافق واحة الكرامة واأروقتها ب�شحبة ال�شيخ خليفة بن طحنون 
اآل نهيان الذي قدم �شرحا مف�شا عن هذه املرافق التي تزخر ببطوالت وت�شحيات 
اأبناء دولة االإمارات العربية املتحدة البوا�شل وتعرب عن الكثري من القيم والدالالت 
الوطنية اجلليلة. ويف ختام اجلولة - التي رافقه خالها �شفري جمهورية �شلوفينيا 
لدى الدولة - توجه معاليه اإىل �شجل الزوار حيث قام بت�شجيل كلمة عرب فيها عن 
تقديره العميق لت�شحيات وبطوالت �شهداء دولة االإمارات العربية املتحدة. ي�شار اإىل 
اأن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وح�شاريا يف العا�شمة اأبوظبي حيث مت ت�شييدها 
تخليدا لبطوالت �شهداء االإمارات وت�شحياتهم يف �شبيل الدفاع عن الوطن وحماية 

مكت�شباته ومنجزاته.

زايد العليا لأ�سحاب الهمم توظف 40 من منت�سبيها لتمكينهم �دجمهم يف املجتمع

•• اأبوظبي-وام:

�شهدتها  ال��ت��ي  االأم���ط���ار  ك�����ش��رت 
الدولة خال �شهر يناير اجلاري 
اأع���ل���ى م��ع��دل اأم���ط���ار م�����ش��ج��ل يف 
الوطني  امل��رك��ز  ال��دول��ة..ب��ح�����ش��ب 

لاأر�شاد.
ت�شجيل  ع��ن  وام  ل���  امل��رك��ز  وك�شف 
لرقم  ال�����ش��ك��ل��ة  خ���ط���م  م��ن��ط��ق��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  ج����دي����د  ق���ي���ا����ش���ي 
�شجلت  اإذ  امل���ط���ري���ة  ال���ه���ط���والت 
 194،6 بلغت  مطرية  هطوالت 
 12 واإىل   9 م���ن  ال���ف���رتة  خ���ال 
ي��ن��اي��ر اجل����اري، م��ت��ج��اوزة بذلك 
 1996 ع��ام  منذ  امل�شجل  ال��رق��م 
ملم.   144 ب��واق��ع  خ��ورف��ك��ان  يف 
وك�شف املركز عن تنفيذ 22 طلعة 
ال�شحب منذ بداية  جوية لتلقيح 
يناير اجلاري من �شاأنها اأن ت�شهم 
يف زيادة معدالت هطول االأمطار 
امللقحة  ال��رك��ام��ي��ة  ال�����ش��ح��ب  م��ن 
اإىل   10 ب��ني  م��ا  ت����رتاوح  بن�شبة 
باملائة. وميتلك املركز �شبكة   15
م���ت���ط���ورة ل��ل��ر���ش��د ق���وام���ه���ا 91 

حمطة تنت�شر على كامل م�شاحة 
االأمطار  ب��ر���ش��د  وت��ق��وم  ال���دول���ة 
ودرج�����ات احل�����رارة و���ش��رع��ة رياح 
املوؤ�شرات  من  وغريها  والرطوبة 
قراءتها  خ�����ال  م����ن  ي���ت���م  ال���ت���ي 
الطق�س  ن�شرات  اإع���داد  وحتليلها 
االأح������وال اجلوية  امل��ت��ك��ام��ل��ة ع���ن 
الأهمية ر�شد  ون��ظ��راً  ال��دول��ة.  يف 
وت��ت��ب��ع االأم���ط���ار ال�����ش��اق��ط��ة على 
الر�شد  �شبكة  تعزيز  مت  ال��دول��ة، 
باإ�شافة  للمركز  التابعة  اجل��وي 
االأمطار  لر�شد  خمت�شة  �شبكة 
وذلك  حمطة،   20 ع��دده��ا  فقط 
من اأجل حت�شني الدرا�شة املتعلقة 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأم��ط��ار،  بتوزيع 
�شطحي  ر�شد  حمطات   7 وج��ود 
اأخ��رى يف م��ط��ارات ال��دول��ة. ويتم 
جتميع بيانات االأمطار الرتاكمية 
ر�شد،  حمطة  لكل  ي��وم��ي  ب�شكل 
ال�شهر  ثم يتم جتميعها يف نهاية 
وح�����ش��اب امل��ع��دل، وب��ع��د ذل���ك يتم 
جت��م��ي��ع��ه��ا م����ن ك����ل ����ش���ن���ة، ومن 
ث���م ي��ت��م ت��ق�����ش��ي��م امل��ج��م��وع الكلي 
وبالتايل  ال�������ش���ن���وات،  ع����دد  ع��ل��ى 

ال�شهري.  امل��ع��دل  ا���ش��ت��خ��راج  ي��ت��م 
ودرا�شة  حت��ل��ي��ل  ك��ذل��ك  وي���ج���ري 
واجلوية  ال�����ش��ط��ح��ي��ة  اخل���رائ���ط 
ومتابعة  ي��وم��ي،  ب�شكل  ال��ع��ل��وي��ة 
الطق�س  حل�������االت  ر�����ش����د  اآخ�������ر 
درا�شة  ت��ت��م  ث���م  امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم����ن 
التي  العددية  الربامج  خمرجات 
حتاكي التنبوؤات اجلوية والطق�س 
امل���ت���وق���ع. وي���ق���وم امل��خ��ت�����ش��ون يف 
التنبوؤات مبناق�شة نتائج التحليل 
بامل�شمون  ل���ل���خ���روج  وامل����ق����ارن����ة 
ال��ع��ام ل��ل��ح��ال��ة اجل��وي��ة يف االأي����ام 
املقبلة، وت�شتمر املقارنة والتحليل 
ل���ت���ق���اري���ر ال���ر����ش���د واخل����رائ����ط 
العددية  ال���ن���م���اذج  م����ع  امل��ح��ل��ل��ة 
للت�شحيح  ال��ت��ن��ب��وؤ  ف����رتة  خ����ال 
اإن ل��زم االأم����ر، وم��ن امل��ع��روف اأن 
العلوية  اجل����وي����ة  امل��ن��خ��ف�����ش��ات 
ت�شاعد على حدوث حاالت جوية 
وجود  م��ع  خا�شة  م�شتقرة،  غ��ري 
ك��ت��ل ه��وائ��ي��ة رط���ب���ة، م���ا ي�شاعد 
وتطورها  ال�����ش��ح��ب  ت���ك���ون  ع��ل��ى 
م���ع ه���ط���ول االأم�����ط�����ار، ك��م��ا يتم 
الر�شد والتنبوؤ بالظواهر اجلوية 

ال�شباب  ت�شكل  م��ن��ه��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
والرملية.  ال��رتاب��ي��ة  والعوا�شف 
املتعلقة  التحذيرات  وبخ�شو�س 
املركز  ب���ني  اجل����وي����ة،  ب����االأح����وال 
عرب  التحذيرات  اإ���ش��دار  يتم  اأن��ه 
م��ن��ه��ا من�شات  و���ش��ائ��ل خم��ت��ل��ف��ة، 
وموقع  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
املركز الر�شمي، وتطبيق الهواتف 
و�شائل  خ����ال  وم����ن  امل��ح��م��ول��ة، 
للجمهور  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ت��وا���ش��ل 
وال�شحافة  ال��ر���ش��م��ي��ة  واجل���ه���ات 

واجلهات املتعاقدة.

انطالق الجتماع ال�صنوي اخلام�س لوكالء وزارات املالية يف الدول العربية باأبوظبي

الدعوة للمزيد من الهتمام بزيادة كفاءة النفاق الجتماعي، 
�تطوير النظم التعليمية ملواكبة اجتاهات اأ�سواق العمل

•• اأبوظبي -وام:

املعا�شات  قانون  اإن  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  اأكدت 
ال��رائ��د يف  امل���راأة ببع�س املميزات التي ع��ززت من دوره��ا  االحت���ادي اخت�س 

خدمة اأ�شرتها وجمتمعها .
الوزارة  لتوعية موظفي  العدل  وزارة  ور�شة عمل نظمتها  ذلك خال  جاء 
املاجد  اجلبار  عبد  اهلل  عبد  �شعادة  وح�شرها  االحت���ادي،  املعا�شات  بقانون 
الوكيل امل�شاعد للخدمات امل�شاندة بوزارة العدل، وعدد من اأع�شاء ال�شلطة 
هند  وقدمتها  وامل��وظ��ف��ني،  االأق�����ش��ام  وروؤ���ش��اء  االإدارات  وم���دراء  الق�شائية 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  بالهيئة  امل�شتحقات  وح��دة  مدير  ال�شويدي 

االجتماعية.
الوعي  تعزيز  على  حري�شة  ال��ع��دل  وزارة  اأن  امل��اج��د  اهلل  عبد  �شعادة  واأك���د 
التاأميني عن قانون املعا�شات لدى كافة املوظفني العاملني يف الوزارة، واأن 
اأف�شل املمار�شات العملية  االإملام بقانون املعا�شات مّيكن املوظفني من تبني 
املنافع  اأف�شل  على  احل�شول  اأج��ل  م��ن  عملهم  راأ����س  على  وج��وده��م  اأث��ن��اء 

التاأمينية عند تقاعدهم.
اأن قانون املعا�شات ي�شاوي بني الرجل  اأو�شحت هند ال�شويدي  من جانبها 
واملراأة يف كافة االمتيازات واحلقوق، لكنه يتو�شع يف احلقوق اخلا�شة باملراأة 
منح  ذل��ك  وم��ن  املجتمع،  بها يف خدمة  تقوم  التي  املتعددة  ل���اأدوار  ن��ظ��راً 
االأرملة حق اجلمع بني راتبها من العمل وح�شتها يف معا�س زوجها، وكذلك 

اإىل  اأ�شارت  املتوفى، كما  ال�شخ�شي وح�شتها يف معا�س زوجها  بني معا�شها 
اأن القانون منح املراأة حق �شراء ع�شر �شنوت خدمة اعتبارية، يف حني منح 
5 �شنوات، ومتنح ال�شنوات الع�شر املراأة زيادة يف معا�شها  الرجل حق �شراء 
مبقدار %20 مع التاأكيد على اأنه ل�شراء هذه املدة ي�شرتط اأن تكون املوؤمن 
عليها قد اأم�شت 20 �شنة يف اخلدمة، حيث اأن املدة امل�شرتاة ال تعترب مكملة 
للمدة املطلوبة ال�شتحقاق املعا�س التقاعدي واإمنا هي فقط بغر�س حت�شني 
ن�شبة املعا�س. وبينت ال�شويدي اأن املعا�س يف القانون ال يورث، وبالتايل فاإن 
ال�شريعة، فالقانون ال يفرق بني  الأحكام  امل�شتحقني ال توزع وفقاً  ح�ش�س 
الولد والبنت عند توزيع املعا�س، اإذ ي�شاوي بني ح�شة البنت من معا�س اأمها 
اأو اأبيها مع ح�شة الولد دون تفرقة، ويف بع�س االأحيان تت�شلم البنت معا�شاً 
اأكرب من اأخوانها الذكور عند وجود اأكرث من اأرملة يف املعا�س، حيث يوؤول 

اإليها معا�س والدتها عند الوفاة. 
واأ�شافت اإنه اإذا انقطع ن�شيب االبنة امل�شتحقة يف معا�س االأب اأو االأم ب�شبب 
اأو ترملت  اأو االلتحاق بالعمل، ُيرد ن�شيبها املوقوف يف حال ُطلقت  الزواج 
اأو تركت العمل ومل يكن لها معا�س اأو راتب، موؤكدة اإن قانون املعا�شات ذهب 
اإىل اأبعد من هذه احلالة عندما اأقر اأنه يف حال ترملت اأو طلقت البنت بعد 
وفاة االأب اأو االأم ومل يكن لها راتب اأو معا�س، ومل تكن م�شتحقة لن�شيب 
يف معا�س والدها اأو اأمها عند الوفاة، يتم ا�شتحداث ح�شة لها دون االإخال 
�شخاء  فيها  التي يظهر  احل��االت  االآخ��ري��ن، وهي من  امل�شتحقني  بح�ش�س 

قانون املعا�شات.

املعا�سات: قانون املعا�سات يتو�سع يف احلقوق 
اخلا�سة باملراأة

الإمارات ت�سجل اأعلى هطولت مطرية يف يناير 

فقد املدعو / نور خان علي 
باك�شتان   اجلن�شية   ، جان 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)8790541( من يجده 
ال�شفارة  اىل  ت�شليمه  عليه 
الباك�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل
اليوم ال�شرق االأو�شط. واأعطت قوته �شورة تعني اأن اإيران حققت جناحاً فيما 

ف�شل خ�شومها يف املنطقة وحول العامل.
نهايات  يف  القد�س  لفيلق  كقائد  امل�شهد  اإىل  ب��روزه  قبل  املقال،  كاتب  وح�شب 
فقد  بالوكالة.  احل��رب  حيث  من  اإي��ران  تتفوق  اأن  �شرورة  ب��رزت  الت�شعينات، 
ذراع  الإن�شاء  طهران  يف  اجلديد  النظام  – العراقية  االإيرانية  احل��رب  دفعت 
ع�شكري لاإ�شراف على عملياتها اخلارجية. وبحلول الت�شعينات، اأ�شبح لدى 
اإيران م�شادر و�شبكات وا�شعة يف املنطقة، على �شاكلة حزب اهلل، الذي ن�شاأ خال 
احلرب االأهلية اللبنانية. وكل ما كان �شليماين يف حاجة للعمل عليه، هو تكرار 
منوذج حزب اهلل على امل�شتوى االإقليمي، ولكن مل تكن املهارات وال�شرب كافيني 

لتحقيق ذلك الهدف. وكان بحاجة اإىل فر�شة توافرت له يف عام 2003.
عن  ف�شًا  �شدام  خلع  – يف  وف��رت  العراقية  احل��رب  اأن  املقال  كاتب  ويتابع 
تفكيك موؤ�ش�شات حكمه- فر�شة ملجموعات واأحزاب م�شلحة كي ت�شتويل ببطء 
على العراق. وتراأ�س عدداً من املجموعات النا�شئة �شيعة يرتبطون بعاقات مع 
اإيران وثقوها خال احلرب االإيرانية – العراقية، واأ�شبح لهم �شلطات ر�شمية 

اأو �شبه ر�شمية يف احلكومة العراقية. 

ال�شتنها�س اإ�شاميني يف املنطقة: حروب اأهلية يف لبنان و�شوريا، ف�شًا عن 
– العراقية  االإيرانية  واحل��رب  اأفغان�شتان  يف  ال�شوفييت  �شد  اإ�شامي  مترد 
خارج  م�شلحة  جمموعات  �شلطة  االإيرانية  الثورة  ع��ززت  كما  الثمانينات.  يف 
واالإيديولوجية  التاريخية  النزعات  تلك  ت�شارعت  وق��د  حكوماتها.  �شيطرة 
حكومية  هياكل  لتقوي�س  وال��ع��راق  الأفغان�شتان  االأمريكي  الغزو  اأدى  بعدما 
هناك يف 2001 ، 2003، على التوايل؛ كما غذت انتفا�شات �شعبية اجتاحت 

املنطقة يف عام 2011، فاأ�شقطت اأو اأ�شعفت حكومات. 
ويبدو ذلك امل�شهد فو�شوياً وي�شعب ال�شيطرة عليه بالن�شبة لديبلوما�شي اأو 

ا�شرتاتيجي تقليدي، ولكنه مثًّل فر�شة بالن�شبة ل�شليماين. 
فيلق  با�شم  تعرف  ونافذة  تقليدية  غري  ع�شكرية  لوحدة  قيادته  خال  ومن 
القد�س، وعاقاته مع �شبكة من قادة ميلي�شيات، غدا �شليماين اأجنح �شخ�شية 
يف املنطقة يف اإدارة مزيج معقد من القوى الر�شمية وغري الر�شمية التي حتكم 

فاأربكت  االأخ���رية،  الع�شرين  ال�شنوات  خ��ال  وا�شعة  اأهمية  املجموعات  لتلك 
ديبلوما�شيني و�شا�شة حمنكني. ومل ي�شتغل �شليماين تلك املجموعات وح�شب، 
بل مكنها خلدمة م�شالح اإيران. وقد ي�شاعد غيابه الواليات املتحدة يف املدى 
الق�شري، ولكنه يظهر اأي�شاً حجم التحدي الذي �شيواجه املنطقة يف القريب 
العاجل- و�شبب متتع خ�شوم اأمريكا، �شواء اإيران اأو رو�شيا، مبيزة كبرية وغري 

متوقعة يف ممار�شة �شلطاتهم. 
ويقول كاتب املقال اإن كل من يفكر يف العاقات اخلارجية يف اإطار التعامل مع 
املتحدة- يجد �شعوبة يف فهم  الواليات  اإي��ران مقابل  دول-  وروؤ�شاء  حكومات 
كيف ميكن حلكومات �شغرية اأن يكون لها اأحياناً اأهمية يف مناطق من ال�شرق 

االأو�شط. 
يف  �شهدها،  وث��وري��ة  تقليدية  اأ�ش�س  على  خمتلفة  لت�شدعات  الكاتب  وي�شري 
اإيران  1979 يف  وق��ادت ثورة عام  وال�شيعة.  ال�شنة  الثمانينات، م�شلمون من 

•• وا�سنطن-وكالت

قتل اجلرنال االإيراين قا�شم �شليماين، وهداأت على ما يبدو توترات بني اأمريكا 
واإيران. ولكن م�شهداً �شاعد يف بنائه ما يزال ميثل م�شكلة لوا�شنطن. 

ومنذ قتله، قبل 12 يوماً، بطائرة اأمريكية دون طيار، ين�شغل خرباء يف اإبراز 
اأهمية الدور الكبري لهذا الرجل بالن�شبة لطموحات اإيران- وما ي�شكله فعلياً 

للمنطقة.
وي����رى ح�����ش��ن ح�����ش��ن، م��دي��ر ب��رن��ام��ج الع���ب���ون غ���ري ح��ك��وم��ي��ني ل����دى مركز 
داخل  من  “داع�س:  كتاب:  تاأليف  يف  وم�شارك  وا�شنطن،  يف  العاملية  ال�شيا�شة 
اأن هناك و�شيلة ب�شيطة تفيد يف تف�شري هذه احلالة، وهي اأن  جي�س الرعب”، 

�شليماين كان الرجل الوحيد الذي اأدار امل�شهد اجلديد يف ال�شرق االأو�شط. 
�شليماين  ام��ت��ل��ك  االأم��ري��ك��ي،  “بوليتيكو”  م��وق��ع  يف  ح�شن  كتبه  م��ا  ووف���ق 
ال�شرق  يف  ر�شمية”  غري  “اأطراف  با�شم  ع��رف  مبا  التحكم  يف  خا�شة  مهارة 
االأو�شط. وي�شكل هوؤالء جمموعة مت�شابكة من امليلي�شيات واجلماعات الدينية 
واأ�شبح  املنطقة.  اأرج��اء  معظم  على  الفعلية  �شلطتها  تب�شط  القبلية  والقوى 

�سداع ال�سرق الأ��سط....هل ينتهي مبقتل �سليماين؟

اختار حممد اإي�صوفو، العالج بال�صدمة لتعزيز 
معنويــات قواتــه، التي ارتفــع عـدد �صحاياهـا 

قمة باو  ا�شرتاتيجية وا�شئلة

 فهذا االأخري هو الذي يقف خال 
حقيقية  جم��ازر  وراء  اأ�شهر  ثاثة 
طالت القوات االأفريقية املوزعة يف 

منطقة احلدود الثاثة. 
   كما انه اأثناء مطاردة مقاتليه يف 
طائرتي  ب��ني  الت�شادم  وق��ع  م���ايل، 
الهليكوبرت الفرن�شيتني، مما اأ�شفر 
ع��ن م��ق��ت��ل ث��اث��ة ع�����ش��ر ج��ن��دًي��ا يف 
ن��وف��م��رب امل���ا����ش���ي. وب��ال��ن�����ش��ب��ة اإىل 
اإن  كابوري،  كري�شتيان  مارك  رو�س 
اجليو�س  م�شداقية  م��ن  ينال  ه��ذا 
على االأر���س، التي طالبها الرئي�س 
ن��ت��ائ��ج، منها  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ف��رن�����ش��ي 
�شمنيا جهاز برخان الذي �شيتعني 
ق����رب مع  ع���ن  ال��ع��م��ل  االآن  ع��ل��ي��ه 

جمموعة ال�شاحل اخلم�س.

العالج بال�صدمة
    الرئي�س النيجريي، طرق احلديد 
باو،  اق��ال يوم اجتماع  �شاخن:  وهو 
الرّب،  جي�س  وق��ائ��د  اأرك��ان��ه،  رئي�س 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  ال���ع���ام  وامل��ف��ت�����س 

واالأم��ني العام ل��وزارة ال��دف��اع. لقد 
�شقطت روؤو���س اجلي�س. لقد اختار 
بال�شدمة  العاج  اإي�شوفو،  حممد 
التي  ق����وات����ه،  م���ع���ن���وي���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
خ�شرت 71 من اأفرادها يف دي�شمرب 
اأيام،  ب�شعة  بعد  و89،  اإيناتي�س  يف 

يف مركز �شناغودر.
للعا�شمة،  وت���ه���دي���د  جم������زرة،      
التي تبعد اأقل من 300 كيلومرت 
الطائرات  ت��ر  امل��ك��ان ح��ي��ث مل  ع��ن 
الفرن�شية  وال��ط��ائ��رات  طيار  ب��دون 
ق���ادًم���ا. بينما  ���ش��ي��ًئ��ا  واالأم��ري��ك��ي��ة 
ع�����ادت امل��ج��م��وع��ة االإره����اب����ي����ة اإىل 
الهجوم يف نف�س منطقة تيابريي، 

قرب احلدود املالية.
اأ�شبحت  800 كيلومرت،     بطول 
ه��ذه االخ���رية مم��ّرا منذ اأن تخلت 
القوات امل�شلحة املالية عن مواقعها 
و�شعها  اأن  بعد  مانيكا  اإىل  لتلجاأ 
�شديدة  م���واق���ف  يف  االإره����اب����ي����ون 

ال�شعوبة.

نف�س طريقة العمل
    فجاأة، هاجم التنظيم  االإرهابي 
النيجر يف  ال��ك��ربى،  ال�����ش��ح��راء  يف 
مبنطقة  اأغ��وي��ن��دو،  يف  دي�شمرب،   9
 6:30 ال�شاعة  تاهوا، عند الفجر، 
���ش��ب��اًح��ا. ه���ذه امل����رة، ���ش��ب��ق حتذير 
اأجهزة  النيجريي من قبل  اجلي�س 
املوقع  على  هجوما  ب��ان  امل��خ��اب��رات 

ب�شدد االعداد.
اجلنود  �شد  ا�شتنفار،  ح��ال��ة  يف      
ي�شتفيدوا  مل  ال���ذي���ن  امل��ه��اج��م��ني 
انفجار  رغ���م  امل��ف��اج��اأة  عن�شر  م��ن 
املخيم  اأم��ام مدخل  �شيارة مفخخة 

ميتا.  اأو  حيا  مطلوب  ال�شحراوي 
ال��ت��ي ت�شّم  راأ���ش��ه وجم��م��وع��ت��ه،  اإن 
األ���ف مقاتل،  ن�شف  ع��ن  يقل  م��ا ال 
امريكية  م��ال��ي��ة  م��ك��اف��اأة  م��و���ش��وع 

بقيمة 5 مايني دوالر.
يعترب  ال�شحراء،  منطقة  اأ�شيل     
الناجني  م��ن  واح�����ًدا  ال�����ش��ح��راوي 
للزعماء  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ق��ائ��م��ة  م���ن 
الغارات  الذين قتلوا يف  االإرهابيني 
الفرن�شية. ويبدو ان تكتيك الق�شاء 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ذات  اأه������داف  ع��ل��ى 
ب��داأ ُيظهر ح��دوده. لقد جنا  عالية 
ال���ذي قد  امل����وت، م��ث��ل خليفته  م��ن 

يكون اإىل جانبه.
   عام 2013، اندجمت جمموعته، 
غرب  يف  واجلهاد  التوحيد  “حركة 
املوّقعني  جماعة  “مع  اأفريقيا”، 
بالدم” بقيادة خمتار بلمختار، وهذا 
االخ����ري م���ن ق���دام���ى امل��ح��ارب��ني يف 
“املرابطون”.  لي�شكا  اأفغان�شتان، 
بعد ذلك بعامني، اأعلن ال�شحراوي 
م��ب��اي��ع��ت��ه ل���داع�������س، واأط����ل����ق على 
“الدولة  ا�شم  اجلديدة  جمموعته 
االإ�شامية يف ال�شحراء الكربى”. 
ليبيا  ج��ن��وب  يف  ب��ل��م��خ��ت��ار  �شيقتل 
فرن�شية،  ط��ائ��رات  �شنتها  ب�شربة 
املا�شي  العام  �شوريا  يف  والبغدادي 

بطائرات اأمريكية. 
اأعلن  ب����او،  ك��ل االح�����وال، يف     ويف 
طويلة  اأج��ن��دة  الفرن�شي  الرئي�س 
 220 ال����ق����ادم����ة:  ل���اج���ت���م���اع���ات 
وتركيز  ب����رخ����ان،  ل��ت��ع��زي��ز  رج������ًا 
ل��ل��ق��وات م��ع جم��م��وع��ة اخل��م�����س يف 
اأن  اجلميع  ياأمل  مقاربة  الو�شط. 
اجلماعة  هذه  على  بالتغلب  ت�شمح 

بينما  االن���ت���ب���اه،  وج���ه���ة  ل��ت��ح��وي��ل 
الدفع  ���ش��ي��ارات  ع�����ش��رات  ه��اج��م��ت 
ب�����دون جناح.  امل����وق����ع...  ال���رب���اع���ي 
وكانت احل�شيلة: 3 جنود قتلى و4 
بني  وجريًحا  قتيًا  و14  جرحى. 
اأ�شلحة  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  االإره��اب��ي��ني، 

و�شيارة حم�شوة باملتفجرات.
   يف ال��ي��وم ال��ت��ايل، ك��ان ال�شيناريو 
ك��ال��ت��ايل: م��ع ���ش��اة ال��ف��ج��ر، �شن 
هجوما  امل������رة  ه�����ذه  االإره����اب����ي����ون 
جديدا على بعد 5 كيلومرتات من 

ا�شبقيتهم:  اجلهاديون  ع��ّزز  امل��ايل، 
املنطقة،  نف�س  يف  دائ��م��ا  ه��اج��م��وا، 
من  اأي���ام  قبل  ت�شيناغودر  مع�شكر 
قمة باو... عدد القتلى كارثي: 89 
قتيًا... وهنا اي�شا، ال اأحد راأى اأي 

�شيء قادم.

