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(اإلدارة إ��را���)ا����رة ������ ا������

القيادة يف االمارات تدفع باجتاه التفوق والتميز    )وام(

حممد بن را�سد: هدفنا الرقم واحد عامليًا يف كافة املجاالت .. واملناف�سة تزيدنا تفوقًا 

الإمارات الأوىل عامليا يف 50 موؤ�سرا بقطاعات الإدارة احلكومية والبنية التحتية وال�سياحة والأعمال وتنمية املجتمع
•• دبي -وام:

احتلت دولة االإمارات العربية املتحدة املركز االأول عامليا 
العاملية للعام  التناف�سية  50 موؤ�سرا وفق موؤ�سرات  يف 
القطاعات  العديد من  وذل��ك يف   2018 –  2017
احليوية واملجتمعية واخلدمية .. مثل جودة القرارات 
املتغريات  التكيف مع  احلكومية وقدرة احلكومة على 
على  ال�سرائب  اأثر  وغياب  احلكومي  االإنفاق  وفعالية 
العام  القطاعني  ب��ني  وال�����س��راك��ات  اال�ستثمار  جاذبية 
واخلا�ص وتطوير وتطبيق التكنولوجيا وجودة الطرق 
الرقمي  وال��ت��ح��ول  لل�سياحة  التحتية  البنية  وج���ودة 
والت�سامح  اجلن�سني  بني  امللكية  وحقوق  ال�سركات  يف 
واالأمل  العنيفة  اجل��رائ��م  م�ستوى  وقلة  االأج��ان��ب  مع 

االإلكرتوين.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء حاكم 

اأول  اإط����اق  وب��ع��د   2007 ع���ام  )رع����اه اهلل( يف  دب���ي 
الرقم  حت��دي  معها  اأطلقنا   .. احت��ادي��ة  ا�سرتاتيجية 
واحد عاملياً تطويراً الأعمال جهاتنا احلكومية و�سواًل 
حلول  عن  تقرير  اأمامي  اليوم  دول��ي��اً..  االأول  للمركز 
على  تنموياً  موؤ�سراً   50 يف  االأول  املركز  يف  االإم���ارات 

م�ستوى العامل .
يف جودة  ع��امل��ي��اً  االأوىل  ه��ي  االإم�����ارات  �سموه  واأ���س��اف 
التكيف مع  القرارات احلكومية وق��درة احلكومة على 
املتغريات وفعالية االإنفاق احلكومي وهي االأوىل عاملياً 
العام واخلا�ص واالأوىل يف  القطاعني  ال�سراكة بني  يف 
التحول الرقمي لل�سركات ويف  االإداري��ة ويف  املمار�سات 

تطبيق التكنولوجيا.
وتابع �ساحب ال�سمو نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
يف  عاملياً  االأوىل  اأي�سا  االإم����ارات   « دب��ي  ال���وزراء حاكم 
يف  واالأوىل  دولية  تقارير  الت�سامح مع االأجانب يف 3 

قلة النزاعات العمالية.     )التفا�سيل �ص2(

�سيف بن زايد يفتتح معر�سي يومك�س و�سيمتك�س 2018
•• اأبوظبي -وام:

افتتح الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير الداخلية ام�ص فعاليات معر�سي االأنظمة غري املاأهولة 
2018 والتي تعقد  2018  واملحاكاة والتدريب �سيمتك�ص  يومك�ص 
حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة وت�ستمر حتى 27 فرباير 

اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص.    )التفا�سيل �ص7(

احلوثيون يدفعون ب�سجناء يف احلديدة اإىل جبهات القتال

م�سرع 60 من ميلي�سيات احلوثي يف مواجهات بال�ساحل الغربي لليمن 
•• اليمن-وام:

لقي 60 من ميلي�سيات احلوثي االإيرانية م�سرعهم خال يومني يف ق�سف 
ملقاتات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ودعم من القوات 
امل�سلحة االإماراتية ومواجهات مع املقاومة اليمنية. واأفادت م�سادر ع�سكرية 
يف  االول  اأم�����ص  م�ساء  االإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات  م��ن   14 مبقتل  مينية 
مواجهات مع املقاومة اليمنية التي تركزت �سمال حي�ص والهاملي فيما ت�سدت 
اخلوخة  ب��ني  ال��راب��ط  بالطريق  القطابا  منطقة  يف  ت�سلل  ملحاولة  امل��ق��اوم��ة 
بجبهة  م�سرعهم  االإيرانية  احلوثي  ميلي�سيات  من   46 لقي  كما  والتحيتا. 
ال�ساحل الغربي اأول اأم�ص يف مواجهات مع املقاومة اليمنية وق�سف مقاتات 
را�ص  بالقرب من مفرق اجلراحي جبل  املواجهات  الغربي وتركزت  التحالف 

وال�سعاب الواقعة �سمال حي�ص باال�سافة اىل الطريق املمتد نحو اجلراحي.
مزارع  يف  للحوثيني  ع�سكرية  تعزيزات  العربي  التحالف  مقاتات  وق�سفت 
تتح�سن فيها امليلي�سيات وتقع �سرق اجلراحي كما ق�سفت املقاتات تعزيزات 

للحوثيني يف جبل راأ�ص كانت متجهة نحو اجلراحي.
وت��وا���س��ل م��ق��ات��ات ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ���س��ن ال���غ���ارات اجل��وي��ة ع��ل��ى جتمعات 
التابعة  واالآليات  الع�سكرية  التعزيزات  وتدمري  االإيرانية  ميلي�سيات احلوثي 

لها يف مناطق ال�ساحل الغربي.
وتقدم القوات امل�سلحة االإماراتية �سمن قوات التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية ال�سعودية لدعم ال�سرعية يف اليمن.. اإ�سنادا ع�سكريا ودعما لوج�ستيا 
على العمليات الربية واجلوية والبحرية دعما لليمن ال�سقيق لتخلي�سه من 

املخطط االإيراين االإرهابي عرب ميلي�سيات احلوثي االنقابية.
يف  ال�سجناء  ع�����س��رات  ع��ن  االإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات  اأف��رج��ت  ذل���ك  اىل 
مقاتليهم  اإىل  االن�سمام  مقابل  جنائية  بق�سايا  متهمني  احلديدة  حمافظة 

ونقلهم اإىل جبهات القتال �سد ال�سرعية يف اليمن.
�سجناء  �سراح  اإط��اق  اإىل  امللي�سيات احلوثية جلاأت  اأن  واأك��دت م�سادر مينية 
متهمني بق�سايا جنائية لتغطية النق�ص احلاد يف مقاتليها اإثر تكبدها خ�سائر 

فادحة يف االأرواح والعتاد على جبهات ال�ساحل الغربي .
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حترك اأمريكي الإخ�ساع االإعالم القطري للم�ساءلة القانونية
حركة فتح: قطر ت�سعى اإىل تكري�س النق�سام وبث الفرقة

•• عوا�صم-وكاالت:

لوما  فيها  وج��ه  ق��ط��ري  دبلوما�سي  ت�سريحات  ام�����ص،  ف��ت��ح،  ح��رك��ة  ا�ستنكرت 
ما  مع  تتناق�ص  ت�سريحاته  اأن  معتربة  عبا�ص،  حممود  الفل�سطيني  للرئي�ص 
تدعيه قطر لنف�سها من دور اإن�ساين يف غزة. وقال املكتب االإعامي يف مفو�سية 
التعبئة والتنظيم حلركة فتح يف بيان اإن قطر بهذه الت�سريحات تنفي عن نف�سها 
ال�سفة االإن�سانية، اإذ اإنها تعبري عن مواقف غري مفهومة وم�سيئة بحق القيادة 
الفل�سطينية . ولفتت فتح اإىل اأن ما اأدىل به رئي�ص اللجنة القطرية الإعمار غزة 
حممد العمادي من مواقف �سيا�سية اأمام وكاالت االأنباء �سد الرئي�ص عبا�ص هو 
حماولة ال�ستغال الو�سع املاأ�ساوي يف غزة متنكراً ملا تقدمه فتح للفل�سطينيني 
هناك من واجب الدعم وامل�ساندة. وطالبت احلركة ال�سفري القطري بالرتاجع 
اإىل تكري�ص االنق�سام وبث  ال��ه��ادف��ة  ت��ت��واف��ق م��ع احل��م��ات  ال��ت��ي  ع��ن م��واق��ف��ه 
الفرقة، موؤكدة اأن الرئي�ص عبا�ص ي�سعى ب�سكل دائم وحثيث لتاأمني احتياجات 

غزة متاماً كباقي املحافظات الفل�سطينية دون تفرقة اأو متييز .
ويف وا�سنطن �سهدت اأروقة الكونغر�ص حتركا موؤخرا الإخ�ساع االإعام القطري 
العدل  ل��وزارة  خطابا  الكونغر�ص  يف  ع�سوان  وجه  بعدما  القانونية،  للم�ساءلة 
اإعامية قطرية. ويجري توزيع اخلطاب  اأن�سطة و�سيلة  يطالب بالتحقيق يف 
على اأع�ساء الكونغر�ص جلمع اأكرب عدد من التوقيعات لتاأييده، واأول املطالب 
بقانون  القطرية حتت ما يعرف  االإعامية  ال��ذراع  ت�سجيل  التي يطرحها هو 
يف  الر�سالة  م�ستقلة.وت�سكك  ولي�ست  لدولة،  مملوكة  كونها  االأجنبي  العميل 
جماعات  دع��م  خ��ال  من  القطرية  االإعامية  الو�سيلة  تقدمه  ال��ذي  املحتوى 

وتنظيمات اإرهابية.

وق�سف  با�ستباكات  قتلى 
الهدنة غ���داة  ال��غ��وط��ة  يف 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سوري،  ال���ن���ظ���ام  غ������ارات  جت�����ددت 
رغم  ال�سرقية،  الغوطة  على  ام�����ص، 
الدويل،  االأم���ن  جمل�ص  تبناه  ق���رار 
يطلب هدنة من دون تاأخري يف معقل 
ح�سب  امل��ح��ا���س��ر،  امل��ع��ار���س��ة  ف�سائل 
م��ا اأع��ل��ن امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
70 م���ن قوات  االإن�������س���ان، ك��م��ا ق��ت��ل 
املعار�سة  وف�سائل  ال�سوري  النظام 
منذ  عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات  يف  امل�سلحة، 
ال�سرقية  اأط��راف الغوطة  ام�ص على 
اأفاد  ح�سبما  دم�سق،  قرب  املحا�سرة 

املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان.
واأو����س���ح م��دي��ر امل��ر���س��د رام����ي عبد 
الرحمن ل� فران�ص بر�ص، اأن مواجهات 
ترتكز  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ت����دور  عنيفة 
عند خطوط التما�ص يف منطقة املرج 

التي يتقا�سمان ال�سيطرة عليها.
 50 م����ن  اأك������ر  م��ق��ت��ل  اإىل  واأ������س�����ار 
وحلفائها،  النظام  قوات  من  عن�سرا 
م��ق��اب��ل ���س��ت��ة م��ق��ات��ل��ني م��ن الغوطة 

اأبوابها  تغلق  القيامة  كني�سة 
احتجاجا على �سرائب اإ�سرائيل

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ام�ص،  االإ�سرائيلية،  احلكومة  ق��ررت 
غري  ا�ستيطانية  ب���ب���وؤرة  االع�����رتاف 
الغربية  ال�����س��ف��ة  ج��ن��وب��ي  ���س��رع��ي��ة 
ت�سييد  م��ن  اأي���ام  بعد  وذل��ك  املحتلة، 
ال�سفة  يف  ج��دي��دة  م�ستوطنة  اأول 

الغربية منذ ربع قرن.
الكنائ�ص  مم��ث��ل��و  اأع���ل���ن  ذل�����ك،  اىل 
امل��ح��ت��ل��ة، االأح����د، اإغاق  ال��ق��د���ص  يف 
كني�سة القيامة حتى اإ�سعار اآخر، اإىل 
اأن ترتاجع اإ�سرائيل عن قرار احلجز 
لكنائ�ص  امل�سرفية  احل�����س��اب��ات  على 
مرا�سلنا.  اأف�����اد  م���ا  وف���ق  ب��ال��ق��د���ص، 
وقال زعماء كنائ�ص الروم الكاثوليك 
وال������روم االأرث���وذك�������ص واالأرم�������ن اإن 
اآخر.  اإ���س��ع��ار  حتى  �ستغلق  الكني�سة 
اإ�سرائيل  ب��ي��ان  يف  ال��زع��م��اء  وات���ه���م 
بهجوم ممنهج مل ي�سبق له مثيل على 
امل�سيحيني يف االأر�ص املقد�سة يف اإطار 
�سيا�ستها اجلديدة لل�سرائب وقانون 

مقرتح لتخ�سي�ص االأرا�سي.

   الإمارات توؤكد التزامها دعم القوة امل�سرتكة لدول ال�ساحل 
•• بروك�صل -وام:

ال�ساحل  امل�سرتكة لدول  القوة  التزامها بدعم  اأك��دت دولة االإم��ارات 
اخلم�ص )مايل وت�ساد والنيجر وبوركينا فا�سو وموريتانيا( يف تعزيز 

التنمية واال�ستقرار ومكافحة االإرهاب والتطرف.
جاء ذلك خال م�ساركة وفد الدولة برئا�سة معايل رمي بنت اإبراهيم 
الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل يف املوؤمتر الدويل رفيع 
عقد  ال��ذي  اخلم�ص  ال�ساحل  ل��دول  امل�سرتكة  القوة  لدعم  امل�ستوى 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  بح�سور  االول  قبل  ام�ص  بروك�سل  يف 
الدول  ووزراء  وروؤ���س��اء  مركل  اأجنيا  االأملانية  وامل�ست�سارة  ماكرون 

االأوروبية وروؤ�ساء دول ال�ساحل.
واأ�سادت كافة االأط��راف بجهود دول��ة االإم��ارات يف �سعيها لدعم قوة 
ال�ساحل وروؤيتها يف مكافحة التطّرف واالإرهاب.  )التفا�سيل �ص2(

منظمة ال�سحة العاملية ت�سيد بجهود الهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن
•• عدن -وام:

االإمارات  دول��ة  تبذلها  التي  باجلهود  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأ�سادت 
العربية املتحدة يف اليمن عرب ذراعها االإن�ساين هيئة الهال االأحمر.. 

معربة عن �سكرها للدولة على هذه اجلهود.
يف  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  ال��ع��ام  املفو�ص  اأ�ستاب�سكي  ووتيجر  وثمن 
عدن تعاون االإمارات مع املنظمة يف م�ساعدة اليمنيني باملناطق املحررة 
والذي  واالإيجابي  بالبناء  التعاون  هذا  وا�سفا   .. معاناتهم  وتخفيف 

اأثمر عن متكن اجلانبني من تقدمي الدعم للمحتاجني.
االإماراتي -  املنظمة - وبدعم مقدم من هيئة الهال االأحمر  وكانت 
 20 على  طبية  وم�ستلزمات  م�ساعدات  توزيع  املا�سي  االأ�سبوع  ب��داأت 
مركزا �سحيا يف 10 حمافظات مينية .. بح�سور الدكتور علي الوليدي 
وكيل وزارة ال�سحة العامة وال�سكان اليمنية.. كما مت توزيع االإمدادات 

على 12 منطقة من املناطق املحررة باليمن. التفا�سيل �ص3(
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اأخبـار الإمـارات
العثور على روؤو�س �سهام وحلي برونزية يف موقع » اأم القيوين 14 « 

•• ام القيوين -وام:

ك�سفت دائرة االآثار والرتاث باأم القيوين عن العثور على عدد من 
االكت�سافات االأثرية يف موقع »اأم القيوين 14« منها روؤو�ص �سهام 

وحلي وك�سر اأواين من الربونز.
القيوين  اأم  االآث���ار يف  التنقيب عن  اأع��م��ال  ق��ررت  ال��دائ��رة  وكانت 
يرجع تاريخه اإىل الع�سر احلديدي االألف االأول قبل  الذي   14

املياد، ويقع يف منطقة االأبرق 2.
واأكدت علياء الغفلي مدير عام دائرة االآثار والرتاث اأن مت العثور 
 »14 القيوين  »اأم  موقع  يف  االأث��ري��ة  املكت�سفات  من  العديد  على 

اأواين  وك�سر  ال��ربون��ز،  من  واحللي  برونزية،  �سهام  روؤو����ص  منها 
من الربونز، واأن�ساف جرار فخارية مزخرفة، واأجزاء من اأواين 

الكلورايت املزخرفة، وخرز من ال�سدف والعقيق.
التنقيب  عمليات  ت��زال  وال  اآدم��ي��ة،  واأ�سنان  عظام  اإىل  باالإ�سافة   

م�ستمرة حتى االآن.
 وقالت ان م�سروع التنقيب ياأتي متا�سياً مع ا�سرتاتيجية حكومة 
عن  والتنقيب  البحث  عمليات  ت�سجيع  اإىل  الرامية  القيوين،  اأم 
باالإمارة، واحلفاظ  االأثرية  املواقع  االآث��ار، وحر�سها على حماية 
على املوروثات التاريخية باعتبارها ثروة وطنية و�ساهداً حياً على 

ح�سارة وتاريخ املنطقة .

الإمارات توؤكد التزامها بدعم القوة امل�سرتكة لدول ال�ساحل 
•• بروك�صل -وام:

اأكدت دولة االإمارات التزامها بدعم القوة امل�سرتكة لدول ال�ساحل اخلم�ص 
»م���ايل وت�����س��اد وال��ن��ي��ج��ر وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و وم��وري��ت��ان��ي��ا« يف ت��ع��زي��ز التنمية 

واال�ستقرار ومكافحة االإرهاب والتطرف.
اإبراهيم  بنت  م��ع��ايل رمي  برئا�سة  ال��دول��ة  وف��د  م�ساركة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل يف املوؤمتر الدويل رفيع امل�ستوى 
ال�ساحل اخلم�ص الذي عقد يف بروك�سل ام�ص  امل�سرتكة لدول  القوة  لدعم 
قبل االأول بح�سور الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون وامل�ست�سارة االأملانية 

اأجنيا مركل وروؤ�ساء ووزراء الدول االأوروبية وروؤ�ساء دول ال�ساحل.
واأ�سادت كافة االأطراف بجهود دولة االإمارات يف �سعيها لدعم قوة ال�ساحل 

وروؤيتها يف مكافحة التطّرف واالإرهاب.
على  لي�ص  تهديداً  ي�سكل  والتطرف  االإره���اب  انت�سار  اأن  الها�سمي  واأك���دت 
توحيد  اأهمية  اىل  باأ�سره، منوهًة  العامل  بل على  ال�ساحل فح�سب  منطقة 
الع�سكري  الدعم  توفري  خ��ال  لي�ص من  ذل��ك  الدولية يف حتقيق  اجلهود 
فح�سب، بل عن طريق مواجهة اأيديولوجية التطرف، وتعزيز قيم ال�سام 
واالعتدال والت�سامح، وتنفيذ الربامج التنموية خللق فر�ص العمل لل�سباب 
وتوفري التعليم والتدريب املهني، وبرامج ال�سحة ف�سًا عن حماية ومتكني 
�سابقاً  اأعلنت  ق��د  االإم����ارات  دول��ة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر  والفتيات.  الن�ساء 
تقدميها دعما ماديا بقيمة 30 مليون يورو للقوة امل�سرتكة لدول ال�ساحل 
الفرن�سية  العا�سمة  ال��ذي عقد يف  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  خ��ال  وذل��ك  اخلم�ص 

باري�ص 13 دي�سمرب املا�سي.

الإمارات الأوىل عامليا يف 50 موؤ�سرا بقطاعات الإدارة احلكومية والبنية التحتية وال�سياحة والأعمال وتنمية املجتمع
•• دبي -وام:

العربية  االإم������ارات  دول����ة  اح��ت��ل��ت 
يف  ع��امل��ي��ا  االأول  امل���رك���ز  امل��ت��ح��دة 
م���وؤ����س���رات  وف�����ق  م����وؤ�����س����را   50
 2017 للعام  العاملية  التناف�سية 
– 2018 وذل��ك يف العديد من 
واملجتمعية  احل��ي��وي��ة  القطاعات 
واخلدمية .. مثل جودة القرارات 
على  احلكومة  وق���درة  احلكومية 
وفعالية  امل��ت��غ��ريات  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف 
اأثر  االإن����ف����اق احل��ك��وم��ي وغ���ي���اب 
ال�سرائب على جاذبية اال�ستثمار 
العام  القطاعني  بني  وال�سراكات 
وتطبيق  وت����ط����وي����ر  واخل�����ا������ص 
الطرق  وج�������ودة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لل�سياحة  التحتية  البنية  وج��ودة 
ال�سركات  يف  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول 
اجلن�سني  ب���ني  امل��ل��ك��ي��ة  وح���ق���وق 
وال��ت�����س��ام��ح م���ع االأج����ان����ب وقلة 
م�ستوى اجلرائم العنيفة واالأمل 

االإلكرتوين.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأك�������د 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ��ي�����ص 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه اهلل« 
اإنه » يف عام 2007 وبعد اإطاق 
 .. احت����ادي����ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأول 
واحد  الرقم  حتدي  معها  اأطلقنا 
الأع���م���ال جهاتنا  ت��ط��وي��راً  ع��امل��ي��اً 
االأول  للمركز  و�سواًل  احلكومية 
دول��ي��اً.. ال��ي��وم اأم��ام��ي تقرير عن 
حلول االإمارات يف املركز االأول يف 
م�ستوى  على  تنموياً  موؤ�سراً   50

العامل ».
واأ����س���اف ���س��م��وه » االإم�������ارات هي 
القرارات  ج���ودة  يف  ع��امل��ي��اً  االأوىل 
على  احلكومة  وق���درة  احلكومية 
وفعالية  امل��ت��غ��ريات  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف 
االإن���ف���اق احل��ك��وم��ي وه���ي االأوىل 
القطاعني  بني  ال�سراكة  يف  عاملياً 
يف  واالأوىل  واخل������ا�������ص  ال�����ع�����ام 
التحول  ويف  االإداري�����ة  امل��م��ار���س��ات 
تطبيق  ويف  ل��ل�����س��رك��ات  ال��رق��م��ي 

التكنولوجيا ».
وتابع �ساحب ال�سمو نائب رئي�ص 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
حاكم دبي » االإمارات اأي�سا االأوىل 
االأجانب  م��ع  الت�سامح  يف  ع��امل��ي��اً 
يف  واالأوىل  دول��ي��ة  ت��ق��اري��ر   3 يف 
واالأوىل  العمالية  ال��ن��زاع��ات  قلة 
ب��ني اجلن�سني  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  يف 
العنيفة  اجلرائم  قلة  يف  واالأوىل 
املعلوماتي  االأم������ن  يف  واالأوىل 
ويف  ال����ط����رق  ج������ودة  يف  واالأوىل 
جودة البنية التحتية ال�سياحية.. 