عدو معروف
اجلماعات  اأ����ش���ب���ح���ت  ب�������او،  يف     
االإره��اب��ي��ة ه��ي ال��ع��دو ال���ذي يجب 
اأبو وليد  اقتاعه، وزعيمها عدنان 

 ،500 اإيناتي�س. كانوا  احل��دود. يف 
متهيد  بعد  يتقدم،  حقيقي  جي�س 
م��دف��ع��ي، ع��ل��ى ث����اث حم����اور ومت 
وف��ق تكتيك  ال��راب��ع مفتوحا،  ت��رك 

ي�شتخدمه االإرهابيون يف كل مرة. 
  ان���ه ف��خ يف ال���واق���ع، يف ���ش��ك��ل باب 
خروج ومهرب، ي�شمح لهم يف بع�س 
االأحيان بقتل، على بعد كيلومرتات، 
الهاربني وقد ا�شابهم الذعر ب�شبب 
بعد  االنتحارية.  ال�شيارات  انفجار 
ث���اث ���ش��اع��ات م��ن ال��ق��ت��ال، خّربت 

ال��ث��ك��ن��ة، وم���ن ب��ني 4 ف�����ش��ائ��ل، اأي 
280 رجًا، مات 71 على االأقل.

اإميانويل  ج����اء  الح����ق،  وق����ت  يف     
ماكرون ليقف ترحما على قبورهم 
يف نيامي. وتبنت داع�س، التي فقدت 
اليوم  يف  ال���ه���ج���وم  ��ا،  ���ش��خ�����شً  57
خ�شر  اجلي�س  اأن  باإعانها  التايل، 
مرجح  رق����م  وه����و  ج���ن���دي،   100
ب��اح��ت�����ش��اب امل��ف��ق��ودي��ن. وب���ن���اًء على 
التنظيم  �شوء  جناحهم، وم�شتغلني 
للجي�س  امل��ن��ت��ك�����ش��ة  وامل����ع����ن����وي����ات 

�شبع  م��ن��ذ  تن�شط  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة 
����ش���ن���وات يف ن��ف�����س امل��ن��ط��ق��ة، وك���ان 
�شحاياها من جميع اجليو�س، مبا 
يف ذلك االمريكان حيث نذكر منهم 
ق��ت��ل��وا اىل جانب  ال���ذي���ن  االأرب���ع���ة 

اجلنود النيجرييني عام 2017.

تخمة من امليلي�صيات
االإرهابي  “التنظيم  ل���  بالن�شبة     
اأ�شبحت  الكربى”،  ال�����ش��ح��راء  يف 
م��ن��ط��ق��ة احل�����دود ال��ث��اث��ة معقا 
وك��اأّن��ه منطقة  م��ا  ي��دي��ره بطريقة 
الفوالين،  م��ن  ج��ّن��د  لقد  حم����ّررة. 
ُدف��ع��وا نحو  النيجر  م��ن  وك��ث��ريون 
مايل ب�شبب اجلفاف مع موا�شيهم 
الطوارق.  ع�شائر  فيها  تطمع  التي 
امليلي�شيات  اأي�شا رجال  بينهم  ومن 
جنود  عليهم  اعتمد  ال��ذي��ن  املالية 
الوقت.  م��ن  ل��ف��رتة  ب��رخ��ان  عملية 
االأعمال  دائ���رة  تتوقف  مل  منذئذ، 
االن��ت��ق��ام��ي��ة ب���ني ال���ط���وائ���ف، حتى 
ر�شالة  يف  ي��ت��ه��م  ال�������ش���ح���راوي  اأن 
املنت�شبني  ال��ط��وارق  م��ن  طائفتني 
ط������وارق  جم���م���وع���ة  ح����رك����ات  اإىل 
وحلفائهم،  ال��ذات��ي  للدفاع  امي��غ��اد 
وحركة خا�س ازواد، بالتواطوؤ مع 

فرن�شا والنيجر. 
ب��ني الع�شائر،  ال��دم��وي  ال��ث��اأر  اإن     
جت�����اوز ال��ق��ت��ال وال��ت��اأ���ش��ي�����س، غري 
واإثنية  اإ���ش��ام��ي��ة.  ل��دول��ة  امل��رّج��ح، 
مكافحة  م��ه��م��ة  ُت���ع���ّق���د  ال�������ش���راع 
االإرهاب للجي�س الفرن�شي، وانهيار 
ال���ن���ظ���ام امل�����ايل وج��ي�����ش��ه ال�����ذي مت 
يزيدان  ك��ب��ري،  ح���د  اإىل  اإ���ش��ع��اف��ه 
مطاردة  ان  ك��م��ا  ت��ع��ق��ي��دا.  ال��و���ش��ع 
وجمموعته،  امل��ت��اأخ��رة  ال�شحراوي 
مقاتلني  م�����ن  ال�����ي�����وم  امل����ت����ك����ون����ة 
�شعوبات  ���ش��ت��خ��ل��ق  م��ت��ح��ّم�����ش��ني، 
النتائج  ت���ك���ون  ال  وق�����د  ج����دي����دة، 
روؤ�شاء  ق��ب��ل  م���ن  ب���او  امل��ط��ل��وب��ة يف 
املحدد يف غ�شون  املوعد  يف  ال��دول 

�شتة اأ�شهر يف موريتانيا.
عن لوبوان

م�صداقية اجليو�س على الأر�س يف امليزان:

ال�ساحل: معادلة اإرهابية يجب حلها ب�سكل عاجل...!
التنظيم الإرهابي يف ال�صحراء الكربى، هو العدو الذي يجب اقتالعه

تن�صط اجلماعة منذ �صبع �صنوات يف نف�س املنطقة، 
و�صحاياهــا مــن جميــع اجليـو�س حتى الأمريكـان

ال�شحراوي  مطلوب حيا او ميتااجليو�س مطالبة بنتائج �شريعة

تكثفت املجازر االرهابية يف املنطقةبرخان  حمدودية النجاعة

كان  بــاو،  اجتماع  يف     
الفرن�صي  ــس  ــ� ــي ــرئ ال
ـــويـــل مـــاكـــرون،  اإميـــان
ــة  ــق ــط ــن ورئــــيــــ�ــــس م
جمــمــوعــة الــ�ــصــاحــل 
البوركيني  اخلــمــ�ــس، 
كري�صتيان  مارك  رو�س 
ــه  ــرائ ــظ كــــابــــوري، ون
الذي  العدو  وا�صحني: 
هو  عليه  الق�صاء  يجب 
الإرهــابــي  يف  التنظيم 

ال�صحراء الكربى.

زعيم التنظيم عدنان اأبو �ليد 
ال�سحرا�ي مطلوب حيا اأ� ميتا

 قد ل تكون النتائج املطلوبة يف قمة با� من قبل ر�ؤ�ساء الد�ل يف املوعد املحدد

•• الفجر -خرية ال�سيباين

حتليل اخباري
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عربي ودويل

اأن تقبل  بانه على ال�شني  اأم�س  اإينغ وين  حذرت رئي�شة تايوان ت�شاي 
اأي حماولة من جانب بكني  اأن  موؤكدة  اأ�شا�شا”  “م�شتقلة  تايوان  بان 
الجتياح اجلزيرة �شتكون “مكلفة جدا«. واعيد انتخاب ت�شاي يف نهاية 
االأ�شبوع لوالية ثانية بح�شولها على نتيجة قيا�شية بلغت 8،2 مليون 
�شوت، يف ما اعترب نك�شة قوية حلملة ال�شني امل�شتمرة لعزل اجلزيرة 
اإزاحة  يف  رغبتها  ال�شينية  القيادة  تخف  ومل  ذات��ي.  حلكم  اخلا�شعة 
ت�شاي من ال�شلطة النها رف�شت هي وحزبها االعرتاف مببداأ “ال�شني 
اأرا�شيها وهددت  الواحدة«. وتعترب ال�شني تايوان جزءا ال يتجزاأ من 
ا�شتقالها.  اأعلنت  اإذا  خا�شة  االأم��ر  لزم  اإذا  بالقوة  عليها  باال�شتياء 
وقالت ت�شاي يف اأول مقابلة منذ اعادة انتخابها ال�شبت، اإنه ال �شرورة 
اأ�شا�شا. واأ�شافت لهيئة  اأمورها  الإعان اال�شتقال الن اجلزيرة تدير 
دولة  اأننا  الإع��ان  بحاجة  “ل�شنا  �شي”،  بي  “بي  الربيطانية  االإذاع��ة 
م�شتقلة«. وقالت “نحن بلد م�شتقل اأ�شا�شا ونطلق عليه اإ�شم جمهورية 
ال�شني، تايوان«. وحتظى تايوان احلديثة بحكم ذاتي منف�شل عن الرب 
الراأي  ا�شتطاعات  وتظهر  االأخ��رية.  ال�شبعني  ال�شنوات  منذ  ال�شيني 
اأن اجلزيرة يجب  التايوانيني يرف�شون فكرة  اأع��دادا متزايدة من  اأن 
اأن تكون جزءا من الرب ال�شيني. وقالت ت�شاي “لدينا هوية منف�شلة 
ناجحة،  دمي��وق��راط��ي��ة  “نحن  م�شيفة  ذاته”  بحد  ق��ائ��م  بلد  ون��ح��ن 

ولدينا اقت�شاد جيد ن�شبيا ون�شتحق االحرتام من ال�شني«.

فتح  اأع��اد  ال�شودان  اإن  اأم�س  ال�شوداين  ال�شيادة  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
اأف����راد مرتبطون  ب��ه  ق���ام  ب��ع��د �شحق مت���رد م�شلح  جم��ال��ه اجل���وي 

بالرئي�س ال�شابق عمر الب�شري.
الذي  القتال  خ��ال  اأربعة  واأ�شيب  قتا  جنديني  اإن  اجلي�س  وق��ال 
املخابرات  �شابقني يف جهاز  اأع�شاء  مع  �شاعات يف اخلرطوم  ا�شتمر 
قبل اأن تنجح قوات االأمن يف �شحق التمرد يف وقت متاأخر الثاثاء.

و�شرح وزير النفط يف التلفزيون الر�شمي اأن اجلي�س ا�شرتد حقلي 
نفط �شغريين يف دارفور كان امل�شلحون قد �شيطروا عليهما م�شيفا 
االأمن  جهاز  يف  �شابقون  عاملون  كان  االأرب��ع��اء.  ا�شتوؤنف  االإنتاج  اأن 
على  احتجاجا  نظموا  اأغلقوا احلقلني حيث  قد  العامة  واملخابرات 
خم�ش�شات نهاية اخلدمة. وينتج احلقان نحو خم�شة اآالف برميل 
املجل�س  رئي�س  تعهد  اأم�����س  مبكر  وق��ت  يف  كلمة  ويف  ي��وم��ي��ا.  نفط 
انقاب  اأي  ال�شماح بحدوث  بعدم  الربهان  الفتاح  اأول عبد  الفريق 
الربهان  وق��ال  املخابرات.  مقرات  على  ي�شيطر  اجلي�س  اأن  واأ�شاف 
“جميع املقرات حتت �شيطرة القوات واملجال اجلوي مفتوح«. وقال 
يوم  ح��دث  “ما  اليوم  اأرك��ان اجلي�س  رئي�س  حممد عثمان احل�شني 
اأن اجلي�س ق��ادر على  اأح��داث يعترب مت��ردا«. واأ���ش��اف  الثاثاء من 
اأجهزة  اإع��ادة هيكلة  و�شع حد ملا حدث باأقل خ�شائر ممكنة. وكانت 
االأمن التي واجهت اتهامات بقمع املعار�شة اأثناء حكم الب�شري، اأحد 

املطالب الرئي�شية لانتفا�شة التي اأدت اإىل رحيله.
 

طلب مايكل فلني، م�شت�شار االأمن القومي ال�شابق للرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب من قا�س ال�شماح له بالرتاجع عن اإقراره بالكذب يف 

التحقيق ب�شاأن التدخل الرو�شي يف االنتخابات االأمريكية.
ويف تراجع كبري لفلني عن موقفه، قال حماموه اإن املدعني انتهكوا 

اتفاقا تو�شلوا اإليه معهم الأنهم طلبوا منه االإدالء باإفادة كاذبة.
 22 االأم��ريك��ي،  اجلي�س  املتقاعد يف  ج��رنال  اللفتنانت  فلني،  وبقي 

يوما فقط يف من�شبه يف بداية فرتة اإدارة ترامب.
وكان يخ�شع لتحقيق ب�شاأن اإت�شاالته بالرو�س عندما اأقيل واأقر يف 

ما بعد بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرايل.
وق���ال حم��ام��وه ب��ع��د اأن غ��ري ف��ل��ني ف��ري��ق��ه ال��ق��ان��وين يف ح��زي��ران/
ك��ذب عن علم، يف  باأنه  زورا  يقر  ب��اأن  املدعني طلبوا منه  اإن  يونيو، 
الوثائق التي قدمها لوزارة العدل واأخفت العمل الذي كانت تقوم به 

موؤ�ش�شته حل�شاب احلكومة الرتكية.
يطلب  فلني  ت��ي.  “مايكل  اأن  ب��اول  �شيدين  ال��دف��اع  حمامي  وكتب 
�شحب اإقراره )بالكذب( ب�شبب �شوء نية احلكومة ونزعتها لانتقام 

وانتهاك االتفاق«.

عوا�سم

تايبيه

اخلرطوم

وا�شنطن

تنديد حقوقي بت�سريحات 
مبعوث ياباين عن الر�هينجا 

•• طوكيو-رويرتز

لدى  اليابان  �شفري  بت�شريحات  اأم�س  االإن�شان  حقوق  عن  مدافعون  ن�شطاء  ندد 
ياجنون التي قال فيها لو�شائل اإعام حملية اإنه ال يعتقد اأن جي�س ميامنار مار�س 
االإبادة اجلماعية بحق اأقلية الروهينجا امل�شلمة يف الباد. وفر اأكرث من 730 األفا 
2017 بعد حملة قادها اجلي�س.  من الروهينجا من ميامنار اإىل بنجاد�س يف 
قتا  و�شملت  اجلماعية”  االإب���ادة  “بنية  نفذت  احلملة  اإن  املتحدة  االأمم  وقالت 
واغت�شابا جماعيا. واأثارت حملة اجلي�س �شل�شلة من الدعاوى القانونية املنظورة 
اأرج��اء العامل منها  حاليا والتي رفعت يف االأ�شهر االأخ��رية يف حماكم يف خمتلف 
املحكمة اجلنائية الدولية وحمكمة العدل الدولية وكاهما يف الهاي. وقال زاو 
مني هتوت نائب رئي�س رابطة الروهينجا يف بورما ومقرها اليابان اإن ت�شريحات 
ال�شفري “مثرية للقلق«. وقال للمرا�شلني االأجانب يف طوكيو “اأ�شعر با�شتياء كبري 
واأنا�شد مرة اأخرى احلكومة اليابانية. اأرجوكم حاولوا م�شاعدة �شعب الروهينجا 
اليابانية ال تتعاون حتى وال  “اليوم احلكومة  واأ�شاف  وال تنحازوا للمجرمني«. 
�شفري  ماروياما  اإيت�شريو  وك��ان  ميامنار«.  ب�شاأن  املتحدة  االأمم  اإج���راءات  تدعم 
اليابان لدى ميامنار قال ملوقع اإراوادي االإخباري املحلي يف دي�شمرب كانون االأول 
االإبادة  نية  اأو كانت لديه  اإب��ادة جماعية  “ارتكب  اأن جي�س ميامنار  يعتقد  اإن��ه ال 
وكان املوقع نف�شه قد نقل عنه من قبل قوله اإن العقوبات التجارية  اجلماعية”. 
املحتملة على ميامنار ب�شبب اأزمة الروهينجا �شتكون “حم�س هراء«. وقالت وزارة 
العدل يف جامبيا اإن حمكمة العدل الدولية �شتبت يف 23 يناير كانون الثاين يف 
اأقامتها �شد ميامنار  اإطار الدعوى التي  اإج��راءات عاجلة يف  طلب جامبيا اتخاذ 

متهمة اإياها بارتكاب اإبادة جماعية بحق م�شلمي الروهينجا وهم اأقلية هناك.

الأزمة تت�صاعد مع تعرث ت�صكيل حكومة 

نقمة اللبنانين تزداد على امل�سارف �ال�سيا�سين

مل يعد باإمكان اجلنود حتديد مواقع »الن�صور الرمادية«

»عن الأ�سد« تفقد الأمريكين تفوقهم يف �سماء العراق 
•• عني الأ�سد -اأ ف ب

بعد حلظات من بدء ت�شاقط ال�شواريخ البال�شتية االإيرانية 
على ق��اع��دة ع��ني االأ���ش��د اجل��وي��ة، فقد اجل��ن��ود االأمريكيون 
ال��دور احلا�شم يف  ذات  املكلفة  باأعينهم  ات�شالهم  القاعدة  يف 
يف  التفوق  لهم  ت�شمن  التي  امل�شرّية  الطائرات  اإنها  اجل��و: 
�شماء العراق. عند �شقوط الدفعة االأوىل من ال�شواريخ يف 8 
كانون الثاين-يناير عند ال�شاعة 01:35 )22،30 ت غ( يف 
الثامن من كانون الثاين-يناير اجلاري، كانت �شبع طائرات 
مراقبة اأمريكية حتلق يف �شماء العراق ملتابعة القواعد التي 

تنت�شر فيها قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة.
من  الرمادية”  “الن�شور  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  ب��ني  م��ن  وت��ع��رف 
للمراقبة  امل��زودة مبعدات متطورة  �شي”،  “اأم كيو-1  طراز 
باإمكانها الطريان ملدة  “هيل فاير”  اأربعة �شواريخ  وحتمل 
27 �شاعة متوا�شلة . وقال ال�شرجنت كو�شتني هرويغ )26 
ع��ام��اً(، وه��و اأح��د ط��ي��اري ع��ني االأ���ش��د لوكالة فران�س بر�س 

“توقعنا هجوماً برياً، لذلك وا�شلنا حتليق الطائرات«.
كان هرويغ �شمن الفريق املوجه الأحد “الن�شور الرمادية”، 
عندما �شقط اأول �شاروخ اإيراين على القاعدة رداً على مقتل 
ال��ث��ال��ث من  �شليماين، يف  قا�شم  ال��ن��اف��ذ  االإي����راين  اجل���رنال 
اأمريكية م�شرية قرب مطار  بق�شف بطائرة  ال�شهر احلايل 
بغداد الدويل. اآنذاك، كان معظم اجلنود االأمريكيني يف عني 
يف  �شاعتني  منذ  خمتبئني  جندي،   1500 وعددهم  االأ�شد، 
املاجىء بعد حتذير م�شبق من قيادتهم. لكن بقي 14 طياراً 
لتوجيه  قيادة  مق�شورات  اإىل  حولت  مظلمة  حاويات  داخ��ل 
ات عن ُبعد، وحتليل املعلومات التي تر�شلها كامرياتها  امل�شرَيّ
نظمها  لل�شحافيني  جولة  خال  هرويغ  قال  الدقة.  عالية 
التحالف الدويل داخل قاعدة عني االأ�شد، اإن اأول �شاروخ اأثار 
الغبار الذي اندفع اإىل داخل تلك احلاويات، لكن الطيارين 
امل��وج��ات ال�شاروخية واح���دة بعد  ت��وال��ت  اأم��اك��ن��ه��م.  ب��ق��وا يف 
“قبول  اأمامه �شوى  اأن��ه مل يكن  واأ�شاف اجلندي  االأخ��رى. 

“جمموعة  ودعت جمموعة تطلق على نف�شها ت�شمية 
امل�شرف  اأم����ام  م�����ش��اء  اع��ت�����ش��ام  اإىل  امل�شرف”  ���ش��ب��اب 
الثاثاء،  اقتحامه  املحتجون  ح���اول  ال���ذي  امل��رك��زي، 
ري����ا�����س �شامة  ل���ب���ن���ان  م�������ش���رف  م���ت���وع���دة ح����اك����م 

باملحا�شبة.
يف  املحلية  والعملة  ال���دوالر  ا�شتخدام  يتم  لبنان،  ويف 
الدوالر  اأن احل�شول على  اإال  اليومية،  الدفع  عمليات 
بات مهمة �شعبة منذ اأ�شهر ويتهم املتظاهرون امل�شارف 

بالتواطوؤ مع ال�شرافني والتاعب ب�شعر ال�شرف.
ب���ريوت وحميطها  ���ش��وارع  احل��رك��ة طبيعية يف  وب���دت 
االأربعاء، فيما قطع متظاهرون طرقاً رئي�شية يف �شرق 
الباد وجنوبها و�شمالها. واأقفلت العديد من املدار�س 

اأبوابها.
االآالف  خ��رج مئات  االأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�شرين   17 ومنذ 
وقطعوا  وال�����ش��اح��ات  ال�������ش���وارع  اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  م���ن 
التي  ال�شيا�شية  الطبقة  اأداء  على  احتجاجاً  ال��ط��رق 
م�شوؤولية  ويحملونها  بالف�شاد  امل��ت��ظ��اه��رون  يتهمها 
تدهور الو�شع االقت�شادي وعجزها عن تاأهيل املرافق 

وحت�شني اخلدمات العامة االأ�شا�شية.

•• بريوت-اأ ف ب

مع تعرث ت�شكيل حكومة وازدياد حّدة االأزمة االقت�شادية 
واملالية، تزداد نقمة اللبنانيني على الطبقة ال�شيا�شية 
اإ���ش��ك��االت مع  وامل�����ش��ارف ال��ت��ي ت�شهد ق��اع��ات��ه��ا ي��وم��ي��اً 
خ�شم  يف  اأموالهم  على  باحل�شول  الراغبني  املودعني 

اأزمة �شيولة حادة تنذر بت�شعيد االحتجاجات.
ب���ريوت، حيث مقر  ال��ت��ج��اري يف  ���ش��ارع احل��م��را  و�شهد 
امل�شارف،  ع�شرات  وف���روع  وم��ق��رات  امل��رك��زي  امل�شرف 
واأوقعت  ل�����ش��اع��ات،  ا���ش��ت��م��رت  ل��ي��ًا  عنيفة  م��واج��ه��ات 
واجهات  تك�شري  على  اإق��دام حمتجني  تخللها  جرحى، 
امل�����ش��ارف واإل��ق��اء احل��ج��ارة على ال��ق��وى االأم��ن��ي��ة التي 
اأطلقت الغاز امل�شّيل للدموع لتفريقهم واأعلنت توقيف 

59 �شخ�شاً.
وعاد اللبنانيون الثاثاء اإىل ال�شوارع جمدداً يف بريوت 
وعدد من املناطق اللبنانية احتجاجاً على تعرّث ت�شكيل 
يف  واملالية،  االقت�شادية  االأزم���ة  ح��ّدة  وازدي���اد  حكومة 
م�شبوقة  غ��ري  احتجاجات  �شل�شلة  م��ن  ج��دي��دة  حلقة 

ي�شهدها لبنان منذ 17 ت�شرين االأول/اأكتوبر.
�شاعات  منذ  تنظيف  ع��م��ال  انهمك  احل��م��را،  ���ش��ارع  يف 
فران�س  وكالة  مرا�شلو  �شاهد  ما  وفق  الباكر،  ال�شباح 
اأر�شاً،  املتناثر  امل�شارف  واجهات  زج��اج  اإزال��ة  يف  بر�س، 
بينما ان�شرف عمال �شيانة اإىل ك�شر واجهات مت�شدعة، 

ال�شتبدالها باأخرى جديدة.
ال�شلبة  الزجاجية  الواجهات  ليًا  املتظاهرون  وك�شر 
اقتلعوها  ال��ت��ي  ال�����ش��ري  اإ����ش���ارات  اأع��م��دة  م�شتخدمني 
كما  احلريق.  ومطافئ  حديدية  وق�شاطل  مكانها  من 
حطموا اأجهزة ال�شراف االآيل ور�شوها بالطاء االأحمر 

وكتبوا على اجلدران �شعارات مناوئة للم�شارف.
وا�شتمرت عمليات ال�شغب لنحو خم�س �شاعات تقريباً، 
االأمن  قوات  على  احلجارة  املتظاهرين  القاء  وتخللها 

التي اأطلقت الغاز امل�شّيل للدموع بكثافة.
وعالج ال�شليب االأحمر اللبناين وفق ما قال متحدث 

با�شمه االأربعاء لفران�س بر�س 37 جريحاً من مدنيني 
وع�شكريني، مت نقل ثاثة مدنيني منهم اإىل امل�شت�شفى 
اأن���ه عالج  ل��ل��ع��اج. واأع���ل���ن ال���دف���اع امل���دين م��ن جهته 
احلمرا،  �شارع  يف  والع�شكريني  املدنيني  من  جمموعة 
ونقل بع�س امل�شابني اىل م�شت�شفيات املنطقة من دون 

حتديد عددهم.
 47 اإ�شابة  الداخلي من جهتها  االأم��ن  واأح�شت قوى 
عن�شراً خال ال�شدامات. واأفادت يف بيان االأربعاء عن 

“توقيف 59 م�شتبهاً به يف اأعمال �شغب واعتداءات«.
ومّت اطاق �شراح عدد قليل منهم بعد التحقيق معهم، 

وفق نا�شطني.
ب�شكل  دوام��ه��م  اإىل  امل�شارف  غالبية  موظفو  وح�شر 
طبيعي، متفقدين االأ�شرار التي حلقت مبكان عملهم، 

قبل اأن ي�شتاأنفوا ا�شتقبال املودعني.
لفران�س  امل�شارف  اأح��د  من  خروجها  بعد  عليا  وقالت 
غ�شب  اأتفهم  لكنني  م��ق��ب��واًل،  لي�س  “التك�شري  بر�س 

النا�س الذين باتوا متعبني جداً«.
اأ�شبوعياً  اأن اأح�شر مرتني اإىل امل�شرف  “علي  وتابعت 
وعلي  املنزل  لدي مري�س يف  اإذ  دوالر،   200 الأ�شحب 
التي  “القيود  اأن  اإىل  الفتة  املمر�س”،  رات��ب  اأدف��ع  اأن 

يفر�شونها جتعل حياة املواطن معقدة جداً«.
قاعات  داخ��ل  ل�شاعات  امل��ودع��ون  ينتظر  اأ�شابيع،  ومنذ 
ح�شاباتهم  م����ن  حم������دود  م��ب��ل��غ  ل�����ش��ح��ب  امل�������ش���ارف 
ال  �شقفاً  امل�شارف  ح��ددت  بعدما  ب��ال��دوالر،  ال�شخ�شية 
ب�شكل  امل�شارف  وت�شهد  �شهرياً.  دوالر  االأل��ف  يام�س 
���ش��ب��ه ي��وم��ي اإ���ش��ك��االت ب��ني ال��زب��ائ��ن ال��ذي��ن يريدون 
العاجزين  امل�شارف  وموظفو  اأموالهم  على  احل�شول 
مبالغ  حتويل  ممكناً  يعد  مل  كما  رغباتهم.  تلبية  عن 

مالية اإىل اخلارج اإال يف حاالت حمددة.
وتو�شك اللرية اللبنانية على خ�شارة نحو ن�شف قيمتها 
عملياً. ففيما ال يزال �شعر ال�شرف الر�شمي مثبتاً على 
ال���دوالر عتبة  ال���دوالر، الم�س  ل��ريات مقابل   1507

2500 لرية يف ال�شوق املوازية.

اأقمار ا�شطناعية تتوىل اإر�شال اإ�شارات اإىل الن�شور الرمادية، 
�شا�شات غرف  التي يجري عر�شها على  املعلومات  كما تنقل 
العمليات يف قاعدة عني االأ�شد. وقال كيلباتريك اإنه “عندما 
يعد  ومل  ال�شيطرة”،  فقدنا  اخل��ط��وط،  اأ���ش��اك  اح��رتق��ت 
ب��اإم��ك��ان اجل��ن��ود حت��دي��د م��واق��ع امل�����ش��رّيات، وال م��ع��رف��ة ما 
ي��دور على االأر����س. وحتى يف حال  ال�شماء وال ما  يحدث يف 
ال�شيطرة يف عني  ف��ري��ق  ي��ك��ن  اإ���ش��ق��اط ط��ائ��رة م�����ش��رية، مل 
“االأمر خطري،  اأن  اإىل  االأ�شد ليعلم بذلك. وي�شري هريويغ 
الثمن، واأجهزتها حتمل بيانات كثرية ال نريد  الأنها باهظة 
اأو تقع بيد العدو«. ووفقا لتقديرات  اأن يطلع عليها اآخرون 

االأزمة احلقيقية  انتهينا«. لكن  اأننا  اأ�شا�شاً  اعتقدنا  امل�شري. 
مل تكن قد بداأت بعد. توا�شل الق�شف بال�شواريخ التي قال 
اجلنود اإنها ا�شتمرت تنهمر على القاعدة نحو ثاث �شاعات، 
وبينها ما �شقط على م�شاكن جنود تقع على مقربة من مواقع 

احلاويات التي حتولت اآنذاك لغرف عمليات للطيارين.
يقول ال�شرجنت وي�شلي كيلباتريك اإنه “بعد مرور اأقل من 
يف  تقع  م�شتودعات  اإىل  اأجت��ه  كنت  �شربة،  اآخ��ر  على  دقيقة 
اجلهة اخللفية، عندها راأيت النار ت�شتعل يف اأ�شاك خطوط” 
مق�شورة  مع  التوا�شل  اخلطوط  تلك  وت��وؤم��ن  االت�شاالت. 
اإىل  املعلومات  تنقل  ه��وائ��ي��ات  ع��رب  امل�شرية  ال��ط��ائ��رة  ق��ي��ادة 

ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة رئ��ي�����س احلكومة  وت�����ش��ّب��ب��ت االح��ت��ج��اج��ات 
دياب  تكليف ح�شان  ثم  وم��ن  احل��ري��ري،  �شعد  االأ�شبق 
باأن تكون م�شغرة ومن  اإنقاذية، تعّهد  ت�شكيل حكومة 
“�شغوط”  اأن يتحّدث اجلمعة عن  التكنوقراط، قبل 
�شيا�شية  كتل  ب��دع��وة  م��وؤخ��راً  وا�شطدم  لها.  يتعر�س 

دعمت تكليفه اإىل ت�شكيل حكومة تكنو�شيا�شية.
وقت  اأ���ش��رع  يف  حكومة  بت�شكيل  املتظاهرون  ويطالب 
وخ�شر  املتداعي.  لاقت�شاد  اإن��ق��اذ  خطة  ت�شع  ممكن 
ع�شرات اآالف اللبنانيني وظائفهم اأو جزءاً من رواتبهم 
جراء اأ�شواأ اأزمة اقت�شادية يف الباد منذ انتهاء احلرب 
العام  الدين  ارتفع  بينما   ،)1990-1975( االأهلية 
من  اأك��رث  يعادل  ما  اأي  دوالر،  مليار  ت�شعني  نحو  اإىل 

150 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي.
يان  لبنان  يف  املتحدة  ل��اأمم  اخل��ا���س  املن�ّشق  وانتقد 
الذين  ال�شيا�شيني  اأداء  االأرب��ع��اء  تغريدة  يف  كوبيت�س 
“يتفرجون على انهيار االقت�شاد” على وقع “ت�شاعد 
“اأيها  ب��ال��ق��ول  وخاطبهم  الغا�شبة”.  االح��ت��ج��اج��ات 
اأنف�شكم على  لوموا  بل  النا�س،  تلوموا  ال�شيا�شيون، ال 

هذه الفو�شى اخلطرية«.

طائرة  كلفة  تبلغ   ،2019 لعام  االأم��ريك��ي  اجلي�س  م��وازن��ة 
دوالر.  مايني  �شبعة  ح��واىل  ال��واح��دة  الرمادي”  “الن�شر 
 2017 الطائرات منذ  ال��دويل على هذه  التحالف  ويعتمد 
على االأقل، يف اإطار احلرب �شد تنظيم الدولة االإ�شامية يف 
العراق. ومن املفرت�س على التحالف احل�شول على ال�شوء 
طائراته  بتحليق  لل�شماح  العراقية  احلكومة  من  االأخ�شر 
احلربية وامل�شرّية، لكن تلك االأذون كانت منتهية ال�شاحية 
وقال  باأيام عدة.  االإيرانية  ال�شاروخية  الهجمات  وقوع  قبل 
م�شوؤول ع�شكري اأمريكي لل�شحافيني، اإن اجلي�س االأمريكي 
يوا�شل الطريان امل�شرّي يف االأجواء )العراقية( بكل االأحوال، 
خال  ا�شتهدفت  متكررة  �شاروخية  هجمات  بعد  خ�شو�شاً 
ومع  اأمريكيون.  فيها جنود  يتمركز  قواعد  املا�شية  االأ�شهر 
بالطائرات  االت�شال  وانقطاع  ال�شاروخي  الق�شف  ا�شتمرار 
امل�����ش��رّية، ان��ت��ق��ل ال��ط��ي��ارون اإىل امل���اج���ئ. ومب��ج��رد توقف 
ا�شتعادة  اأج��ل  من  الزمن  مع  �شباق  انطلقوا يف  االنفجارات، 
اإ�شارة االت�شاالت والعثور على “الن�شور الرمادية” وحتويلها 
للهبوط يف القاعدة. ومع بزوغ الفجر، اندفع جنود ال�شتبدال 
500 م��رت م��ن االأ���ش��اك لتاأمني ع��ودة االت�����ش��ال. ايف تلك 
االأثناء، كان برج مراقبة حركة الطائرات خالياً، بعدما خلفت 
ال�شواريخ البال�شتية االإيرانية عدة حفر يف قاعدة عني االأ�شد 
اجلوية. ي�شتذكر هرويغ ذلك قائا “كان املطار مغلقاً، وكان 
نعرف  نكن  مل  �شخ�س!  ب���اأي  االت�����ش��ال  دون  الهبوط  علينا 
االأولوية  كانت  مرهقاً«.  اأم���راً  ذل��ك  ك��ان  ط��ائ��رة،  كل  مواقع 
يف  ال��ن��زول  لها  م��ق��رراً  وك��ان  الرمادية”  “الن�شور  ال�شتعادة 
الوقت الذي بداأ فيه الق�شف ال�شاروخي، لكنها بقيت حتلق 
ط��وال ال��وق��ت وب���داأ وق��وده��ا ينفد. وا���ش��ل ال��ط��ي��ارون العمل 
ل�شاعات حتى متكنوا من اإنزال طائرة بعد االأخرى، فيما كان 
االأ�شرار.  ويقيمون  ويغت�شلون،  اأنفا�شهم  ي�شرتدون  اجلنود 
يقول  م�شرية.  طائرة  اآخ��ر  هبطت  �شباحاً،  التا�شعة  ح��واىل 
جميع  “اأنزلنا  �شعادته  عن  معرباً  يبت�شم  وه��و  كيلباتريك 

طيورنا اإىل القاعدة. كان ذلك اإجنازاً«.

ال يزال وارداً. وقال رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو يف بيان م�شاء 
اإيران  االإي���راين.  ال��ن��ووي  الربنامج  يف  يجري  ما  بال�شبط  “نعرف  الثاثاء 
اإ�شرائيل لن  اأخرى:  اأقولها مرة  النووي.  ال�شاح  اأّنها ت�شتطيع حيازة  تعتقد 
ت�شمح الإيران بحيازة القنبلة” الذرية. بدوره قال قائد اجلي�س ال�شابق بيني 
غانتز، املناف�س الرئي�شي لنتنياهو يف االنتخابات الت�شريعية املقّررة يف 2 اآذار/

نووية«.  ق��درات  المتاك  �شنوات  ث��اث  اأو  �شنتني  اأمامها  “اإيران  اإّن  مار�س 
ال�شاح  الم��ت��اك  بال�شعي  اجلمهورية  اإ�شرائيل  تّتهم  ع��دي��دة  �شنوات  ومنذ 
االأمريكية احلالية  االإدارة  غ��رار  دوم��اً. وعلى  تنفيه طهران  ما  النووي، وهو 
تعار�س الدولة العربية االتفاق الذي اأبرمته الدول الكربى مع اإيران يف فيينا 

•• عوا�سم-اأ ف ب

حملّية  اإع���ام  و���ش��ائ��ل  اأوردت��ه��ا  ت�شريحات  يف  اإ�شرائيليون  م�����ش��وؤول��ون  ح���ّذر 
وحتّققت منها وكالة فران�س بر�س من اأّن اإيران �شتمتلك يف نهاية العام اجلاري 
ب ل�شنع قنبلة ذرية، لكن من دون اأن يعني ذلك  ما يكفي من اليورانيوم املخ�شّ
اأّن اإيران تعتزم �شنع واحدة على الفور. ونقل هوؤالء امل�شوؤولون عن ال�شلطات 
ب ما بني 100 و180 كلغ من اليورانيوم �شهرياً  االإ�شرائيلية اأّن اإيران تخ�شّ
بن�شبة %4، وهو معّدل �شي�شمح لطهران باأن حت�شل بحلول نهاية العام على 
ما يقرب من 25 كيلوغراماً من اليورانيوم العايل التخ�شيب، العتبة الازمة 
الثاثاء  م�شاء  االإ�شرائيلية  االإع����ام  و���ش��ائ��ل  واأوردت  ن��ووي��ة.  قنبلة  ل�شنع 
للعام  االإ�شرائيلية  الع�شكرية  اال�شتخبارات  الإدارة  ال�شنوي  التقرير  عن  نقًا 
2020 اأّن االإيرانيني يحتاجون اإىل اأكرث من �شتة اأ�شهر بقليل للو�شول اإىل 
ق��ادرة على حمل  لتطوير �شواريخ  اآخرين  واإىل حوايل عامني  امل�شتوى،  هذا 
قنبلة نووية. ووفقاً لهذا التقرير، فاإّن اإيران لي�شت يف عجلة من اأمرها ل�شنع 
قنبلة نووية الأّنها ال تريد حرباً، على الّرغم من اأّن ح�شول ت�شعيد ع�شكري 

اأن�شطتها  املفرو�شة على طهران مقابل تقييد  العقوبات  2015 لتخفيف  يف 
اأن حتذو  ال���دول االأوروب���ي���ة اإىل  ال��ع��ربي��ة ت��دع��و  ال��دول��ة  ال��ن��ووي��ة. وال تنفّك 
وفر�شت  فيينا  اتفاقية  2018 من  يف  ان�شحبت  التي  املتحدة  الواليات  حذو 
�شل�شلة من العقوبات االقت�شادية امل�شّددة على طهران. والثاثاء خطت الدول 
االأوروبية الثاث االأطراف يف االتفاق النووي االإيراين خطوة اإ�شافية الإرغام 
طهران على العودة لالتزام مبفاعيل اتفاق فيينا باإعان الرتويكا االأوروبية 
تفعيل اآلية ف�ّس النزاعات املن�شو�س عليها يف االتفاق. وتعليقاً على اخلطوة 
اإع��ادة فر�س  اإىل  ال��دول الغربية  “اأدعو كل  االأوروب��ي��ة ق��ال واأ���ش��اف نتانياهو 
اأّنها  املّتحدة  ال��والي��ات  واأعلنت  ه��ذا  اإي���ران.   على  املتحدة”  االأمم  عقوبات يف 

االأطراف  الثاث  االأوروب��ي��ة  ال��دول  اأطلقتها  التي  االآل��ي��ة  بالكامل”  “تدعم 
ال��ع��ودة لالتزام مبفاعيل  ال��ن��ووي االإي���راين الإرغ���ام طهران على  يف االت��ف��اق 
النووية. وقال متحدث  اأن�شطتها  وال��ذي يقّيد   2015 هذا االتفاق املربم يف 
با�شم وزارة اخلارجية االأمريكية يف بيان “نحن ندعم بالكامل قرار الرتويكا 
داعياً اإىل فر�س “املزيد من ال�شغوط  االأوروبية اإطاق اآلية ف�ّس النزاعات”، 
اأ�شا�شاً  على اجلمهورية االإ�شامية التي تخ�شع  الدبلوما�شية واالقت�شادية” 
لعقوبات اأمريكية م�شّددة. واأ�شاف البيان اأّن “بريطانيا وفرن�شا واأملانيا فعلت 
ال�شواب” يف مواجهة “اال�شتفزازات االإيرانية” يف املجال النووي. وكانت هذه 
اأطلقت الثاثاء عملية  الدول االأوروبية الثاث االأطراف يف االتفاق النووي 
من  النووية  تعهداتها  اح��رتام  اإىل  بالعودة  طهران  الإل��زام  �شعبة  دبلوما�شية 
دون فر�س عقوبات جديدة عليها. واالآلية التي فّعلتها الرتويكا االأوروبية هي 
وزراء  وقال  بنوده.  انتهاك  االتفاق يف حال  عليها  ين�ّس  النزاعات  لف�ّس  اآلية 
والربيطاين  ما�س  هايكو  واالأمل���اين  ل��ودري��ان  اإي��ف  ج��ان  الفرن�شي  اخلارجية 
دومينيك راب يف بيان م�شرتك “لي�س لدينا خيار اآخر نظراً للتدابري املتخذة 

من جانب اإيران«.

وا�صنطن تدعم الآلية الأوروبية �صّد طهران

اإ�سرائيل: اإيران متتلك يورانيوم ل�سنع قنبلة ذرية 

الطائرة الأ�كرانية قد تفاقم الغ�سب ال�سعبي
•• وا�سنطن-وكالت:

�شرتيت  “وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأف����������ادت 
متداواًل  فيديو  �شريط  اأن  جورنال” 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى 
يظهر �شاروخني ي�شطدمان بطائرة 
طهران،  على  �شقطت  اأوكرانية  رك��اب 
30 ثانية، مما  ومت اإطاقهما بفارق 
املاأ�شاة  ي��وف��ر م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة ع��ن 
على  ا  �شخ�شً  176 بحياة  اأودت  التي 
اإنه مت التحقق  من الطائرة. وقالت 
 ،Storyful قبل  م��ن  الفيديو  م��ن 
لو�شائل  ا����ش���ت���ق�������ش���اء  ����ش���رك���ة  وه�����ي 
التوا�شل االجتماعي، وهو يثري اأ�شئلة 
جديدة عن �شدق ال�شلطات االإيرانية 
ال��ت��ي اع���رتف���ت ب��ع��د ث��اث��ة اأي�����ام من 

التحقيق  يف  االأدل�����ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
اآخ����ر، اأعلنت  ب��ال��ك��ارث��ة«. م��ن ج��ان��ب 
ايرانيا  م�����ش��وؤوال  اأن  ال��ث��اث��اء  كييف 
كبريا �شيزور اوكرانيا يف االأيام املقبلة 
اأن  ميكن  ال���ذي  املخترب”  “لتحديد 
ال�شندوقني  م�شمون  حتليل  يكلف 
االأ��������ش�������ودي�������ن«. وب���ح�������ش���ب و����ش���ائ���ل 
الوجهة  ف����ان  االأوك����ران����ي����ة  االإع�������ام 
ت�شجيات  لتحليل  املحتملة  االأخ��رى 
فرن�شا.  ه��ي  االأ���ش��ودي��ن  ال�شندوقني 
واأع���ل���ن م�����ش��وؤول��ون ك��ن��دي��ون االثنني 
الذين  ال��ك��ن��دي��ني  اخل����رباء  اأن  اأي�����ش��ا 
اأوف��دوا االثنني اىل طهران للتحقيق 
اأي�شا  �شيتفقدون  الطائرة  حتطم  يف 
احلطام و�شيطلعون على ال�شندوقني 

اال�شودين للطائرة.

اخلطاأ  بطريق  �شربت  باأنها  االإن��ك��ار، 
الدولية  اجل���وي���ة  اخل���ط���وط  رح���ل���ة 
�شاروخ  ذك����ر  دون  م���ن  االأوك����ران����ي����ة 
هذه  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت  ث���اٍن. 
ا على �شوؤال  اأي�شً املعلومات قد جتيب 
ع��ن �شبب ت��وق��ف ج��ه��از االإر����ش���ال عن 
االأوكرانية  ب��ال��ط��ائ��رة  اخل��ا���س  ب��ع��د 
ال�شاروخ  ي�شيبه  اأن  قبل  العمل  ع��ن 
الذي ت�شبب �شقوط الطائرة. وُيظهر 
�شاروخ  اأن��ه  يبدو  ما  الفيديو  مقطع 
مت اإط���اق���ه م��ن م��وق��ع ب��ال��ق��رب من 
ال�شماء، ومن  كائًنا يف  املطار، و�شرب 
املفرت�س اأن تكون الطائرة. وبعد ذلك 
بنحو 30 ثانية مت اإطاق �شاروخ ثاٍن 
اأ�شاب الطائرة وهذه املرة اأقرب قليًا 
الهواء  اإىل املطار. وبقيت الطائرة يف 

لعدة دقائق ت�شتعل فيها النريان. ومن 
�شاأن املعلومات عن اإن احلر�س الثوري 
���ش��رب ط��ائ��رة م��دن��ي��ة ب�����ش��اروخ��ي��م ال 
اأن يزيد الغ�شب الذي  �شاروخ واحد، 
اأث���ارت���ه ه���ذه امل���اأ����ش���اة. وط��ل��ب��ت كييف 
ال�شندوقني  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  اي������ران  م���ن 
التي  االوك��ران��ي��ة  للطائرة  االأ���ش��ودي��ن 
اأ�شقطت قرب طهران قبل اأ�شبوع، كما 
االأربعاء.  االأوكرانية  ال�شلطات  اأعلنت 
وقدمت النيابة العامة واأجهزة االأمن 
االأوكرانية طلبا ر�شميا يف هذا ال�شدد 
اأو�شحت  ك��م��ا  االإي���ران���ي���ة،  لل�شلطات 
النيابة  واأك��������دت  ب����ي����ان.  يف  ال���ن���ي���اب���ة 
االأوك��راين يبذل  “اجلانب  اأن  العامة 
اأق�شى جهوده ل�شمان فك ت�شجيات 
جيد  ب�شكل  االأ���ش��ودي��ن  ال�شندوقني 

بوتن يقرتح ا�ستفتاء على اإ�سالحات د�ستورية 
 •• مو�سكو-اأ ف ب

اقرتح الرئي�س الرو�شي فادميري بوتني اأم�س اجراء ا�شتفتاء على تعديل 
الد�شتور الرو�شي بحيث يزيد من �شلطات الربملان ويبقي يف الوقت ذاته 

على نظام رئا�شي قوي يف الباد.
اأنه من ال�شروري  “اأعترب  اأمام الربملان  و�شرح بوتني يف خطابه ال�شنوي 
التعديات  م��ن  كاملة  جمموعة  على  بالت�شويت  ال��ب��اد  مواطني  ق��ي��ام 

دون اأن يحدد تاريخا للت�شويت. املقرتحة على د�شتور الباد”، 
اأ�شا�س  على  اإال  م��زده��رة  قوية  رو�شيا  بناء  على  ق��ادري��ن  نكون  “لن  وق��ال 

احرتام الراأي العام. ... �شنعمل معاً على تغيري احلياة نحو االأف�شل«.
اإىل تعزيز �شاحيات الربملان جلعل امل�شرعني م�شوؤولني عن  ودعا بوتني 

اختيار رئي�س الوزراء واأبرز الوزراء.
وقال اإن دور حكام املحافظات �شيتعزز اأي�شا رغم اأن رو�شيا �شتحافظ على 
رئا�شية  جمهورية  رو�شيا  تظل  اأن  “يجب  بوتني  وق��ال  الرئا�شي.  نظامها 
قوية«. اأجرت رو�شيا اآخر ا�شتفتاء عام 1993 عندما تبنت الد�شتور حتت 

حكم بوري�س يلت�شني �شلف بوتني.
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عربي ودويل

الكثري من ال�شعادة. »
   »اأن��ا فخورة ب��ان يكون من بني 
اأ�شدقائي ميغان وهاري، وفخورة 
اأخ���رًيا كفى”،  ق��اال  باأنهما  اأك��رث 
قالت اإيلني ديجينريي�س، مقدمة 
برنامج تلفزيوين �شهري ويتمتع 
ب�شعبية كبرية. كما دافعت عنهما 
���ا اأوب�������را وي���ن���ف���ري، جنمة  اأي�������شً
التلفزيون،  جن����وم  م���ن  اأخ������رى 
تعاون معها هاري يف �شل�شلة من 
ل�شالح  العقلية  ال�شحة  ب��رام��ج 

اآبل تي يف+.
من����اذج  اأح�������د  اأن  اإىل  ي�������ش���ار     
اأوباما،  ال��ث��ن��ائ��ي  ه��و  ال���زوج���ني، 
رحيلهما  منذ  ي��زده��ران  اللذين 
بف�شل  االأب����ي���������س  ال���ب���ي���ت  ع�����ن 
امل���ح���ا����ش���رات امل���دف���وع���ة االج����ر 
والكتب واإنتاج االأفام الوثائقية 
ميغان  ع������ادت  االث�����ن�����اء،  يف   ...
اأر����ش���ي  ت���رك���ت  اي�����ن  ك����ن����دا،  اإىل 

وكابهما.