وغريها ».
الرقم  ه���دف���ن���ا   « ����س���م���وه  وق�������ال 
واح���د ع��امل��ي��اً يف ك��اف��ة امل��ج��االت .. 
ت�سارع  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  وم�����س��ريت��ن��ا 
اإال  تزيدنا  لن  واملناف�سة   .. يومي 
». واخ��ت��ت��م �سموه  ت��ف��وق��اً ومت��ي��زاً 
ب��ال��ق��ول » جن���اح االإم������ارات جناح 
ع��رب��ي ول��ي�����ص اإم���ارات���ي���ا ف��ق��ط .. 
وجتربتنا كانت و�ستبقى مفتوحة 

الأ�سقائنا العرب كافة ».
وي���رتج���م ه����ذا االإجن�������از اأه�����داف 
وال�سيا�سات  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
على  امل���ب���ن���ي���ة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
خ���ط���ط ط���وي���ل���ة االأم�������د مب������وازاة 
مدرو�سة  مرحلية  ا�سرتاتيجيات 
تواكب اأحدث املمار�سات يف االإدارة 
الب�سري  االأداء  وتعزز  احلكومية 
باأول  اأوال  للتحديات  وت��ت�����س��دى 
من خال اإيجاد حلول مبتكرة .. 
االأمر الذي عزز ت�سنيف االإمارات 
اأهم  �سمن  االأخ���رية  ال�سنوات  يف 

والعاملية  االإقليمية  االقت�سادات 
وج���ع���ل���ه���ا ت�������س���در من����وذج����ه����ا يف 

التطوير امل�ستدام للمنطقة.
واح���ت���ل���ت االإم���������ارات م���واق���ع لها 
���س��م��ن ال�������دول ال��ع�����س��ر االأوائ�������ل 
موؤ�سرات  م���ن  امل���ائ���ة  يف   31 يف 
�ستى  يف  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة 
وبح�سب  احل���ي���وي���ة.  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�سادر  العاملي  التناف�سية  تقرير 
امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي العاملي  ع��ن 
دافو�ص للعام 2017 2018-.. 
العامل  دول  االإم�������ارات  ت�����س��درت 

العربي يف التناف�سية العاملية.
كما �سنف التقرير الدولة �سمن 
يف  تناف�سي  اقت�ساد  اأف�سل   20
اخلام�سة  لل�سنة  وذل����ك  ال���ع���امل 
ع��ل��ى ال���ت���وايل. ك��ذل��ك.. حافظت 
االإمارات على ت�سنيفها �سمن اأهم 
على  املبنية  العاملية  االقت�سادات 
مطرداً  حت�سناً  مظهرة  االب��ت��ك��ار 
االقت�ساد  ج����وان����ب  خم��ت��ل��ف  يف 
باحليوية  يت�سم  ال��ذي  االإم��ارات��ي 
ال�سمود  ع��ل��ى  وق���درت���ه  وال��ت��ن��وع 

اأمام كافة التحديات.
ال�سنوي  الكتاب   « لتقرير  ووف��ق��اً 
للتناف�سية العاملية » لعام 2017 
التناف�سية  م���رك���ز  ع���ن  ال�������س���ادر 
ال���دويل  للمعهد  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي 
�سوي�سرا  يف  االإداري��������ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
املوؤ�س�سات  اأه���م  م��ن  ي��ع��د  وال����ذي 
على  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  املتخ�س�سة 
دولة  حققت   .. ال��ع��امل  م�����س��ت��وى 
اإقليمياً  االأول  امل��رك��ز  االإم������ارات 
وال���ع���ا����س���ر ع���امل���ي���اً ���س��م��ن ال����دول 
االأك������ر ت��ن��اف�����س��ي��ة يف ال���ع���امل .. 
اخلليج  دول  على  بذلك  متقدمة 
االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  العربي 
انتزعت  ك��م��ا  اأف��ري��ق��ي��ا.  و���س��م��ال 

العاملي  الب�سري  املال  راأ���ص  موؤ�سر 
يف   65 يتخطى  ت��ط��وي��ر  مب��ع��دل 
اإىل  التقرير  لفت  حيث   .. امل��ائ��ة 
االإم����ارات يف ح�سد اجلهود  جن��اح 
م�ستقبل  الإع�������داد  واالإم����ك����ان����ات 
املواهب  تنوع كبري يف  اإىل  ي�ستند 
املحافظة  مع  واملهارات  والقدرات 
وال�سعي  وال��ت��م��ي��ز  اجل�����ودة  ع��ل��ى 
مبا  احلديثة  التقنيات  ال�ستثمار 
يخدم هذه التوجهات. كما حققت 
الف���ت���اً يف ج�سر  ال����دول����ة جن���اح���اً 
ب��ني اجل��ن�����س��ني.. منتزعة  ال��ه��وة 
موؤ�سر  يف  ع���امل���ي���اً  االأول  امل���رك���ز 
ب��ني اجلن�سني يف  ال��ف��ج��وة  غ��ي��اب 
حتت  الثانوي  بالتعليم  االلتحاق 

�سن 15 عاما.
ال�سياحة  تناف�سية   « ت��ق��ري��ر  ويف 
املنتدى  ع��ن  ال�����س��ادر   « وال�����س��ف��ر 
ب�سوي�سرا  ال��ع��امل��ي  االق���ت�������س���ادي 
ح�سدت   ..2018-2017
امل��رك��ز االأول ع��امل��ي��اً يف  االإم������ارات 
جودة  بينها  من   .. موؤ�سراً   12
البنية التحتية لل�سياحة وفعالية 

الت�سويق جلذب ال�سياح.
ك���م���ا اح���ت���ل���ت االإم������������ارات امل���رك���ز 
ازده�����ارا يف  ال����دول  ك��اأك��ر  االأول 
ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ب��اال���س��ت��ن��اد اإىل 
ال��ع��امل��ي ال�سادر  م��وؤ���س��ر االزده����ار 
بربيطانيا  ليجامت  موؤ�س�سة  ع��ن 
اأعرق  م��ن  تعترب  ال��ت��ي   2017
املوؤ�س�سات يف قيا�ص ور�سد ازدهار 

املجتمعات ورخائها.
اأك��ر تف�سيلية  يلي نظرة  ويف ما 
الأب����رز امل���وؤ����س���رات ال��ع��امل��ي��ة �سمن 
50 موؤ�سراً يف خمتلف القطاعات 
والتنموية  االقت�سادية  واملجاالت 
تقارير  اإىل  باال�ستناد  واملجتمعية 
دول���ي���ة ع����دة ح��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا دول���ة 

اآتت هذه اال�سرتاتيجية ثمارها.. 
ال�سفر  تناف�سية  تقرير  فبح�سب 
املنتدى  ال�����س��ادر ع��ن  وال�����س��ي��اح��ة 
احتلت   .. ال���ع���امل���ي  االق���ت�������س���ادي 
االإمارات املركز االأول يف موؤ�سرات 
عدة اأهمها » جودة البنية التحتية 
وتنمية  ا���س��ت��دام��ة  و«   « لل�سياحة 
ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر » و« 
 « ال�سياح  جلذب  الت�سويق  فعالية 
وال�سياحة  ال�سفر  قطاع  جعل  و« 

اأولوية ق�سوى للحكومة ».
البيئة  قطاع  و�سمن  ذل���ك..  اإىل 
.. ت�سدرت االإم��ارات املركز االأول 
جهود  ع����ن  ال���ر����س���ا   « يف  ع���امل���ي���اً 
» وفق  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
ال�سادر  االزده�����ار  م��وؤ���س��ر  ت��ق��ري��ر 

عن ليجامت.
التحتية..  البنية  حم���ور  يف  اأم���ا 
االأول  امل��رك��ز  االإم����ارات  فح�سدت 
ع��امل��ي��اً يف م��وؤ���س��ر »ج���ودة الطرق« 
العاملي  التناف�سية  تقرير  بح�سب 
التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  ب���اأن  علماً 
البنية  قطاع  يف  االإم���ارات  تبذلها 
املركزية  الدعامة  ي�سكل  التحتية 
واالقت�سادية  التنموية  للنه�سة 
ال�ساملة، كا�سرتاتيجية متكاملة.

ت�سكل منظومة  والت�سامح  االأم��ن 
االأم��ن واالأم��ان يف دول��ة االإمارات 
اأ�����س����ا�����ص اال�����س����ت����ق����رار وال�����رف�����اه 
املجتمعي.. فوفقاً لتقرير التقدم 
االج��ت��م��اع��ي ال�����س��ادر ع��ن حتمية 
الواليات  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ق��دم 
املركز  االإم���ارات  احتلت  املتحدة.. 
م�ستوى  »ق��ل��ة  م��وؤ���س��ر  يف  االأول 

اجلرائم العنيفة«.
وبح�سب الكتاب ال�سنوي للتناف�سية 
العاملي.. ت�سدرت االإمارات موؤ�سر 

»االأمن املعلوماتي« يف العامل.

25 موؤ�سراً  املركز االأول عاملياً يف 
القفزة  يعك�ص  ن��ح��و  ع��ل��ى  ف��رع��ي��اً 
حققها  ال��ت��ي  االأداء  يف  ال��ك��ب��رية 
القطاع احلكومي وقطاع االأعمال 
يف الدولة من بينها موؤ�سر كفاءة 
وموؤ�سر  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����ق�����رارات 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�����س��راك��ات 

واخلا�ص.
اإىل ذلك، ووفقاً لتقرير » �سهولة 
ممار�سة اأن�سطة االأعمال« ال�سادر 
عن البنك الدويل للعام 2017-
االإم���ارات  دول��ة  احتلت   ،2018
املركز االأول عربيا للعام اخلام�ص 
حماور  خمتلف  يف  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
من  قفزت  كما  التقرير..  وفئات 
املركز ال� 26 عاملياً اإىل املركز 21 
انتزاع  مع  املا�سي  بالعام  مقارنًة 
ال�������س���دارة ع��امل��ي��اً يف ال��ع��دي��د من 

املحاور.
ويف تقرير »موؤ�سر االبتكار العاملي« 
ال�سادر عن معهد اإن�سياد بفرن�سا.. 
ح��اف��ظ��ت االإم�����ارات ع��ل��ى موقعها 
كما  عربياً..  االأول  املركز  حمتلة 
 3 يف  عاملياً  االأول  امل��رك��ز  انتزعت 
موؤ�سرات من بينها ن�سبة الطاب 
بالتعليم  امل��ل��ت��ح��ق��ني  االأج����ان����ب 
العايل يف الدولة.. حمققة تقدماً 
م��ه��م��اً يف ع���دد م���ن امل���ح���اور مثل 
االإبداعية  وامل��خ��رج��ات  ال��ب��ح��وث 
العاملي  االبتكار  موؤ�سر  ب��اأن  علماً 
ي��ن��درج حت��ت حم��ور ب��ن��اء اقت�ساد 
معريف تناف�سي يف االإم��ارات حتت 

مظلة االأجندة الوطنية.
الب�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ق��ري��ر  ويف 
االقت�سادي  املنتدى  ع��ن  ال�سادر 
-2017 ب�������س���وي�������س���را  ال����ع����امل����ي 
االإم�����������ارات  ج��������اءت   ..2018
ترتيب  يف  واإقليمياً  عربياً  االأوىل 

عاملياً  االأول  امل����رك����ز  االإم����������ارات 
ال���ف���ج���وة بني  يف م���وؤ����س���ر غ���ي���اب 
بالتعليم  االل��ت��ح��اق  يف  اجلن�سني 
الثانوي حتت �سن 15 عاماً. ومبا 
املواطنة  امل�ساواة يف حقوق  يعك�ص 
املركز  االإم��ارات  للجميع.. احتلت 
حقوق  م���وؤ����س���ر  يف  ع���امل���ي���اً  االأول 
تقرير  وفق  اجلن�سني  بني  امللكية 
م���وؤ����س���ر االزده���������ار ال�������س���ادر عن 

ليجامت بربيطانيا.
.. و�سمن جهود احلكومة  كذلك 
لكافة  ال���ت�������س���دي  يف  احل���ث���ي���ث���ة 
وتلبية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س���ك���ات 
االحتياجات االإن�سانية واخلدمية 
املجتمع  ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  وال�سحية 
عجلة  ي�����ع�����وق  ال  مب������ا  امل����ح����ل����ي 
املركز  االإم��ارات  احتلت  التنمية.. 
عبء  انخفا�ص  م��وؤ���س��ر  يف  االأول 
التنمية  على  املجتمع  �سيخوخة 
االقت�سادية ح�سب الكتاب ال�سنوي 

للتناف�سية العاملي.
التعليم..  ق���ط���اع  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
االأول يف  امل��رك��ز  االإم����ارات  حققت 
االأجانب  ال��ط��اب  ن�سبة  م��وؤ���س��ر 
امل��ل��ت��ح��ق��ني ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
الدولة كما جاء يف موؤ�سر االبتكار 
العاملي ال�سادر عن معهد اإن�سياد. 
املوؤ�سر  اأي�ساً  االإم���ارات  وت�سدرت 
ال��ع��امل��ي يف »م��ع��دل اإمت���ام املرحلة 
االبتدائية« ح�سب موؤ�سر االزدهار 

ال�سادر عن ليجامت.
والبنية  والبيئة  ال�سياحة  قطاع 
ا�سرتاتيجية  جن��ح��ت  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اال�ستثمار  ت��وج��ي��ه  يف  االإم�������ارات 
الداخلية  ال�������س���ي���اح���ة  ل��ت��ط��وي��ر 
ج����ذب  ن���ق���ط���ة  اإىل  وحت����وي����ل����ه����ا 
لل�سياح  العام  م��دار  على  �سياحية 
ال��ع��امل. وقد  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 

االإمارات املركز االأول.
الكفاءة احلكومية وقطاع االأعمال 
ب��ح�����س��ب ال��ن�����س��خ��ة االأح�������دث من 
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملي 
و�سمن حمور الكفاءة احلكومية.. 
االأول يف  امل��رك��ز  االإم����ارات  حققت 
م���وؤ����س���رات ف��رع��ي��ة حت���ت هذا   9
مرونة  موؤ�سر  اأب��رزه��ا  من  املحور 
» جلهة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
قدرتها على التكيف مع املتغريات 
وموؤ�سر جودة القرارات احلكومية 
وموؤ�سر فعالية االإنفاق احلكومي 
وهو ما يرتجم �سعي االإمارات اإىل 
العام  احلكومي  ب����االأداء  االرت��ق��اء 
الدولة وعلى  يف خمتلف مفا�سل 

امل�ستويني االحتادي واملحلي.
االقت�ساد  ق���ط���اع  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
ال�سنوي  الكتاب  �سمن  واالأع��م��ال 
تقدمت   .. ال���ع���امل���ي  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
عاملياً  االأول  امل��رك��ز  اإىل  االإم����ارات 
اخلا�سة  امل���وؤ����س���رات  م���ن  ع���دد  يف 
قلة  بينها  م��ن  االأع���م���ال  ب��ك��ف��اءة 
وم�سداقية  العمالية  ال��ن��زاع��ات 
امل��������دراء و امل���م���ار����س���ات االإداري��������ة 
ال�سركات  يف  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول 
العام  القطاعني  بني  وال�سراكات 
التكنولوجي  والتعاون  واخل��ا���ص 
وتطبيق  وتطوير  ال�سركات  ب��ني 

التكنولوجيا.
قطاع  ي����خ����دم  ومب������ا   .. ك����ذل����ك 
ت�سدرت  ال��دول��ة..  يف  اال�ستثمار 
غياب  يف  العاملي  املوؤ�سر  االإم���ارات 
جاذبية  ع���ل���ى  ال�������س���رائ���ب  اأث�������ر 

اال�ستثمار.
واملجتمع  ال���ب�������س���ري���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
امل���ال الب�سري  ت��ق��ري��ر راأ�����ص  وف���ق 
االقت�سادي  املنتدى  ع��ن  ال�سادر 
تبواأت  ب�سوي�سرا..  دافو�ص  العاملي 

وكدولة تتبنى االنفتاح والت�سامح 
االإم���ارات  تربعت  را���س��خ��اً..  نهجاً 
موؤ�سر  يف  االأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى 
»ال��ت�����س��ام��ح م���ع االأج����ان����ب« يف 3 
تقارير دولية هي: الكتاب ال�سنوي 
موؤ�سر  وتقرير  العاملي  للتناف�سية 
ليجامت  ع���ن  ال�������س���ادر  االزده��������ار 
املواهب  تناف�سية  موؤ�سر  وتقرير 
العاملية ال�سادر عن معهد اإن�سياد.

موؤ�سرات حيوية كما احتلت دولة 
امل��رك��ز االأول ع��امل��ي��ا يف  االإم������ارات 
العاملية منها  امل��وؤ���س��رات  م��ن  ع��دد 
غ���ي���اب ان��ت�����س��ار ف���ريو����ص االإي�����دز 
وغياب  ال�سكان  ع��دد  اإجمايل  من 
االإ����س���اب���ة ب���امل���اري���ا ل��ك��ل 100 
األ�����ف م���ن ال�����س��ك��ان وق���ل���ة معدل 
بال�سل  االإ�����س����اب����ة  ح������االت  ع�����دد 
من  األ������ف   100 ل���ك���ل  ال�����رئ�����وي 
ال�سحية  امل�ساكل  وغياب  ال�سكان 
لناحية  اأما  االأغذية.  نق�ص  وقلة 
الدولة  احتلت  فقد  ال�����س��رائ��ب.. 
املراكز االأوىل يف موؤ�سرات �سهولة 
معدل  وانخفا�ص  ال�سرائب  دفع 
ال����رب����ح وق����ل����ة ����س���ري���ب���ة ال���دخ���ل 
و�سهولة  امل��ح�����س��ل��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
غري  ال�سرائب  اإي���رادات  حت�سيل 
�سريبة  م���ع���دل  وق���ل���ة  امل���ب���ا����س���رة 

اال�ستهاك.
املراكز  الدولة  ت�سدرت   .. كذلك 
تنمية  م�����وؤ������س�����رات  يف  االأوىل 
و�سهولة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ك��ت��ات 
م�سرتيات  وح����ج����م  ال���ت���وظ���ي���ف 
املتقدمة  التقنيات  من  احلكومة 
املتحرك  الهاتف  �سبكة  وتغطية 
املحمول  ال���ه���ات���ف  وا�����س����رتاك����ات 
بالقراءة  االإمل��ام  معدل  جانب  اإىل 
وال��ك��ت��اب��ة وم���دى ف��اع��ل��ي��ة هيئات 

اجلمارك.