كندا،  م��دي��ن��ة يف  اأك�����رب  اإن���ه���ا     
ازدهارها  اوج  يف  ان�شهار  وبوتقة 
حتت�شن  اأون��ت��اري��و،  ب��ح��رية  على 

وادي �شيليكون ِم�شغر.
اأ�شدقاء  م���ارك���ل  مل��ي��غ��ان  ان  ث���م 
جي�شيكا  خ�������ش���و����ش���ا  ه�����ن�����اك، 
رئي�س  اب�����ن  زوج������ة  م�����ول�����روين، 
ال����وزراء ال�����ش��اب��ق، وه��ن��اك اي�شا، 
التلفزيوين  م�شل�شلها  ����ش���ّورت 

�شنوات. �شبع  “�شوت�س” طيلة 
“ال      قبل ب�شع �شنوات، قالت: 
يوجد باباراتزي، اإذن من ال�شهل 
طبيعية”.  ح��ي��اة  تعي�س  اأن  ح��ًق��ا 
وهي ماحظة اأكرث اإيجابية من 
تلك التي اأدىل بها االأمري فيليب، 
اأثناء زيارة اإىل كندا عام 1976، 
اإىل هنا  ن��اأت��ي  “ال  ح��ي��ث ���ش��رح: 
ال����ش���ت���ع���ادة ال���ل���ي���اق���ة. ت����ذك����روا، 
الطرق  م���ن  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  ان 
وقت  لق�شاء  االأخ��رى  والو�شائل 

ممتع. »
اأن  ي���ب���دو  ك���ل االح��������وال،       يف 
الكنديني م�شتعدون ال�شتقبالهما 
باأذرع مفتوحة. على االأقل، طاملا 
�شيء.  اأي  ي��ك��ل��ف��ان��ه��م  ال  اأن��ه��م��ا 
وح�شب ا�شتطاع للراي، فان 60 
باملائة من ال�شكان يوؤيدون تعيني 
االأم��ري ه��اري يف من�شب احلاكم 
العام، املمثل املحلي للتاج، وحتى 

الكثري  هناك  ي��زال  ال  التكاليف، 
من النقا�س. »

   ول��ئ��ن ك��ان ال��ك��ن��دي��ون بخيلني 
الدوق  باإمكان  ي��زال  فا  للغاية، 
لو�س  اإىل  ال���ه���ج���رة  وال�����دوق�����ة، 
اأجن����ل����و�����س، اي�����ن ت��ع��ي�����س وال�����دة 

ميغان.
   انهما يتمّتعان بكثري من الدعم 
كتبت  وق��د  املتحدة،  ال��والي��ات  يف 
مقالة  تاميز،  نيويورك  �شحيفة 
ينبغي  “ال  ه��زل��ي��ة:  اف��ت��ت��اح��ي��ة 
وميغان  ه�����اري  االأم������ري  ان���ت���ق���اد 
ك��م��ن�����ش��ق��ني ع�����ن ن����ظ����ام ق�����دمي، 
كاأبطال  ب��ه��م��ا  االح���ت���ف���اء  وامن����ا 
عائلة  ك��اأف��راد  اي  ق��ادم��ة،  حلقة 
بع�س  عن  تخليا  حديثة،  مالكة 
الرثوة  ع��ن  ليبحثا  االم��ت��ي��ازات 
العامل احلقيقي. نتمنى لهما  يف 

اأي تكلفة لدافع
 ال�صرائب الكندي؟

    م��ا ي��ث��ري ق��ل��ق ال�����ش��ك��ان اأك���رث، 
هو من �شيدفع الفاتورة ل�شمان 
امنهما؟ يف الوقت احلايل، تدفع 
ال�شرطة  ح��م��اي��ة  م��ق��اب��ل  ك���ن���دا 
ترتبط  امل�������ش���ال���ة  الأن  امل���رك���ب���ة، 
باأ�شخا�س حمميون دولًيا. اال ان 

و�شعهما �شيتغري.
ال�شنوي  االأم�����ن  ت��ك��ل��ف��ة  ت��ق��در     
دوالر  م���ل���ي���ون   1.5 ب�����ح�����وايل 
تلفزيونية،  مقابلة  ويف  اأمريكي، 
اأو�شح جا�شن ترودو اأن حكومته 
يف  ت�������ش���ارك  مل  االآن”  “حتى 
معظم  اأن  “اأعتقد  امل��ن��اق�����ش��ات. 
الكنديني يدعمون ب�شدة ا�شتقبال 
امللكيني هنا، لكن كيف  الزوجني 
ه��ي ماهية  االم���ور، وم��ا  �شت�شري 

امل�شكلة  كيبيك!  م��ن  باملائة   47
الوحيدة، ان املن�شب م�شغول. ويف 
غياب دور احلاكم العام، ميكن اأن 
يتّوج االأمري هاري وميغان ماركل 
مبا�شرة، ملك وملكة كندا، وفًقا 

لنظرية فيليب الغا�س.
    وك���ان ه��ذا االأ���ش��ت��اذ يف جامعة 
يف  الكبري  واملتخ�ش�س  كارلتون، 
باإح�شاء  ن�س  يف  ا�شتمتع  امللكية، 
ن��ظ��ام ي�شمح بهذا  ث��غ��رات  وج���رد 
التتويج. “وفًقا لتف�شري احلكومة 
الفيدرالية حول اخلافة امللكية 
يف كندا، ميكن با �شك اأن جنعل 
من هاري ملًكا على كندا مبوجب 
تعديل.  اأو   ... ب�����ش��ي��ط  ق���ان���ون 
موؤكدا  لي�س  اأن���ه  ال��وا���ش��ح  وم���ن 
العليا  امل��ح��ك��م��ة  اأو  ال�����ش��ك��ان  اأن 

�شيه�شمان ذلك.
اأ����ش���رتال���ي���ا، على     ع��ل��ى ع��ك�����س 
تكون  ان  اخل���������ش����و�����س،  وج�������ه 
جداًل  ي��ث��ري  ال  د���ش��ت��وري��ة  ملكية 
تراجعت  ذل��ك، فقد  وم��ع  كبرياً. 
العاقات الدبلوما�شية والثقافية 
اليزابيث  ت���زال  اإجن��ل��رتا. ال  م��ع 
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اخلارجية  وزي����ر  ان  اال  دوالًرا، 
لتحل  امل��دخ��ل،  يف  �شورتها  اأزال 
طبيعية.  مل��ن��اظ��ر  ���ش��ورا  حم��ل��ه��ا 
العلم  تبنى   ،1965 ع��ام  وم��ن��ذ 
ال��ك��ن��دي ورق���ة ال��ق��ي��ق��ب، وتخلى 
ع��ن علم االحت���اد ج��اك، وق��د مر 
تغيري  اأن مت  منذ  ع��اًم��ا  اأرب��ع��ون 
فليحفظ  م��ن  ال��وط��ن��ي  الن�شيد 

اهلل امللكة، اإىل يا كندا.
   »ي��وج��د يف ال��ب��اد ال��ك��ث��ري من 
قالت �شحيفة  االأ�شياء الرائعة”، 
ت��ورن��ت��و ���ش��ت��ار يف اف��ت��ت��اح��ي��ة قبل 
“ولكن  ال����ر�����ش����م����ي.  االإع�����������ان 
اإىل  نفتقر  ان��ن��ا  ن��ع��رتف،  دع��ون��ا 
جرعة  تكون  وقد  ال�شحر،  بع�س 
�شا�شك�س، حتى بدوام جزئي، هي 

ما نحتاجه فقط«. 
    وغ��ّرد رئي�س ال���وزراء جا�شن 
عندما  دي�������ش���م���رب،  يف  ت���������رودو 
لق�شاء  امللكيان  ال��زوج��ان  و���ش��ل 
هاري  االأم����ري  “اإىل  اإج��ازت��ه��م��ا: 
وم��ي��غ��ان واأرت�������ش���ي: ن��ت��م��ن��ى لكم 
اإق������ام������ة ����ش���ع���ي���دة وم����ري����ح����ة يف 
ك��ن��دا. اأن��ت��م ب��ني االأ���ش��دق��اء هنا، 
وعر�شت  دائًما”.  بكم  وم��رّح��ب 

�شل�شلة مقاهي تيم هورتنز، على 
مدى  جمانية  “قهوة  ال��زوج��ني 

احلياة«. 
اأننا نتخيل ان ه��اري من     وم��ع 
هذا  فان  و�شاربيه،  ال�شاي  اأن�شار 
اأث����ار ان��ت��ق��ادات عنيفة  االق�����رتاح 
للغاية على ال�شبكات االجتماعية 
ح��ي��ث وج����د ا���ش��ح��اب��ه��ا اأن�����ه من 
املخزي اأن تهدي ال�شل�شلة القهوة 
ترف�س  بينما  مليونري،  لثنائي 

منح زيادة يف االأجور ملوظفيها.
    ولئن مل تطارد و�شائل االإعام 
�شا�شك�س  ودوق�����ة  دوق  ال��ك��ن��دي��ة 
لندن  يف  التابلويد  �شحف  مثل 
اأ�شابيع  ب�شتة  اإجازتهما  )خ��ال 
يف جزيرة فانكوفر، مل تن�شر اي 
و�شولهما  فاإن  �شورة م�شروقة(، 
ي����ث����ري، م����ع ذل�������ك، ال���ك���ث���ري من 
جدته  كانت  وان  فحتى  االأ�شئلة. 
رئي�شة دولة كندا، فهي ال حتمل 
وبالتايل،  ال��ك��ن��دي��ة،  اجل��ن�����ش��ي��ة 
بو�شع  يتمّتع  ل��ن  حفيدها  ف���اإن 

املواطنة اوتوماتيكيا.
االأ�شخا�س  وك���ك���ّل  ل���ذل���ك،       
عليهما  ���ش��ي��ت��ع��ني  ال�����ع�����ادي�����ني، 

الهجرة  الإج����������راءات  اخل�������ش���وع 
ال������ع������ادي������ة. ه�����������اري، ك���م���واط���ن 
ب��ري��ط��اين، مي��ك��ن��ه ال��ب��ق��اء طيلة 
ومن  ت��اأ���ش��رية.  ب��دون  اأ�شهر  �شتة 
يتجهان،  الزوجني رمبا  فاإن  ثم، 
ذهابا  ال��ت��ن��ّق��ل  اىل  ال���ب���داي���ة،  يف 
وايابا من واىل اإجنلرتا. لكنهما 
ل���ن ي��ك��ون��ا ق���ادري���ن ع��ل��ى العمل 
ميكنهما  ذل�����ك،  وم����ع  ك���ن���دا.  يف 
ما  اإذا  ت���اأ����ش���رية  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
عرب  ك��ن��دا  يف  باال�شتثمار  تعهدا 

برنامج امل�شتثمر املهاجر.
باإمكان  اأن  ال����وا�����ش����ح،  م����ن      
و�شع  منحهما  ت�����رودو  ج��ا���ش��ن 
“باالعتبارات  م���ت���ذّرع���ا  امل��ق��ي��م 
حتديد  يجب  لكن  االإن�شانية”، 
ت���ل���ك االع�����ت�����ب�����ارات؟ ط������ردا من 
يعترب  ق��د  كما  باكنغهام؟  ق�شر 
ا ان االمر يتعلق ب�شخ�شيات  اأي�شً
الثقايف  ال�شعيدين  ع��ل��ى  مهمة 
بالنفع على  اأو االقت�شادي، تعود 
ُيعطى عموًما  كندا، وهذا متييز 
للفنانني... ان اأي امتياز �شُيمنح 
لهاري وزوجته �شينظر اليه بعني 

ال�شوء.

�سيتعن على الثنائي امللكي 
اخل�سوع لإجراءات الهجرة العادية

ما يثري قلق الكندين اأكرث، 
هو من �سيدفع فاتورة �سمان اأمنهما

ميكن اأن يتوج هاري وميغان 
مبا�صرة ملكا وملكة على كندا

 تورنتو هي على الأرجح اخليار 
الأف�صل حيث مليغان اأ�صدقاء 

ل يزال باإمكان الدوق والدوقة الهجرة اإىل لو�س اأجنلو�س، اأين تعي�س والدة ميغان

و�صولهما يثري الكثري من الأ�صئلة:

هل �سيلتحق هاري �ميغان بكوخهما يف كندا...؟
•• الفجر – هيلني في�سيري

ترجمة خرية ال�سيباين
يف  اإقامتهما  خالل  وهــاري  ميغان  �صي�صتقر  اأيــن      

كندا؟
�صبكات  �صخب  يثري  الذي  الكبري  ال�صوؤال  هو  هذا   

هناك  ـــالم.  الإع وو�صائل  الجتماعي  التوا�صل 
بالطبع جزيرة فانكوفر، حيث اأم�صيا عطلة دامت 
املــاء.  حافة  على  رائــع  مقّر  داخــل  اأ�صابيع  �صتة 
املاطر  املناخ  ان  ال  ال�صيء،  بع�س  معزولة  منطقة 

�صيذكرهما بلندن.  
 اما اإذا كانا يرغبان يف جتميد امل�صورين الباباراتزي، 

-توك،  توكتوياكتوك  يف  الإقامة  دائًما  فيمكنهم 
قرية  -وهي  املحليني  ال�صكان  عند  ال�صغري  با�صمها 
ال�صمال،  اأق�صى  يف  ن�صمة،   898 �صكانها  عدد  يبلغ 
القطـــــب  يف  الوحيد  الكيان  كونها  مبيزة  وتتمتع 

ال�صمايل املرتبط بطريق بّري.
ان  املقابل، جتنب مونرتيال، مبا     من الأف�صل، يف 

تنازلت  اأن  منذ  للملكية  للمناه�صني  عرين  كبيك 
عنها فرن�صا يف القرن الثامن ع�صر لالإجنليز. وعام 
قمع  مت  الثانية،  اإليزابيث  زيــارة  اأثناء   ،1964
املظاهرات بعنف هناك... وتبقى تورنتو هي، على 

الأرجح، خيارا اأف�صل.

جا�شن ترودو يرحب بهما

ا اأوبرا وينفري دافعت عنهما اأي�شً

اإيلني ديجينريي�س تعتز ب�شدقاتهما

ال اوباما  منوذج للدوق والدوقة

هاري وميغان  مو�شم الهجرة اىل كندا

تفتقر كندا اىل قليل من ال�صحر، وقد تكون جرعة �صا�صك�س، حتى بدوام جزئي، هي ما حتتاجه فقط
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

مع اقرتاب موعد انطاق مناف�شات 
الن�شخة  م���ن  اخل��ام�����ش��ة  اجل���ول���ة 
جراند  اأبوظبي  لبطولة  اخلام�شة 
انطلقت  ال��ت��ي  للجوجيت�شو  ���ش��ام 
ال����ي����وم م����ن ����ش���ال���ة م���ب���ادل���ة اأري���ن���ا 
مب�شاركة  الريا�شية  زاي��د  مبدينة 
العامل  60 دول����ة ح���ول  اأك����رث م���ن 
والعبات  العبي  كل  اأنظار  تتجه   ..
االإم����������ارات امل�������ش���ارك���ني يف احل����دث 
وع��دده��م 361 الع��ب��ا والع��ب��ة اإىل 
اإجمايل  يف   200 رق����م  امل��ي��دال��ي��ة 
جوالت الن�شخة احلالية “ 2019 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن   ”2020  –
بداأت يف مو�شكو �شهر يونيو املا�شي، 
اأب��ط��ال االإم�����ارات 40  وح��ق��ق فيها 

ميدالية ملونة.
يف  طوكيو  اإىل  البطولة  وانطلقت 
ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و ال��ت��ي ���ش��ه��دت �شعود 
اأبناء االإمارات اإىل من�شات التتويج 
ط��وك��ي��و حتولت  وم����ن  م����رة،   68
كاليفورنيا  يف  اأجن��ل��و���س  ل��و���س  اإىل 
بالواليات املتحدة االأمريكية خال 
فيها  ان��ت��زع  وال��ت��ي  �شبتمرب،  �شهر 
العبو االإمارات 51 ميدالية ملونة، 
ريو دي  اإىل حمطة  ي�شلوا  اأن  قبل 
جانريو قلعة اجلوجيت�شو يف العامل 
فيها  ويح�شلوا  املا�شي،  نوفمرب  يف 
14 م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة، لي�شل  ع��ل��ى 
اإجمايل عدد امليداليات التي حققها 
العبو اأندية واأكادمييات الدولة اإىل 

ميدالية.  173
اأبطال  اأن  اإىل  املعطيات  كل  وت�شري 
االإم������ارات ع��ل��ى م��وع��د م��ع حتقيق 
ملونة  م���ي���دال���ي���ة   50 م����ن  اأك������رث 
كبري  بعدد  امل�شاركة  ظل  يف  خا�شة 
واالأكادمييات  االأن��دي��ة  الع��ب��ي  م��ن 
العبا   361 وع����دده����م  ب���ال���دول���ة، 
ال���ف���ئ���ات، كما  والع���ب���ة يف خم��ت��ل��ف 

ت�شهد  ال��ع��ادة  يف  اأبوظبي  جولة  اأن 
امليداليات  االأك��رب من  العدد  ح�شد 

يف كل عام.
“اخلمي�س” مناف�شات  اليوم  وتقام 
اخلام�شة  ال�����ش��اع��ة  االأزرق  احل����زام 
فتبداأ  اجلمعة  يوم غدٍ  اأما   ، م�شاء، 
�شباحا،  وال���ن�������ش���ف  ال���ع���ا����ش���رة  يف 
للبالغني  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه  و����ش���ي���ت���م 
واالأ����ش���ات���ذة رج����ال و���ش��ي��دات حزام 
اأزرق، ومن ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا 
الب�شاط”  “ملكة  مناف�شات  ت��ق��ام 
البطولة،  م�شرية  يف  الثانية  للمرة 
وذلك  ال��ث��ق��ي��ل،  ال����وزن  يف  واالأوىل 
بعد جناحها الافت يف املرة االأوىل 
جانريو،  دي  ب���ري���و  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 
وت�شم املناف�شات 6 من اأبرز واأقوى 
الاعبات امل�شنفات يف العامل بتلك 
ال��ف��ئ��ة ب��ح��ي��ث ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ن على 

جمموعتني.
وت��ق��ام ال��ن��زاالت بنظام ال����دوري يف 
االأوىل  منها  لت�شعد  جمموعة،  كل 
والثانية يف الرتتيب بكل جمموعة 
اأوىل  وت���ل���ت���ق���ي  ال���ن���ه���ائ���ي  ل��ن�����ش��ف 
املجموعة االأوىل مع ثانية املجموعة 
الثانية، واأوىل املجموعة الثانية مع 
وت�شعد  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ث��ان��ي��ة 
النهائية  امل����ب����اراة  اإىل  ال��ف��ائ��زت��ان 
“ ملكة  االإع��ان عن  �شت�شهد  التي 
ن���زاالت  ب��ع��د  ال���ع���امل  يف  الب�شاط” 

مثرية تقام على ب�شاط جمهز باأعلى 
تخ�شي�س  �شيتم  فيما  املوا�شفات.. 
االأحزمة  مل��ن��اف�����ش��ات  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم 
من  واالأ����ش���ود  وال��ب��ن��ي  البنف�شجي 

البالغني واالأ�شاتذة.
الها�شمي  عبداملنعم  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
رئ���ي�������س االحت������ادي������ن االإم������ارات������ي 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  واالآ���ش��ي��وي 
االحت��اد ال��دويل اأن بطولة اأبوظبي 
منتج  للجوجيت�شو  ���ش��ام  ج��ران��د 
العاملية  اإىل  و���ش��ل  اإم��ارات��ي مم��ي��ز، 
الن�شخة  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ع  ح��ال��ي��ا 
اخل��ام�����ش��ة ، واأن���ه���ا ي��وم��ا ب��ع��د يوم 
اأكرب  و�شعبية  جديدة  اأر�شا  تك�شب 
الكثري  دف�����ع  ال�����ع�����امل، مم����ا  ح�����ول 
م���ن م���دن ال���ع���امل ل��ل��ت��وا���ش��ل معنا 
لتنظيمها  ر�شمية  بطلبات  والتقدم 
اأمريكا  اأو  اآ�شيا  اأو  اأوروب���ا  يف  ���ش��واء 
اأكرب  اأن��ه��ا  اإىل  ال��ات��ي��ن��ي��ة، م�����ش��ريا 
تقام  العامل  ح��ول  البطوالت  واأه��م 
بنظام اجلوالت، على �شوء م�شتوى 
التنظيم االحرتايف، وتواجدها بقوة 

يف اأهم مدن العامل من مو�شكو اإىل 
اإىل  ثم  اأجنلو�س  لو�س  اإىل  طوكيو 
ريو دي جانريو واأبوظبي ثم لندن. 
“ مل تعد اأبوظبي  وقال الها�شمي: 
ريا�شيا  حدثا  جم��رد  �شام  جراند 
الأن��ه��ا اأ���ش��ب��ح��ت ج�����ش��را م��ن ج�شور 
التوا�شل لاإمارات مع دول العامل، 
ر�شمي  ب���اه���ت���م���ام  حت���ظ���ى  وب����ات����ت 
املدن  خمتلف  يف  ك��ب��ريي��ن  و�شعبي 
التي تقام بها، واأكرب دليل على ذلك 
الربازيلي  الرئي�س  فخامة  حر�س 
ح�شورها  على  بول�شونارو  ج��اي��ري 
يف الن�شخة الرابعة، وكذلك حر�س 
يوريكو كويكي حاكمة طوكيو على 

ح�شورها مرتني« .
اإىل  بال�شكر  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ت��وج��ه 
وممثلي  ال����دول����ة  ����ش���ف���راء  ج��م��ي��ع 
التي  امل��دن  يف  الدبلوما�شي  ال�شلك 
ت���ق���ام ف��ي��ه��ا اجل�������والت، ع��ل��ى �شوء 
لدعم  الكبري  وت��ع��اون��ه��م  ج��ه��وده��م 
الها�شمي:  وت��اب��ع  ال��ب��ط��ول��ة.  جن��اح 
“ م�شروع اجلوجيت�شو يف االإمارات 

لي�شبح  ال���ري���ا����ش���ة  ح�����دود  جت�����اوز 
قفزات  حقق  ولهذا  جمتمع،  ثقافة 
نوعية هائلة على امل�شتويات كافة يف 
اأن  ال�شهل  من  فلي�س  ق�شري،  وق��ت 
الريا�شة  تلك  ممار�شي  ع��دد  ي�شل 
والعبة،  العبا  األ��ف   170 بالدولة 
ولي�س  ال�شنية،  املراحل  خمتلف  يف 
الرقم  م��ن  ن��ق��رتب  اأن  ال�شهل  م��ن 
100 األف العب والعبة يف برنامج 
ت�شبح  واأن  امل��در���ش��ي،  اجلوجيت�شو 
تلك الريا�شة معتمدة ب�شكل ر�شمي 

يف الكثري من موؤ�ش�شات الدولة.
ك��ل هذه  اأن  واأ����ش���اف :” ويف ظ��ن��ي 
اإدارة  جم���ل�������س  حت���م���ل  امل���ع���ط���ي���ات 
االحتاد م�شوؤولية كربى يف الو�شول 
بالدولة،  م��ك��ان  ك��ل  اإىل  ب��خ��دم��ات��ه 
وبف�شل الدعم الكبري الذي حتظى 
به تلك الريا�شة من �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
اأ�شبحت  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
يف  اجلوجيت�شو  عا�شمة  اأب��وظ��ب��ي 

العامل، واأ�شبحت مقرا لاحتادين 
تنظم  اأنها  كما  وال���دويل،  االأ�شيوي 
وتتبنى  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��والت  اأك����رب 
اأف�������ش���ل ال����ربام����ج يف ال��ك�����ش��ف عن 

املواهب و�شناعة االأبطال«.
الائي  ال���ب���ط���ات  اأ�����ش����م����اء  وع�����ن 
ملكة  م���ن���اف�������ش���ات  يف  ����ش���ي�������ش���ارك���ن 
البحري  ط�����ارق  ..ق������ال  ال��ب�����ش��اط 
مدير جوالت اأبوظبي جراند �شام 
كل  اختيار  :” اإن��ه مت  للجوجيت�شو 
�شيلفا،  وت��ام��را  ك���وك،  �شامنتا  م��ن 
وجابريلي  ري�������ش���ي���ن���ج،  وك����ي����ن����دال 
وناتايل  لينيا،  ومارتينا  بي�شانها، 
دي جي�شيز، للم�شاركة يف مناف�شات 
الوزن الثقيل، واأنه يتوقع اأن حتظى 
اجلولة الثانية من مناف�شات” ملكة 
الب�شاط” بكثري من االإثارة واملتعة 
امل�شتويات  لتقارب  والت�شويق، نظرا 
�شيما  وال  امل�شاركات،  البطات  بني 
اأنه يتم اختيارهن على �شوء �شجل 
البطوالت التي حققتها كل بطلة«. 
ال��ت��ي �شتقام  وع���ن ع���دد االأب�����ش��ط��ة 

:” مت  اأ���ش��اف   .. امل��ن��اف�����ش��ات  عليها 
املناف�شات  اأب�شطة الإقامة   5 جتهيز 
عليها، ومت اختيار عدد من احلكام 
ن����زاالت  الإدارة  دول���ي���ا  امل��ع��ت��م��دي��ن 
كامل  ب�شكل  تدريبهم  مع  احل��دث، 
القوانني  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
ن���������زاالت االأح�����زم�����ة  اجل�����دي�����دة يف 
وملكة  واالأ�شود  والبني  البنف�شجي 
االأف�شلية  اإلغاء  مت  التي   ، الب�شاط 
لتمديد  ال��ف��ر���ش��ة  واإت����اح����ة  ف��ي��ه��ا، 
الوقت يف النزال ملدة دقيقة اإ�شافية 
الأخر  اللجوء  ثم  التعادل،  حالة  يف 
املناف�شة  يف  نقطة  على  ح�شل  م��ن 
حل�شم النزال يف �شاحله اإذا ا�شتمر 
ال��ت��ع��ادل ق��ائ��م��ا، وه���و االأم����ر الذي 
االإث����ارة  عنا�شر  زي����ادة  يف  �شي�شهم 
وامل��ت��ع��ة يف ال���ن���زاالت«. وع��ن جوائز 
اأن  ال��ب��ح��ري  اأو����ش���ح   .. ال��ب��ط��ول��ة 
ت�شل  �شام  جراند  اأبوظبي  جوائز 
امريكي  دوالر  األ������ف   225 اإىل 
ف�شا  االأوىل  امل���راك���ز  الأ����ش���ح���اب 
الت�شنيف  يف  ن��ق��ط��ة   200 ع����ن 

االأول،  امل���رك���ز  ل�����ش��اح��ب  ال������دويل 
الثاين،  امل���رك���ز  ل�����ش��اح��ب  و160 
الثالث،  امل���رك���ز  ل�����ش��اح��ب  و120 
املتناف�شني  ت���دف���ع  ح���واف���ز  وك��ل��ه��ا 
الفوز،  اأج��ل  اأق�شى جهد من  لبذل 
مناف�شات  ج���وائ���ز  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
 40 ال���  ف�شتتجاوز  الب�شاط،  ملكة 
للم�شاركات  اأم���ري���ك���ي  دوالر  األ����ف 
االأ�شماء  اأب����رز  وع���ن  ال���ن���زاالت.  يف 
لاعبني امل�شاهري وامل�شنفني عامليا 
وقاموا  ح�����ش��وره��م  اأك������دوا  ال���ذي���ن 
اأن  اإىل  البحري  اأ���ش��ار  بالت�شجيل، 
املعروفني  االأب����ط����ال  م���ن  ال��ك��ث��ري 
قاموا بالت�شجيل واأكدوا ح�شورهم 
، وع���ل���ى راأ����ش���ه���م ه���ي���اج���و ج�����ورج، 
ودييجو باتي�شتا، وايزاك دوديرلني، 
�شيلفا،  واإي��ل��ت��ون  باتي�شتا،  وج����واو 
البطات  وم��ن  �شيلفا،  وجاك�شون 
اأن���ا رودريجيز،  م��ن  ك��ل  امل��ع��روف��ات 
با�شتو�س  وماي�شا  مونتريو،  ولويزا 
، ف�شا عن االأبطال املعروفني من 

االإمارات.