•• دبي -وام:

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  االأمل” التي  “�سناع  مبادرة  �سهدت 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
التوا�سل  املحلية والعربية ومواقع  االإع��ام  تفاعًا كبرياً عرب خمتلف و�سائل 

االجتماعي.
كما تفاعل مع املبادرة - التي تنطلق يف دورتها الثانية - عدد كبري من ال�سخ�سيات 
الفنية واالإعامية والثقافية والريا�سية واملوؤثرين يف خمتلف و�سائل التوا�سل 
حر�سوا  الذين  ال�سباب  فئة  وخا�سة  النا�ص  من  االآالف  جانب  اإىل  االجتماعي 
وال�سور  والبو�ستات  التعليقات  خمتلف  تبادل  على  التوا�سلية  ح�ساباتهم  يف 
والفيديوهات اخلا�سة باملبادرة على نحو يوؤذن بانطاق حراك اإن�ساين جميل يف 
ال�سارع العربي يتم من خاله ت�سليط ال�سوء على �سناع االأمل احلقيقيني دعاة 

التغيري والعمل االإيجابي البّناء يف جمتمعاتهم.
وحر�ص عدد كبري من املعلقني والن�سطاء واملتفاعلني على التاأكيد على اأهمية 
اأب��ن��اء الوطن  ال��ذي يحتاج فيه  ال��وق��ت  “�سناع االأمل” يف ه��ذا  اإط���اق م��ب��ادرة 
العربي اإىل مناذج وقدوات اإن�سانية يف فعل العطاء ون�سر االأمل موؤكدين على اأن 
�سناعة االأمل هي االأرقى واالأنبل. وكان الفتاً حر�ص عدد كبري من املتابعني عرب 

خمتلف مواقع التوا�سل االجتماعي على تناقل اإعان “�سانع االأمل” امل�سمم 
بطريقة مبتكرة والذي ن�سره �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
فيه  2018” ح��دد  يف  معنا  للعمل  “مطلوب  بعنوان  الر�سمية  ح�ساباته  على 
“�سناع  �سموه موا�سفات وموؤهات االأ�سخا�ص الراغبني باالن�سمام اإىل فريق 
حتديد  دون  اجلن�سية  عربي  املتقدم  يكون  بحيث  العربي  ال��وط��ن  يف  االأمل” 
ولديه  جمتمعية  اأو  اإن�سانية  مبهمة  القيام  ع��ن  تقل  ال  خ��ربة  وميتلك  العمر 
مكافاأة  مقابل  وذل��ك  وكتابة،  ق��راءًة  العطاء  لغة  ويتقن  للحياة  اإيجابية  نظرة 
حتت  تندرج  مالية مقدراها مليون درهم اإماراتي. وتعترب “�سّناع االأمل” التي 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية اأ�سخم مبادرة من نوعها يف املنطقة 
ت�سعى اإىل تكرمي امل�ساريع واملبادرات والربامج واحلمات االإن�سانية واملجتمعية 
التي ي�سعى اأ�سحابها اأفراداً وموؤ�س�سات من خالها اإىل ن�سر االأمل واإحداث فرق 
اإيجابي يف حياة النا�ص من حولهم دون مقابل.  وت�ستهدف “�سناع االأمل” اأي 
�سخ�ص اأو فريق اأو جهة لديهم مبادرة اأو م�سروع تطوعي اأو اإن�ساين اأو تربوي 
اأو تنموي يهدف اإىل حت�سني حياة فئة  اأو توعوي  اأو تثقيفي  اأو بيئي  اأو �سحي 

معينة يف املجتمع اأو م�ساعدة الفئات اله�سة اأو املهم�سة اأو االأقل حظاً وامل�ساهمة 
وتوجيه  ومتكينهم  لديهم  احلاجة  وط��اأة  من  والتخفيف  عنهم  املعاناة  رفع  يف 
الطاقات املهدورة يف املجتمعات وا�ستثمارها بطرق مفيدة ومبتكرة. ومن خال 
تكرمي هوؤالء النا�ص الذين يتربعون بجهودهم ووقتهم ومواردهم دون مقابل 
على  ال�سوء  اإ�سعاد االآخرين.. تهدف مبادرة “�سناع العمل” ت�سليط  يف �سبيل 
جنود العطاء املجهولني الذين يعملون بعيداً عن ال�سهرة وت�سجيعهم ودعمهم 
كقيمة  االأم��ل  وغر�ص  االإيجابية  مفهوم  وتعزيز  العطاء  قيم  اإر���س��اء  جانب  اإىل 
اأنحاء الوطن العربي وخلق توجه �سعبي عام يقوم  اإن�سانية وح�سارية يف كافة 
على حماربة الياأ�ص من خال اأفعال اأمل ب�سيطة ت�سنع فرقاً كبرياً. ومت ر�سد 
يف  االأول  االأم���ل  “�سانع  بلقب  للفائز  اإم��ارات��ي  دره��م  مليون  مقدارها  مكافاأة 
الوطن العربي” وذلك لت�سجيع �سناع االأمل لا�ستمرار يف درب اخلري والعطاء 
وتو�سيع نطاق م�ساريعهم وبراجمهم وتطوير اخلدمات التي يقدمونها لت�سمل 
عدداً اأكرب منها من امل�ستفيدين، وهو ما يعني تو�سيع دائرة انت�سار االأمل مبداأً 
�سهر  انطلقت يف  االأمل” قد  “�سناع  االأوىل من مبادرة  ال��دورة  وفعًا. وكانت 

2017، م�ستقطبة م�ساركة عربية كبرية حيث تخطى عدد  العام  فرباير من 
�سناع االأمل الذين تر�سحوا لنيل اللقب 65 األفاً ما بني اأ�سخا�ص وجمموعات 

تطوعية وموؤ�س�سات اإن�سانية وجمتمعية من خمتلف اأنحاء العامل العربي.
وخال �سهرين.. خلقت مبادرة “�سناع االأمل” زخماً كبرياً على م�ستوى ال�سارع 
العربي ويف خمتلف املن�سات االإعامية مع تفاعل النا�ص مع ق�س�ص االأمل التي 
تتويج  يتم  اأن  قبل  العربية  االأم��ة  اأب��ن��اء  يف  اجلميل  االإن�ساين  اجلانب  اأظ��ه��رت 
خم�سة من �سناع االأمل ا�ستحقوا اللقب من بني 20 �سانع اأمل بلغوا النهائيات، 
يف حفل حا�سد اأقيم يف دبي؛ حيث كرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
اإماراتي لكل منهم. وه��وؤالء اخلم�سة  5 مبنح مليون درهم  ال�  مكتوم الفائزين 
الإنقاذ  نف�سها  كر�ست  التي  اإيطاليا،  واملقيمة يف  املغرب  ال�سويف، من  ن��وال  هم: 
التي هاجرت  الكويت،  الع�سعو�سي، من  اأوروب��ا؛ ومعايل  اإىل  الفارين  الاجئني 
و”اخلوذ  اليمنيني؛  مل�ساعدة  وجمتمعية  اإن�سانية  م��ب��ادرات  لتنفذ  اليمن  اإىل 
القا�سية  الظروف  يتحّدون  الذين  ال�سوري،  املدين  الدفاع  منظمة  البي�ساء”، 
الإنقاذ �سحايا احلرب يف �سوريا؛ وه�سام الذهبي، من العراق، الذي تبنى ق�سية 
اأطفال ال�سوارع عرب تاأ�سي�ص “البيت العراقي لاإبداع” مقدماً لهم من خاله 
كافة اأ�سكال الرعاية النف�سية واالجتماعية؛ و ماجدة جربان، اأو “ماما ماجي” 

من م�سر، التي اأ�س�ست جمعية خلدمة فقراء واملحتاجني.

تفاعل كبري مع مبادرة  �سناع الأمل  يف دورتها الثانية
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م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�ص       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�ص         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ص     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�ص  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

منظمة ال�سحة العاملية ت�سيد بجهود الهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن
•• عدن -وام:

اأ�سادت منظمة ال�سحة العاملية باجلهود التي تبذلها دولة االإمارات العربية 
املتحدة يف اليمن عرب ذراعها االإن�ساين هيئة الهال االأحمر.. معربة عن 
العام  اأ�ستاب�سكي املفو�ص  �سكرها للدولة على هذه اجلهود. وثمن ووتيجر 
م�ساعدة  يف  املنظمة  مع  االإم���ارات  تعاون  ع��دن  يف  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 
اليمنيني باملناطق املحررة وتخفيف معاناتهم .. وا�سفا هذا التعاون بالبناء 
واالإيجابي والذي اأثمر عن متكن اجلانبني من تقدمي الدعم للمحتاجني. 
وكانت املنظمة - وبدعم مقدم من هيئة الهال االأحمر االإماراتي - بداأت 
االأ�سبوع املا�سي توزيع م�ساعدات وم�ستلزمات طبية على 20 مركزا �سحيا 
وزارة  وكيل  ال��ول��ي��دي  علي  ال��دك��ت��ور  بح�سور   .. مينية  حمافظات   10 يف 
ال�سحة العامة وال�سكان اليمنية.. كما مت توزيع االإمدادات على 12 منطقة 

من املناطق املحررة باليمن.
وت�سمنت امل�ساعدات اإر�سال دفعة من امل�ستلزمات الطبية اإىل مراكز ال�سحر 
ولودر  واملحفد  اخل��رب  ومركز  العام  م��اأرب  وم�ست�سفى  بح�سرموت  وت��رمي 

مبحافظة اأبني وم�ست�سفى املخا العام مبحافظة تعز.
ويف هذا ال�سدد عرب املفو�ص العام للمنظمة يف عدن عن �سعادته بامل�ساركة يف 
توزيع امل�ساعدات املقدمة من هيئة الهال االأحمر، يف موازاة ذلك .. توا�سل 
دولة االإمارات العربية املتحدة - عرب ذراعها االإن�ساين واالإغاثي املتمثل يف 
هيئة الهال االأحمر االإماراتي - تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية لكافة املناطق 
خال  لليمن  االإم���ارات  م�ساعدات  قيمة  اإجمايل  وبلغ  اليمن.   يف  املحررة 
و400  مليارات   9 نحو   2017 نوفمرب  2015 حتى  اأبريل  الفرتة من 
امل�ساعدات  ه��ذه  �سملت  فيما  دوالر..  مليار   2.5 ي��ع��ادل  م��ا  دره���م  مليون 

خمتلف القطاعات واجلوانب احلياتية.

�سباط ومنت�سبون من دول التعاون ي�ساركون يف دورة تدريبية نظمتها �سرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

جمل�ص  دول  يف  ال�سرطة  ومنت�سبي  �سباط  من  جمموعة  �ساركت 
التعاون اخلليجي مع زمائهم من �سباط ومنت�سبي �سرطة اأبوظبي 
يف دورة تدريبية متخ�س�سة حول حتليل املعلومات االأمنية نظمتها 
مبديرية  احل�سن  قاعة  يف  الب�سرية  امل��وارد  بقطاع  التدريب  اإدارة 

التحريات والتحقيقات اجلنائية.
القيادة  ���س��وؤون  ق��ط��اع  م��دي��ر  النعيمي  �ساهني  ���س��امل  العميد  واأك���د 
اأه��م��ي��ة تنمية مهارات  ال�����دورة  ت��خ��ري��ج  اأب��وظ��ب��ي خ���ال  ب�����س��رط��ة 
املنت�سبني من خال تكثيف الدورات التدريبية التخ�س�سية يف هذا 
ال�ساحة  على  وامل�ستجدات  العمل  تفر�سه متطلبات  ملا  نظرا  املجال 

االأمنية. من جانبه قال العميد �سعيد الكعبي مدير اإدارة املعلومات 
االأمنية بقطاع �سوؤون القيادة اأن الدورة ركزت على تعريف املنت�سبني 
بامل�ستجدات يف جماالت عملهم ومتابعة احدث التطورات من خال 
النظرية  املحا�سرات  يف  املفيدة  التجارب  وعر�ص  الواقعية  االأمثلة 

والعملية.
على  والتعرف  واأهميته  االأم��ن��ي  التحليل  مفهوم  ال���دورة  وناق�ست 
املخرجات  اأن�����واع  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  التحليلية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  االأدوات 

التحليلية.
ح�����س��ر ال��ت��خ��ري��ج امل��ق��دم م��ب��ارك اخل��ي��ي��ل��ي م��دي��ر ج��ه��از ال�سرطة 
ل��دول اخلليج  التعاون  ل��دول جمل�ص  العامة  االأم��ان��ة  اخلليجية يف 

العربية.

حمدان بن زايد يطلع على جهود هيئة البيئة - اأبوظبي يف جمال اإدارة �سبكة زايد للمحميات الطبيعية
•• اأبوظبي -وام: 

اأ�ساد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
اإدارة هيئة  الظفرة رئي�ص جمل�ص 
البيئة - اأبوظبي باالإجنازات التي 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  حققتها 
وال���ت���ي توجت  وال���ع���امل���ي  امل��ح��ل��ي 
باالعرتاف الدويل ملحمية الوثبة 
وحممية  ال����رط����ب����ة  ل�����اأرا������س�����ي 
بوال�سياييف كمواقع هامة للطيور 
“رام�سار”  مل��واق��ع  لتن�سم  املائية 
ل����اأرا�����س����ي ال����رط����ب����ة امل���ع���روف���ة 
ذات  ال��رط��ب��ة  االأرا����س���ي  ب�اتفاقية 

االأهمية العاملية.
وث�����م�����ن �����س����م����وه اجل������ه������ود ال���ت���ي 
اإدارة  جم����ال  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
توجت  والتي  الطبيعية  املحميات 
جزيرة  بت�سنيف  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 
ع�سرة  اأه���م  اأح���د  �سمن  طينة  ب��و 
م���واق���ع ل��ل�����س��اح��ف ال��ب��ح��ري��ة يف 
منظمة  ���س��ب��ك��ة  واإدراج  امل��ن��ط��ق��ة 
والعلوم  للرتبية  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ال���ي���ون�������س���ك���و يف ع���ام  وال����ث����ق����اف����ة 
البحرية  م��روح  حممية   2007
املحيط  حم���م���ي���ات  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى 
احليوي لتكون بذلك اأول حممية 
يف دولة االإم��ارات واملنطقة تن�سم 
ت�سعى  والتي  العاملية  ال�سبكة  اإىل 
الهيئة الإعادة اإدراجها �سمن هذه 
ال�سبكة لل�سنوات الع�سرة القادمة.
�سموه  اإ�ستقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
بق�سر النخيل �سعادة رزان خليفة 
املبارك االأمني العام لهيئة البيئة 
- اأبوظبي بح�سور �سعادة �سلطان 
ديوان  وكيل  الرميثي  خلفان  ب��ن 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
الظاهري  م��ط��ر  اأح���م���د  و���س��ع��ادة 
م���دي���ر م��ك��ت��ب مم��ث��ل احل���اك���م يف 
اأحمد  و���س��ع��ادة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
ث���اين ال��رم��ي��ث��ي م�����س��اع��د االأم���ني 
هيئة  يف  ال�سمكية  ل��ل��روة  ال��ع��ام 
�سامل  �سيخة  وال���دك���ت���ورة  ال��ب��ي��ئ��ة 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال����ظ����اه����ري 
الربي  البيولوجي  التنوع  لقطاع 

والبحري بالهيئة.
ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن  واأط���ل���ع �سمو 
ب�ساأن  تقرير  على  نهيان  اآل  زاي��د 
الطبيعية  للمحميات  زاي��د  �سبكة 
ال���ت���ي ت��دي��ره��ا ال��ه��ي��ئ��ة ب���االإم���ارة 
19 حم��م��ي��ة متثل  وت��ت��ك��ون م���ن 
ا�ستدامة  ل�سمان  االأ���س��ا���ص  حجر 

والع�سرين  الثالث  باملركز  مقارنة 
اخلام�ص  وامل����رك����ز   2012 ع����ام 
والع�سرين يف املوؤ�سر العام متقدمة 
بذلك 52 مرتبة دفعة واحدة عن 

ترتيبها عام 2012.
وت������ن������اول ت����ق����ري����ر ����س���ب���ك���ة زاي�����د 
روؤية  كذلك  الطبيعية  للمحميات 
حم��م��ي��ات زاي���د ال��ت��ي ت��رت��ك��ز على 
اإن�ساء  م���ن  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االأه������داف 
املحميات الطبيعية والتي تت�سمن 
وحماية  ال�������س���ون  ا����س���ت���م���راري���ة 
املكونات الطبيعية تطوير املناطق 
الطبيعية مبا يحافظ على تنوعها 
قدرات  وبناء  وال��رتاث��ي  الطبيعي 
والبنية  االإم��ك��ان��ات  م��ن  املحميات 
للعن�سر  ب���االإ����س���اف���ة  االأ���س��ا���س��ي��ة 
الفعالة  واالإدارة  امل��وؤه��ل  الب�سري 
اال�ستخدامات  ا�ستدامة  وحتقيق 
املناطق  ت���ل���ك  م����ن  واال����س���ت���ف���ادة 
يف  القادمة  االأجيال  حق  ومراعاة 
الطبيعية  املميزات  بنف�ص  التمتع 
وم�سانة  اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  احل��ال��ي��ة 
الت�سريعات  ت��ط��ب��ي��ق  خ����ال  م���ن 
االمتثال  م��ع��دالت  اأع��ل��ى  وحتقيق 
وت���وج���ي���ه ال���درا����س���ات واالأب����ح����اث 
بحماية  املتعلقة  ال��ق��رارات  لدعم 
واملوائل  االأن���واع  وحفظ  الطبيعة 

الهامة.
وت���������س����م����ن ال����ت����ق����ري����ر اخل���ط���ط 
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  وال���ربام���ج 
لتحقيق  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
لتعزيز  و�سعتها  ال��ت��ي  االأه�����داف 
املحميات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ج��ه��ود 
والبحرية  ال����ربي����ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الن�سب  حت��ق��ي��ق  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

تلك املواقع يف دعم �سون وحماية 
�سموه  ا�ستعر�ص  ك��م��ا  الطبيعة. 
ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف 
تعزيز مكانة الدولة على خريطة 
وانعك�ست  ال��ع��امل��ي  البيئي  ال��ع��م��ل 
التقارير  خ������ال  م����ن  ب���و����س���وح 
املحميات  �ساهمت  حيث  الدولية 
ال��ب��ح��ري��ة يف اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي يف 
املوؤ�سر  ���س��م��ن  ال���دول���ة  ا���س��ت��م��رار 
االأول للمحميات البحرية مبوؤ�سر 
“اأحد  ال���ع���امل���ي  ال���ب���ي���ئ���ي  االأداء 
موؤ�سرات االأمم املتحدة يف املوؤمتر 
وال�سادر  ال�سنوي”  االق��ت�����س��ادي 
“ييل” ل��ل��ف��رتة بني  ع��ن ج��ام��ع��ة 

عامي 2014 و2016 .
ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن  واأط���ل���ع �سمو 
اللقاء على  خ��ال  نهيان  اآل  زاي��د 
الهيئة  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال����روؤي����ة 
لتطوير  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال���ف���ر����ص 
تتمحور  وال��ت��ي  املحمية  امل��ن��اط��ق 
ح����ول دم����ج امل��ح��م��ي��ات يف االإط�����ار 
االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي وذلك 
من خال تعزيز ال�سياحة البيئية 
ال�ستقبال  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��رن��ام��ج  ع���رب 
ع������دد من  ال���ط���ب���ي���ع���ة يف  ع�������س���اق 
اأبوظبي  يف  الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات 
 2014 ع�������ام  ان����ط����ل����ق  وال����������ذي 
لتعزيز  للجمهور  الفر�سة  ويتيح 
عاقتهم مع الطبيعة وا�ستك�ساف 
اأبوظبي  ال��رتاث الطبيعي الإم��ارة 
البيئية  ال��ن��ظ��م  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
الهامة للتنوع البيولوجي املحلي.

احتلت  االإم������ارات  دول���ة  اأن  ي��ذك��ر 
عامليا  ع�������س���ر  اخل����ام���������ص  امل�����رك�����ز 
البيولوجي  ال���ت���ن���وع  م���وؤ����س���ر  يف 

التي  االإداري����ة  اخلطط  و�ساهمت 
املحميات  يف  ال���ه���ي���ئ���ة  ت���ن���ف���ذه���ا 
تكاثر  موا�سم  جن��اح  يف  با�ستمرار 
ال��ف��ام��ن��ج��و ح��ي��ث و�سل  ط���ي���ور 
االأف���راخ اجلديدة مبحميتي  ع��دد 
من  الأك��ر  وبوال�سياييف  الوثبة 
الدائم  االإ�ستيطان  مع  فرخا   80
ف�سا  باملحميتني  ال��غ��ذاء  ل��وف��رة 
الغاق  اأع�������داد ط���ي���ور  ت���زاي���د  ع���ن 
األفا   15 ح��وايل  ال�سوقطري من 
 50 ح�������وايل  اإىل   2012 ع�����ام 
داخل  ب��اجل��زر   2017 ع���ام  األ��ف��ا 
امل��ح��م��ي��ة نتيجة  امل��ن��اط��ق  وخ�����ارج 
الإزال�����ة ال�����س��غ��وط ال��ب�����س��ري��ة من 
م�����س��ت��ع��م��رات��ه��ا. وم���ن االإجن������ازات 
اإدارة  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
املحميات  ن�سبة  زي����ادة  امل��ح��م��ي��ات 
عام  ب��امل��ائ��ة   5.7 م���ن  ال��ب��ح��ري��ة 
عام  باملائة   13.45 اإىل   2012
متثيل  ن�سبة  زادت  ك��م��ا   2017
البحرية  بالبيئة  الهامة  امل��وائ��ل 
وال�ساحلية بها من 16 باملائة اإىل 
24 باملائة خال نف�ص الفرتة – 
باأن املقارنات املعيارية حتدد  علماً 
وقد   – اأدن����ى  ك��ح��د  ب��امل��ائ��ة   10
اأملانيا  مثل  ال��ب��ل��دان  بع�ص  ت�سل 
اأن  اإىل  وي�����س��ار   . ب��امل��ائ��ة   45 اإىل 
املوائل الهامة باملحميات البحرية 
ال�سعاب  احل��ال��ي��ة:  ن�سبتها  ت��ب��ل��غ 
واالأع�ساب  ب��امل��ائ��ة   40 املرجانية 
ال��ب��ح��ري��ة 32 ب��امل��ائ��ة وال���ق���رم 3 
ب���امل���ائ���ة وال�������س���واط���ئ ال��رم��ل��ي��ة 6 
 9 ال�سخرية  وال�����س��واط��ئ  ب��امل��ائ��ة 
ب��امل��ائ��ة وامل�����س��ط��ح��ات امل���دي���ة 27 
 12 ال�ساحلية  وال�سبخات  باملائة 

االإم����������ارة واأه����م����ي����ة امل�������س���ارك���ة يف 
اأجل  من  الطبيعة  على  املحافظة 

التنمية امل�ستدامة.
املحميات  �سبكة  يف  للتو�سع  وك��ان 
ال��ت��ي تديرها  ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة 
الهيئة اآثارا وا�سحة على ا�ستقرار 
الهامة  االأن��������واع  زي������ادة  ح��ت��ى  اأو 
بتعزيز  ���س��اه��م  مم���ا  االإم��������ارة  يف 
ت��اأه��ي��ل وتكيف  ال��ه��ي��ئ��ة يف  ج��ه��ود 
اإطاقه  مت  ال�����ذي  ال��ع��رب��ي  امل���ه���ا 
ال��ع��رب��ي وق�سر  امل��ه��ا  مب��ح��م��ي��ت��ي 
ال�سراب وتكاثره ليبلغ عدده اأكر 
من 835 راأ�سا لي�سكل بذلك اأكرب 

قطيع بري مطلق يف العامل.
و�����س����اه����م����ت ج�����ه�����ود ال����ه����ي����ئ����ة يف 
عند  البحر  اأبقار  تعداد  ا�ستدامة 
الرغم  على  بقرة  اآالف   4 ح��وايل 
باملناطق  ال��ت��ن��م��ي��ة  ���س��غ��وط  م���ن 
ت�سجيل  م��ع  باملحميات  املحيطة 
اأكرب كثافة يف الكيلو مرت املربع 3 
بالعامل ف�سا عن ا�ستدامة تعداد 
�ساحف منقار ال�سقر واخل�سراء 
�سلحفاة  اآالف   5 ح������وايل  ع���ن���د 
ال�����س��غ��وط املحيطة  ب��ال��رغ��م م��ن 
باملحميات  امل��ح��ي��ط��ة  ب���امل���ن���اط���ق 

البحرية.
وامل�سوحات  الدرا�سات  خال  ومن 
التي جتريها يف املحميات البحرية 
اأنواع  وج��ود ثاثة  الهيئة  �سجلت 
اأبوظبي  اإم����ارة  مب��ي��اه  م�ستوطنة 
وه���ى دالف����ني امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي - 
االأك��ر تعدادا يف  الهادي احلدباء 
باالإ�سافة  ف���رد   800 – ال��ع��امل 
للدالفني قارورية االأنف وعدمية 

الزعانف.

امل���ط���ل���وب���ة وف����ق����ا خل���ط���ة اإم�������ارة 
اأبوظبي واالتفاقيات الدولية.

التي  وب���ال���رغ���م م���ن االإجن���������ازات 
اأبوظبي   - البيئة  هيئة  حققتها 
من  ���س��ب��ك��ة  واإدارة  ت��اأ���س��ي�����ص  يف 
حتقق  ال��ت��ي  الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات 
�سمان  اأن  اإال  ال��ع��امل��ي��ة  االأه�����داف 
املوائل  واإ�سافة  ال�سامل  التمثيل 
ال�سبخات  مثل  االأخ���رى  احليوية 
�سبكة  اإىل  الطينية  وامل�سطحات 
من  �سيعزز  الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات 
ق����درة ت��ل��ك امل��ن��اط��ق ع��ل��ى حماية 
ودع������م ن���ط���اق اأك������رب م����ن امل���وائ���ل 
اإىل حتقيق  ي����وؤدي  واالأن������واع مم��ا 
هدف حماية املوائل والذي يتمثل 
باملائة   80 م��ن  اأك���ر  ا�ستعادة  يف 
مما كان عليه الو�سع يف 2014 .

وجنحت حممية الوثبة لاأرا�سي 
اأبوابها  ف��ت��ح��ت  اأن  م��ن��ذ  ال��رط��ب��ة 
عام  اأكتوبر من  اأم��ام اجلمهور يف 
الف   15 ب��ا���س��ت��ق��ط��اب   2014
واالأيام  ال�ستاء  مو�سم  خال  زائر 
الهيئة  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل����ح����ددة 
الوثبة  حممية  ع��ل��ى  للمحافظة 

التي متتاز باحل�سا�سية البيئية.
و�ستعمل الهيئة على اإطاق رحلة 
للمحيط  م��روح  ملحمية  جتريبية 
اإحدى  بوطينة  وج��زي��رة  احليوي 
لدرا�سة  باملحمية  ال��ه��ام��ة  اجل���زر 
ت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ور والقطاع  م���دى 
اخلا�ص للتجربة والتي �ستت�سمن 
البحر  واأب��ق��ار  ال��دالف��ني  م�ساهدة 
وغريها من الن�ساطات والفعاليات 
التي ت�ساهم بتعزر وعي اجلمهور 
ب�������راء ال���ت���ن���وع ال���ب���ي���ول���وج���ي يف 

باملائة.
اإن�ساء  يف  الهيئة  متيز  يكمن  وال 
املحميات  م�����ن  ف����ع����ال����ة  ����س���ب���ك���ة 
يف  اأي�سا  ولكن  فح�سب  الطبيعية 
اأداة  اأظ��ه��رت  بنجاح حيث  اإدارت��ه��ا 
متثل  التي  االإدارة  فعالية  متابعة 
املعنية  العاملية  اللجنة  عمل  اإط��ار 
االحتاد  يف  الطبيعية  باملحميات 
زيادة  الطبيعة  حل��م��اي��ة  ال����دويل 
 62 م��ن  امل��ح��م��ي��ات  اإدارة  فعالية 
باملائة عام 2014 اإىل 86 باملائة 
باملتو�سط  م��ق��ارن��ة   2016 ع���ام 
العاملي 53 باملائة وكانت حمميات 
االإمارة من اأعلى املعدالت بالدولة 
كمحمية الوثبة يف مرتبة التقييم 

االأعلى على مدار ثاثة اأعوام.
التي  وللمحافظة على االإجن��ازات 
ت�ستمر  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
فاعلية  لتعزيز  العمل  يف  الهيئة 
خال  م��ن  املحمية  املناطق  اإدارة 
االإداري����ة  اخل��ط��ط  وتنفيذ  اإع����داد 
ل��ل��م��واق��ع امل��ح��م��ي��ة وت���ع���زي���ز دور 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  املعنيني  ال�سركاء 
الر�سد  ب��رام��ج  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�سميم 
الوطنية  الكوادر  وتدريب  البيئية 
العاملية  امل���ع���اي���ري  اأح��������دث  وف�����ق 
املناطق  اإدارة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
امل���ح���م���ي���ة.  وع��������اوة ع���ل���ى ذل���ك 
م�ستوى  ل���رف���ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��خ��ط��ط 
م�ساركة املجتمع يف اإدارة املحميات 
والبحرية  ال����ربي����ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وت�����س��ج��ي��ع ت��وا���س��ل اجل��م��ه��ور مع 
وعيهم  وزي���ادة  الطبيعي  ال���رتاث 
الطبيعة  على  املحافظة  باأهمية 

من اأجل التنمية امل�ستدامة.

هيئة الهالل الأحمر توقع اتفاقية تعاون مع »هيلث فري�ست«
•• اأبوظبي -وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����ال االأح����م����ر 
�سيدليات   « و����س���رك���ة  االإم�����ارات�����ي 
هيلث فري�ست » - حتت اإدارة �سركة 
لتوزيع  احل�سري  الوكيل  بانيت 
ال��دول��ة -  اأدوي����ة م�سنع ج��ل��ف��ار يف 

اتفاقية تعاون يف املجال ال�سحي.
وتهدف االتفاقية التي مت توقيعها 
دعم  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف  الهيئة  مبقر 
االأحمر  ال��ه��ال  ل��ربام��ج  ال�����س��رك��ة 
اإم�����داد الهيئة  ال��ط��ب��ي��ة م��ن خ���ال 
باأ�سعار  الطبية  واالأجهزة  باالأدوية 
املحلي  ال�����س��وق  �سعر  ع��ن  خمف�سة 
حددتها  التي  اخل�سم  لن�سبة  وفقا 
ب���ن���ود االت���ف���اق���ي���ة وم��اح��ق��ه��ا اإىل 
جلميع  اخل�سم  ن�سبة  منح  ج��ان��ب 
احلاالت املر�سية التي ت�ستفيد من 
ال��ه��ال االأح��م��ر ال�سحية  خ��دم��ات 
الدولة.. وحددت  داخل  والعاجية 
بنود االتفاقية اأطر التن�سيق واآليات 
اجل���ان���ب���ني يف هذا  ب����ني  ال����ت����ع����اون 

ال�سدد.
وق��ع االت��ف��اق��ي��ة م��ن ج��ان��ب الهال 
ال���دك���ت���ور حم���م���د عتيق  االأح����م����ر 
العام فيما وقعها  االأم��ني  الفاحي 
الوهاب  ع��ب��د  ف��ري���س��ت  ه��ي��ل��ث  م���ن 
جمل�ص  رئ����ي���������ص  ن����ائ����ب  احل����ل����ب����ي 

االإدارة.
التوقيع  ع��ق��ب  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
جماالت  وت��ط��وي��ر  ال�سراكة  تعزيز 
التعاون م�ستقبا لتوفري املزيد من 
الفئات  و  لل�سرائح  الطبية  الرعاية 
على  وت��ع��م��ل  الهيئة  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ي 

حت�سني اأو�ساعها ال�سحية.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفاحي 
الهال  ت��ع��زز ج��ه��ود  االت��ف��اق��ي��ة  اأن 
االأح��م��ر يف جم��ال االإغ��اث��ة الطبية 
واالأزم����ات  ال��ك��وارث  اأث��ن��اء  العاجلة 

االحتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  وال�����ط�����وارئ 
بال�سرعة  ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن  ال�����س��ح��ي��ة 
االإن�سانية  اأو�ساعهم  تتطلبها  التي 
العمل  يف  الطرفني  رغبة  وترتجم 
معاناة  ت��خ��ف��ي��ف  اأج�����ل  م���ن  ���س��وي��ا 
احلاجات  اأ����س���ح���اب  م���ن  امل���ر����س���ى 
ظروفهم  جت��اوز  على  وم�ساندتهم 
على  حر�سهما  وجت�����س��د  ال�سحية 
لتحقيق  التعاون  و  ال�سات  تعزيز 
ال�سحية  امل��ك��ت�����س��ب��ات  م���ن  امل���زي���د 
ت��خ��ت�����س��ه��ا هيئة  ال���ت���ي  ل��ل�����س��رائ��ح 
والعناية  برعايتها  االأحمر  الهال 

بها.
مبثل  ت����رح����ب  ال���ه���ي���ئ���ة  اإن  وق�������ال 
تهتم  التي  احليوية  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
لل�سرائح  ال�����س��ح��ي��ة  ب����االأو�����س����اع 
املتعففة  واالأ�سر  ال�سعيفة  والفئات 
ظروفها  حت�������س���ني  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل 

ال�سحية.
موؤكدا  ال�سركة  مبادرة  على  واأثنى 
اأنها ت�ساهم بقوة يف حتقيق تطلعات 
الكثريين يف العاج وال�سفاء.. و�سدد 
على اأن توافق الروؤى واالأهداف بني 
الإقامة  توؤهلهما  وال�سركة  الهال 
املزيد من ال�سراكات االإ�سرتاتيجية 

والذكية يف املجال ال�سحي.
من جانبه اأكد عبد الوهاب احللبي 
اأن هذه اخلطوة من اجلانبني تاأتي 
�سمن مبادرات عام زايد التي عمت 
الدولة بعد اإعان القيادة الر�سيدة 
اإقتداء  زايد  2018 عام  يكون  بان 
ب��ن��ه��ج امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان 
ونقتفي  خ��ط��اه  على  ن�سري  وال���ذي 
امل�سوؤولية  ج���وان���ب  ل��ت��ع��زي��ز  اأث�����ره 

االجتماعية واالإن�سانية.
ب��ادرة خري  تعد  االتفاقية  اإن  وق��ال 
للتعاون امل�ستقبلي مع هيئة الهال 

االأحمر يف املجال ال�سحي.
واأ�����س����اد ب����ال����دور االإن�������س���اين ال���ذي 
جميع  يف  ال���ه���ي���ئ���ة  ب�����ه  ت�����س��ط��ل��ع 
تواجه  ال��ت��ي  وامل���ن���اط���ق  ال�����س��اح��ات 
اإن�����س��ان��ي��ة ع���دي���دة.. واأكد  حت��دي��ات 
اأه��م��ي��ة وح��ي��وي��ة ب��رام��ج ال��ه��ي��ئ��ة يف 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  ت��وف��ري  جم����ال 
من  تعاين  التي  وال�سرائح  للفئات 
اإن جهود  وق���ال  ال���ظ���روف..  وط����اأة 
الهيئة الطبية جت�سد حر�سها على 
حت�سني االأو�ساع ال�سحية لل�سعفاء 

و�سون كرامتهم االإن�سانية.

م�ساندة تنجز 65 % من م�سروع تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية ملنطقة الفالح
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأجن��زت 
من   65% “م�ساندة”  ال��ع��ام��ة 
الداخلية  الطرق  تطوير  م�سروع 
الفاح  ملنطقة  التحتية  والبنية 
االأعمال  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  وج�����اري 
متهيداً  امل��ع��ت��م��د  امل��خ��ط��ط  وف����ق 
ال�سركاء  اإىل  امل�������س���روع  ل��ت�����س��ل��ي��م 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني خ������ال ال���ع���ام 
اجلاري 2018. ويتوافق امل�سروع 
التخطيط  دائرة  ا�سرتاتيجية  مع 
ت�سعى  التي  والبلديات  العمراين 
جمتمعات  لتخطيط  خالها  من 
وم�ستدامة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��م��ران��ي��ة 
التحتية  البنية  م�ساريع  وتطوير 
لروؤية  حت��ق��ي��ق��ا  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ت��ع��زي��ز مكانة  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
االإمارة الريادية يف النمو العمراين 

امل�ستدام.
امل�سروع  اأن  “م�ساندة”  واأك�����دت 
على  ح���ر����س���ه���ا  اإط���������ار  يف  ي�����اأت�����ي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  تنفيذ 
املتطورة  والبنية  اال�سرتاتيجية 
جهودها  ���س��م��ن  ال���ن���ق���ل  حل���رك���ة 
خطة  اأه��داف  حتقيق  يف  لاإ�سهام 
التنمية  تدعيم  جمال  يف  اأبوظبي 
ال�������س���ام���ل���ة وامل�������س���ت���دام���ة الإم������ارة 
اأبوظبي وامل�سهد التنموي يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
ال�سيبة  ���س��ال��ح  امل��ه��ن��د���ص  وق�����ال 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املزروعي 
الطرق والبنية التحتية باالإنابة يف 
�سركة “م�ساندة” اإن امل�سروع الذي 
تبلغ تكلفته نحو 42 مليون درهم 
الطرق  �سبكة  تطوير  اإىل  يهدف 
املحيطة مبنطقة الفاح اجلديدة 
العمراين  ال���ت���ط���ور  ال����س���ت���ي���ع���اب 
املرورية  للحركة  املتوقع  والنمو 

امل��رور مبا يتاءم  ان�سيابية حركة 
للمنطقة  امل�ستقبلي  ال��ت��ط��ور  م��ع 
وكذلك تطوير الطريق القائم من 
الناحية الغربية من طريق مزدوج 
ذو ح���ارة واح���دة يف ك��ل اجت���اه اإىل 
طريق باجتاهني ذو حارتني يف كل 
اجتاه مع تطوير مداخل وخمارج 
عدد 5 لربط الفاح اجلديدة مع 

ال�سوارع املحيطة مبدينة الفاح.
اأعمال  اأن  اإىل  امل���زروع���ي  واأ����س���ار 
تاأهيل  اإع��ادة  اأي�سا  ت�سمل  امل�سروع 
م�����داخ�����ل م���ن���ط���ق���ة ال�����ف�����اح مع 

من  ال��ف��اح  منطقة  يف  م�ستقبا 
املداخل  ت��اأه��ي��ل ج���زء م���ن  خ���ال 
التحتية  البنية  وحت�سني  القائمة 
العمل من خال  واأك��د  للمنطقة. 
الطريق  امل�سروع على تطوير  هذا 
القائم املمتد من الناحية ال�سرقية 
من طريق م��زدوج ذو ح��ارة يف كل 
ب��اجت��اه��ني ذو  اإىل ط��ري��ق  اجت����اه 
ثاث حارات بكل اجتاه مع جزيرة 
و�سطية وتطوير الدوارات القائمة 
تقاطعات  اإىل  حتويلها  و   2 ع��دد 
لتطوير  ���س��وئ��ي��ة  اإ������س�����ارات  ذات 

وذلك  للمنطقة  املحيطة  ال�سوارع 
ع��ن ط��ري��ق اإن�����س��اء ط��ب��ق��ات ر�سف 
بلدية  م��وا���س��ف��ات  وف����ق  ج���دي���دة 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي وك�����س��ائ��ه��ا مبادة 
مبتطلبات  وت���زوي���ده���ا  االأ���س��ف��ل��ت 
اأعلى  وف�����ق  امل�����روري�����ة  ال�������س���ام���ة 
�سامة  لتاأمني  ال��دول��ي��ة  املعايري 
اإىل  باالإ�سافة  الطرق  م�ستخدمي 
اإنارة طرق منخف�سة  �سبكة  اإن�ساء 
ال��ط��اق��ة ومب����ا ي��ت��واف��ق م���ع اأعلى 
امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

البيئة.
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اأخبـار الإمـارات
يوم مفتوح لالبتكار يف �سرطة دبي

•• دبي-وام:

�سهد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة 
الزفني،  �سيف  حممد  امل�ست�سار  املهند�ص  اللواء  يرافقه  دبي 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون العمليات فعاليات اليوم املفتوح 
يف  وال��ري��ادة  للتميز  العامة  االإدارة  نظمته  ال��ذي  لابتكار 
مبنا�سبة  دب��ي  ل�سرطة  الرئي�سي  للمقر  الداخلية  ال�ساحة 
انطلق يف  الذي  االإم��ارات لابتكار  ل�سهر  االأ�سبوع اخلتامي 

ال�سيتي ووك بدبي.
واط���ل���ع ���س��ع��ادة ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب���ي ع��ل��ى ع���دد من 
جهود  على  مثنيا  الذكية  والتقنيات  وال��ربام��ج  االب��ت��ك��ارات 

القائمني على الفعاليات وحر�سهم على اإبراز جهود �سرطة 
دبي وم�سريتها الريادية يف جمال االبتكار.

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وفقا  تعمل  دب��ي  �سرطة  اأن  واأك��د 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
ها  بها  اأم��ر  والتي  “رعاه اهلل”  ال���وزراء حاكم دب��ي  جمل�ص 
اإىل �سهر االإمارات  اأ�سبوع االإم��ارات لابتكار  �سموه بتحويل 
لابتكار خال فعاليات الدورة الثالثة حتت �سعار “االبتكار 

يبداأ بك”.
لاإدارة  مبادرات   3 عر�ص  املفتوح  اليوم  فعاليات  وت�سمنت 
العامة الإ�سعاد املجتمع تتمثل يف اأقدر اخلري، اأكادميية اأقدر 

الذكية، واأقدر املدر�سة االآمنة رقميا.

 “ بربناجمها  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  و���س��ارك��ت 
يف  العلماء  عامل” ملجل�ص  “ا�ساأل  وتطبيق  ال�سعادة”،  نب�ص 
�سرطة دبي، كما �سارك جمل�ص ال�سعادة واالإيجابية مع �سركة 
ذكية تق�سي باحل�سول على ذكرى �سخ�سية  “بيكو” بتقنية 
ور�سة  تنظيم  اإىل  باالإ�سافة  االلكرتوين،  توقيعه  مع  للفرد 

على مدار يومني حول “االبتكار طريق ال�سعادة”.
اأي�����س��ا ع��ل��ى م�����س��ارك��ات م��ن طلبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ا�ستملت  ك��م��ا 
لعر�ص  اإ���س��اف��ة  نفكر”،  “بالعلوم  م��ب��ادرة  �سمن  امل���دار����ص 
اإىل جانب م�ساركة  �سركات خا�سة، هذا  اأمنية من  ابتكارات 
م���ن ال��ف��رق��ة امل��و���س��ي��ق��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة ���س��رط��ة دب����ي، وعر�ص 

للدوريات الفارهة.

�سرطة راأ�س اخليمة حتذر من تداعيات تقلبات الطق�س 

ملنع طي�س القيادة

اخليمة براأ�س  الطرق  بتقاطعات  ال�سرعة  ل�سبط  جديدا  رادارا   15

•• راأ�س اخليمة- الفجر

دعت القيادة العامة ل�سرطة راأ�ص 
اخليمة، ال�سادة اأفراد اجلمهور اإىل 
اأخذ احليطة واحلذر من املخاطر 
املفاجئة التي قد تن�ساأ عن تقلبات 
ب�سبب  اال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ال���ط���ق�������ص 
واجنرافات  اأمطار اخلري،  هطول 
ال�سيول،  نتيجة  االأودي������ة  ب��ع�����ص 
وجت���م���ع امل����ي����اه ال���ت���ي ت��ن��ج��م من 
نتيجة  ال�سديدة،  االأمطار  هطول 
احلالة اجلوية خال هذه االأيام. 
راأ������ص اخليمة،  ���س��رط��ة  ون��ا���س��دت 
بتجنب  الرحات  مرتادي  جميع 
ف��رتة هطول  البحر خ��ال  ارتياد 
حفاظاً  الطق�ص  وتقلب  االأم��ط��ار 
على اأرواحهم و�سامتهم، حمذرًة 

ال���رادي���و اأو ال��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك يف 
امل��ن��اط��ق امل��ك�����س��وف��ة، ح��ف��اظ��اً على 

�سامتهم العامة.
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وح��ث��ت 
اجلمهور  اأف������راد  اخل��ي��م��ة،  راأ������ص 
ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة اإر�����س����ادات����ه����ا عرب 
على  ح���������س����اب����ات����ه����ا  �����س����ف����ح����ات 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 
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العامة  وال�����ق�����ي�����ادات   ،UAE
الدولة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  لل�سرطة 
فورية،  اإر�سادية  ر�سائل  تبث  التي 
ن�سرات  م��ت��اب��ع��ة  ����س���رورة  م���وؤك���دًة 
امل�سادر  م���ن  اجل���وي���ة  االأح��������وال 
الر�سمية جتنباً لاأخطار وتعزيزاً 

لل�سامة.