•• اأبوظبي -وام:

بن  �شلطان  ب��ن  حممد  ال�شيخ  رح��ب 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  خليفة 
اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات 
ن�شخة  اأول  يف  ب��امل�����ش��ارك��ني  ال��ب��ح��ري��ة 
للزوارق  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  حت��دي  م��ن 
على  اليوم  ينطلق  والذي  الا�شلكية، 
مب�شاركة  اأبوظبي  العا�شمة  كورني�س 
يتوزعون  حم��رتف��ا   80 م���ن  ك��ب��رية 

على خم�س فئات.
بن  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  واأك����د 
البحرية  البطوالت  رقعة  اأن  خليفة 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  االأخ��رية  ال�شنوات  يف 
للتطور  ومائما  كبريا  حيزا  اأخ���ذت 
وال����ذي ت�شهده  وال��ت��ق��ن��ي  احل�����ش��اري 
وقال  الريا�شات،  خمتلف  يف  االإم���ارة 

القادة،  ب��روؤي��ة  ن�شتعني  دوم���ا  نحن   :
وقد كان الإلهام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 
للقوات امل�شلحة،وتوجيهاتهما الدائمة 
ب��اأن تكون االإم���ارات رق��م واح��د يف كل 
املجاالت، دور كبري يف اأن ن�شل بالبحر 
اأف�شل امل�شتويات العاملية ونرتقي  اإىل 

بكل الريا�شات يف �شتى املجاالت.
بطولة  اأول  ن�شت�شيف  غ���دا   : وق���ال 
ال��ا���ش��ل��ك��ي��ة ومعها  ل����ل����زوارق  ع��امل��ي��ة 
حت�شر ال��وف��ود وامل�����ش��ارك��ني م��ن دول 
امل�شاركني  ومعظم  ال��ع��امل،  يف  عديدة 
االأوىل  ل���ل���م���رة  االإم����������ارات  ي��������زورون 

نبهرهم  ك���ي  ف��ر���ش��ة  ه���ي  وب���ال���ت���ايل 
ونك�شف  االوىل،  بالدرجة  ب��االإم��ارات 
لهم القوة التنظيمية واللوج�شتية يف 
ا�شت�شافة االأحداث البحرية املختلفة، 
با�شت�شافة  البحري  اأبوظبي  ون���ادي 
اإىل  و�شل  ق��د  �شيكون  البطولة  ه��ذه 
عدد  اأك���رب  ا�شت�شافة  يف  متفرد  رق��م 
يف  املتنوعة  البحرية  ال��ب��ط��والت  م��ن 
باأن  اأي�شا  انفرد  االأخ��ري، حيث  العقد 
يكون اأول ناد ي�شتقطب هذه البطولة 

يف ال�شرق االأو�شط ويقوم بتنظيمها.
اأن  ال���������ش����ي����خ حم����م����د ع������ن  وك���������ش����ف 
التخطيط  البطولة قد مت  ا�شت�شافة 
ل��ه��ا م��ن��ذ 3 ���ش��ن��وات وب��ال��ت��ح��دي��د مع 
الا�شلكية  ال�����زوارق  ب��ط��ول��ة  اإط����اق 
بحاجة  كنا   : ..وق���ال  م�شبقا  املحلية 
اإماراتيني  مت�شابقني  ن�شنع  اأن  اإىل 

بتنظيم  وبالتايل قمنا  الفئة،  يف هذه 
�شنوات   3 م���دار  على  حملية  بطولة 
ك��ل مو�شم  ث��اث  اإىل  ب��واق��ع جولتني 
امل�شاركني،  م��ن  العديد  ج��ذب��ت  حيث 
وجنحنا يف اأن نخلق جيا �شابا يع�شق 
ممار�شتها،  يف  ويرغب  الريا�شة  هذه 
اأ�شماء  وج���ود  اإىل  االط��م��ئ��ن��ان  وع��ن��د 
�شابة يف هذه املناف�شة قمنا با�شت�شافة 
البطولة العاملية و�شناعة حتد خا�س 
اأنحاء  امل��ح��رتف��ني م���ن خم��ت��ل��ف  ب���ني 

العامل وبني اأبنائنا اأي�شا.
ومن املنتظر اأن تبداأ املناف�شة اليوم مع 
اأوىل  وتنطلق  التمهيدية،  الت�شفيات 
الت�شفيات يف متام الثانية ع�شر ظهرا، 
�شتكون  حيث  الثانية،  حتى  وت�شتمر 
هي املرحلة التاأهيلية للفئات اخلم�س، 
مع  غد  يوم  املناف�شة  ت�شتكمل  و�شوف 

ج��ول��ت��ني م���ن ال��ت�����ش��ف��ي��ات ت��ن��ط��ل��ق يف 
متام الثامنة �شباحا حيث �شيتاأهل مع 
10 مت�شابقني  نهاية هذه الت�شفيات 
التي  النهائية  للت�شفيات  ف��ئ��ة،  لكل 
متام  يف  امل�����ش��ائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  تنطلق 
الرابعة  حتى  وت�شتمر  ظهرا  الثانية 
الفئات  يف  الفائزين  تتويج  ثم  ع�شرا 

اخلم�س للبطولة.
بال�شباقات  اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��اح��ة  وع��ل��ى 
قامت  االأم����واج،  كا�شر  على  البحرية 
باإعداد  لل�شباق  التحكيمية  اللجنة 
م�شار ال�شباق والذي �شيكون خم�ش�شا 
خل��م�����س ف���ئ���ات خم��ت��ل��ف��ة ت�������ش���ارك يف 
املناف�شة حيث يبلغ طول امل�شار 400 
مرت، مع وجود خم�س بوابات هوائية 
خمتلفة. جتدر االإ�شارة اإىل اأن م�شافة 
ال� 400 مرت �شتكون خم�ش�شة لفئة 

امل�شاركة  ال��ف��ئ��ات  م���ن  ف��ق��ط  واح�����دة 
واأق�����وى  اأ�����ش����رع  اأي”  “كا�س  وه����ي 
الفئات امل�شاركة يف ال�شباق، حيث تبلغ 
120 كيلومرتا يف  �شرعة هذه الفئة 
ت�شفية  كل  احت�شاب  و�شيتم  ال�شاعة، 
بعدد معني من الدورات يف التمهيدية 

وهو ثمان دورات لكل فئة، ثم يرتفع 
الو�شول  م��ع   10 اإىل  ال����دورات  ع��دد 
يبلغ  ح��ني  يف  النهائي  ن�شف  ملرحلة 

عدد دورات النهائي 12 دورة.
الرميوت  زوارق  �شباقات  تتاأثر  ول��ن 
لها  ال��ري��اح  ولكن  باالأمطار،  كنرتول 

من  حيث  امل�شابقة  على  كبري  ت��اأث��ري 
�شرعة  ارتفعت  ل��و  تقام  اأن  ال�شعوبة 
ع�����ش��ري��ن عقدة،  ع����ن  اأك������رث  ال����ري����اح 
باأن  تب�شر  اليوم وغ��دا  االأج���واء  ولكن 
خمتلف  على  ناجحا  �شيكون  ال�شباق 

امل�شتويات.

حتدي اأبوظبي العاملي للز�ارق الال�سلكية ينطلق اليوم على كورني�ش اأبوظبي

• البحري: مبادلة اأرينا جاهزة لنطالق املناف�صات »اليوم« و»ملكة الب�صاط« م�صاء غٍد اجلمعة  

امليدالية رقم 200 هدف اأبطال الإمارات يف اأبوظبي جراند �صالم للجوجيت�صو بن�صخة 2020

الها�سمي: البطولة منتج اإماراتي ��سل اإىل العاملية باحرتافية التنظيم �قوة التاأثري
جوجيت�صو الإمارات م�صروع وطن جتاوز حدود الريا�صة لي�صبح ثقافة جمتمع 

•• الفجرية- الفجر 

املحرتفني  لرابطة  املتنقل  العر�س  فعاليات  يناير  اختتمت اأم�س االأربعاء 15 
ا�شتمرت  وال��ت��ي  الفجرية،  اإم���ارة  يف  وين�ش�شرت  جيم�س  مدر�شة  يف  االإم��ارات��ي��ة 
الفجرية وهم: فهد  بنادي  االأول  الفريق  ليومني مب�شاركة خم�شة من العبي 

�شبيل، عبداهلل �شامل نا�شر، وليد حممد، جوناثان بنيتي�س واأمين اأ�شوو. 
وحتديات  تعليمية  فعاليات  ت�شمل  التي  املتنقل،  العر�س  فعاليات  يف  ���ش��ارك 
الفجرية،  مدينتهم  ن��ادي  عن  الكثري  تعلموا  وطالبة  طالب   1200 ك��روي��ة، 
“اأرينا  عليها  احتوت  خمتلفة  حتديات  �شبع  يف  الكروية  مهاراتهم  واخ��ت��ربوا 

كما  التمرير،  دق��ة  وحت��دي  الت�شديد  ق��وة  حت��دي  ت�شمل  املحرتفني”،  راب��ط��ة 
الرابطة بالتعاون مع نادي الفجرية دعوات للطاب حل�شور مباريات  قدمت 
النادي يف دوري اخلليج العربي.   وتعترب فعاليات العر�س املتنقل التي اأقيمت 
على مدار يومي 14 و15 يناير هي االأوىل �شمن �شل�شلة من الفعاليات التي 
وتهدف  الدولة،  اإم��ارات  املدار�س يف خمتلف  العديد من  الرابطة يف  �شتقيمها 
اإىل الرتويج لدوري اخلليج العربي واأنديته ال�14 باالإ�شافة اإىل منح خمتلف 
الفر�شة ليكونوا جزءاً من جتربة وحما�س دورينا.  وتاأتي هذه  املجتمع  فئات 
دورينا جاذًبا  اإىل جعل  الهادفة  الرابطة  مبادرات  املتنقلة كجزء من  العرو�س 

جلميع املواطنني واملقيمني وزوار الدولة. 

اختتام عر�ش رابطة املحرتفن يف 
مدر�سة جيم�ش �ين�س�سرت بالفجرية

حممود خمي�س: لن نخيب اآمال اجلماهري
اأن م�شوار فريقه يف بطولة كاأ�س اخلليج  اأو�شح حممود خمي�س 
العربي مل يكن بال�شهل، لكن اإ�شرار الاعبني على حتقيق النتائج 
االإيجابية، واإميانهم بالقدرة على الفوز كان الكلمة الفا�شلة فيما 
حققه العميد الن�شراوي يف البطولة. واأ�شاف خمي�س “الف�شل 
نفو�س  يف  ال��ف��وز  يف  وال��رغ��ب��ة  التحدي  زرع  ال��ذي  للمدرب  يعود 
على  كنت  لكني  النهائية،  للمباراة  تاأهلنا  اأت��وق��ع  مل  الاعبني، 

يقني تام اأن الاعبني �شيبذلون ق�شارى جهدهم«. 
للنهائي  “و�شلنا  ق��ائ��ا  ال��ن�����ش��راوي��ة  للجماهري  ر���ش��ال��ة  ووج���ه 
جماهرينا  لن�شعد  جهدنا  اأ�شعاف  �شنقدم  اآمالكم،  نخيب  ول��ن 

الوفية«.
 

يو�صف جابر: مواجهة حا�صمة 
االأهلي نحو  �شباب  يو�شف جابر متحدثا عن م�شرية فريق  قال 

“م�شوار التاأهل مل يكن �شهًا، لكن  نهائي كاأ�س اخلليج العربي 
اإىل  ون�شل  ال�شعاب  ك��ل  نتخطى  اأن  ا�شتطعنا  اجلميع  بتكاتف 

النهائي«. 
اأمام  حا�شمة  م��واج��ه��ة  الأن��ه��ا  �شعبة  �شتكون  “املباراة  واأ���ش��اف 
فريق يف قوة الن�شر، لذلك اأتوقع اأن تكون قوية، اأمتنى اأن يكون 
اإىل  ال��ف��ارق��ة، واأدع��وه��م  ال��داع��م رق��م واح��د والعامة  جمهورنا 

احل�شور بقوة حتى نحتفل بالبطولة �شوياً«.

حممود خمي�ش � يو�سف جابر: نهائي كاأ�ش اخلليج 
العربي مواجهة حا�سمة �لن نخيب اآمال اجلماهري
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•• اأبوظبي-وام

اخلمي�س  ال����ي����وم  ����ش���ب���اح  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
ملهرجان  ال���ث���اين  االأ����ش���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات 
ن�شخته  للفرو�شية يف  ال��دويل  ال�شراع 
ال�شراع  بطولة  مبناف�شات  ال��راب��ع��ة، 
ال���دول���ي���ة ل��ق��ف��ز احل����واج����ز م���ن فئة 
التي تقام على ميادين  الثاث جنوم 
الدويل  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ف��ر���ش��ان  منتجع 
ال�شيخة  برعاية  اأبوظبي،  بالعا�شمة 
اآل نهيان،  فاطمة بنت ه��زاع بن زاي��د 
اأك����ادمي����ي����ة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������ش���ة 
للريا�شة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
اأبوظبي  ن�����ادي  رئ��ي�����ش��ة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، 
االحتاد  وب��اإ���ش��راف  لل�شيدات،  والعني 
ال��دويل واحت��اد االإم���ارات للفرو�شية، 
اأبوظبي  جمل�س  وم�شاندة  وب��رع��اي��ة 
ال��ري��ا���ش��ي، واأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة بنت 
والرعاية  الن�شائية،  للريا�شة  مبارك 
لوجنني  �شركة  تقدمها  التي  امل��ق��درة 
ك������راٍع وداع������ٍم رئ��ي�����س ل��ري��ا���ش��ة قفز 
احلواجزوفر�شانها من دولة االإمارات، 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  وم�����ش��ارك��ات��ه��م 
االإجن���ازات،  م��ن  العديد  اأث��م��رت  التي 
ي��ك��ون لها  اأن  اآث�����رت  اأخ�����رى  وج���ه���ات 
القفز،  لريا�شة  وم�شاندتها  تواجدها 
وت���اأت���ي ب��ط��ول��ة ال��ث��اث جن���وم تالية 

ال�����ش��راع م��ن ف��ئ��ة النجمتني  ل��دول��ي��ة 
والتي  املهرجان،  فعاليات  م�شتهل  يف 
اخلمي�س  ي��وم��ي  مناف�شاتها  اأق��ي��م��ت 
واجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي��ني، يف ح��ني تنطلق 
دولية  ف��ع��ال��ي��ات  اأوىل  ال���ي���وم  ���ش��ب��اح 
ال�شراع )3*(، وتختتم م�شاء بعد غٍد 
ال�شراع  جائزة  كاأ�س  مبناف�شة  ال�شبت 

الكربى. 

ال���ب���ط���ول���ة على  ت�����ش��ت��م��ل ف���ع���ال���ي���ات 
17�شوطاً، منها 7 اأ�شواط دولية من 
فئة الثاث جنوم، وارتفاع حواجزها 
اإىل  )130(�شم  م����ن  مب���وا����ش���ف���ات 
)160( �شم، وجمموع جوائزها اأكرث 
اأ�شواط  ي���ورو. و4  األ��ف  م��ن )153( 
دولية من فئة النجمة الواحدة خليول 
القفز ال�شغرية عمر )6 � 7( �شنوات، 

وارتفاع حواجزها مبوا�شفات)125 � 
�شنوات،   6 عمر  للخيول  �شم   )130
للخيول  ����ش���م   )135  � و)130 
���ش��ن��وات، وجم��م��وع جوائزها   7 ع��م��ر 
اأ�شواط دولية  األ��ف دره��م. و6   )90(
حواجزها  وارت��ف��اع  ال��ه��واة  للفر�شان 
ور�شدت  )120(�شم،  مب��وا���ش��ف��ات 
 )112( مالية جمموعها  لها جوائز 

األف درهم، واملناف�شات الدولية للهواة 
الفرو�شية  م��ي��ادي��ن  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
بطولة  فعاليات  �شمن  االوىل  للمرة 
اال�شبوع  النجمتني  فئة  م��ن  ال�����ش��راع 
قدرات  اكت�شاف  اإع��ادة  بهدف  املا�شي، 
مواهبهم،  واإب��راز  الفئة،  هذه  فر�شان 
وت����زوي����ده����م ب���امل���زي���د م����ن اخل�����ربات 
الفر�شان  ر�شفائهم  م��ع  واالح��ت��ك��اك 
العطاء  العامل،وموا�شلتهم  دول  من 

يف ميادين القفز.
وجت������ت������ذب م����ن����اف���������ش����ات ال���ب���ط���ول���ة 
احل��واج��ز من  قفز  وف��ار���ش��ات  فر�شان 
وترتقب  ال���ع���امل،  ح����ول  دول�����ة   20
امل��ي��ادي��ن م�����ش��ارك��ة ف��ر���ش��ان االإم�����ارات 
االنت�شارات  م��ن  امل��زي��د  وحت��ق��ي��ق��ه��م 
القفز،  م�����ش��ارك��ات��ه��م يف دول��ي��ات  ع��رب 
وب�����ش��ف��ة خ��ا���ش��ة ال��ف��ر���ش��ان م���ن فئة 
الذين  واالأ���ش��ب��ال  والنا�شئني  ال�شباب 
ترعى ال�شراع اإعدادهم وتاأهيلهم، بعد 
اأن اأثبتوا جناح التوجه لبناء جيل من 
الفر�شان ال�شباب القادر على موا�شلة 
االأداء  ع���ل���ى  وم���ق���درت���ه���م  ال����ع����ط����اء، 
واملراكز  الفوز  وانتزاعهم  والتناف�س 
املتقدمة من اأمام الفر�شان املحرتفني 
فر�شان  وو�شفائهم  عديدة،  دول  من 
منهم  ال��ف��ئ��ات،وي��ربز  ذات  م��ن  القفز 
الفار�س  احل�شر  ال  املثال  �شبيل  على 

علي حمد الكربي، وعمر عبد العزيز 
املرزوقي وعبد اهلل اأحمد اأمني ومويف 
الكربي ومن االأ�شبال عبد اهلل الكربي 
من  غريهم  باأ�شماء  تطول  والقائمة 
على  اأنديتهم  عملت  الذين  الفر�شان 
تاأهيلهم واإعدادهم واأ�شبحوا قادرين 

على تقدمي اأف�شل االأداء.
والتحدي  التناف�س  �شقف  وي��رت��ف��ع   
اأ�شماء  يف دول��ي��ة ال��ث��اث جن���وم، ب��ني 
م�شتوى  على  القفز  ريا�شة  يف  المعة 
القفز  يف  جميعهم  وي��ط��م��ح  ال���ع���امل، 
ف���وق احل���واج���ز ب��ن��ج��اح، و����ش���واًل اإىل 
احلاجز االأخ��ري وحتقيق هدف الفوز 
الكربى  ال�����ش��راع  ج��ائ��زة  ك��اأ���س  بلقب 
اإىل كوكبة  اأم�شية اخلتام، وباالإ�شافة 
الدوليني  القفز  ف��ر���ش��ان  اأ���ش��م��اء  م��ن 
واخلليجية  ال���ع���رب���ي���ة  ال��������دول  م����ن 
اأندية  وغ���ريه���ا، مم��ن ي��ت��خ��ذون م��ن 

الفرو�شية باالإمارات ميدانهم املف�شل 
اأو بق�شد  خال مو�شم القفز املحلي، 
كم  يف  بها  والتناف�س  خيولهم  جلب 
الدولية  ال��ق��ف��ز  ب��ط��والت  م��ن  معترب 
قائمة  ف��اإن  الت�شنيفات،  جميع  وم��ن 
املتناف�شني  العامليني  الفر�شان  اأ�شماء 
ت�����ش��م كا  ال�����ش��راع )3*(،  دول��ي��ة  يف 
بيندر  مايكل  ال�شاب  االإي��رل��ن��دي  م��ن 
فار�س  واأ���ش��غ��ر   ،98 دويل  بت�شنيف 
داربي  هيك�شتيد  بلقب  ال��ف��وز  يحقق 
املا�شي،  ال��ع��ام  ي��ون��ي��و  �شهر  اإجن��ل��رتا 
�شعيد  ع��ب��دال��ق��ادر  امل�شري  وال��ف��ار���س 
اأف�شل  اأح�����د  وي���ع���د   ،53 ب��ت�����ش��ن��ي��ف 
ال��ق��ف��ز يف ج��م��ه��وري��ة م�شر  ف��ر���ش��ان 
ديفيد  االأمل���اين  ي�شارك  كما  العربية، 
وه���وال���ف���ائ���ز   ،55 ب��ت�����ش��ن��ي��ف  وي������ل 
ل��ق��ف��ز احلواجز  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ل��ق��ب 
ي�شتعر�س  اإيطاليا  وم��ن   ،2012 يف 

الريا�شي(  م��ي��دان)ال��ف��ر���ش��ان  ع��ل��ى 
 136 بت�شنيف  بايني  باولو  الفار�س 
لوي�ش�شابينو  الربتغايل  ي�شارك  فيما 
بريطانيا  ومي��ث��ل   ،144 بت�شنيف 
الثاثي املكّون من وليام فنيل بت�شنيف 
148،وجاك ويتيكر بت�شنيف 224، 
 ،265 ب��ت�����ش��ن��ي��ف  وم���اي���ك���ل وي��ت��ي��ك��ر 
وغ���ريه���م م���ن ن��خ��ب��ة ف��ر���ش��ان القفز 
حول العامل من العامليني واالأوملبيني، 
يف ذات الوقت الذي اختار فيه الفار�س 
العاملي االأملاين كري�شتيان اأوملان البالغ 
 ،11 وامل�شنف  ع��ام��اً،   45 العمر  من 
العامل  ك��اأ���س  بلقب  ف��از  اأن  ل��ه  و�شبق 
اختار   ،2011 يف  احل���واج���ز  ل��ق��ف��ز 
امل�����ش��ارك��ة وت��ق��دمي ا���ش��ت��ع��را���ش��ه اأم���ام 
ع�شاق وجمهور ريا�شة قفز احلواجز 
يف دولية القفز مبهرجان ال�شراع من 

فئة االأربع جنوم.