وعدم  االأم���ط���ار،  �سقوط  خ��ال   «
ارتياد االأماكن الوعرة اأو املجازفة 
باجتياز االأودية اأثناء جريانها، مع 
اإبعاد االأطفال عن جماري االأودية 

بتوخي احليطة  ال��ط��رق  م��رت��ادي 
واحلذر وتقليل ال�سرعة يف جميع 
التعر�ص  م���ن  جت��ن��ب��اً  ال���ط���رق���ات 
املركبات  ب��ان��زالق   « يعرف  م��ا  اإىل 

وامل�ستنقعات، واالبتعاد عن املناطق 
احتمالية  ح��ال��ة  ويف  املنخف�سة، 
االبتعاد عن  يجب  �سواعق  وج��ود 
ا�ستخدام  املك�سوفة، وعدم  املناطق 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال���ل���واء علي 
النعيمي  ع����ل����وان  ب����ن  اهلل  ع���ب���د 
ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ�����ص اخليمة، 
العميد  م����ن  ح��ث��ي��ث��ة  وم���ت���اب���ع���ة 
احلميدي  �سعيد  حممد  ال��دك��ت��ور 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام  م���دي���ر 
راأ��������ص اخل���ي���م���ة، عملت  ب�����س��رط��ة 
بالتن�سيق  والدوريات،  امل��رور  اإدارة 
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��ع 
واالت�ساالت، على تركيب جمموع 
 « ال�����س��رع��ة  ل�����س��ب��ط  ج���ه���از   15
احليوية  التقاطعات  على   « رادار  
املركبات  ل�سبط  وذل��ك  ب��االإم��ارة، 

اأن مت تزويدها  االإم��ارة التي �سبق 
باأنظمة الرادار.

املروري على غرامة مالية وقدرها 
6 نقاط مرورية  1500 درهم و 
يف حال عدم التزام املركبة الثقيلة 
وغرامة  االل���زام���ي،  ال�سري  بخط 
400 دره�����م يف  م��ال��ي��ة وق����دره����ا 
اخلفيفة  املركبة  التزام  ع��دم  ح��ال 
وغرامة  االإل���زام���ي،  ال�سري  بخط 
مالية وقدرها 500 درهم يف حال 

الوقوف يف ال�سندوق االأ�سفر.
اأجهزة  ع��م��ل  تفعيل  ي��ت��م  و���س��وف 
����س���ب���ط ال�������س���رع���ات وامل���خ���ال���ف���ات 
املرورية الرادارات على التقاطعات 
مع  التن�سيق  االنتهاء من  يف حني 
ال��ع��ام��ة، ووزارة  دائ����رة اخل���دم���ات 
تطوير البنية التحتية، ب�ساأن عمل 

على  امل��ح��ددة  لل�سرعات  املخالفة 
طرقات االإمارة.

�سبط  اأج�������ه�������زة  ت���ت���م���ي���ز  ح����ي����ث 
مبجموعة  اجل����دي����دة،  ال�����س��رع��ة 
 3 ث��اث  وت����وؤدي  م��ن اخل�سائ�ص 
املروري،  ال�سبط  رئي�سية يف  مهام 
املهمة االأوىل هي �سبط وخمالفة 
متجاوزي ال�سرعة عند التقاطعات، 
واملهمة الثانية هي �سبط وخمالفة 
ال�سوئية  االإ������س�����ارات  م���ت���ج���اوزي 
احل���م���راء ، وامل��ه��م��ة ال��ث��ال��ث��ة هي 
����س���ب���ط وخم����ال����ف����ة ع������دم ال����ت����زام 
قائدي املركبات اخلفيفة والثقيلة 
بخط ال�سري االإلزامي واالنحراف 
ي�ساراً ، حيث ين�ص قانون ال�سبط 

االإر�سادية  وال��ل��وح��ات  اخل��ط��وط 
لتنبيه  امل��روري��ة،  التقاطعات  قبل 
اأجهزة  ب���وج���ود  امل��رك��ب��ات  ق���ائ���دي 

رادار يف التقاطعات.
واأع������رب ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����ص 
اأن  اإىل  ت��ط��ل��ع��ات��ه  ع���ن  اخل���ي���م���ة، 
اأنظمة  ن�����س��ر  يف  ال��ت��و���س��ع  ي������وؤدي 
ال���رادار  اجل��دي��دة  ال�سرعة  �سبط 
جتاوز  خم��ال��ف��ات  م���ن  احل����د  اإىل 
بطي�ص  ال��ق��ي��ادة  وح���االت  ال�سرعة 
وتهور، وتقليل احلوادث واملخاطر 
اأ�سوة  االأو���س��اع،  الناجمة عن هذه 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  م���ن  ح��ق��ق��ت��ه  مب���ا 
وت����راج����ع يف م����ع����دالت احل������وادث 
امل����روري����ة ع��ل��ى ب��ع�����ص ال���ط���رق يف 

�سرطة الفجرية تدعو ال�سائقني لتوخي 
احليطة واحلذر ب�سبب التقلبات اجلوية

•• الفجرية-وام:

القيادة  اأثناء  واحل��ذر  احليطة  اأخ��ذ  اإىل  الطريق  وم�ستخدمي  وال�سائقني  اجلمهور  الفجرية  �سرطة  دعت 
اأماكن جريان االأودية واملناطق  على الطرقات وااللتزام بال�سرعة املحددة على الطريق وجتنب الوقوف يف 
املنخف�سة. واأهابت بال�سيادين واجلمهور عدم ارتياد البحر ب�سبب ارتفاع املوج واتخاذ االحتياطات ال�سرورية 
وتوخي احلذر اأثناء قيادة املركبات على الطرق و�سرورة متابعة ن�سرات االأحوال اجلوية خال الفرتة احلالية 
التقيد  �سرورة  اإىل  ال�سائقني  الفجرية  �سرطة  ونبهت  الباد.  ت�سهدها  التي  اجلوية  للتقلبات  نظرا  وذلك 
بحدود ال�سرعة املقررة على الطرق اخلارجية والداخلية وذلك تفاديا للحوادث واملخاطر التي ميكن اأن تنتج 
عن وجود مياه االأمطار اأو جتمع الكتل الرملية على بع�ص الطرق وما يرتتب على ذلك من فقدان ال�سيطرة 

على املركبات اأو التعر�ص حلوادث التدهور واال�سطدام بني املركبات متمنني ال�سامة للجميع

حاكم الفجرية ي�ستقبل �سفراء اأمريكا والبحرين والقن�سل ال�سعودي لدى الدولة
•• الفجرية-وام:

املجل�ص  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

باربرا  �سعادة  بالرميلة كا على حدة  �سموه  بق�سر  الفجرية  االأعلى حاكم 
نائب   - �ستيفن  ال�سيد  املتحدة االمريكية يرافقها  الواليات  ا. ليف �سفرية 
رئي�ص البعثة و�سعادة حممد بن حمد املعاودة �سفري مملكة البحرين الذين 

ح�سروا لوداع �سموه مبنا�سبة انتهاء فرتة عملهم بالدولة. 

ال�سفراء يف دعم وتطوير  الفجرية على جهود  ال�سمو حاكم  واأثنى �ساحب 
العاقات خال فرتة عملهم يف الدولة .. متمنيا �سموه لل�سفراء التوفيق 
يف مهامهم الوظيفية امل�ستقبلية. كما ا�ستقبل �سموه �سعادة عبد الهادي بن 
الدكتور  يرافقه  ال�سعودية  العربية  للمملكة  العام  القن�سل  ال�سايف  حممد 

نايف الر�سيد نائب القن�سل العام اللذين ح�سرا لل�سام على �سموه. 
تطويرها  و�سبل  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  جم���االت  ا�ستعرا�ص  ال��ل��ق��اء  خ��ال  مت 
ب���ني االم�����ارات  ب��ال��ع��اق��ات االأخ���وي���ة وامل��ت��م��ي��زة  ���س��م��وه  م�ستقبا واأ����س���اد 

وال�سعودية.

�سباب �سرطة راأ�س اخليمة ينظم جل�سة 
حوارية بح�سور ممثلني للدوائر احلكومية

�سرطة ال�سارقة ووفد من ال�سفارة الفرن�سية يبحثان التعاون

افتتاح جامع الإمام ال�سافعي يف منطقة الب�ستان بعجمان بكلفة 3 ماليني درهم

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ن��ظ��م جم��ل�����ص ���س��ب��اب ���س��رط��ة راأ������ص اخل��ي��م��ة ال����ذي مت 
اط��اق��ه م���وؤخ���راً م��ن ق��ب��ل ق��ي��ادة ال�����س��رط��ة وي�����س��م 8 
العامة  بالقيادة  االإدارات واالأق�سام  اأع�ساء من خمتلف 
واجلهات  ال��دوائ��ر  ممثلي  بح�سور   ، ح��واري��ة  جل�سة   ،
املحلية واحلكومية باالإمارة ذات ال�سلة ، بهدف مناق�سة 
اخلطة الت�سغيلية وا�ستعرا�ص االأفكار واملبادرات وتذليل 
العقبات والوقوف على �سري العمل وتوجيه �سري االأداء 
ودورها  للحكومة  اال�سرتاتيجية  االأه���داف  يحقق  مبا 
االأمن  وتعزيز  االإج�����راءات  وتوحيد  االأدوار  تكامل  يف 

واالأمان واال�ستقرار يف كافة مدن ومناطق االإمارة.
   وتراأ�ص الوفد النقيب يا�سر عبداهلل الطنيجي رئي�ص 
جمل�ص �سباب �سرطة راأ�ص اخليمة يرافقه اأع�ساء فريق 
العمل ، حيث مت خال اجلل�سة ا�ستعرا�ص العديد من 

ال�سعي  حول  متحورت  التي  والرئي�سية  الهامة  املحاور 
نحو تطوير وحتديث االأفكار والربامج وتقدمي خدمات 
ذات كفاءة وجودة عالية للجمهور بجهود وتكاتف كافة 
التي  املتميزة  اخلدمة  وحتقيق  املجل�ص  على  القائمني 
 ، املتعاملني  ك��اف��ة  وي�سعد  ير�سي  مم��ا  بالعمل  ت��رق��ى 
ال��ت��ط��وي��ر وفق  امل�����س��ي بعملية  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى 
النوعية يف م�ستوى  القفزة  املدرو�سة لتحقيق  اخلطط 

االأداء والعمل .
   ودعا املجل�ص اإىل م�ساعفة اجلهد والتميز واالإخا�ص 
يف العمل وذلك �سعياً لتحقيق ر�سا وثقة اأفراد املجتمع 
التي �سي�سري  العمل واالإج��راءات  اآلية  ا�ستعرا�ص  ، ومت 
عرب  املو�سوعة  الت�سغيلية  اخلطة  وف��ق  اجلميع  عليها 
التعاون والتن�سيق بني احل�سور ، ومت مناق�سة العقبات 
واملعوقات واأبرز االحتياجات املطلوبة ل�سري العمل على 

النحو املطلوب .

•• ال�صارقة-وام:

اإدارة  م��دي��ر  ن�سار  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  العقيد  بحث 
معهد تدريب ال�سرطة بالقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة 
- خ��ال لقائه ام�ص يف مكتبه - ل��وران ك��وزاين امللحق 
والوفد  الفرن�سية  بال�سفارة  الداخلي  لاأمن  االإقليمي 
ال��ت��دري��ب��ي يف املجال  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  امل��راف��ق ل��ه �سبل 
االأمني وال�سرطي واالأكادميي واال�ستفادة من اخلربات 

والكفاءات مبا يتوافق مع اأهداف القيادة العامة.
واأع����رب العقيد اب���ن ن�����س��ار ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��ت��ع��اون بني 

االأج���ه���زة ال�����س��رط��ي��ة يف جم���ال ال��ت��دري��ب ل��رف��ع كفاءة 
وفعالية منت�سبي ال�سرطة مبا يخدم روؤية االإمارات باأن 
اأمنا و�سامة بحلول عام  العامل  اأف�سل دول  تكون من 
التدريبي  التعاون  اأوا�سر  لتقوية  وا�ستعداده   2021
بني القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة وال�سرطة الوطنية 

الفرن�سية.
من جانبه اأعرب لوران عن رغبته يف دعم م�سرية التعاون 
وتوطيد العاقات الثنائية يف خمتلف جماالت التدريب 
االإجراءات  �سرح مف�سل عن  تقدمي  االأمني من خال 

املتبعة يف جماالت التعاون التدريبي الدويل.

•• عجمان ـ الفجر 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  امل���دي���ر  ك�����س��ف 
ب��ن زايد  ال���رب يف دب���ي ع��ب��داهلل  دار 
م�ساء  ح�������س���وره  خ����ال  ال��ف��ا���س��ي 
جلامع  واف���ت���ت���اح���ه  االأول  اأم���������ص 
االإمام ال�سافعي يف منطقة الب�ستان 
بعجمان اإنه مت  افتتاح جامع االإمام 
م�سروع  اأول  يعد  وال���ذي  ال�سافعي 
زايد  الرب يف عام  دار  تنفذه جمعية 
مايني  بثاثة  تقدر  مالية  بكلفة 
م�سلي   1000 ل����  وي��ت�����س��ع  دره�����م 
ومزود بكافة االحتياجات من دورات 
اجلامع  الإم��ام  وبيت  متكاملة  مياه 
تت�سع  اخل���ارج  يف  وا�سعة  وم�ساحات 
للم�سلني عند الذروة وكذلك يخدم 
امل��ح��ي��ط��ة مبنطقة  االأح����ي����اء  ك���اف���ة 
للم�سلني  ق��ب��ل��ة  ل��ي��ك��ون  ال��ب�����س��ت��ان 
الأعمال  ي�����س��اف  ج���دي���دا  وج���ام���ع���ا 
التي  االإن�������س���ان���ي���ة  وال���ق���ي���م  اخل�����ري 

تتبناها جمعية دار الرب يف خمتلف 
م��ن��اط��ق ال���دول���ة. م���ن ج��ان��ب��ه ثمن 
مدير مكتب الهيئة العامة لل�سوؤون 
عجمان  يف  واالأوق������اف  االإ���س��ام��ي��ة 
عبيد الزعابي اجلهود الكبرية التي 
وبالتعاون  ال��رب  دار  جمعية  تبذلها 
على  ع��ج��م��ان  يف  الهيئة  مكتب  م��ع 
بناء امل�ساجد يف كافة املناطق لتلبي 
النمو  امل�����س��ت��م��ر يف  ال��ت��زاي��د  ب��ذل��ك 

ال�سكاين والعمل على اإراحة امل�سلني 
عند تاأدية عبادتهم من خال توفري 
اجهزة  وتخ�سي�ص  وا�سعة  م�ساحات 
تكييف حديثة تغطي اأرجاء اجلامع 
يدل  وه��ذا  املوا�سفات  اأرق���ى  �سمن 
عتادت  نبيلة  وق��ي��م  خ��ري  نهج  على 
مع  بالتن�سيق  اجلمعية  تبنيها  على 
اأه���ل اخل���ري  واالإح�����س��ان بن�سر قيم 
وتعاليم الدين االإ�سامي احلنيف.

 ق�ساء اأبوظبي  تطلق مركزا لالبتكار
•• اأبوظبي-وام:

افتتح امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة الق�ساء باأبوظبي ام�ص مركز 
واإطاق  اعتماد  االفتتاح  حفل  وت�سمن  اجلديد.  الدائرة  مبنى  يف  االبتكار 
مدار�ص  وط��اب  طالبات  البتكارات  ومعر�سا  ال��دائ��رة  يف  االبتكار  منهجية 
اأبوظبي امل�ساركني يف فعالية “ مبتكر” اإ�سافة اإىل االإعان عن اأ�سماء الفائزين 
بجائزة التميز الداخلي “ ابتكر وارتقي” وذلك يف اإطار م�ساركة الدائرة يف 
�سهر االإمارات لابتكار. واأو�سح �سعادة امل�ست�سار العربي اأن م�ساركة الدائرة 
يف �سهر االبتكار تاأتي يف اإطار اال�ستجابة لتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�ص الدائرة 
يف توفري بيئة عمل قائمة على ثقافة االبتكار، لت�سجيع العاملني لدى دائرة 
الق�ساء على �سياغة و�سائل وحلول ابداعية للتعامل مع التحديات اليومية 
التي تواجههم خال التطبيق العملي للخطط واال�سرتاتيجيات التي تبنتها 
اأولت  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  القيادة احلكيمة يف  اأن  واأك��د  الدائرة. 
تلك  الب�سرية  مل��واردن��ا  االأه��م  القومي  الناجت  كونه  لابتكار  كبريا  اهتماما 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأك��د �ساحب  التي  امل��وارد 
التي  احلقيقية  ال��روة  اأنها  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
علينا ا�ستخراجها بالرتبية والتعليم وا�ستثمارها يف بناء ح�سارتنا. من جهته 
اأو�سح عبد اهلل �سيف زهران مدير ادارة التخطيط اال�سرتاتيجي والتطوير 
البيئة  منظومة  من  ج��زء  تكون  بحيث  �سممت  االبتكار  قاعة  اأن  املوؤ�س�سي 
مناق�سات  لتنظيم  الفر�سة  تتيح  حيث  الق�ساء  دائ��رة  يف  لابتكار  املحفزة 
ي�سارك فيها كافة االأطراف املعنية ال�ستحداث وتطوير اأفكار وحلول مبتكرة 
وفق منهجية  وامل�ستقبلية  احلالية  التحديات  كافة  ودرا�سة  العمل  يف جمال 
وا�سحة وطرح احللول والتحليل و�سوال اإىل نتائج ت�ساهم يف تطوير منظومة 

العمل الق�سائي واملوؤ�س�سي يف الدائرة.

مالية عجمان تطلق ع�سف ذهني رقمي
•• عجمان ـ الفجر

اأطلق �سعادة مروان اأحمد اآل علي 
مدير عام دائرة املالية يف عجمان 
ع�سف ذهني رقمي الإعداد اخلطة 
 2021-2019 اال�سرتاتيجية 
اخلا�سة بالدائرة، وذلك يف اإطار 
ت�سريع وترية التحول الرقمي يف 
االإمارة ومتا�سياً مع روؤية عجمان 
مئوية  م���ع  وم���وائ���م���ة   ،2021

االمارات 2071.
ال�����س��ي��دة ع��ائ�����س��ة �سامل  واأك�������دت 
مكتب  م����دي����ر  امل�����ه�����ريي  ع���ب���ي���د 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��م��ي��ز حر�ص 
اأ�ساليب  ا�ستخدام  على  ال��دائ��رة 
اإجن����از م��ه��ام العمل  اب��ت��ك��اري��ة يف 
حيث  اخ���ت�������س���ا����س���ات���ه���ا،  وف�������ق 
الرقمي  ال��ذه��ن��ي  الع�سف  ي��اأت��ي 
 GOOGLE ب����ا�����س����ت����خ����دام 
االأفكار  Form من حيث جمع 
واملقرتحات  واملاحظات  واالآراء 
الرقمية  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ع��رب 
�����س����م����ل����ت ت�������وي�������رت، ف���ي�������س���ب���وك 

وان�ستغرام، باالإ�سافة اإىل الربيد 
االلكرتوين.

ال���دائ���رة  اأن  امل���ه���ريي  واأ����س���اف���ت 
تتطلع من خال الع�سف الذهني 
اأكرب  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  ال��رق��م��ي 
ع���دد م��ن امل�����س��ارك��ني ���س��واء كانوا 
من موظفيها اأو موظفي حكومة 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  اأو  ع��ج��م��ان 
اخل���ا����ص،  ال���ق���ط���اع  م���وظ���ف���ي  اأو 
اأمام  امل��ج��ال  فتح  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الرغبة يف  لديه  اآخ��ر  �سخ�ص  اأي 

الع�سف  �سي�ساهم  امل�ساركة، حيث 
الذهني الرقمي يف اإعداد اخلطة 
 2021-2019 اال�سرتاتيجية 
لدائرة املالية من حيث عنا�سرها 
روؤيتها  م��ت�����س��م��ن��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
املوؤ�س�سية  وق��ي��م��ه��ا  ور���س��ال��ت��ه��ا 
واأه������داف������ه������ا اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وامل�������س���ان���دة، واإي���ج���اد 
ف�����ر������ص ال���ت���ح�������س���ني وال����ب����ح����ث 
ع���ن االأف����ك����ار ال��ت��ط��وي��ري��ة وفق 

احتياجات املعنيني.
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•• دبي ـ الفجر 

والتميز  اجل��ودة  مفهوم  وتاأ�سيل  تعزيز  على  للجودة  دب��ي  جمموعة  حتر�ص 
املوؤ�س�سي يف جمتمع االأعمال، حيث تلعب املجموعة دوراً رئي�ساً يف اإر�ساء ثقافة 
عرب  االبتكار  على  حمفز  مناخ  خلق  بهدف  ال�ساملة  اجل��ودة  ومعايري  التميز 
املحلية  واجلوائز  املوؤمترات  وتنظيم  واالإقليمية  املحلية  ال�سراكات  من  جملة 
والدولية والندوات وامللتقيات واحللقات النقا�سية والربامج التدريبية املعتمدة 

من منظمات دولية.
دبي  اإدارة جمموعة  – رئي�ص جمل�ص  املهريي  بطي  فاطمة  التقت   )الفجر( 
ال��رائ��د على  املجموعة ودوره����ا  للتعرف على ج��ه��ود  ه��ذا احل���وار  ل��ل��ج��ودة يف 

امل�ستويني املحلي والدويل يف ن�سر ثقافة التميز املوؤ�س�سي.