•• دبي-وام

مناف�شات  ع���ل���ى  ال�������ش���ت���ار  اأ�������ش������دل 
لل�شيد  ف����زاع  ب��ط��ول��ة  اخل��ل��ي��ج��ني يف 
بال�شقور “التلواح الرئي�شية”، والتي 
ي��ن��ظ��م��ه��ا م��رك��ز ح���م���دان ب���ن حممد 
امل��وق��ع املخ�ش�س  ال���رتاث يف  الإح��ي��اء 
بدبي،  ال��روي��ة  منطقة  يف  للبطوالت 
ب��ع��د اأن ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة ك��ب��رية من 
خمتلف  يف  ال����دول����ة  وخ�������ارج  داخ������ل 
الفئات، وكانت املناف�شات على اأ�شدها 

بني جميع امل�شاركني.
و���ش��ه��د ال��ي��وم االأخ����ري 6 اأ����ش���واط يف 
خمتلف الفئات وكانت املناف�شة كبرية 
ال�شعوديني  وتقا�شمها  ال�شدارة  على 
فاز  حيث  والعمانيني  والبحرينيني 
بال�شوط االأول الرئي�شي جري تبع فرخ، 
فريج  بن  ف��اح  بن  ال�شعودي حممد 
“ديزرت”  الطري  ع��رب  احلم�شاوي، 
17.494 ثانية،  حمققا زمنا قدره 
وجاء يف املركز الثاين العماين �شامل 
ال��زرع��ي، عرب  ب��ن �شلطان  ب��ن حميد 
قدره  زمنا  و�شجل  ان”،  “تي  الطري 
17.641 ثانية، فيما جاء يف املركز 
ال���ث���اين ال�����ش��ع��ودي م��ع��ي�����س ب���ن علي 
املري، عن طريق  الغيثان  بن عاي�س 

قدره  زم��ن��ا  و���ش��ج��ل   ”16“ ال��ط��ري 
ثانية.  17.888

وت�����ش��در ال��ب��ح��ري��ن��ي ب��رغ�����س حممد 
امل��رك��زي��ن االأول  امل��ن�����ش��وري  ب��رغ�����س 
الرئي�شي  الثاين  ال�شوط  يف  والثاين 
ع�����رب الطري  ت���ب���ع ج����رن����ا�����س،  ج�����ري 
م�شجا  اأوال  ح���ل  ال����ذي  “حرب” 
زمنا قدره 16.960 ثانية، وجاء يف 
املركز الثاين الطري “اأ�شود” و�شجل 
فيما  ث��ان��ي��ة،   17.136 ق���دره  زم��ن��ا 
�شامل  العماين  الثالث  امل��رك��ز  يف  ح��ل 
عرب  ال��زرع��ي  �شلطان  ب��ن  حميد  ب��ن 
 17.465 ب��زم��ن  “�شويد”  ال��ط��ري 

ثانية.
ب���رغ�������س حممد  ال���ب���ح���ري���ن���ي  وع�������اد 
�شيطرته  ليفر�س  املن�شوري  برغ�س 
الثالث  ال�������ش���وط  ع���ل���ى  ج���دي���د  م����ن 
ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ف��ئ��ة ج���ري ���ش��اه��ني فرخ 
طريق  ع��ن  االأول  باملركز  ف��از  بعدما 
زمنا  م�����ش��ج��ا  “مذخور”  ال���ط���ري 
يف  وج�����اء  ث���ان���ي���ة،   17.442 ق�����دره 
املركز الثاين العماين اأن�س عام علي 
جعفر علي ح�شن الكندري عن طريق 
قدره  زم��ن��ا  “نبية” م�شجا  ال��ط��ري 
17.497 ثانية، فيما جاء يف املركز 
ال�����ش��ع��ودي حميد ب��ن حممد  ال��ث��ال��ث 

عرب  املن�شوري  الربغ�س  برغ�س  بن 
 17.591 ب��زم��ن  “الزير”  ال��ط��ري 

ثانية.
اهلل  عبد  بن  اأم��ني  ال�شعودي  و�شرب 
امل���اح م��وع��دا م��ع ال�شدارة  ب��ن علي 
�شاهني  جري  لفئة  الرابع  ال�شوط  يف 
جرنا�س، و�شيطر على املركزين االأول 
والثاين عرب الطري “اأ�س 65” الذي 
ثانية،   17.285 ب��زم��ن  اأوال  ح���ل 
“مطيع” ال��ذي حل و�شيفا  والطري 
جاء  ف��ي��م��ا  ث��ان��ي��ة،   17.457 زم���ن 
في�شل  البحريني  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف 
مفرح ح�شن علي العجمي، عن طريق 
قدره  زمنا  “جاد” م�شجا  الطري 

ثانية.  17.791
الرئي�شي  اخل��ام�����س  ال�����ش��وط  وذه���ب 
ال�شعودية  اإىل  ف����رخ،  ���ش��اه��ني  ل��ف��ئ��ة 
ب��ن عبد اهلل بن  بعدما ف��از ارم��ي��زان 
هجر�س الدو�شري باملركز االأول عرب 
زمنا  م�����ش��ج��ا  “عا�شوف”  ال��ط��ري 
قدره 20586 ثانية، وجاء يف املركز 
الثاين البحريني حممد عبد الوهاب 
احمد الهرم�شي الهاجري عن طريق 
زمنا  م�����ش��ج��ا  “بارود”،  ال����ط����ري 
ال�شعودي  وجن��ح  ثانية،   20.622
ب���ن ع��ل��ي الغيثاين  ن��ا���ش��ر  ب���ن  ح��م��د 

امل���ري يف ال��ف��وز ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث عرب 
 20.626 “دهوله” ب��زم��ن  ال��ط��ري 

ثانية.
�شاهني  لفئة  ال�����ش��اد���س  ال�����ش��وط  ام���ا 
خال�س  بحريني  ج��اء  فقد  جرنا�س، 
االأوىل،  ال�شبعة  باملراكز  فازوا  بعدما 
البحريني  االأول  ب��امل��رك��ز  ف���از  ح��ي��ث 
حممد عبد الوهاب احمد الهرم�شي 
“طوفان”  ال���ط���ري  ع���رب  ال���ه���اج���ري 
م�شجا زمنا قدره 20.797 ثانية، 
وجاء يف املركز الثاين مواطنه برغ�س 
حممد برغ�س املن�شوري عرب الطري 
ثانية،   20.846 ب��زم��ن  “عليا” 
مواطنهما  الثالث  املركز  حقق  فيما 
خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��د اهلل 
 ”10 “كي  ال���ط���ري  ع���رب  ال��ع��ج��م��ان 

بزمن 20.858 ثانية.
واأع����رب ال��ع��م��اين ���ش��امل ال��زرع��ي عن 
مناف�شات  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة  ����ش���ع���ادت���ه 
لل�شيد  ف����زاع  ب��ب��ط��ول��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ني 
 4 ع��ل��ى  ح�شلت  وقال:”  ب��ال�����ش��ق��ور 
ال��ع��ام، وكان  ك��وؤو���س يف م�شاركة ه��ذا 
البطولة  ا�شتعداد خا�س لهذه  هناك 
للحدث  ال��ت��ج��ه��ي��ز  يف  ب����داأن����ا  ح���ي���ث 
اأنني  ورغ��م  املا�شي،  يوليو  �شهر  من 
اأنني  اإال  ال��ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع  يف  اأ����ش���ارك 

اأف�شل امل�شاركة يف فئة “القرمو�شة”، 
ومتثل  البطولة  يف  امل�شاركة  واعتدت 
حدثا كبريا لنا يف املنطقة اخلليجية 
�شنويا،  لها  للتجهيز  يدفعنا  ما  وهو 
اأ�شارك  التي  الرابعة  امل��رة  هي  وه��ذه 

فيها ولدينا 10 طيور.
الكبرية  امل�شاركة اخلليجية  واأ�شاف: 
مركز  يقدمه  م��ا  ت��وؤك��د  البطولة  يف 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د الإح���ي���اء الرتاث 
يف دع��م ال���رتاث وج��م��ع اأه���ل اخلليج 
حتت مظلة واح��دة، وه��و ما �شهدناه 
والكويت  ال�����ش��ع��ودي��ة  م�����ش��ارك��ة  م���ن 
اأنه هناك  والبحرين وعمان، واالأه��م 
ف���ئ���ة خم�����ش�����ش��ة ل��ل��خ��ل��ي��ج��ي��ني وهو 
م���ا ي���وؤك���د ع��م��ق ال��ع��اق��ات ب���ني اأهل 

اخلليج.

ال�صدارة يف  مراكز   4
املن�شوري:  ب��رغ�����س  البحريني  ق���ال 
جنحنا يف حتقيق 4 مراكز يف املقدمة 
املناف�شات،  م���ن  ي��وم��ني  م����دار  ع��ل��ى 
الثاين  من  مراكز   4 حتقيق  بجانب 
للثالث، وهو ما يعد اإجنازا كبريا لنا، 
اأحقق  التي  االأوىل  املرة  لي�شت  وهذه 
البطولة  يف  م��ت��ق��دم��ة  م���راك���ز  ف��ي��ه��ا 
خا�شة اأنني اأ�شارك منذ عام 2014، 

كانت  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة 
ودفعتنا  اخل��ل��ي��ج  اأه�����ل  جت��م��ع  وراء 
ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال��������رتاث وال����ع����ودة 
ع��دد كبري  ولدينا  االأج���داد،  لريا�شة 
من ال�شقور مع عائلتي ولي�س لدينا 
مزرعة واعتدنا على تدريب ال�شقور 
ال�شقور  ب�شراء  ونقوم  ال�شحراء،  يف 
من املزارع واالأ�شواق ونقوم بتدريبهم، 

ثم ن�شارك بهم يف البطوالت.
لل�شيد  ف�����زاع  ب��ط��ول��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
البطوالت  اأك���رب  م��ن  ت��ع��د  بال�شقور 
عبد  امللك  بطولة  ومعها  املنطقة  يف 
يجعلنا  م��ا  وه��و  بال�شعودية،  العزيز 
دائ����م����ا ن���ح���ر����س ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ة يف 

البطولتني �شنويا.

م�صاركة اأوىل
املاح  اهلل  عبد  اأم���ني  ال�شعودي  اأك���د 
فيها  ي�شارك  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  اأن��ه��ا 
بال�شقور،  ل��ل�����ش��ي��د  ف�����زاع  ب��ب��ط��ول��ة 
م�����ش��ارك��ة يف حتقيق  اأول  م��ن  وجن���ح 
�شوط  يف  وال���ث���اين  االأول  امل��رك��زي��ن 
���ش��اه��ني، وق����ال: ب��ط��ول��ة م��ت��م��ي��زة يف 

ال�شيخ حمدان  �شمو  ون�شكر  التنظيم 
ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د ب���ن ���ش��ع��ي��د اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
لريا�شات  دع���م���ه  ع���ل���ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرتاث وتخ�شي�س فئة للخليجيني، 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  ن�شكر  كما 
والتجهيزات  ال��رائ��ع،  التنظيم  على 

العالية للحدث.
واأ��������ش�������اف: ت���ع���ل���م���ت ال���ق���ن�������س من 
االإم����ارات����ي����ني وت���دري���ج���ي���ا ب������داأت يف 
وق�������ررت خو�س  ال�������ش���ق���ور  ت����دري����ب 
امل��ن��اف�����ش��ات يف ال��ب��ط��ول��ة وجن��ح��ت يف 
ما  وه��و  االأول  باملركز  بالفوز  املهمة 
للن�شخة  م��ب��ك��را  للتجهيز  ي��دف��ع��ن��ي 

املقبلة وتاأكيد امل�شاركة فيها.

مناف�صات العامة
ختام “احلر«.

اأم�س  ال��ع��ام��ة  مناف�شات  ح�شاد  ك��ان 
طيور  ثاثة  فوز  يناير،  املوافق 15 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن را���ش��د ب��ن �شعيد 
عهد دبي، انتزع فيها املركز االأول يف 

�شوط  يف  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  م�شابقتني 
حر جرنا�س رئي�شي. 

واخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ش��ات ال��ع��ام��ة لفئة 
احلر، وحقق ال�شيخ حمدان بن �شعيد 
بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، املركز 
االأول يف �شوط حر جرنا�س النقدي، 
قطع  ال��ذي  “�شو”  الطري  بوا�شطة 
 21،824 وق������دره  ب���زم���ن  امل�����ش��اف��ة 
 ”7 “اأم  ف��ري��ق  ث��ان��ي��ة، وج����اء ث��ان��ي��اً 
بزمن   ”17 “اإت�س  الطري  بوا�شطة 
اأحمد  حمد  وثالثاً  ثانية،   22،212
ب��ن ال�����ش��ي��خ جم���رن ب��وا���ش��ط��ة الطري 

ثانية.  22،571 “ختال” بزمن 
يف  االأول  املركز   ”MRM« وك�شب 
بوا�شطة  ال��ن��ق��دي،  ف���رخ  ح���ر  ���ش��وط 
قطع  ال������ذي   ”24 “اإت�س  ال���ط���ري 
امل�شافة بزمن 22،182 ثانية، وجاء 
بوا�شطة  الرميثي  اأحمد  �شيف  ثانياً 
 23،383 بزمن  “منهوب”  الطري 
ثانية، وباملركز الثالث ال�شيخ حمدان 
اآل  ب��ن ج��م��ع��ة  ب��ن م��ك��ت��وم  ب��ن �شعيد 
مكتوم بوا�شطة الطري “رعد” بزمن 

ثانية.  23،487

يف الأ�صبوع الثاين ملهرجان الفرو�صية الدويل

تناف�ش عاملي على لقب بطولة ال�سراع لقفز احلواجز

•• دبي -الفجر:

املاعب  لق�شاة  البدنية  اللياقة  الثانية الختبارات  الفرتة  اأم�س  اختتمت   
للمو�شم الريا�شي 2019-2020 ، والتي نظمتها اإدارة احلكام على مدار 
184 حكماً من حكام  ال�شارقة مب�شاركة  �شباط �شرطة  ن��ادي  يف  اأي��ام   3

الفريق االأول واملجموعة الثانية واملراحل ال�شنية وامل�شتجدين.
عام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  اللواء  البدنية  االختبارات  ختام  و�شهد 
�شرطة ال�شارقة وعلي حمد البدواوي ع�شو اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة 
 ، الظاهري  م�شري  عو�س   ، حنيفة  بن  ح�شن  حمد   ، احلكام  جلنة  رئي�س 
ُمقِيمي  فني  يعقوب  واأح��م��د   ، اللجنة  اأع�����ش��اء  امل��ه��ريي  حممد  واإب��راه��ي��م 

وحما�شري احلكام.
ال�شام�شي قائد عام �شرطة  ال��زري  اللواء �شيف  البدواوي  وك��َرم علي حمد 
�شرطة  لقيادة  ن��اق��ًا   ، ال��ك��رة  ال��ت��ذك��اري الحت��اد  ال�شعار  ب��اإه��دائ��ه  ال�شارقة 
االنتقالية  اللجنة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  را�شد  ال�شيخ  ال�شارقة حتيات 
مبادرة  مثمناً   ، االنتقالية  اللجنة  واأع�شاء  القدم  لكرة  االإم���ارات  الحت��اد 
الختبارات  ال�شباط  ن��ادي  باإ�شت�شافة  ال�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  وتوجيه 
اللياقة البدنية لق�شاة املاعب ، مثنياً على ت�شخري كافة امكانيات ومن�شاأت 
مما  الريا�شي  املو�شم  ط��وال  احلكام  جلنة  ت�شرف  حتت  وو�شعها  ال��ن��ادي 
املنظومة  لتطوير  احلكام  جلنة  برنامج  تنفيذ  يف  االإيجابي  االأث��ر  له  ك��ان 
بالر�شالة  و�شفها  التي  باملبادرة  احلكام  جلنة  رئي�س  واأ���ش��اد   . التحكيمية 

لت�شجيع  الدولة  موؤ�ش�شات  بني  والتعاون  الت�شافر  عن  تعرب  التي  املُلهمة 
ودعم الريا�شة بكافة عنا�شرها وجماالتها يف ظل توجيهات ودعم واهتمام 
 ، القيادة الر�شيدة لدولة االإم��ارات العربية املتحدة للريا�شة والريا�شيني 
و�شاهم يف و�شول ال�شافرة االإماراتية لل�شمعة الطيبة التي حتظى بها على 

امل�شتويني القاري والدويل.
وكان اليوم االأول الختبارات اللياقة البدنية والتي اأقيمت يوم االأحد املا�شي 
ال�شنية  للمراحل  ( حكماً   100  ( الثالثة  املجموعة  �شهدت م�شاركة حكام 
وامل�شتجدين ، اأما اليوم الثاين ف�شهد م�شاركة ) 44 ( من حكام املجموعة 
الثانية ، بينما �شهد اليوم اخلتامي لاختبارات م�شاركة  ) 40 (حكماً من 

املجموعة االأوىل والتي ت�شم حكام الفريق االأول.

اأ�شرف عليها ح�شن عبداهلل ، اأحمد هال  واأ�شفرت نتائج االختبارات التي 
مدربي اللياقة البدنية للحكام ، �شتيف بينت املدير الفني للحكام ، �شالح 
املرزوقي ، عبدالواحد خاطر ، �شلطان �شاحوه ، وفريق العمل اإدارة احلكام ، 
عن توفيق وجناح جميع حكام الفريق االأول وحكام املجموعة الثانية بن�شبة 
%100، بينما مل يوفق 12 حكماً من اأ�شل 100 حكماً للمراحل ال�شنية 

وامل�شتجدين.
املاعب  لق�شاة  بدنية  لياقة  اختبارات  اإج��راء  على  احلكام  اإدارة  وحتر�س 
االإماراتية على فرتتني ، الفرتة االأوىل تتم قبيل انطاق م�شابقات املو�شم 
الريا�شي ، اأما الفرتة الثانية فتكون يف منت�شف املو�شم الريا�شي وخا�شة 

خال فرتة توقف م�شابقة دوري اخلليج العربي.

جلنة احلكام ُت�صِيد مببادرة قائد عام �صرطة ال�صارقة

ختام اختبارات اللياقة البدنية لق�ساة املالعب 

بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور »التلواح« توا�صل الإثارة

تفوق �سعودي بحريني يف ختام مناف�سات اخلليجين
• احلم�صاوي واملالح وبن هجر�س والهاجري اأبطال الذهب 

• املن�صوري يتفوق يف �صوطني عرب »حرب« و»مذخور«
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الفجر الريا�ضي

•• عجمان -وام:

حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  ا�شتقبل 
االنتقالية  اللجنة  رئي�س  النعيمي 
القدم  ل���ك���رة  االإم�����������ارات  الحت������اد 
مبكتبه اأم�س االأول الطفل �شلطان 
 11 ال��ذي يبلغ م��ن العمر  ���ش��امل، 
ع����ام����ا، وال�������ذي ظ���ه���ر م����وؤخ����را يف 
مداخلة يف برنامج اخلط الريا�شي 
و�شرب  الريا�شية،  ال�شارقة  لقناة 
لاأندية  املثايل  الت�شجيع  يف  املثل 
واملنتخبات الوطنية برغم انتمائه 
اأنه  اإال  وع��ج��م��ان،  ال��ع��ني  ل��ن��ادي��ي 
اإي��ج��اب��ي��ة جتاه  نظر  وج��ه��ة  ميلك 
ثقافة  ول��دي��ه  واملنتخب،  االأن��دي��ة 
ك��روي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ك���رة القدم 
امل�شتوى  ع���ل���ى  واأي�������ش���ا  امل��ح��ل��ي��ة 

العاملي.

واأع�����رب ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
الطفل  ب��ه��ذا  ف��خ��ره  ع��ن  النعيمي 
ال���ذي مُي��ث��ل من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى به 
اأن هناك  وي��وؤك��د  اجل��م��اه��ري،  لكل 
من بني اجلماهري من يتعامل مع 
بروح  الوطنية  واملنتخبات  االأندية 
كما  التع�شب،  عن  بعيداً  اإيجابية 
اأنه  كروياً، خا�شة  فكراً  اأن��ه ميلك 
االأندية  ك��ل  ع��ن  باإيجابية  حت��دث 
وهو ما دفعنا لتكرميه من اأجل اأن 
االأجيال احلالية،  يكون قدوة لكل 
موؤكدا اأن �شخ�شية الطفل �شلطان 
اأن هناك جيًا واعياً يفكر  ك�شفت 
�شليم، وهو ما ي�شعدنا الأنه  ب�شكل 
ميثل االأجيال القادمة والتي متثل 

م�شتقبل كرة القدم االإماراتية.
تتطلب  احلالية  املرحلة  اإن  وق��ال 
املنتخب  خ��ل��ف  اجل���ه���ود  ت�����ش��اف��ر 

خا�شة  اإيجابية  ب��روح  والت�شجيع 
م��رح��ل��ة مهمة  اأم�����ام  امل��ن��ت��خ��ب  اأن 

املوؤهلة  امل�����ش��رتك��ة  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
 2022 العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل 

كما   ،2023 اآ�شيا  كاأ�س  ونهائيات 
ميثل  �شلطان  الطفل  قاله  م��ا  اأن 

لاأندية  االن��ت��م��اء  اأن  اإىل  ر���ش��ال��ة 
كما  معني،  باعب  مرتبطا  لي�س 

اأنه وجه ر�شالة اأي�شا اإىل اجلمهور 
بح�شور املباريات وت�شجيع االأندية 

امل�شابقات  خمتلف  يف  واملنتخبات 
والبطوالت.

•• بوريرام / �سامل النقبي
ت�صوير / عادل النعيمي 

االأوملبي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  يخو�س   
ال���ي���وم اخلمي�س  ال���ق���دم م�����ش��اء  ل��ك��رة 
م���واج���ه���ة م��ه��م��ة وم�������ش���ريي���ة اأم�����ام 
ختام   يف  االأردين  امل��ن��ت��خ��ب  ن���ظ���ريه 
تقام  التي  الرابعة  املجموعة  مباريات 
 23 حتت  اآ�شيا  كاأ�س  نهائيات  �شمن 
املقامة حالياً يف تايلند واملوؤهلة  عاماً 
طوكيو  االأومل��ب��ي��ة  االأل���ع���اب  دورة  اإىل 

.  2020
�شتاد بوريرام يونايتد  املباراة يف  تقام 
اخلام�شة   “ وال��رب��ع  الثامنة  ال�شاعة 
 “ بتوقيت االإم�����ارات  وال��رب��ع ع�����ش��راً 
م�شاء يف ذات التوقيت الذي ُتقام فيه 
املباراة الثانية باملجموعة التي جتمع 
ال�شمالية  وك���وري���ا  ف��ي��ت��ن��ام  منتخبي 
بالعا�شمة  م���اجن���اال  راج�����ا  ب��ا���ش��ت��اد 

بانكوك .
وتبدو حظوظ منتخبنا االأوملبي قوية 
يف بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة ، 
حيث يت�شدر حالياً املجموعة بر�شيد 
4 نقاط وبفارق االأهداف عن املنتخب 
الر�شيد  نف�س  ميلك  ال���ذي  االأردين 
بنقطتني  ثالثاً  وفيتنام  النقاط  من 
وك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ب��امل��رك��ز االأخ����ري 
ويلعب   ، النقاط  م��ن  ر�شيد  اأي  دون 
التعادل  بفر�شتي  امل���ب���اراة  منتخبنا 
النظر  دون  التاأهل  ل�شمان  الفوز  اأو 

لنتيجة املباراة االأخرى .
للمباراة  حت�شرياته  منتخبنا  واأكمل 
باأداء ح�شة تدريبية اليوم حتت قيادة 
وجهازه  ���ش��ك��ورزا  ما�شيج  ال��ب��ول��ن��دي 
الاعبني  ك��اف��ة  مب�����ش��ارك��ة  امل�����ش��اع��د 
بع�س  تطبيق  ال��ت��دري��ب��ات  و�شملت   ،
واأ�شلوب  التكتيكية وطريقة  اجلوانب 
ال��ل��ع��ب ال�����ذي ���ش��ي��ت��ب��ع��ه امل��ن��ت��خ��ب يف 
على  ال���رتك���ي���ز  ج���ان���ب  اإىل  امل�����ب�����اراة 
الدفاعي  والتنظيم  الثابتة  ال��ك��رات 

والهجومي .
وت�����ش��ود ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اوؤل يف اأروقة 
املنتخب يف قدرة االأبي�س على التاأهل 
املتقدمة خا�شة  االأدوار  اإىل  والذهاب 
ب��ع��د امل�����ش��ت��وى االإي��ج��اب��ي ال���ذي ظهر 
عليه الاعبون يف املباراتني املا�شيتني 
وعدم  ال�شمالية  وك��وري��ا  فيتنام  اأم��ام 
باالإ�شافة  ه���دف  اأي  امل��ن��ت��خ��ب  ت��ل��ق��ي 
اأع�شاء  كافة  الكبري بني  التعاون  اإىل 
واإداري  ف���ن���ي  ج���ه���از  م����ن  امل���ن���ت���خ���ب 
ال��ذي��ن ي�شجعون  ال��اع��ب��ون  وك��ذل��ك 
التدريبات  يف  ���ش��واء  دائ���م���اً  بع�شهم 

وكذلك املباريات .