 نود بداية اأن نتعرف على نبذة روؤية ور�سالة واأهداف املجموعة ؟
رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجهات   -
، نحو تطوير دبي لتكون  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل  الدولة رئي�ص جمل�ص 
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  من  الفخرية  الرعاية  وحتت  للتميز،  مركزاً 
مكتوم رئي�ص هيئة دبي للطريان املدين، رئي�ص موؤ�س�سة مطارات دبي، الرئي�ص 
االأعلى الرئي�ص التنفيذي لطريان االإمارات واملجموعة، اأن�سئت جمموعة دبي 
للجودة يف عام ١٩٩٤ من قبل دائرة التنمية االقت�سادية كمنظمة غري ربحية 
تهدف اإىل تطوير وتعزيز ممار�سات اجلودة ون�سر ثقافة التميز املوؤ�س�سي جلعل 

دولة االمارات وجهة للتميز واالإبداع مبجتمع االأعمال.
ومتا�سياً مع روؤية االإمارات 2021 يف حتفيز االبتكار، تندمج روؤية املجموعة 
متكني  اأج��ل  من  القيادة«،  نحو  »االبتكار  �سعار  يف  وا�سرتاتيجيتها  ور�سالتها 
املوؤ�س�سي  للتميز  امل��م��ار���س��ات  اأح����دث  وتطبيق  الع��ت��م��اد  وامل��ه��ن��ي��ني  امل��ن��ظ��م��ات 
واجلودة على م�ستوى االأعمال حملياً وعاملياً من خال عقد ال�سراكات املحلية 
املحلية  واجلوائز  امل��وؤمت��رات  وتنظيم  للتجمعات  من�سات  وتوفري  واالإقليمية 
واأي�ساً  املعرفة،  لتبادل  النقا�سية  واحللقات  وامللتقيات  وال��ن��دوات  وال��دول��ي��ة 
عقد الربامج التدريبية املعتمدة من منظمات دولية كاملوؤ�س�سة االأوربية الإدارة 
وال�سراكة  اجل���ودة  وت��ع��زي��ز مم��ار���س��ات  ب��ه��دف تطوير  العمل  وور����ص  اجل����ودة، 
واالإبداع والتميز املوؤ�س�سي لتح�سني م�ستوى وجودة اخلدمات ومتيز االأعمال 

يف الدولة واملنطقة. 

والراهنة  ال�سابقة  املجموعة  ومــبــادرات  م�ساريع  اأهـــم  هــي  مــا   
وامل�ستقبلية.. وما هى مبادرات املجموعة للتفاعل مع عام زايد؟ وما 

اأهم ال�سراكات املحلية واالقليمة والدولية للمجموعة؟
- منذ ٢٤عاماً وحتى االآن حتر�ص املجموعة على تعزيز وتاأ�سيل مفهوم اجلودة 
والتميز املوؤ�س�سي يف جمتمع االأعمال، حيث تلعب املجموعة دوراً رئي�ساً يف اإر�ساء 
ثقافة التميز ومعايري اجلودة ال�ساملة بهدف خلق مناخ حتفيزي على االبتكار، 
ال��رواد يف عامل اجلودة بتنظيمنا �سل�سلة من اجلوائز  فنحن نفخر كوننا من 
وجائزة  عربية،  اأفكار  وجائزة  االإم���ارات،  اأفكار  جائزة  مثل  الفريدة  النوعية 
االإمارات لل�سيدات، واأخرياً ولي�ص اآخراً »جائزة االإمارات لاإبتكار« والتي تتناغم 
مع املبادرات وامل�ساريع التي تطلقها الدولة يف اإطار روؤية االإمارات ٢٠٢١، حيث 
اأطلقنا الدورة االأوىل جلائزة االإمارات لاإبتكار حتت رعاية �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن �سعيد اآل مكتوم، وتهدف اجلائزة اىل تر�سيخ ممار�سات وثقافة االبتكار يف 
القطاع اخلا�ص وخلق قيمة م�ستدامة لفئات املتعاملني، ورفع م�ستوى االبتكار 
ابتكار  يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص من خال و�سع �سوابط واإط��ار ومعايري 
عاملية امل�ستوى، للو�سول اإىل �سركات ذات قدرات تناف�سية عالية، وجعل االبتكار 
�سمة مميزة للقطاع اخلا�ص يف كافة اأن�سطة واأعمال وخدمات القطاع يف �سوق 

العمل بالدولة وخارجها.
ويف هذا ال�سياق كان عام ٢٠١٧ عاماً متميزاً وحافًا باالإجنازات ... وكان من 
بينها اختتام املجموعة فعاليات الدورة ال�١٢ من املوؤمتر الدويل وجائزة االأفكار 
 11 اآل مكتوم  بن مكتوم  بن ح�سر  �سعيد  ال�سيخ  والتي كرم خالها  العربية، 
ف��ائ��زاً، وق��د منح موؤمتر »االأف��ك��ار العربية« ك��ًا من جمارك دب��ي وبلدية دبي 

فر�سة ذهبية للمناف�سة عاملياً �سمن »اجلائزة العاملية لاأفكار ٢٠١٨. 
ال�ساد�سة ملوؤمتر  ال��دورة  القا�سمي  املهند�ص �سامل بن �سلطان  ال�سيخ  كما د�سن 
 10 تكرمي  املجموعة، حيث مت  التي نظمتها   ٢٠١٧ االإم���ارات  اأفكار   « وجائزة 
موؤ�س�سات حكومية، وقد اأ�سهم هذا املوؤمتر يف اإظهار اأهمية االبتكار االإماراتي 

ودوره كحجر اأ�سا�ص يف حتقيق اال�ستدامة لدولة االإمارات. 
ونظمت املجموعة الفرعية للتح�سني امل�ستمر يف جمموعة دبي للجودة الدورة 
امل�سابقة  يف  ف��از  وق��د   ،٢٠١٧ امل�ستمر  للتطوير  العاملي  »امل��وؤمت��ر  م��ن  التا�سعة 
اخلا�سة بهذه اجلائزة ١٤ كياناً من اأ�سل ١٠٠ موؤ�س�سة حكومية وخا�سة اكت�سبت 
وفئة  كايزن،  فئة  امل�ساركة:  فئات  �سملت  حيث  العملية،  اخل��ربات  من  الكثري 
املوؤ�س�سات،  املمار�سات يف  اأف�سل  اإدارة  االبتكار، وفئة لني �سيك�ص �سيجما، وفئة 

وفئة ال�سعادة. 
كما نظمت املجموعة الفرعية الإدارة التغيري مبجموعة دبي للجودة »املوؤمتر 
التغيري  اإدارة  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك   ،٢٠١٧ التغيري  الإدارة  ال�����س��اد���ص 

للمهنيني يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
باالإ�سافة اىل الدورة ال�١٤ جلائزة االإمارات لل�سيدات والتي تهدف اإىل ت�سليط 
ال�سوء على االأدوار القيادية التي لعبتها املراأة وتكرمي ال�سيدات البارزات اللواتي 
برعن يف اأعمالهن وتفوقن يف جمالهن لتعزيز اأعمال هوؤالء ال�سيدات وتقدير 
دور املراأة الفعال وم�ساهمتها يف جمتمع دولة االمارات ومنوه امل�ستقبلي، واإلهام 
االأجيال القادمة من الفتيات لتحقيق طموحاتهم وم�ساعدتهن يف الك�سف عن 

الطاقات الكامنة لديهن ومتكينهن.
وباالإ�سافة ملا �سبق فقد ا�ست�سافت جمموعة دبي للجودة عدداً من الفعاليات 

امل�سرتكة خال عام ٢٠١٧ منها: 
 الدورة ال� 27 من »موؤمتر دبي العاملي« وجوائز الطاوو�ص الذهبي حتت �سعار 

»قيادة التميز يف االأداء من خال االبتكار والريادة«،  
اإدارة  ملعيار  العاملية  املن�سة  م��ع  بالتعاون  للجودة  دب��ي  جمموعة  نظمت  كما 
املخاطر  ال��دويل الإدارة  املوؤمتر  ال�ساد�سة من  ال��دورة   31000 اآي��زو  املخاطر 

اآيزو 31000 والتي �سمت 200 خبري دويل وحملي.
اإطاق  املوؤ�س�سة االأوروبية الإدارة اجلودة يف  كما تفخر املجموعة بتعاونها مع 
نادي مقيمي املوؤ�س�سة االأوروبية الإدارة اجلودة يف منطقة ال�سرق االأو�سط، وذلك 

للتعريف باآخر امل�ستجدات يف جمال اإدارة اجلودة واأف�سل ممار�سات التميز. 
ومب��ن��ا���س��ب��ة »ع���ام اخل����ري«، وق��ع��ت امل��ج��م��وع��ة ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��راك��ات املحلية 

واالقليمة والدولية:
حيث وقعت كٌل من جمموعة دبي للجودة واقت�سادية دبي اتفاقية �سراكة لدعم 
دبي  وقعت  كما  املجتمع،  ل�سالح  اخلريية  االأن�سطة  يف  امل�سرتكة  اإ�سهاماتهم 
مبوجبها  الطرفان  يتبادل  للجودة  دبي  جمموعة  مع  تفاهم  مذكرة  اجلنوب 
اخلربات من اأجل تبني معايري اجلودة والتميز، كما وقع برنامج دبي لاأداء 
احلكومي املتميز مذكرة تفاهم مع جمموعة دبي للجودة خال منتدى دبي 

الأف�سل املمار�سات احلكومية. 
وخال العام املن�سرم، نظمت جمموعة دبي للجودة عدداً من برامج التدريب 
وفعاليات  العمل  ور���ص  اإىل  اإ�سافة  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  املعتمدة 
والتميز يف جمال  وذل��ك الإر�ساء معايري اجل��ودة  وال��ن��دوات،  املجانية  االأعمال 

االأعمال يف املنطقة. 
املوؤ�س�سة  م��ن  املعتمد  التميز  ت��دري��ب  برنامج  تنظيم  ج��رى  االإط���ار  ه��ذا  ويف 
االإمنائي،  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��رن��ام��ج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل����ودة  الإدارة  االأوروب����ي����ة 
العراقي،  ال��وزراء  جمل�ص  لرئا�سة  العامة  االأمانة  من  مندوباً   ١٦ وا�ست�سافة 
وجرى تدريبهم وتاأهيلهم من خال برنامج خم�س�ص لهم حيث مت اعتمادهم 

االبتكار.
واأ�سافت: من املتوقع اأن تعود اجلائزة ب�سكل اإيجابي وفعال على بيئات العمل 
وممار�سات  ومفاهيم  ثقافة  وتر�سيخ  ن�سر  خ��ال  م��ن  امل�ساركة  ال�سركات  يف 

االبتكار.  

ماهى اأدوات تقييم ممار�سات اجلودة يف قطاع االأعمال بالدولة على 
امل�ستوى االإقليمي والعاملي؟

- مفهوم التميز وتطبيق ممار�سات اجلودة بالدولة اأ�سبح نهجاً ومثااًل يحتذى 
على  للجودة  دبي  جمموعة  تعمل  املنطلق  هذا  ومن  العامل،  م�ستوى  على  به 
اإم��ارات الدولة، والتي تتجلى يف خمتلف  ن�سر مفاهيم اجل��ودة والتميز داخل 
حملية  من�سات  توفري  على  �سنوياً  املجموعة  وحتر�ص  احليوية،  القطاعات 
للفائزين  الفر�سة  واإتاحة  املمار�سات،  اأف�سل  وط��رح  اخل��ربات  لتبادل  ودولية 
بجوائز املجموعة لعر�ص اأف�سل جتاربهم، وت�سجيع ال�سركات املر�سحة خلو�ص 
�سباق التميز واالرتقاء باأدائهم، بهدف تقييم ممار�سات اجلودة لدى موؤ�س�سات 
ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات  امل��ج��م��وع��ة  ك��م��ا تنظم  ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص، 
يف  الب�سرية  وامل���وارد  واجل���ودة  اخل��دم��ة  وتطوير  بن�سر  ٌتعنى  التي  وامل��ب��ادرات 
خمتلف جماالت االأعمال لتعميم ثقافة التميز املوؤ�س�سي واجلودة يف القطاعني 

احلكومي واخلا�ص.
التميز  تنظيم جوائز  الدولة من حيث  عناية مبوؤ�س�سات  املجموعة  تويل  كما 
واجل����ودة وال��ت��ي تعد م��ن اأه���م ط��رق تقييم مم��ار���س��ات اجل���ودة ل��دى القطاع 
وممار�سات  معايري  تطبيق  على  العاملني  تدريب  بهدف  واخلا�ص  احلكومي 
اجلودة العاملية وتدريب م�سوؤويل التقييم على نظام املوؤ�س�سة االأوروبية الإدارة 
يت�سل  فيما  املوؤ�س�سات،  اأداء  وحتديد  قيا�ص  خاله  من  يتم  وال��ذي  اجل���ودة، 

بجودة اخلدمات وامل�ساهمة يف تعزيز املناف�سة املحلية والدولية.
االإم���ارات خال عام  دول��ة  تناف�سية  اأداء  تتويج  يتثمل يف  ذلك  والربهان على 
٢٠١٧ بالعديد من االإجنازات، اأهمها تبوء الدولة املركز االأول عاملياً يف اأكر من 
٥٠ حموراً وموؤ�سر تناف�سي عاملي كما جاء يف تقرير التناف�سية العاملي ٢٠١٧-

٢٠١٨ ال�سادر عن املنتدى االقت�سادي العاملي لعام ٢٠١٧، وتفوقت الدولة على 
اقت�سادات متقدمة مثل فرن�سا وبلجيكا واأ�سرتاليا وكوريا اجلنوبية وال�سني 
يف تقرير التناف�سية العاملية ٢٠١٧-٢٠١٨، حيث اأ�سار املنتدى االقت�سادي العاملي 
)دافو�ص( يف تقريره لهذا العام اإىل ت�سدر دولة االإم��ارات املركز االأول عربياً 
وال� ١٧ عاملياً يف اآخر اإ�سدار لتقرير التناف�سية العاملية ٢٠١٧-٢٠١٨، كما �سنف 
لل�سنة اخلام�سة  العامل  تناف�سياً يف  اقت�ساداً  اأف�سل ٢٠  الدولة �سمن  التقرير 
اأهم االقت�سادات  االإم��ارات على ت�سنيفها �سمن  التوايل. وحافظت دولة  على 
العاملية واملبنية على االبتكار لل�سنة احلادية ع�سرة، والتزال دولة االإمارات تثبت 
التنمية  يف  اال�ستثمار  على  املبني  االإم��ارات��ي  التنموي  النموذج  فعالية  للعامل 
ممار�سات  وتطبيق  امل�ستمر  والتحديث  والتطوير  االإب���داع  وحتفيز  الب�سرية 

اجلودة العاملية طبقاً لنظام املوؤ�س�سة االأوروبية الإدارة اجلودة. 

يف  اخلا�س  االأعمال  قطاع  حتفيز  يف  للجودة  دبي  جمموعة  ت�ساهم  كيف   
الدولة على تبني اأف�سل املمار�سات والتم�سك بتطبيق معايري اجلودة ؟

- توا�سل حكومة االإمارات حتفيز قطاع االأعمال اخلا�ص على االلتزام بتطبيق 
باجلودة  خا�سة  من�سات  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  والتميز  اجل���ودة  معايري  اأف�سل 
االهتمام  على  اخلا�ص  القطاع  ويحّفز  ُيلهم  ال��ذي  االأم��ر  املوؤ�س�سي،  والتميز 
جوائز  يف  االإيجابية  وامل�ساركة  التفاعل  طريق  عن  اجل��ودة  معايري  بتطبيق 
اأ�سا�سياً  �ساحاً  بات  والتميز، فتطبيق معايري اجلودة  باجلودة  املعنية  الدولة 
لها  ملا  والعاملية،  املحلية  املناف�سة  وجه  يف  اخلا�ص  القطاع  �سركات  ت�ستخدمه 
الكفاءة  ال�سركات ومبيعاتها، وتعزيز  اأداء  تاأثري فعال يف حت�سني م�ستوى  من 

االإنتاجية باالإ�سافة اإىل دورها احليوي يف تعزيز ر�سا العماء وامل�ستهلكني.
املوؤ�س�سي  التميز  ثقافة  اإر���س��اء  يف  رئي�سا  دورا  للجودة  دب��ي  جمموعة  وتلعب 
وتاأ�سيل مفهوم اجلودة ال�ساملة وحتفيز قطاع االأعمال اخلا�ص على تطبيق 
اأف�سل ممار�سات ومعايري اجلودة، من خال اإقامة الربامج التدريبية املعتمدة 
على  وامل�سوؤولني  القادة  تدريب  بهدف  اجل��ودة  الإدارة  االأوروب��ي��ة  املوؤ�س�سة  من 
حت�سني  ف��رق  وت�سكيل  تطبيقها،  واأ�ساليب  ال�ساملة،  اجل���ودة  اإدارة  مفاهيم 
اجلودة، كذلك عقد احللقات النقا�سية وامللتقيات وتنظيم املوؤمترات واجلوائز 
توفري  بجانب  االب��ت��ك��ار،  على  حتفيزي  م��ن��اخ  خلق  ب��ه��دف  وال��دول��ي��ة  املحلية 
االأداء  م�ستوى  رف��ع  اإىل  تهدف  واالبتكار  ب��اجل��ودة  خا�سة  وم��ب��ادرات  من�سات 
احتمال  اأي  هناك  تكون  ال  بحيث  متاماً  ال�سلبيات  لتفادي  املنظمات  يف  العام 
املقدمة  اخلدمات  نوعية  حت�سني  بهدف  االأع��م��ال،  تنفيذ  عند  اخلطاأ  لوقوع 
التي  للمنظمات  التناف�سي  املركز  تعزيز  يف  ذلك  ي�ساهم  مما  املنتجة،  وال�سلع 
تطبق مفهوم اجلودة ال�ساملة، ورفع كفاءة عملية اتخاذ القرارات، من خال 

االهتمام بنوعية وكمية املعلومات.
كما تنظم املجموعة ور�ص عمل وندوات عن التخطيط اال�سرتاتيجي للجودة، 
اتخاذ  م��ن  االأف�����راد  ومت��ك��ني  ال��ع��ام��ل��ني  وك��ي��ف��ي��ة حتفيز  امل�ستمر  وال��ت��ح�����س��ني 
القرارات، وا�ستناد القرارات اإىل حقائق ونتائج حمددة، واأهمية التزام االإدارة 
ثقافة  �سيادة  ب��ه��دف  االأف����راد،  وان��ت��م��اء  والء  وزي���ادة  ال�ساملة  ب��اجل��ودة  العليا 
التعاون والعمل اجلماعي بروح الفريق الواحد، واعتماد اأ�ساليب متنوعة من 

و�سائل التحفيز. 
واأ�سافت املهريي: نحن نفخر كوننا من الرواد يف عامل اجلودة بتنظيمنا �سل�سلة 
من اجلوائز املحلية والدولية التي ت�سعي نحو تر�سيخ مفاهيم اجلودة ال�ساملة 
وت��ع��د ه��ذه اجل��وائ��ز ف��ري��دة م��ن نوعها مثل ج��ائ��زة اأف��ك��ار االإم�����ارات، وجائزة 
اأفكار عربية، وجائزة االإم��ارات لل�سيدات، واأخ��رياً »جائزة االإم��ارات لاإبتكار«، 
ومن خال جوائز اجلودة والتميز التي تنظمها املجموعة وموؤ�س�سات الدولة 

املمار�سات  »اأف�سل  برنامج  املجموعة  نظمت  كما  دول��ي��اً،  معتمدين  كمقيمني 
واملقارنات املعيارية« وذلك بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة املعرفة 
مع  التميز  نحو  ورحلتهم  ممار�ساتهم  اأف�����س��ل  مل�ساركة  الب�سرية،  والتنمية 
ممثلي االأمانة العامة لرئا�سة جمل�ص الوزراء العراقي وبرنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي. 
ل��ل��ج��ودة، فمن خ��ال روؤيتنا  دب��ي  ح��اف��ًا ملجموعة  ك��ان ع��ام ٢٠١٧ ع��ام��اً  لقد 
وا�سرتاتيجيتنا املتجددة ودعم حتالفاتنا اال�سرتاتيجية، نتطلع لتزويد كافة 
عام   �  ٢٠١٨ عام  خال  متميزة  بخدمات  بنا  ترتبط  التي  واجلهات  املوؤ�س�سات 

زايد. 

ماهي مبادرات وبرامج املجموعة خالل �سهر االإمارات لالبتكار .. وماهية 
جائزة االمارات لالبتكار التي تنفذها املجموعة للقطاع اخلا�س؟

- بف�سل توجهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
اأطلقت املجموعة احتفاال  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل،  الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  لاإبتكار« حتت  االإم��ارات  »جائزة  االبتكار  ب�سهر  وم�ساركة 
اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، لرت�سيخ ثقافة االبتكار يف �سركات القطاع اخلا�ص، 
وت�ستمد جائزة االإمارات لابتكار اأهميتها كونها اأول مبادرة ت�ستهدف منظمات 
القطاع اخلا�ص العاملة يف ١٥ قطاعاً بالدولة يف خمتلف املجاالت مثل الرعاية 
ال�سحية، والتعليم والتاأهيل، والتكنولوجيا واالت�ساالت، والنقل واملوا�سات، 
اال�ستهاكية،  واخلدمات  وال�سلع  االجتماعية،  والتنمية  والت�سويق،  واالإع��ام 
ورواد  وال��ف��ن��ون،  والثقافة  وال���رتاث  الرقمي،  واالقت�ساد  املالية،  واخل��دم��ات 
االأعمال، ويف القطاع الريا�سي، وقطاع التطوير العقاري، والقطاع ال�سناعي، 

والقطاع ال�سياحي واملنظمات الغري حكومية والغري ربحية. 
جمموعة  اإىل  جديدة  نوعية  اإ�سافة  تعد  التي  اجلائزة  ه��ذه  باإطاق  ونفخر 
اجلوائز التي تتبناها جمموعة دبي للجودة حيث تتناغم اجلائزة مع املبادرات 
وامل�ساريع التي تطلقها الدولة يف اإطار روؤية االإمارات 2021 وا�سرتاتيجيتها 
الوطنية لابتكار بهدف تعزيز التوجه االبتكاري الذي يعترب قاطرة اأ�سا�سية 

لقيادة التنمية امل�ستدامة وال�ساملة يف الدولة.
قيمة  وخلق  واجل���ودة  االبتكار  وثقافة  ممار�سات  تعزيز  اىل  اجل��ائ��زة  وتهدف 
من  اخلا�ص  القطاع  يف  االبتكار  م�ستوى  ورف��ع  املتعاملني،  لفئات  م�ستدامة 
اإىل  للو�سول  امل�ستوى،  عاملية  ابتكار  ومعايري  واإط���ار  �سوابط  و���س��ع  خ��ال 
�سركات ذات قدرات تناف�سية عالية، وجعل االبتكار �سمة مميزة للقطاع اخلا�ص 

يف كافة اأن�سطة واأعمال وخدمات القطاع يف �سوق العمل.
اإط��اق اجلائزة قائًا«  اآل مكتوم عند  �سعيد  اأحمد بن  ال�سيخ  �سمو  وقد عرب 
نحن نعي�ص يف عامل ديناميكي مليء باالأحداث املتغرية كل دقيقة مع مناف�سة 
وُملحاً  ���س��رط��اً ج��وه��ري��اً  ب��ات  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص  ف���اأن االب��ت��ك��ار يف  عاملية وعلية 
ارتفاع  ظ��ل  يف  ومنتجاتها  بخدماتها  واالرت��ق��اء  ال�سركات  اأع��م��ال  ال�ستدامة 
توقعات املتعاملني وظهور حتوالت جديدة يف هيكليات ال�سوق، مع ما ي�ساحبه 
من ت�سارع يف التطورات التكنولوجية وثورة و�سائل التوا�سل االجتماعي، مما 
ترتب عليه ازدياد الفت يف املناف�سة فيما بني القطاعات االقت�سادية املختلفة«.

املهريي  ال�سيدة فاطمة  اأك��دت  باجلائزة  التقييم اخلا�سة  اأه��م معايري  وح��ول 
اإمكاناتها وخرباتها  اأن جمموعة دبي للجودة حتر�ص دائماً على توفري كافة 
ل�سمان �سفافية وحيادية التقييم وجودة عملية التقييم واالعتماد على طرق 
على  ا�ستناداً  للجائزة  والفرعية  الرئي�سية  املعايري  وتطوير  املعتمدة  التقييم 
ور�ص  املجموعة  نظمت  حيث  االبتكار،  يف  العاملية  واملمار�سات  املفاهيم  اح��دث 
اأكر من ١١٨ ُمَقيما من ١٦ جن�سية  عمل مت�سمنة برناجما تدريبيا لتاأهيل 
من  فائقة  بعناية  اختيارهم  ومت  االإم���ارات،  اأنحاء  كافة  من  ح�سروا  خمتلفة 
تخ�س�سات خمتلفة وعلى اأعلى م�ستوى من الكفاءة واخلربة املهنية يف جمال 
التقييم ب�سكل عام وامل�ساركة يف جوائز الدولة الكربى ب�سكل خا�ص، ومت تدريب 

املقيمني وتاأهيلهم على نظام التقييم املعتمد يف اجلائزة.
�سيتم  حيث  للتقييم  م�ستويات  ثاثة  اىل  باجلائزة  التقييم  معايري  وتنق�سم 
مبا  املتناف�سة  ال�سركات  ل��دى  لابتكار  التحتية  البنية  تقييم  يف  اأواًل  البدء 
يت�سمن املواقع واالأدوات واجلوانب التكنولوجية وامليزانية املخ�س�سة لابتكار، 
واأما امل�ستوى الثاين فيغطي ممكنات االبتكار لدى املتناف�سني وت�سمل االبتكار 
و�سناع  االب��ت��ك��ار  وا�سرتاتيجية  االب��ت��ك��ار  وحمفظة  االب��ت��ك��ار  وعملية  املفتوح 
االبتكار، واأما امل�ستوى الثالث فيقف على نتائج االبتكار املتحققة وت�سمل نتائج 

املتعاملني ونتائج منو االأعمال اإىل جانب نتائج اال�ستدامة واملجتمع.
القطاع  موؤ�س�سات  ك��ربى  من  باجلائزة  امل�ساركة  طلبات  يف  تزايد  هناك  وك��ان 
اخلا�ص بالدولة ومن خمتلف القطاعات مثل البنوك وامل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات 
العاملة يف قطاع االت�ساالت، مما يدل ذلك على اهتمام املدراء و�سناع القرار 
يف �سركات القطاع اخلا�ص باأهمية اجلائزة ومدى تاأثريها االإيجابي على اداء 

�سركاتهم.
اأن ج��ائ��زة االإم���ارات  اأه���داف اجل��ائ��زة م��وؤك��دة  امل��ه��ريي  وع���دد ال�سيدة فاطمة 

لاإبتكار من املناف�سات االبتكارية النوعية التي تهدف اىل:
االإمارات العربية املتحدة. بدولة  الوطنية  االإبتكار  ا�سرتاتيجية  • دعم 
القطاع اخلا�ص يف الدولة. موؤ�س�سات  جميع  يف  االإبتكار  ثقافة  • تعزيز 

اخلدمات  تطوير  يف  اال�ستثمار  على  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  ���س��رك��ات  ت�سجيع   •
واملنتجات االبتكارية.

بناء على اإطار ومعايري اجلائزة. االإبتكار  ممار�سات  • تر�سيخ 
بهدف خلق قيمة م�ستدامة ملختلف �سرائح  املوؤ�س�سي  االإبتكار  قدرات  • تعزيز 

املتعاملني واملعنيني.
ومكافاأة ال�سركات الرائدة يف جمال االبتكار. • تكرمي 

جمال  يف  املوؤهلني  واملقيمني  واملهنيني  االبتكار  رواد  من  قوية  �سبكة  بناء   •

الحظنا قائمة طويلة من ال�سركات امل�ساركة يف خمتلف املحافل لقيا�ص االأعمال 
من  الكثري  حر�ست  حيث  الهيئات،  خمتلف  من  اجل��ودة  اعتماد  يف  وال�سروع 
اأو نوع اأعمالها على امل�ساركة يف  ال�سركات واملوؤ�س�سات بغ�ص النظر عن طبيعة 
العديد من جوائز اجلودة فعلى �سبيل املثال ولي�ص احل�سر: جائزة دبي للجودة، 
جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لاأعمال، وجائزة االإمارات لاإبتكار وغريها، 

مما يعد موؤ�سر هام على اهتمام �سركات القطاع اخلا�ص مبعايري اجلودة.
ومن هذا املنطلق تنا�سد جمموعة دبي للجودة باأهمية و�سرورة حتفيز القطاع 
اخلا�ص على االلتزام بتطبيق اأف�سل معايري اجلودة والتميز، واإتاحة الفر�سة 
الرامية اىل  االبتكار واجل��ودة،  للم�ساركة يف جوائز  القطاع اخلا�ص  ملوؤ�س�سات 
موؤ�س�سات  ت�سبح  ك��ي  واالأداء،  اخل��دم��ات  وتطوير  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  تطبيق 

القطاع اخلا�ص يف دولة االإمارات العربية املتحدة منوذجاً يحتذى به.

قيا�س  ميكن  وكيف   .. اجلودة  ممار�سات  باأف�سل  االلتزام  اأهمية  ما   
تاأثري اجلودة على االأداء واالأرباح؟

- اإن تطبيق اأف�سل املمار�سات ومعايري اجلودة ال�ساملة وقيا�سها طبقاً لنظام 
اتباع  واخل��ا���ص  احلكومي  للقطاع  ي�سمن  اجل��ودة  الإدارة  االأوروب��ي��ة  املوؤ�س�سة 
االرتقاء  اإىل  ت��رم��ي  ودق��ي��ق،  �سليم  ب�سكل  االأه����داف  وا���س��ح��ة  ا�سرتاتيجيات 
العماء  ور���س��ا  م��ن ثقة  ي��ع��زز  ال��ع��م��اء مم��ا  االأداء وج���ودة خ��دم��ة  مب�ستوى 

مبنتجات وخدمات عالية اجلودة.
على  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اجل��ودة  ومعايري  املمار�سات  اأف�سل  اعتماد  وي�ساعد 
يف  ت�سهم  كما  االأع��م��ال  منظومة  �سمن  اإحل��اح��اً  االأك���ر  التحديات  مواجهة 
�سمان ا�ستمرارية وكفاءة هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات، وبالتايل تعزيز االإنتاجية 
ال�ساملة حت�سد  اجل��ودة  تطبيق ممار�سات  وعند  اأ�سواق جديدة،  يف  والدخول 

املنظمات على العديد من الفوائد التي ت�سعى املجموعة اىل تر�سيخها ومنها:
. للمنظمة  التناف�سي  املركز  على  • احلفاظ 

ملواجهة التغريات املتاحقة يف ال�سوق املحلي والدويل. احلركة  •  مرونة 
اخلدمات وال�سلع املنتجة.  نوعية  • حت�سن 

العمل .  واأ�ساليب  اإجراءات  وتطوير  حت�سني  على  • العمل 
. واال�ستمرار  البقاء  على  املنظمات  قدرة  • زيادة 

اأجل  من  االإبتكار  على  العاملني  ت�سجع  املنظمة  داخ��ل  بيئية  ظ��روف  خلق   •
حت�سني اجلودة.

لدى  ���س��ورت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  منتجاتها  ت�����س��وي��ق  يف  امل��ن��ظ��م��ة  ق��اب��ل��ي��ة  حت�سني   •
عمائها

يتيح  اجل��ودة  بالدولة يف من�سات  االأع��م��ال  اأن م�ساركة قطاع  املهريي  واأك��دت 
املحلية  التحديات  ومواجهة  االأع��م��ال  يف  التميز  كيفية  لتعلم  فريدة  فر�سة 
واالإقليمية وم�ساعدة املوؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص للنجاح اقت�ساديا 
وبطريقة م�ستدامة، مع اال�ستفادة من الو�سع احلايل وامل�سي قدما باإيجابية 

اإىل م�ستقبل اأكر اإ�سراقا.
اأن تطبيق مثل هذه  ال�سركات  اأن تظن بع�ص  اأنه من اخلطاأ  املهريي  ونوهت 
املعايري واملمار�سات يعد عبئاً مادياً، بل من املوؤّكد اأن ذلك يزيد من كفاءة مناذج 
االأعمال وي�سمن لها منواً ثابتاً والعمل يف بيئة تناف�سية �سليمة حتقق املرابح 

والنجاح على املدى املتو�سط والبعيد.
ويعد موؤ�سر ر�سا املتعاملني من اأهم معايري قيا�ص االأداء يف ال�سركات واملوؤ�س�سات 
احلكومية واإظهار مدى تاأثري اجلودة على االأداء اإيجابياً مما ينتج عنة زيادة 
االأرباح. كما اأن و�سع موؤ�سرات رئي�سية لاأداء خا�سة بكل موظف واإدارة ي�ساعد 
على قيا�ص النتائج، واإعطاء موؤ�سرات وا�سحة ت�ساعد على تغيري ا�سرتاتيجيات 

العمل والتاأقلم على اأي تغريات تطراأ على بيئة العمل. 

 ما هي اأبرز امل�ستجدات التي ي�سهدها عامل اجلودة وكيف ميكن مواكبتها ؟
ت�سهد دول املنطقة ب�سكل عام تزايداً يف الرتكيز على مفاهيم اجلودة، لوجود 
ا�ستخدام  اإىل  ال�����س��رك��ات  ت��وج��ه  امل��ج��ال، يف ظ��ل تنامي  ف��ر���ص واع���دة يف ه��ذا 
التي  للقطاعات  التنظيمية  وال�سروط  املتطلبات  لتلبية  اجل���ودة،  ممار�سات 
ال�ساملة  اإدارة اجل��ودة  ي�سهدها عامل اجل��ودة  التي  التوجهات  بها، ومن  تعمل 
على  قائم  �سامل،  اإداري  نظام  اأو  نهج  �سكل  تاأخذ  حديثة  اإداري���ة  فل�سفة  وه��ي 
هذه  ت�سمل  بحيث  املنظمة  داخ���ل  ج��ذري��ة  اإيجابية  ت��غ��ي��ريات  اإح����داث  اأ���س��ا���ص 
االإدارية،  املفاهيم  التنظيمية،  املعتقدات  القيم،  ال�سلوك،  الفكر،  التغيريات 
اأج��ل حت�سني  اإج��راءات العمل واالأداء، وذل��ك من  منط القيادة االإداري���ة، نظم 
وتطوير كل مكونات املنظمة للو�سول اإىل اأعلى جودة يف خمرجاتها من �سلع 
وخدمات وباأقل تكلفة، بهدف حتقيق اأعلى درجة من الر�سا لدى امل�ستهلكني 
عن طريق اإ�سباع حاجاتهم ورغباتهم وفق توقعاتهم. ومن خال متابعة تطور 
مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة جند اأنها مل تعد تقت�سر على اأ�سا�ص جودة املنتج 
اأو اخلدمة املقدمة اإمنا تو�سع مفهومها لي�سمل كل العمليات واالأن�سطة داخل 
املنظمة، وهذا ما ي�ساهم بتحقيق م�ستوى عايل من اجلودة الأداء املنظمة ككل. 
فاالإدارة اال�سرتاتيجية للجودة هي عملية تكامل بني اأ�سول فن االإدارة وبني 
ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ  لتطوير  وتقنيات  ومداخل  واأن�سطة  ومنهجيات  مبادئ 
اأعمال ناجحة لل�سركة. وعلى ال�سركات واملوؤ�س�سات مواكبة كافة امل�ستجدات يف 
والعاملني مما  االإدارة  وتظافر جهود كل من  تعاون  اجل��ودة من خال  عامل 
يحقق اأهداف املنظمة بكفاءة عالية، والتعامل املبا�سر مع العماء عن طريق 
لتعزيز  لهم،  توفريها  على  للعمل  ورغباتهم  حلاجاتهم  امليدانية  ال��درا���س��ة 
تزداد  ال�ساملة  اجل��ودة  ممار�سات  تطبق  التي  فاملنظمات  التناف�سية.  قدراتهم 
على  قدرتها  وت��زداد  معها،  والتكييف  البيئية  للتغريات  اال�ستجابة  قدرتها يف 
ا�ستثمار الفر�ص وجتنب املخاطر، مما ي�ساعدها على البقاء واال�ستمرار والنمو 

امل�ستدام يف ال�سوق املحلي والدويل. 

فاطمة بطي املهريي رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة دبي للجودة لـ )الفجر(:

املجموعة تهدف اإىل تطوير وتعزيز ممار�سات اجلودة ون�سر ثقافة التميز املوؤ�س�سي
نظمنا عددًا من برامج التدريب املعتمدة وور�س العمل وفعاليات االأعمال املجانية والندوات 

اأطلقنا »جائزة االإمارات لالإبتكار« لرت�سيخ ثقافة االبتكار يف �سركات القطاع اخلا�س
ننا�سد باأهمية حتفيز القطاع اخلا�س على االلتزام بتطبيق اأف�سل معايري اجلودة والتميز

يتوجب على ال�سركات واملوؤ�س�سات مواكبة كافة امل�ستجدات يف عامل اجلودة 

حياة  يف  الرئي�سة  االأهـــداف  من  ـــازات  االإجن تعد 
اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  املهريي  فاطمة بطي 
دبي للجودة، بدء من التفوق الدرا�سي حيث ح�سلت 
على العديد من ال�سهادات والدرجات العلمية، فهي 
قيادية من الطراز االأول تتمتع بذكاء فطري وروح 
التحدي وال تعرف كلمة امل�ستحيل، حققت جناحات 
املهام  نتيجة  عالية  قيمة  ذات  م�سهودة  واإجنــازات 
الطموحة التي اأ�سندت اإليها عرب م�سارها الوظيفي 

ذي  عالية  خربات  امتالكها  مع  بالتحديات  الرثي 
القطاع  يف  العمل  خالل  من  مميزة  مهنية  حرفية 
احلكومي املحلي واالحتادي بجانب القطاع اخلا�س 
اال�سرتاتيجي  التخطيط  جمــال  يف  والتخ�س�س 
والتميز املوؤ�س�سي.   لديها قدرات م�سهودة يف حتويل 

حيث  ملمو�س،  واقــع  اإىل  االإ�سرتاتيجية  اخلطط 
يف  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  يف  مميزا  دورا  لعبت 
واملحلية  االحتــاديــة  احلكومية  القطاعات  كافة 
من  عدد  متيز  معاير  وو�سع  تطبيق  يف  وامل�ساهمة 
القطاعات منها تطوير القطاع االجتماعي يف اإمارة 

دبي،  كما توؤمن باأهمية الدور الذي ميار�سه القطاع 
اخلا�س يف امل�ساهمة االإجتماعية وتنمية االقت�ساد 
على  للدولة  التناف�سية  املوؤ�سرات  ورفع  واالأعمال 
العمل على رفع  روؤيتها فى  العاملي مما عزز  امل�ستوى 
م�ستوى جودة االأداء والتميز املوؤ�س�سي على م�ستوى 
ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة داخل دولة االإمارات، 
ت�سجيع  ــالل  خ مــن  املجتمع  بتنمية  وامل�ساهمة 

امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات.

فاطمة املهريي .. م�سرية واإجنازات
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي ي�ستقبل رئي�س واأع�ساء »جمعية عجمان لل�سيادين«
•• عجمان-وام:

بن  ع��م��ار  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ا�ستقبل 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
رئي�ص  ام�����ص  احل���اك���م  دي�����وان  يف 
واأع�ساء جمعية عجمان التعاونية 
ال�سكر  قدموا  الذين  لل�سيادين 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  واالم��ت��ن��ان 
النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ 
االأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��و 
العديدة  م��ك��ارم��ه  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 

التي يقدمها لهم.
م�ساندة  اجلمعية  اأع�ساء  وثمن 
ال�سيخ  ���س��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  ورع���اي���ة 
عمار بن حميد النعيمي الدائمة 
لل�سيادين وحر�سه على التوا�سل 
للحفاظ  املتوا�سل  ودعمه  معهم 
ع��ل��ى م��ه��ن��ة ال�����س��ي��د يف االإم�����ارة 
وت��ن��م��ي��ة ال������روة ال�����س��م��ك��ي��ة من 
الت�سريعات  م��ن  ع��دد  �سن  خ��ال 
وال����ق����وان����ني ال����ت����ي اأ����س���ه���م���ت يف 
اإي��ج��اد احل��ل��ول وجت���اوز معوقات 

ال�سيادين يف عجمان.
�سموه  ب���ت���وج���ي���ه���ات  ون������وه������وا 
بت�سخري االإمكانات لتعزيز مهنة 
الوطن  اأب���ن���اء  وت�سجيع  ال�����س��ي��د 
موؤكدين   .. عليها  احلفاظ  على 

ال�سمكي  امل���خ���زون  ح��م��اي��ة  ع���رب 
م���ن اال���س��ت��ن��زاف اجل���ائ���ر ودعم 

الت�سريعات املنظمة للمهنة .
التام  ا����س���ت���ع���داده  ���س��م��وه  واأك������د 
م��ا حتتاجه  ك��ل  وت��ق��دمي  لدعمه 
جمعية ال�سيادين من احتياجات 
واإمكانيات ال�ستمرار مهنة ال�سيد 
وت����اأم����ني االأ�����س����م����اك ل���اأ����س���واق 
اأف�سل  بتطبيق  االل��ت��زام  ب�سرط 
املمار�سات لتنظيم املهنة وتطبيق 
املعنية  وال���ق���وان���ني  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
للحفاظ  ال�سيد  عملية  بتنظيم 
وتنميتها  ال�سمكية  ال���روة  على 
وتعزيز  ف��ي��ه��ا  ال��ع��م��ل  وت���ط���وي���ر 
ال�سيادين  جمعيات  بني  التعاون 
ال�سراكة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����دول����ة  يف 
�ساأنها  التي من  وتوحيد اجلهود 
التي  العقبات وال�سعوبات  جتاوز 
جانبه  من  ال�سيادون.  يواجهها 
الغما�سي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  اأك���د 
عهد  ويل  ���س��م��و  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������ص 
عجمان رئي�ص جمعية ال�سيادين 
عهد  ويل  ل���ق���اء  اأن  ع��ج��م��ان  يف 
ال�سكر  ل��ت��ق��دمي  ي���اأت���ي  ع��ج��م��ان 
على  واإطاعه  ل�سموه  والتقدير 
والتحديات  ال�����س��ي��ادي��ن  اأح�����وال 
تطوير  �سبيل  يف  تواجههم  التي 

ممار�ستها  ع��ل��ى  ال���دول���ة  اأب���ن���اء 
واإي�سالها لاأجيال املقبلة .