الفوز  اأجل  من  �صنلعب   : �صكورزا 
وثقتي كبرية بالالعبني 

منتخبنا  م��درب  �شكورزا  ما�شيج  اأك��د 
الاعبني  ك���اف���ة  ج���اه���زي���ة  االأومل����ب����ي 
اأم����ام املنتخب  خل��و���س م���ب���اراة ال��غ��د 
بال�شعبة  و���ش��ف��ه��ا  وال���ت���ي  االأردين 
والقوية خا�شة يف ظل ت�شاوي النقاط 
واإمتاك 3 منتخبات فر�شة ال�شعود 

اإىل  ، م�شرياً  النهائي  رب��ع  ال��دور  اإىل 
اأنه وعلى الرغم من اللعب بفر�شتي 
من  �شيلعب  اأن��ه  اإال  الفوز  اأو  التعادل 
اأجل حتقيق الفوز والتاأهل عن جدارة 

عن هذه املجموعة ال�شعبة .
جداً  ك��ب��رية  :”ثقتي  ���ش��ك��ورزا  وق����ال 
بالاعبني يف موا�شلة تقدمي امل�شتوى 
املميز وحتقيق النتائج االإيجابية على 
ال��رغ��م م��ن اأن ال���ف���ارق ال��زم��ن��ي بني 
املباريات �شئيل جداً وال توجد هناك 
فر�شة كافية لعملية اال�شت�شفاء وهو 
االأمر الذي ركزنا عليه كثرياً لتجهيز 
الفنية  النواحي  كافة  م��ن  الاعبني 

والبدنية والذهنية« .
املنتخب  م�شتوى  اأن  �شكورزا  واأ�شاف 
م���ن مباراة  ب���دء  م�����ش��ت��م��ر  ارت���ف���اع  يف 
فيتنام. على الرغم من اأن هذه املباراة 
انتهت بالتعادل ال�شلبي اإال اأن املنتخب 
ع��ددا من  واأ���ش��اع  اأداًء هجوميا،  ق��دم 
الفر�س ، فيما  فتم ا�شتغال الفر�س 
كوريا  م���واج���ه���ة  يف  اأف�������ش���ل  ب�����ش��ك��ل 
ت�شجيل  ب��االإم��ك��ان  ال�����ش��م��ال��ي��ة،وك��ان 
اأك���رث م��ن ه��دف��ني . وط��ال��ب �شكورزا 
الاعبني بالرتكيز طوال وقت املباراة 
وم�شاعفة اجلهد وا�شتغال الفر�س 
التي ت�شنح لهم لت�شجيل االأهداف مع 
للمدافعني  الدائمة  اليقظة  �شرورة 

الذي  االأردين  امل��ن��ت��خ��ب  ل��ق��وة  ن��ظ��راً 
يعتمد على ال�شرعة والقوة البدنية .

حتتاج  امل�����ب�����اراة   : ب���وه���ن���دي  ج���م���ال 
ل���ل���رتك���ي���ز وال�����اع�����ب�����ون ع���ل���ى ق���در 

امل�شوؤولية
طماأن جمال بوهندي مدير منتخبنا 
االأومل��ب��ي اجل��م��اه��ري االإم��ارات��ي��ة على 
االأردن  مل��واج��ه��ة  امل��ن��ت��خ��ب  ج��اه��زي��ة 
الرابعة  املجموعة  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام  يف 
يف  حالياً  املقامة  اآ�شيا  كا�س  بنهائيات 
مرور  ج���واز  امل��ب��اراة  معترباً   ، تايلند 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��ت��ال��ي��ة  للمرحلة 
للتاأهل  املنتخب  خالها  م��ن  ي�شعى 
طوكيو  االومل��ب��ي��ة  االل���ع���اب  دورة  اإىل 

.2020
و���ش��دد ب��وه��ن��دي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة حتقيق 
للمرحلة  ال��ت��اأه��ل  اأم���ر  وح�شم  ال��ف��وز 
املنتخبات  نتائج  انتظار  دون  املقبلة 
يجمع  اللقاء  ان  اىل  الفتا  االأخ����رى، 
منهما  ك��ل  ي�شعى  ق��وي��ني  منتخبني 
ال����ث����اث وخطف  ال���ن���ق���اط  حل�����ش��د 

�شدارة املجموعة.
االأردين  امل��ن��ت��خ��ب  ب��وه��ن��دي  وو���ش��ف 
يف  جنح  ان��ه  مبيناً  ال�شر�س،  باملناف�س 
ف��وز وتعادل،  م��ن  ن��ق��اط  اأرب���ع  ح�شد 
النتائج  حت��ق��ي��ق  مل��وا���ش��ل��ة  وي��ط��م��ح 
للمرحلة  ت��اأه��ل��ه  لي�شمن  االيجابية 

تكون  ل��ن  امل��ب��اراة  اأن  م�شيفا  املقبلة، 
�شهلة.

الاعبني  امل��ن��ت��خ��ب  م���دي���ر  وط���ال���ب 
ب���ال���رتك���ي���ز اك�����رث وب������ذل ك����ل اجلهد 
املمكن للح�شول على النقاط الثاث، 
امل��واج��ه��ة حت��ت��اج اىل  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
جهد اكرب، وتتطلب اأن يقاتل اجلميع 
ب��ق��وة ط����وال ال��ت�����ش��ع��ني دق��ي��ق��ة حتى 

يتحقق الهدف املن�شود.
وختم بوهندي حديثه بتجديد الثقة 
يف الاعبني ،  م�شيدا بامل�شتوى املتميز 
الذي قدموه يف املباراتني ال�شابقتني، 
يف  اف�����ش��ل  االأداء  ي��ك��ون  اأن  م��ت��م��ن��ي��اً 
وي��ت��وج��وا جهودهم  ال��ث��ال��ث��ة  امل���ب���اراة 
بالتاأهل وموا�شلة رحلة حتقيق حلم 

التاأهل اإىل طوكيو .
م�شريية  مواجهة   : �شويدان  �شعيد 

ونطمح للفوز وتاأكيد ال�شدارة
و���ش��ف ���ش��ع��ي��د ���ش��وي��دان الع���ب نادي 
مباراة  االأومل���ب���ي  وم��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ال��ن�����ش��ر 
اجلولة الثالثة يف مرحلة املجموعات 
بنهائيات كاأ�س اآ�شيا اأمام االردن باأنها 
م�شريية، باعتبارها بوابة العبور اإىل 
الذي  وال��ط��ري��ق  النهائي  رب��ع  ال���دور 
يبقي على حظوظ املنتخب للمناف�شة 
البطاقات  م���ن  واح�����دة  خ��ط��ف  ع��ل��ى 
االوملبية  االل���ع���اب  دورة  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 

بطوكيو 2020 . ولفت �شويدان اإىل 
اأن املباراة حتتاج لبذل جهد م�شاعف 
م�شرياً  امل��ط��ل��وب��ة،  النتيجة  لتحقيق 
اىل ت�شاوي املنتخبني يف النقاط وهو 
االمرالذي يزيد اأهمية املباراة ويرفع 
املنتخب  اأن  م���وؤك���داً   ، اإث��ارت��ه��ا  درج���ة 
خال  جيدة  م�شتويات  ق��دم  االأردين 
ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة، وح��ق��ق ن��ت��ائ��ج جيدة 
ج��ع��ل��ت��ه م��ر���ش��ح��ا ق���وي���ا ل��ل��ت��اأه��ل اىل 
مواجهة  ان  م�شيفا  املقبلة،  املرحلة 
ت��ت��ط��ل��ب تركيزا  امل��ن��ت��خ��ب  ه����ذا  م��ث��ل 

عالياً للتفوق عليه و�شمان التاأهل .
زمائه  ك���ل  اأن  ����ش���وي���دان  واأ�����ش����اف 
ال��اع��ب��ني ي���درك���ون اأه��م��ي��ة امل���ب���اراة 
موؤكداً   ، فيها  الفوز  حتقيق  و�شرورة 
اأن���ه���م ت���ع���اه���دوا ع��ل��ى ت���ق���دمي ك���ل ما 
وموا�شلة  ال��ت��اأه��ل  اأج���ل  م��ن  ميلكون 

امل�شوار يف هذه البطولة.
للحفاظ  ج��اه��ز   : ال�شام�شي  حممد 

على  نظافة �شباك االأبي�س االأوملبي 
حار�س  ال�شام�شي  ح�شن  حممد  اأعلن 
ن�����ادي ال���وح���دة وم��ن��ت��خ��ب��ن��ا االأومل���ب���ي 
جاهزية كل زمائه الاعبني ملواجهة 
، م�شرياً  االأردين  املنتخب  اأم��ام  الغد  
واجلميع  مرتفعة  امل��ع��ن��وي��ات  اأن  اإىل 
جاهز خلو�س املباراة وحتقيق نتيجة 
اإيجابية ت�شمن لنا التاأهل اإىل الدور 

ربع النهائي .
ال��ذي ذاد عن مرماه  ال�شام�شي  واأك��د 
ب�شاله  ب��ك��ل  امل��ا���ش��ي��ت��ني  امل��ب��ارات��ني  يف 
وحافظ على �شباكه نظيفة اأنه جاهز 
التعليمات  ظ���ل  يف  ال��ت��األ��ق  مل��وا���ش��ل��ة 
امل�شتمرة ملدرب احلرا�س نادر ملياغري 
وت�����ش��ج��ي��ع زم��ائ��ه ل��ه ، م��و���ش��ح��اً اأن 
العمل اجلماعي الذي يقدمه املنتخب 
اأح����د عوامل  يف ك��اف��ة اخل��ط��وط ه��و 
الذي يركز عليه اجلهاز  النجاح وهو 
املحا�شرات  يف  ����ش���واء  دائ���م���اً  ال��ف��ن��ي 

النظرية والتدريبات .
واأ�شاد قائد املنتخب االأوملبي باملتابعة 
امل�شتمرة واملبا�شرة من رئي�س واأع�شاء 
الكرة  الحت�����اد  االن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
البطولة  ه���ذه  يف  امل��ن��ت��خ��ب  ل�����ش��وؤون 
املنتخب  يحتاجه  ما  لكل  وتوفريهم 
وهو االأمر الذي انعك�س ب�شكل اإيجابي 

على الاعبني .
وطاقم  بالأحمر  يظهر  منتخبنا 

بحريني ُيدير املباراة 
مباراة  يف  االأومل���ب���ي  منتخبنا  ي��ظ��ه��ر 
املنتخب االأردين  اأمام  اليوم اخلمي�س 
هذه  يف  م����رة  الأول  االأح���م���ر  ب��ال��ل��ون 
اللون  اإرت���������دى  اأن  ب���ع���د  ال���ب���ط���ول���ة 
ذلك  املا�شيتني  املباراتني  يف  االأبي�س 
قبل  ُعقد  الذي  الفني  االجتماع  وفق 
مل��ب��اري��ات مرحلة  ال��ب��ط��ول��ة  ان��ط��اق 
االحتاد  عني  جهته  من   . املجموعات 
حتكيما  طاقما  القدم  لكرة  االآ�شيوي 
ال��ب��ح��ري��ن الإدارة  دول���ي���ا م���ن مم��ل��ك��ة 
امل����ب����اراة ب���ق���ي���ادة ن�����واف ���ش��ك��ر اهلل ) 
اأول  م�شاعد   ( ( حممد جعفر  �شاحة 
( عبداهلل �شالح ) م�شاعد ثان ( علي 

�شباح من العراق ) حكماً رابعاً ( .

بطموح التاأهل اإىل الدور ربع النهائي

اأف�شل العب يف الأبي�ش يواجه الأردن يف ختام د�ر املجموعات اليوم اأنتيتوكومنبو،  �شرب اليوناين ياني�س 
دوري كرة ال�شلة االمريكي للمحرتفني املو�شم املا�شي، 
بقوة م�شجا 37 نقطة يف �شلة نيويورك نيك�س، ليقود 
 102-128 �شهل  ف��وز  اىل  باك�س  ميلووكي  فريقه 

وتعزيز �شدارته الافتة للرتتيب العام.
ومل يرحم ياني�س )25 عاما( خ�شومه، ف�شاهم يف رفع 
باك�س ر�شيده اىل 36 فوزا يف 42 مباراة، حمققا فوزه 

الرابع تواليا.
حماولة،   17 من  كرة   12 اال�شل  النيجريي  و�شجل 
10 رميات حرة من اأ�شل 12 والتقط ت�شع متابعات مع 

اأربع متريرات حا�شمة و�شّدة واحدة )بلوك �شوت(.
اأم��ام جماهريه، يف  21 دقيقة فقط  ذل��ك يف  ق��ام بكل 
نقطة   35 بفارق  االخ�شر  الفريق  فيها  تقدم  مباراة 
امل���ب���اراة وخ��ا���س ربعها  ف���رتات  اح���دى  ع��ن خ�شمه يف 

االخري العبوه البدالء.
اأكون  اأن  بعملي،  ال��ق��ي��ام  فقط  “اأحاول  ياني�س  وق���ال 

عدوانيا واأ�شنع الكرات«.
بفارق  امل��و���ش��م  ه��ذا  لباك�س  ال��ث��ال��ث ع�شر  ال��ف��وز  وه���ذا 

ع�شرين نقطة اأو اأكرث على خ�شومه.
برتكيز  اإع��ج��اب��ه  بودنهولت�شر  م��اي��ك  م��درب��ه  واأب����دى 
الاعبني اأمام نيك�س اجلريح )11-30( والذي خ�شر 
“طريقة خروجنا اىل  ال�شاد�شة تواليا، بقوله  مباراته 
موؤثر  ال��اع��ب��ني  تركيز  ج��ي��دة.  ع��ام��ة  �شكلت  امللعب 

جدا«.
ويف لو�س اأجنلي�س، تاألق النجم كواهي لينارد بت�شجيله 
اجلريح  �شيفه  على  الفوز  كليربز  منحت  نقطة   43

كليفاند كافاليريز 103-128.
وو�شل تقدم كليربز اىل 36 نقطة يف طريقه حل�شد 
ف����وزه ال��ث��ام��ن وال��ع�����ش��ري��ن ه����ذا امل��و���ش��م م��ق��اب��ل 13 

خ�شارة.
�شهد  الذي  الثاين  الربع  وابتعد كليربز عن �شيفه يف 

ال�شابق  النجم  و�شجل  نقطة.   14 لينارد  ت�شجيل 
لتورونتو رابتورز، حامل اللقب، 14 

وانهى  حم���اول���ة   22 م���ن  ك����رة 
املباراة ب�شت ثاثيات، علما 
الربع  ك���ام���ل  ج��ل�����س  ب���ان���ه 

االخري على مقاعد البدالء 
بعد �شمان فريقه الفوز.

غريزليز  مم���ف���ي�������س  وت�����اب�����ع 
ال�شاد�س  ف��وزه  حمققا  انتفا�شته 

القوي  �شيفه  ح�شاب  على  تواليا 
هيو�شن روكت�س 110-121.

وت��������������األ��������������ق ال��������اع��������ب 

املبتدىء جا مورانت م�شجا 26 نقطة للفائز، وا�شاف 
ديلون بروك�س 24 نقطة، فيما مل تكن 41 نقطة من 
النجم جامي�س هاردن كافية لتجنيب روكت�س خ�شارته 
الثالثة ع�شرة مقابل 26 فوزا يف املركز اخلام�س �شمن 

املنطقة الغربية.
اىل هذا  احتجنا  “كنت فقط متعط�شا.  وقال مورانت 

الفوز«.
23 نقطة للخا�شر ال��ذي اراح  وا�شاف اري��ك غ��وردون 

جنمه االخر املوزع را�شل و�شتربوك.
امل��وا���ش��م االخ���رية غ��ول��دن �شتايت ووريزر  وُم��ن��ي جن��م 
عندما  امل��ذل��ة،  مو�شمه  بداية  متابعا  جديدة  بخ�شارة 

�شقط على ار�شه امام داال�س مافريك�س 124-97.
وقاد الثنائي دوايت باول )21 نقطة( والنجم الامع 
اىل  داال���س  نقطة(   20( دونت�شيت�س  لوكا  ال�شلوفيني 
15 خ�شارة يف املركز  فوزه اخلام�س والع�شرين مقابل 
غولدن  مني  فيما  الغربية،  املنطقة  �شمن  ال�شاد�س 
بخ�شارته   )33-9( ال����دوري  ترتيب  متذيل  �شتايت 

التا�شعة تواليا.
وح�����ش��د اال�����ش����رتايل ج���و اي��ن��غ��ل��ي�����س اأع���ل���ى ر���ش��ي��د يف 
م�شريته يف الدوري، وقاد فريقه يوتا جاز املتاألق راهنا 
العا�شر تواليا على ح�شاب م�شيفه بروكلني  اىل فوزه 

نت�س 107-118.
وا�شاف  نقطة،   27 عاما   32 البالغ  اينغلي�س  و�شجل 
 22 غ��وب��ري  رودي  الفرن�شي  االرت���ك���از  الع���ب  زم��ي��اه 

نقطة و18 متابعة ودونوفان ميت�شل 25 نقطة.
يف  خ�شو�شا  بدايتها  منذ  املواجهة  على  يوتا  و�شيطر 
الربع الثاين )29-19(، ليحقق فوزه اخلام�س ع�شر 
28 ف��وزا يف  16 م��ب��اراة، وي��رف��ع ر�شيده اىل  اآخ��ر  يف 
خم�شة  بفارق  الغربية،  املنطقة  و�شافة  يف  مباراة   40
انت�شارات عن لو�س اجنلي�س ليكرز املت�شدر )7-33(. 
املباريات االخ��رية بعد  نت�س يف  وي��ربز تفوق يوتا على 

حتقيقه الفوز العا�شر مقابل خ�شارتني فقط.
وجن����ح اي��ن��غ��ل��ي�����س ب��ت�����ش��ج��ي��ل 10 ك�����رات م���ن 14 
ث��م��اين م��ن خارج  ا���ش��ل  6 م��ن  بينها  حم��اول��ة 
ع��ل��ى ملعب  م��ت��ف��رج   15300 اأم����ام  ال��ق��و���س، 

ارينا«. �شنرت  “باركليز 
امل�شار  على  ان��ن��ا  ال��وا���ش��ح  “من  اينغلي�س  ق��ال 
ال�شحيح ومن امل�شلي اأن نلعب يف هذه الفرتة«. 
يف املقابل، �شجل ميت�شل 14 من نقاطه ال�25 
يف الربع االخري، فكان م�شدر احل�شم لفريقه 
وا�شنطن  �شد  االح��د  م��ب��اراة  ع��ن  غيابه  بعد 

ويزاردز ب�شبب املر�س.

ياني�ش يعزز بداية باك�ش القيا�سية 

• �صكورزا : �صنلعب من اأجل الفوز وثقتي كبرية بالالعبني
• جمال بوهندي : املباراة حتتاج للرتكيز والالعبون على قدر امل�صوؤولية
• منتخبنا يظهر بالأحمر وطاقم بحريني ُيدير اللقاء بقيادة �صكر اهلل

را�سد بن حميد ي�ستقبل الطفل �سلطان �سامل �ي�سيد بدعمه للمنتخبات الوطنية

•• دبي-الفجر:

 رفع �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س نادي 
دبي الدويل للريا�شات البحرية ال�شكر اجلزيل اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
واالهتمام  املتوا�شل  الدعم  على  اهلل-  -رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
االأمر  االإم��ارة  الريا�شة يف  املجتمع وقطاع  الكبري مبختلف فئات 
الذي انعك�س يف النجاحات الكبرية التي حتققت وتبواأ دبي املكانة 

العاملية االأوىل.
واأ�شاد �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم  باملتابعة 
اآل مكتوم،  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  احلثيثة من 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي 
واملحافظة  التفوق  ا�شتمرار  اجل  من  امل�شتمرة  �شموه  وتوجيهات 
على املكانة واالجنازات التي حققتها اإمارة دبي كعا�شمة للريا�شة 
يف املنطقة والعامل  واأ�شاد �شمو رئي�س نادي دبي الدويل للريا�شات 
جديد  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  بقرار  البحرية 

للنادي ليتويل مهام االإ�شراف والعمل وو�شع ال�شيا�شات التي من 
�شانها اال�شتمرار يف طريق النجاحات والتميز التي ر�شمها النادي 
اإىل ع�شوية  1988 حيث ظل ومنذ ان�شمامه  منذ تاأ�شي�شه عام 
ناد عربي  ك��اأول   1991 البحرية عام  لل�شباقات  ال��دويل  االحت��اد 
وحمطة  مثالية  ووجهة  عاملية  ريا�شية  )م��ن��ارة(  اأو�شطي  و�شرق 
لكربى البطوالت يف خمتلف الريا�شات احلديثة واالوملبية ف�شا 
الرتاثية  ب��ال��ري��ا���ش��ات  النهو�س  يف  وامل��وؤث��ر  ال��ت��اري��خ��ي  دوره  ع��ن 
واإحياء ما�شي االآباء واالأجداد من خال �شباقات ال�شفن والقوارب 

ال�شيخ  �شمو  واأع��رب  املحلية.  التجديف  ق��وارب  واأي�شا  ال�شراعية 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم عن ثقته يف رئي�س واأع�شاء 
قدما  وامل�شي  التطلعات  حتقيق  اج��ل  م��ن  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
خمتلف  وتطوير  رفعة  ي�شمن  مبا  البحرية  الريا�شات  مب�شرية 
االألعاب واملناف�شات ويدعم انطاقة اأبطالنا اللذين و�شعوا ب�شمة 
والبطوالت  االجن���ازات  خ��ال  من  العاملية  ال�شاحة  على  وا�شحة 
التي  الفعاليات  كربى  ا�شت�شافة  جمال  يف  التميز  حتقيق  واأي�شا 

تواكب توجهات احلكومة يف دعم الرتويج واجلانب ال�شياحي.

رفع ال�صكر ملحمد بن را�صد وحمدان بن حممد
من�سور بن حممد : ثقتنا كبرية يف جمل�ش اإدارة »دبي البحري« اجلديد

نتطلع ملوا�صلة النجاح واملحافظة على مكانتنا كوجهة عاملية اأوىل



يلقون فحما داخل بنك
فرع  داخ��ل  فحما  املناخ  عن  مدافعون  �شوي�شريون  نا�شطون  األقى 
وقود  م�شروعات  البنك  متويل  على  احتجاجا  ي��و.ب��ي.اإ���س  لبنك 
اأحفوري، وذلك بعد يوم من تربئة �شاحة 12 نا�شطا لعبوا التن�س 

داخل فرع لبنك كريدي �شوي�س.
وقال �شاهد اإن ما بني 20 و30 نا�شطا �شاركوا يف احتجاج يف لوزان 
الوقود  عن  تتخلون  عندما  "�شنغادر  عليها  ُكتب  الفتة  وحملوا 

االأحفوري". واأبعدتهم ال�شرطة يف وقت الحق.
دو كليما فو(  �شاهد عيان يدعى جاري من حركة )جريف  وقال 
املدافعة عن املناخ "هذا عمل رمزي ويعيد لهم الفحم الذي مولوا 

ا�شتخراجه".
ومل يرد بنك يو.بي.اإ�س، اأكرب بنوك �شوي�شرا، حتى االآن على طلب 

للتعقيب.
وك�شفت وثيقة للبنك اأنه ال ميول حمطات كهرباء جديدة تعمل 

بالفحم و"يحد ب�شدة" من االإقرا�س للتنقيب عن الفحم.
ول�����دى ���ش��وي�����ش��را خ��ط��ط��ا ط��م��وح��ا ل��ل��ح��د م���ن ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا لكن 
اإن التاأثري الأكرب لها عرب مراكزها املالية التي  نا�شطني يقولون 
النا�شطة  اأن تن�شم  املنتظر  الراهن. ومن  الوقت  ي�شتهدفونها يف 
اإىل االحتجاجات يف  املناخ جريتا تونربي  املدافعة عن  ال�شويدية 

م�شرية مبدينة لوزان يوم اجلمعة يتوقع م�شاركة االآالف بها.
ويف نوفمرب ت�شرين الثاين 2018 لعبت جمموعة من النا�شطني 
اأحد فروع بنك كريدي  التن�س داخل  املناخ  املدافعني عن  ال�شباب 
و�شدر  عليهم.  ق�شائية  دع���وى  ل��رف��ع  ال��ب��ن��ك  دف���ع  مم��ا  �شوي�س 
21600 فرنك �شوي�شري )22320 دوالرا( لكن  حكم بتغرميهم 

القا�شي اعترب فعلتهم �شرورية ومتنا�شبة.

م�سارع يلقى حتفه بعد ف�سله ب�»قفزة« املوت
اأفادت �شحيفة �شن الربيطانية، باأن امل�شارع ال باركا، قد تويف بعد 

ف�شله يف اأداء ما يعرف با�شم "قفزة املوت".
وخال نزال يف امل�شارعة احلرة اأقيم على م�شرح االأرينا مبونتريي 
باجتاه  احلبال  عن  باركا" القفز  "ال  امل�شارع  ح��اول  املك�شيك،  يف 
اخل�شم الذي كان قد خرج من احللبة، يف قفزة يطلق عليها "قفزة 

املوت" اأو "الغو�س االنتحاري".
وارتطم  فانزلق  احلبال،  علقت يف  قد  امل�شارع  قدم  اأن  يبدو  لكن 
اإىل  اأدى اإىل فقدانه الوعي، ونقله  باجلدار احلاجز، االأمر الذي 

امل�شت�شفى.
االأم���ر، حيث  ب��ادئ  م��ا ح��دث يف  املتحم�شة  ت��درك اجلماهري  ومل 
وا�شلت الت�شجيع، لكن مبرور الوقت وا�شتمرار بقاء امل�شارع على 
االأر�س، اأدرك املتفرجون اأن ثمة خطب ما، وخ�شو�شا واأن الباركا 

مل يتحرك.
وبالذعر،  �شديد  بقلق  ي�شعر  اخل�شم  امل�����ش��ارع  ك��ان  االأث��ن��اء،  ويف 
اإجابة  يتلقى  يكن  مل  لكنه  بخري،  ك��ان  اإذا  فيما  ب��ارك��ا  ال  وي�شاأل 
من امل�شارع على االأر�س. وتبني الحقا اأن امل�شارع ال باركا اأ�شيب 
حتريك  اأو  التحدث  م��ن  يتمكن  ومل  وال��ع��ن��ق،  الرقبة  يف  بك�شور 
اأي من ج�شده بعد احل��ادث امل��روع. ويف وق��ت الح��ق من احلادثة، 
فتم  حوله،  من  مع  التوا�شل  من  ومتكن  وعيه،  باركا  ال  ا�شتعاد 
وفريق  اأ�شرته  بوا�شطة  الرعاية  تلقي  ملوا�شلة  منزله  اإىل  نقله 
من املمر�شني، لكنه لفظ اأنفا�شه موؤخرا. ووفقا الحتاد امل�شارعة 
احلرة املك�شيكي فقد تويف جنم امل�شارعة ال باركا، وا�شمه احلقيقي 
خي�شو�س األفون�شو اإ�شكوبوزا هويرتا، ب�شبب ف�شل يف الرئة والكلى 

بعد تعر�شه النتكا�شة اأثناء اإعادة تاأهيله.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سركة تفتح باب اخللود للقادرين 
املال نظري جتميد دماغها  70 عاما دفع مبلغا من  العمر  البالغة من  األيك�شي فوروننكوف  وال��دة  عندما توفيت 

وحفظه مربدا على اأمل اأن يتيح التقدم العملي م�شتقبا اإعادتها للحياة.
وي�شبح دماغ االأم مع 70 من االأدمغة واجلثامني ت�شفها �شركة كريورو�س الرو�شية باأنها "مر�شى" يف النيرتوجني 

ال�شائل يف واحد من عدة اأوان يبلغ طولها عدة اأمتار يف عنرب مبني باألواح من املعدن املتعرج خارج مو�شكو.
ويتم تخزين هذه االأج�شام واالأجزاء الب�شرية يف درجة حرارة تبلغ 196 درجة مئوية حتت ال�شفر بهدف حمايتها 

من التحلل وذلك رغم اأنه ال يوجد حتى االآن دليل على اأن العلم قد يتمكن من اإحياء املوتى.
وقال فوروننكوف "فعلت ذلك الأننا قريبون جدا واأعتقد اأن هذه هي الفر�شة الوحيدة لنا لكي نلتقي يف امل�شتقبل". 

وهو ينوي الرتتيب حلفظ دماغه بالطريقة نف�شها بعد موته.
الرو�شية  باالأكادميية  الكاذبة  العلوم  رئي�س جلنة  األك�شندروف  اإيفجيني  اإزف�شتيا و�شف  ويف ت�شريحات ل�شحيفة 

جتميد االأع�شاء الب�شرية بالتربيد باأنه "ن�شاط جتاري بحت لي�س له اأي اأ�شا�س علمي".
وو�شف هذا الن�شاط باأنه "وهم ي�شارب باآمال النا�س يف البعث من املوت واأحام احلياة االأبدية".

وقالت فالرييا اأودالوفا مديرة �شركة كريورو�س، والتي جمدت كلبها عندما مات يف 2008، من املرجح اأن تطور 
الب�شرية التكنولوجيا الازمة الإحياء املوتى يف امل�شتقبل لكن ال يوجد �شمان لظهور هذه التكنولوجيا.
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حتويل طائرة بوينج اإىل مكتبة لالأطفال 
اإىل مكتبة   737 ب��وي��ن��ج  ط��ائ��رة  اأن���ه مت حت��وي��ل  م�����ش��وؤول مك�شيكي  اأع��ل��ن 
ت�شودها اجلرمية  التي  املناطق  اأك��رث  من  واح��دة  واملراهقني يف  لاأطفال 
حي  با�شم  متحدث  وه��و  ب��ادي��ا،  مارتن  وق��ال  �شيتي.  مك�شيكو  مدينة  يف 
م�شت  قليلة  �شنوات  منذ  اخلدمة  خ��ارج  اأ�شبحت  الطائرة  اإن  ازت��اب��االب��ا، 

وذلك بعد ا�شتخدامها لعقدين من الزمن.
وي�شم حي ازتاباالبا اأكرب عدد من ال�شكان وي�شهد اأعلى معدالت للجرمية 

من بني اأحياء مك�شيكو �شيتي ال�شتة ع�شر.
واأ�شاف باديا يف ت�شريحات لوكالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ( اأن اإدارة احلي 
تعد  مل  التي  )اأفياك�شا(  املك�شيكية  الطريان  �شركات  من  الطائرة  ا�شرتت 
ب�  م��زودة  االأح��د، وهي  املكتبة يوم  افتتاح  اأن��ه مت  اإىل  باديا  واأ�شار  قائمة. 
240 كتاًبا و 2400 كتاًبا ب�شيغة بي دي اإف باالإ�شافة اإىل كتب �شوتية و 
اللعب  الطريان حيث ميكن لاأطفال  كمبيوتر وجهاز حماكاة  26 جهاز 

بالطائرات التجريبية.
بوينج  ط��راز  ثانية- م�شنوعة من طائرة  افتتاح مكتبة  ا  اأي�شً املقرر  ومن 

757 - كجزء من خطط احلي لتعزيز الثقافة والتكامل االجتماعي.

الد�ل التي تقود البحث العلمي يف العامل
ك�شف تقرير حديث للموؤ�ش�شة الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة عن ن�شر 
كان   ،2018 ع��ام  ال��ع��امل يف  ح��ول  و500 مقالة عملية  م��ن مليوين  اأك��رث 

الن�شيب االأكرب منها لل�شني، ومن ثم اأمريكا.
ال�شينية  والهند�شية  العلمية  االأب��ح��اث  ع��دد  بلغ  فقد  التقرير،  وبح�شب 
املن�شورة يف جمات علمية حول العامل يف 2018، 528 األفا و263 بحثا، 

مقارنة مع 422 األفا و808 اأبحاث اأمريكية يف العام نف�شه.
االأوىل  املرتبة  ع��ن  املتحدة  ال��والي��ات  م��رة-  -الأول  ال�شني  تزيح  وب��ذل��ك 
باعتبارها اأكرب نا�شر لاأبحاث يف العامل يف جمايل العلوم والهند�شة، على 
مدار عقد من الزمن. واأظهرت بيانات املوؤ�ش�شة الوطنية للعلوم اأن العامل 
بلغت  اإذ  والهند�شية  العلمية  االأب��ح��اث  ن�شر  يف  م�شبوقة  غري  زي��ادة  �شهد 
مليونني و555 األفا و959 بحثا يف 2018، مقارنة مع مليون و755 األفا 

و850 بحثا م�شجا على مدار عقد من الزمن، اأي منذ العام 2008.
ويف عام 2008، ن�شرت الواليات املتحدة 394 األفا و979 بحثا ومقاال حول 
العلوم والتكنولوجيا، يف حني ن�شرت ال�شني 249 األفا و49 بحثا فقط يف 
العام نف�شه. واأ�شار تقرير املوؤ�ش�شة الوطنية للعلوم اإىل منو اإنتاج البحوث 
مدى  على  �شنويا  املئة  يف   4 ب��ح��وايل  والهند�شة  العلوم  جم��ايل  يف  عامليا 
ال�شنوات الع�شر املا�شية. وكان معدل منو ال�شني ملحوظا مبعدل �شعفي 
املتو�شط العاملي. ووفق تقرير املوؤ�ش�شة الوطنية للعلوم، فقد احتلت الهند 
املركز الثالث عامليا �شنة 2018 يف ن�شر االأبحاث العلمية ب�135 األفا و788 

ه�سترييا املناخ 
اأ�سواأ كلمة باأملانيا 

اللغويني  م�����ن  جل����ن����ة  اخ������ت������ارت 
 Klimahysterie كلمة  االأمل�����ان 
امل���ن���اخ( ك���اأ����ش���واأ كلمة  )ه��ي�����ش��رتي��ا 

م�شتخدمة يف اأملانيا عام 2019.
ب���ا����ش���م جلنة  امل���ت���ح���دث���ة  وق�����ال�����ت 
ال��ل��غ��وي��ة نينا  ال���ع���امل���ة  ال��ت��ح��ك��ي��م، 
اإن  ال��ث��اث��اء  االأول  اأم�����س  ي��ان��ي�����س، 
حماية  م�شاعي  ت�شوه  العبارة  هذه 
امل��ن��اخ وتقلل  امل��ن��اخ وح���راك حماية 
حلماية  مهمة  مناق�شات  �شاأن  من 
املناخ، واأ�شافت: "اإنها تعترب بوجه 
عام االهتمام املتزايد بحماية املناخ 

كنوع من الهو�س اجلماعي".
العبارة  ه����ذه  اأن  ي��ان��ي�����س  وذك�����رت 
ا�شتخدمها اأي�شا العديد من ممثلي 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االأو���ش��اط 
املثال  �شبيل  وع��ل��ى  واالإع���ام���ي���ة. 
ا�شتخدم ال�شيا�شي يف حزب "البديل 
من اأجل اأملانيا" اليميني ال�شعبوي، 
يف  العبارة  هذه  جاوالند،  األك�شندر 
حزيران-يونيو املا�شي حينما قال: 
لن  اأملانيا  اأجل  من  البديل  "حزب 
ي�شارك يف ه�شترييا املناخ لاأحزاب 
االأخرى". وقالت ياني�س: "بالنظر 
املتعلقة بتغري  العلمية  النتائج  اإىل 
وتوؤيد  م�شللة،  العبارة  ف��اإن  املناخ، 
االجتاهات  م�������ش���وؤول  غ���ري  ب�����ش��ك��ل 
اختيار  وُي��ج��رى  للعلم".  امل��ع��ادي��ة 
اأملانيا منذ عام  للعام يف  اأ�شواأ كلمة 
زيادة  اإىل  امل��ب��ادرة  وت�شعى   1991
الوعي حول اال�شتخدام غري املائم 
ت�شليط  خ���ال  م��ن  االأمل��ان��ي��ة  للغة 
تنتهك  التي  الكلمات  على  ال�شوء 
االإن�شان  ك��رام��ة  امل��ث��ال  �شبيل  على 
اأو الدميقراطية اأو التي متيز �شد 
على  ت��ن��ط��وي  اأو  جمتمعية  ف��ئ��ات 

مقا�شد م�شللة.

نهاية اأ�سطورة مايكر��سوفت
7 فرمبا  وي��ن��دوز  ت�شتخدم  ت��زال  اإذا كنت ال 
���ش��ي��ك��ون ح��ا���ش��وب��ك يف خ��ط��ر ق��ري��ب��ا، وذلك 
توفري  عن  مايكرو�شوفت  �شركة  توقف  مع 
التحديثات االأمنية املجانية لنظام الت�شغيل 
. ويعني قرار �شركة مايكرو�شوفت اأن اأجهزة 
�شوف   7 وي��ن��دوز  ت�شتخدم  ال��ت��ي  احل��ا���ش��وب 

تكون عر�شة للفريو�شات والقر�شنة.
وي��ح��ت��اج امل�����ش��ت��خ��دم��ون، ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف 
ويندوز  اإىل  الرتقية  اإىل  اأجهزتهم  حماية 
اأجهزة  �شراء  اإىل  اأي�شا  يحتاجون  وق��د   ،10
ق��د ال تكون  القدمية  االأج��ه��زة  ج��دي��دة الأن 

متوافقة مع نظام الت�شغيل اجلديد.
و�شوف   2009 ع��ام   7 بويندوز  العمل  وب���داأ 
ي��ظ��ل وي���ن���دوز 8، ال����ذي ب����داأ ال��ع��م��ل ب��ه عام 
2012 جمانيا حتى عام 2023، يف حني يبداأ 
دوالرا   139 من  االأ�شا�شي   10 ويندوز  �شعر 

كن�شخة منزلية.

تفقد الوعي كلما �سحكت      
تفقدها  ن��ادرة  مر�شية  حالة  من  بريطانية  فتاة  تعاين 
ال��وع��ي ك��ل��م��ا دخ��ل��ت يف ن��وب��ة م��ن ال�����ش��ح��ك.  و�شخ�س 
نادرة  مر�شية  بحالة  هودج�شون  بيلي  اإ�شابة  االأط��ب��اء 
مل�شاعر  التعر�س  عند  ال��وع��ي،  ُتفقد  ت�شمى"اجلمدة"، 
اإىل  بيلي  ا�شطرت  الغريبة،  احلالة  هذه  وب�شبب  قوية. 
الفكاهة.  بح�س  يتمتعون  الذين  اأ�شدقائها  عن  االبتعاد 
وتقول بيلي: "من ال�شعب �شرح ما اأ�شعر به عندما اأمر 
اأفقد ال�شيطرة على ج�شمي، واأعجز عن  بنوبة االإغماء، 
التحدث اأو الرد على اأحد، ولكن االأكرث اإحباطاً اأين اأكون 
واعية اإىل حد ما بذلك". وال يوجد عاج لهذه احلالة، 
والطريقة الوحيدة املتاحة للتعامل معها تت�شمن تناول 

اأدوية يومياً ملحاولة ال�شيطرة عليها.
املر�س  اأنهى  املجتمع،  يف  االن��خ��راط  جتنب  جانب  واإىل 
اأحام بيلي اأن تكون ممر�شة، اإذ تخ�شى التعر�س لنوبة 
يف عملها، ومل تقرر بعد ماذا ميكنها اأن تدر�س يف اجلامعة 

بعد درا�شتها الثانوية، ح�شب "مريور" الربيطانية.

يت�سلق ناطحة �سحاب يف باري�ش للت�سامن مع العمال
ت�شلق اآالن روبري اأيقونة الت�شلق احلر الذي يعرف با�شم 
توتال، وهو  برج  الفرن�شي" االثنني،  العنكبوت  "الرجل 
48 طابقا يف باري�س، الإظهار  ناطحة �شحاب مكّونة من 
ت�شامنه مع عمال م�شربني احتجاجا على اإ�شاح نظام 
عاليا  يديه  عاما(   57( روب��ري  ورف��ع  التقاعد.  معا�شات 

بعد اأن اأكمل ت�شلق املبنى الواقع يف حي ال ديفون�س.
"اأحاول ا�شتغال �شهرتي يف �شيء  وقال روبري لرويرتز 
جدا" من  "قلق  �شخ�شيا  اأن��ه  م�شيفا  معنى"،  ذا  اأج��ده 
"الرعاة يعطونني  املعا�شات. وتابع قائا  اإ�شاح  خطط 
اأكرث من مئة  ت�شلق  كان روبري  ت�شلقت".  اإذا  املال فقط 
فران�شي�شكو،  ���ش��ان  يف  جيت  غ��ول��دن  ج�شر  منها  مبنى 
ب��رج خليفة يف دب��ي، وهذه  واأط���ول مبنى يف العامل وه��و 
تا�شع مرة يت�شلق فيها برج توتال. وعادة ما يت�شلق روبري 
دون احل�شول على ت�شاريح، واعتقلته ال�شلطات يف عدة 
منا�شبات، وهو يت�شلق دون اأحزمة اأمان م�شتخدما يديه 
الطبا�شري  م�شحوق  من  وحقيبة  للت�شلق  وح��ذاء  فقط 
�شهر  ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  م��ن��ذ  فرن�شا  وت�شهد  ال��ع��رق.  مل�شح 
اإميانويل  الرئي�س  م�شعى  ب�شبب  واحتجاجات  اإ�شرابات 

ماكرون الإ�شاح نظام املعا�شات.

مطعم جليدي يجذب الز�ار ب� الطبق ال�ساخن
اإذ  ال�شني،  يف  كبرية  ب�شعبية  جليدي"  "مطعم  يحظى 
يقدم يف اأجواء باردة جدا طبق طعام يدعى "هوه قوه"، 
اأو "الوعاء ال�شاخن". ويقع هذا املطعم الفريد من نوعه 

يف حديقة هاربني للجليد والثلج، �شمال �شرقي ال�شني،
والكرا�شي  وال��ط��اوالت  ال��غ��رف  جميع  �شنع  ج��رى  وق��د 
ملا  وفقا  اجلليد،  م��ن  ال�شراب  اأك���واب  وحتى  وال��ط��اوالت 
ذكرت �شحيفة "ال�شعب" ال�شينية. واأو�شحت ال�شحيفة 
املواد املركبة من  اأن بناء املطعم اجلليدي مت با�شتخدام 
هيكل  م��ع  �شخم  ب��ال��ون  م��لء  مت  حيث  الثلج،  و  اجلليد 
الغ�شاء بالغاز ب�شكل كامل.   وبعد ذلك جرى القيام بر�س 
اجلليد املركب على �شطح البالون لت�شكيل طبقة جليدية 
الإكمال  الغ�شاء  اإزال��ة  واأخ��ريا مت  �شنتيمرتا،   25 ب�شمك 

بناء الغرفة اجلليدية.
اأوليفيا مار�صال مع طفلتيها كي�صي دكاناي وتال مار�صال خالل ح�صورهن اإىل العر�س الأول لفيلم يوميات 

رئي�س امل�صتقبل يف ديزين، كاليفورنيا.  اأ ف ب

�سام�سونغ ت�ستعد لطرح 
هاتف بكامريا فائقة الدقة 
�شركة  اأن  تقنية،  ت��ق��اري��ر  ك�شفت 
طرح  اإىل  ت�����ش��ع��ى  "�شام�شونغ" 
يف  هاتفية،  ك��ام��ريا  عد�شة  اأف�شل 
وا�شع  ترقب  و�شط  املقبل،  فرباير 
اإ�س  "غاالك�شي  جهاز  �شيجلبه  مل��ا 

20 اإلرتا" من مزايا.
"ديجيتال  موقع  نقل  ما  وبح�شب 
باالأخبار  امل��ت��خ�����ش�����س  تريندز" 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، ف�����اإن دق����ة ال���ك���ام���ريا يف 
 108 اإىل  �شت�شل  املرتقب  الهاتف 
الثانية  العد�شة  اأم��ا  ميغابيك�شل، 
ميغابيك�شل،   48 دق��ت��ه��ا  ف�شتبلغ 
 12 ب����دق����ة  ث���ال���ث���ة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
�شت�شل  ح����ني  يف  م��ي��غ��اب��ي��ك�����ش��ل، 
ن�شبة التقريب الب�شري "زوم" يف 

الكامريا الثانية اإىل "10 اإ�س".
املقبلة  �شام�شونغ  ���ش��ور  اأن  ومب���ا 
نظرا  ك���ب���ري،  ح��ج��م  ذات  ���ش��ت��ك��ون 
يعني  فهذا  املتميزة،  جودتها  اإىل 
يف  ���ش��ي��ك��ون��ون  امل�����ش��ت��خ��دم��ني  اأن 
حتى  اأك�����رب  م�����ش��اح��ة  اإىل  ح���اج���ة 
يلتقطونه  م���ا  ب��ت��خ��زي��ن  ي��ق��وم��وا 
الواحدة  ال�شورة  الأن  بالكامريا، 
حيزا  ت�شتهلك   "JPG" بالنمط 
 20 ي���ق���ل ع�����ن  ال������ذاك������رة ال  م�����ن 

ميغابايت.
وحل������ل ه������ذه امل�������ش���ك���ل���ة، اأ������ش�����ارت 
الت�شريبات اإىل اأن هاتف "اإ�س 20 
الذاكرة  بطاقة  �شيدمج  اإلرتا"، 
SD، ت�شمح بتخزين ما يزيد عن 
تريابايت، و�شط توقعات باأن يتيح 
امللفات  �شعات حلفظ  عدة  الهاتف 
و512  و256   123 ب���ني  ت�����رتاوح 

غيغابايت.

خدعة ذكية تك�سف عدد من يحفظ �سورك على اإن�ستغرام 
هل تريد معرفة عدد االأ�شخا�س الذين يقومون 
اإن�����ش��ت��غ��رام؟ هناك  بحفظ ���ش��ورك ع��ل��ى م��وق��ع 
�شحيفة  ن�شرت  ح�شبما  ذل��ك،  لك  تتيح  خدعة 

�شن" الربيطانية. "ذا 
للم�شتخدمني  و���ش��ي��ل��ة  ال�������ش���ور  ح��ف��ظ  وي���ع���د 
االآخرين لاحتفاظ ب�شورك يف ملف خا�س بهم، 
واإذا تعرفت على هذه الو�شيلة ف�شتكت�شف اأي من 

�شورك �شائعة بني اأ�شدقاءك ومتابعيك.
�شورتك،  بحفظ  م��ا  �شخ�س  ي��ق��وم  م��رة  ك��ل  يف 
تظهر يف ملف خا�س به، حتى تقوم اأنت بحذف 
ال�شورة، اأو يقوم هو باإزالتها من خزانة ال�شور 

اخلا�شة به.
وعادًة ال يك�شف تطبيق اإن�شتغرام، الذي متتلكه 
ال�شور  ح��ول  ب��ي��ان��ات  اأي  ع��ن  في�شبوك،  �شركة 
خدعة  ه��ن��اك  ل��ك��ن  للم�شتخدمني.  امل��ح��ف��وظ��ة 
ذك��ي��ة متكنك م��ن م��ع��رف��ة ع���دد امل����رات ال��ت��ي مت 

حفظ كل �شورة فيها.
اإن�شتغرام  ح�شاب  تبديل  هو  فعله  عليك  ما  كل 
بالعمل  خ����ا�����س  ح���ا����ش���ب  اإىل  ب�����ك  اخل�����ا������س 

انتقل  ب��ذل��ك،  وللقيام   .Business Profile
اإىل االإعدادات اخلا�شة بك وانقر فوق "التبديل 

."Business Profile اإىل
ث���م ���ش��ي��ط��ال��ب��ك اإن�����ش��ت��غ��رام ب��ال��رب��ط ب���ني هذا 
بالعمل مم��اث��ل على  احل�����ش��اب وح�����ش��اب خ��ا���س 
مللفك  فئة  اختيار  اإىل  ا  اأي�شً �شتحتاج  في�شبوك. 
ال�شخ�شي - مثل "ال�شحة-اجلمال" اأو "مدونة 

�شخ�شية".
اأ�شف بعد ذلك عنوان بريدك االإلكرتوين ورقم 
هاتفك وعنوانك ال�شخ�شي. ال حتتاج اإىل ملء 
جميع هذه احلقول – عليك اإكمال واحد منها 

فقط.
ه��ذا ك��ل ���ش��يء، فقد اأ���ش��ب��ح ل��دي��ك ملف خا�س 
اأخرى  م��رة  اإع��ادت��ه  وميكن  التجاري،  بن�شاطك 

اإىل �شفحة �شخ�شية يف اأي وقت.
اأي �شورة ومعرفة  ميكنك بعد ذلك النقر فوق 
اإحدى  ق��ام��وا بحفظ  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س  ع���دد 
امل��ي��زة لن  ت��زال ه��ذه  ���ش��ورك بال�شبط. لكن ال 

تك�شف بال�شبط عمن قام بحفظ ال�شور.

�سيلن ديون ت�ستذكر ز�جها 
بكلمات موؤثرة

ا�شتذكرت النجمة العاملية  �شيلني ديون  زوجها الراحل رينيه اجنليل الذي 
توىل مهمة مدير اأعمالها، اإذ ن�شرت �شورة له وكتبت تعليقا موؤثرا معربة 
فيه عن حبها الكبري له قائلة: "ال مير يوم اإال واأفكر ب�شحكتك الرائعة، 

ا�شتقنا اإليك. �شكرا الأنك ترعانا.. اأحبك يا حبيبي."
وكان رينيه قد تويف يف 14يناير-كانون الثاين 2016 ب�شبب نوبة قلبية 
بازيليكا  ن���وت���ردام  يف  وطني"  "ت�شييع  خ��دم��ة  ع��ل��ى  ح�شل   .73 ���ش��ن  يف 
ودف��ن يف  ال��ث��اين  يناير-كانون   22 يف  كيبيك  م��ن حكومة  )م��ون��رتي��ال( 

مقربة نوتردام دي نيغيز.