ق�سيدة  اإىل  ���س��م��وه  ا�ستمع  ك��م��ا 
�سعرية األقاها ال�ساعر را�سد غامن 
الع�سري اأ�ساد فيها مبواقف �سموه 
الكبري  جت����اه اجل��م��ع��ي��ة ودع���م���ه 
واملتوا�سل ل�سيادي االأ�سماك من 
املواطنني يف االإم��ارة وما يقدمه 
وللمواطنني  ل��ه��م  م�����س��ان��دة  م��ن 
وت�سجعهم على االنخراط مبهنة 
����س���م���وه حر�ص  واأك�������د  ال�������س���ي���د. 
ال�����س��م��و ح��اك��م عجمان  ���س��اح��ب 
على دعم قطاع ال�سيد يف االإمارة 
وتذليل العقبات كافة التي تواجه 

اأن تلك التوجيهات تعترب نربا�سا 
الفريق  ب�����روح  امل��ه��ن��ة  مل��م��ار���س��ة 
الواحد من اأجل م�سلحة الوطن 
واالإمارة يف ظل قيادتنا الر�سيدة 
ال�����س��ي��خ عمار  ���س��م��و  وا���س��ت��م��ع   .
ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��ن رئي�ص 
اإىل  ال�سيادين  جمعية  واأع�����س��اء 
�سرح حول اأهم الربامج واالأن�سطة 
واخلطط التي من �ساأنها توفري 
ح���ي���اة ك���رمي���ة ل���ه���م والأ����س���ره���م 
يف  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  ودور 
واملبادرات  واأه��م  ال�سيادين  دع��م 
التي  امل��ع��وق��ات  بتذليل  الكفيلة 
وت�سجيع  ال�سيد  مهنة  تواجهها 

ال�سيادين للمحافظة على املهنة 
التي ورثوها من االأجداد وتوفري 
احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة الأب��ن��اء االإم����ارة 
ومن  واملهن  املجاالت  خمتلف  يف 

بينها مهنة ال�سيد البحري.
ودعا �سموه االأع�ساء اإىل التعاون 
م�سلحة  اأج����ل  م��ن  بينهم  ف��ي��م��ا 
حكومة  اأن  م���وؤك���دا   .. اجل��م��ي��ع 
ع��ج��م��ان ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري كل 
 .. ال�سيادين  جمعية  متطلبات 
مهنة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  دور  م��ث��م��ن��ا 
���س��ي��د االأ����س���م���اك يف ال����دول����ة يف 
وحتقيق  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  تعزيز 
ال�سمكية  ال���روة  يف  اال���س��ت��دام��ة 

وحتر�ص  ال�سمك  �سوق  ا�ستقرار 
الكبرية  الن�سبة  ا�ستقطاب  على 
وقد  ل��اأ���س��م��اك  امل�ستهلكني  م��ن 
ع���م���ل���ت م���ن���ذ ����س���ن���وات ع���ل���ى اأن 
قبلة  عجمان  �سمك  ���س��وق  ي��ك��ون 
الباحثني عن االأ�سماك الطازجة 
واالأداء  ال�����س��ع��ر  يف  وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
قيام  ع����ن  ف�������س���ا  اخل����دم����ة  يف 
على  الدورية  باملراقبة  اجلمعية 
التجار  م���ن  ب��ال�����س��وق  ال��ع��ام��ل��ني 
على  بالنفع  تعود  العوامل  وهذه 
ال�سوق  داخ����ل  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
ث���م ع��ل��ى اأع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة من 

ال�سيادين من اأرباح.

امل���ه���ن���ة واحل�����ف�����اظ ع���ل���ي���ه���ا من 
امل���م���ار����س���ات  االن������دث������ار يف ظ�����ل 
املخزون  ت���ه���دد  ال���ت���ي  اخل���اط���ئ���ة 
ال�������س���م���ك���ي وت�������س���ت���ن���زف ال������روة 
اإن متابعة �سموه  البحرية. وقال 
واال�ستجابة  ال�سيادين  الأح���وال 
تلبية  عن  اأ�سفرت  الحتياجاتهم 
م�سلحة  يف  ت�سب  وال��ت��ي  روؤي��ت��ه 
خال  م��ن  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
ت��وف��ري االأ���س��م��اك وال��ت��ي ت�ساهم 
االأع��ب��اء على اجلميع  يف تخفيف 
يف احل�سول على االأ�سماك بدون 
عناء وم�سقة. واأ�ساف الغما�سي 
يف  هاما  دورا  تلعب  اجلمعية  اأن 

من جانبهم ثمن اأع�ساء اجلمعية 
وال�سيادين مكارم �ساحب ال�سمو 
عهده  ويل  و�سمو  عجمان  حاكم 
�سموهما  دع����م  اأن  م���وؤك���دي���ن   ..
على  وحر�سهما  ل��ه��م  امل��ت��وا���س��ل 
وجمعيتهم  بال�سيادين  االهتمام 
احتياجاتهم  ع���ل���ى  واالط���������اع 
واأح���وال���ه���م وق�����س��اي��اه��م واإزال�����ة 
املعوقات واإقامة امل�ساريع اخلا�سة 
بزيادة دخل ال�سيادين �سيكون لها 
اأك��رب االأث��ر يف ت�سجيع املواطنني 
على مزاولة مهنة ال�سيد و�سببا 
يف زيادة دخل ال�سيادين وتوفري 

حياة كرمية لهم.

خدماتها باقات  تطوير  فرق  ت�سكيل  الب�سرية” تعتزم  للموارد  “الحتادية 
•• دبي-وام: 

اأ���س��اد ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د امل��ن��ان ال��ع��ور م��دي��ر ع���ام الهيئة 
االحتادية للموارد الب�سرية بامل�ستوى الذي و�سلت اإليه الهيئة، واالإجنازات 
التي حققتها خال فرتة ق�سرية، جلهة تنمية وتطوير راأ�ص املال الب�سري 
�سيا�سات  متكاملة من  واإر���س��اء منظومة  االحت��ادي��ة،  م�ستوى احلكومة  على 

وت�سريعات واأنظمة موارد ب�سرية وممار�سات رائدة عاملياً.
ونوه �سعادته بجهود موظفي الهيئة خال ال�سنوات املا�سية ب�سكل عام، ويف 
الفريق  وب��روح  واجتهاد،  بجد  ال���دوؤوب  العمل  حيث  بخا�سة،  املا�سي  العام 
الواحد، لتحقيق اأهداف الهيئة، وا�سرتاتيجية املوارد الب�سرية يف احلكومة 

االحتادية 2017 – 2021.
ال�سنوي  امللتقى  خ��ال  كلمته  يف  العور  الرحمن  عبد  الدكتور  �سعادة  واأك��د 

لقيادات الهيئة، الذي عقد، موؤخراً، يف دبي، اأن الهيئة كل ال يتجزاأ، وتتكامل 
وي�سعى  الطموحات،  نف�ص  يحمل  واح��د،  عمل  فريق  �سمن  موظفيها  اأدوار 
لتحقيق ذات االأهداف، مهما اختلفت م�سميات القطاعات واالإدارات. ونوه اىل 
انه اتفق مع فريق عمل الهيئة على عدة مبادئ رئي�سية وخطوط عري�سة، 
باقات  تطوير  ف��رق  ت�سكيل  �سيتم  اإذ  املقبلة،  املرحلة  يف  الهيئة  عمل  ل�سري 
خدمات الهيئة بهدف خدمة متعامليها على الوجه االأمثل، وتطوير اأ�سلوب 
عمل خمتلف قائم على مبداأ ال�سراكة مع املتعاملني فيما يتعلق باخلدمات، 
االأ�سمل  االأه���داف  حتقيق  وبالتايل  وامل�ساريع،  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  ور�سم 
اأجلها، وهي: خدمة احلكومة وموظفيها،  اأوج��دت الهيئة من  واالأع��م التي 
واإ�سعاد جمتمع دولة االإمارات، وحتقيق روؤيتها 2021 واأجندتها الوطنية، 
ومتكني اجلهات االحتادية لتحقيق هذه الغاية. و�سدد على اأهمية الرتكيز 
ريادة  حتقق  جن��وم،  �سبع  خدمات  الهيئة  تقدم  واأن  املتقدمة،  امل��ه��ارات  على 

الدولة وتناف�سيتها عاملياً، على اأن تتميز باملرونة والكفاءة واالإنتاجية، لتكون 
مبثابة م�ستودع اأفكار للحكومة فيما يتعلق باإدارة وتنمية راأ�ص املال الب�سري. 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سويدي  عائ�سة  �سعادة  ا�ستعر�ست  جانبها  م��ن 
�سيا�سات املوارد الب�سرية يف الهيئة اأبرز مبادرات القطاع خال العام 2018 
ومنها: تطوير نظام املخالفات والتظلمات، وحتديث بطاقة االأداء املتوازن، 
ومتابعة منظومة ممكنات املوارد الب�سرية مع مكتب رئا�سة جمل�ص الوزراء، 
ا�سرتاتيجية  واإع��داد  الب�سرية،  امل��وارد  و�سيا�سات  اأنظمة  وحتديث م�سفوفة 
التعلم يف احلكومة االحتادية، واإع��داد جمموعة درا�سات متعلقة مبوؤ�سرات 
املوارد الب�سرية مثل: الدوران الوظيفي واالإنتاجية، واأثر االإجازات املر�سية 
املجال  تعتزم تطوير من�سة خرباء  الهيئة  اأن  �سعادتها  وذك��رت  والرتقيات. 
تقييم  م�سروع  واإط���اق  احلكومية،  اخل���ربات  تعزيز  دليل  وف��ق  املخت�سني 
حول  درا���س��ة  واإع���داد  املحلية،  احلكومات  يف  الب�سرية  امل���وارد  ن�سج  م�ستوى 

املتقدمة  املهارات  وعلى  العامة،  الوظائف  على  التكنولوجية  التطورات  اأثر 
املطلوبة من املوؤ�س�سات التعليمية، واإطاق العددين الثامن والتا�سع من جملة 
�سدى املوارد الب�سرية التخ�س�سية ن�سف ال�سنوية، واإعداد الن�سخة الثانية 
ال�سنوية  لاجتماعات  والتح�سري  ال�سلوكية،  للكفاءات  العام  االإط���ار  من 
حلكومة االمارات 2018. من جهتها حتدثت �سعادة ليلى ال�سويدي املدير 
التنفيذي لقطاع الربامج وتخطيط املوارد الب�سرية يف الهيئة خال امللتقى 
التعلم  2018 ومنها: تطوير نظام  العام  اأبرز مبادرات القطاع خال  عن 
“بوابة التعلم االإلكرتوين”، وحتديث  االلكرتوين الأنظمة املوارد الب�سرية 
العاملة، وحتديث نظام  االإلكرتوين للقوى  التخطيط اال�سرتاتيجي  نظام 
التوظيف االإلكرتوين، وتنفيذ الربط مع دوائر املوارد الب�سرية يف احلكومات 
اإلكرتونية  من�سة  وتوفري   ،  ESB املوؤ�س�سي  اخل��دم��ات  ناقل  عرب  املحلية 

للتقارير الذكية ملوؤ�سرات املوارد الب�سرية احلكومية يف الدولة.

اأطفال احل�سانة يتعرفون على مهام الدفاع املدين بعجمان

�سرطة العني تكثف جهودها لتامني طواف اأبوظبي

�سرطة اأبوظبي ت�سدد على القيادة الآمنة خالل الأمطار

•• عجمان ـ الفجر 

ت��ع��رف ع��دد م��ن اأط��ف��ال ح�سانة ال��ف��ري��ج على م��ه��ام التي 
تقوم بها االإدارة العامة للدفاع املدين عجمان، وياأتي ذلك 
متا�سياً مع حملة ال�سامة التوعوية التي تهدف اإىل ن�سر 

الثقافة ال�سامة الوقائية لريا�ص االأطفال.
عبدالعزيز  اأول  امل�ساعد  املحا�سر  اإىل  االأطفال  وا�ستمعوا 
بعجمان  امل��دين  الدفاع  مقر  زيارتهم  خال  �سطاف  را�سد 
حول مهام رجال االإطفاء و�سيارات الدفاع املدين واالإ�سعاف 
اإىل ط��ري��ق��ة تلقي باغ  ت��ع��رف��وا  ال�����س��ري��ع، ك��م��ا  وال��ت��دخ��ل 

اإىل  الفرق  وتوجيه   997 ال��ط��وارئ  هاتف  احل���وادث عرب 
موقع احلادث بوا�سطة اأجهزة الا�سلكية.

وقدم �سطاف �سرحاً حول احلوادث املنزلية وتفاديها باتخاذ 
تدابري احتياطية من ال�سهل اتباعها ، وذلك من خال فلم 
توعوي يتنا�سب مع اأعمار االأطفال وطاقتهم اال�ستيعابية. 
ونا�سد املازم اأول حممد حميد املهريي رئي�ص ق�سم االإعام 
والعاقات، اأولياء االأمور، التاأكد من ف�سل مكابح الكهرباء 
اإليها، وعدم ترك االأطفال يف  التي ميكن و�سول االأطفال 
املطبخ دون مراقبة، وحفظ الكربيت والوالعات يف خزانة 

مغلقة وابقائها دائماً بعيدة عن متناول االأطفال.

•• العني -وام:

ب��ق��ط��اع االأمن  ال��ع��ني  ���س��رط��ة منطقة  ع���ززت م��دي��ري��ة 
م�سارات  لتامني  ج��ه��وده��ا  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  اجل��ن��ائ��ي 
يف  الهوائية  للدراجات   2018 اأبوظبي  ط��واف  �سباق 
وتواجد  الدوريات  املديرية  وكثفت  اخلام�سة.  مرحلته 
عنا�سر ال�سرطة يف خمتلف امل�سارات والطرق وامليادين 
الرئي�سية والفرعية لت�سهيل حركة املرور وان�سيابيتها.

ال��ع��ام��ري مدير  ���س��امل  ال��ع��م��ي��د م�سلم حم��م��د  واأ����س���اد 

املنظمة  اللجنة  بجهود  العني  منطقة  �سرطة  مديرية 
2018 ودوره����ا يف  اأب��وظ��ب��ي  ل�سباق ط���واف  امل�����س��ارك��ة 
املت�سابقني  �سامة  على  حفاظا  ال�سباق  مراحل  اإجن��اح 
وم�ستخدمي الطريق. وي�سارك يف ال�سباق 140 دراجا 
عاملياً مل�سافة 199 كم يجوبون معظم ميادين ومناطق 
اأمام  م��ن  انطاقا  ال�سياحية،  ومعاملها  ال��ع��ني  مدينة 
اآثار  وحديقة  املدينة  بو�سط  وم���روراً  املويجعي  ق�سر 
هيلي واملبنى الهايل جلامعة االإمارات العربية املتحدة 

ومنتزه مبزرة اخل�سراء وانتهاًء بقمة جبل حفيت.

•• اأبوظبي -وام:

االلتزام  اإىل  اأبوظبي  �سرطة  دع��ت 
اأث����ن����اء هطول  االآم����ن����ة  ب���ال���ق���ي���ادة 
وترك  ال�سرعات  بخف�ص  االأم��ط��ار 
ال�سغط  وع��دم  كافية  اأم��ان  م�سافة 
ال���ف���رام���ل لتجنب  ع��ل��ى  ال��ف��ج��ائ��ي 
وقوع احلوادث حفاظا على �سامة 
ال��ع��م��ي��د �سامل  اجل��م��ي��ع. واأو�����س����ح 
اإدارة  ال��ظ��اه��ري م��دي��ر  ب����راك  ب���ن 
املناطق اخلارجية يف مديرية املرور 
وال����دوري����ات ب�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي اأنه 
والتن�سيق مع  ال��دوري��ات  تكثيف  مت 
املروري.  االزدحام  لتفادي  ال�سركاء 
تتعر�ص  ال��ذي��ن  ال�سائقني  ون�����س��ح 

مرورية  ح������وادث  اإىل  م��رك��ب��ات��ه��م 
الطريق  من  اإخراجها  اإيل  ب�سيطة 
واإي��ق��اف��ه��ا ع��ن��د اأق����رب م��وق��ف اآمن 

و�سمانا  ���س��ام��ت��ه��م  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
الن�����س��ي��اب��ي��ة ح��رك��ة ال�����س��ري وجتنب 

وقوع احلوادث املرورية.

جمل�س اإدارة موا�سالت عجمان يطلع على اجنازات 2017
•• عجمان : الفجر 

تراأ�ص �سعادة يحيي اإبراهيم اأحمد 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
املوا�سات العامة االجتماع االأول 
لاأجندة  وف���ق���ا   2018 ل���ع���ام 
باجتماعات  واخل��ا���س��ة  امل��ع��ت��م��دة 
العامة  امل��وا���س��ات  اإدارة  جمل�ص 
م�سروع  م���وق���ع  يف  ع��ق��د  وال������ذي 
بح�سور  ب��اجل��رف،  الفني   امل��رك��ز 
واملدير  االإدارة  جم��ل�����ص  اأع�����س��اء 

العام.
املجل�ص  باأع�ساء  �سعادته  ورح���ب 
ل�سبل  املوؤ�س�سة  تطور  ع��ن  معربا 
ال��ن��ق��ل وامل���وا����س���ات يف االإم������ارة، 
ال���احم���دود  ال���دع���م  اأن  م����وؤك����دا 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
املجل�ص  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن 
واملتابعة  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  االأع���ل���ى 

الفني  امل���رك���ز  م�����س��روع  ال��ع��م��ل يف 
الذي و�سع على خريطة املوؤ�س�سة 
يف  دوره���ا  لتعزيز  اال�سرتاتيجية 
تقدمي اخلدمات باآلية تعتمد على 
واملبتكرة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
ال�سريع  ال���ت���ط���ور  م����ع  مت���ا����س���ي���ا 
لفح�ص املركبات، وقدم روؤية حول 
�ساأنها  من  اأعمال  من  ي�ستجد  ما 

تلبية احتياجات اجلمهور.
�سعادة  وج��ه  االج��ت��م��اع  نهاية  ويف 
اإب���راه���ي���م رئ��ي�����ص جمل�ص  ي��ح��ي��ى 
ال�سعاب  ك����ل  ب���ت���ذل���ي���ل  االإدارة 
م�سرية  تعرقل  التي  والتحديات 
للموؤ�س�سة  يت�سنى  ح��ت��ى  ال��ت��ق��دم 
حركة  تطوير  يف  ب�سمة  ت�سع  اأن 
ال��ن��ق��ل وامل���وا����س���ات ع��ل��ى نطاق 
املنوط  ال����دور  ي��ع��زز  مب��ا  املنطقة 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

ور�سالتها التي ت�سعى لتنفيذها.

متطلبات املجتمع مبا يتما�سى مع 
روؤية عجمان 2021 

ويف بداية االجتماع �سادق اأع�ساء 
حم�سر  ع���ل���ى  االإدارة  جم���ل�������ص 
عنه  �سدر  وم��ا  ال�سابق  االجتماع 
اطلع  كما  وتو�سيات  ق���رارات  م��ن 

احل��ث��ي��ث��ة م��ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ عمار 
عهد  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  عجمان 
وت��وج��ي��ه��ات ���س��م��وه ال��دائ��م��ة وراء 
اال�سرتاتيجية  اخل���ط���ة  حت��ق��ي��ق 
تلبية  اإىل  ال���رام���ي���ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

على البيانات املالية لعام 2017.
وع���ر����ص ����س���ع���ادة امل��ه��ن��د���ص عمر 
اأح�����م�����د ب�����ن ع����م����ري م�����دي�����ر ع����ام 
على  العامة  امل��وا���س��ات  موؤ�س�سة 
ب�ساأن  ت��ق��دمي��ي  ع���ر����ص  امل��ج��ل�����ص 
اإجنازات 2017 ، كما و�سح �سري 

چيم�س ولينجتون ت�ست�سيفه وتخ�س�س ريعه للجمعيات اخلريية

مهرجان الثقافات وال�سعوب مب�ساركة 25 دولة عربية واأوروبية
•• دبي - حم�صن را�صد

���س��اح��ة م��در���س��ة چيم�ص  ���س��ه��دت 
مبنطقة  االب��ت��دائ��ي��ة  ولينجتون 
ال�سبت  االأول  اأم�ص  بدبي  ال�سفا 
األ�����ف   20 م�����ن  اأك��������ر  جت���م���ع   ،
من  وزائ��������ر  اأم�������ر  وويل  ط����ال����ب 
، وم�����س��وؤول��ني من  ال��ط��اب  ذوي 
وحملية  احت�����ادي�����ة  م���وؤ����س�������س���ات 
ممثلني  اىل  باالإ�سافة  وخ��ا���س��ة، 
عن جمعيات خريية، حيث نظمت 
املدر�سة مهرجانا كبريا للثقافات 
وال�����س��ع��وب ، ���س��م اأك����ر م��ن 25 
واأوروبية  ع��رب��ي��ة  ل���دول  جن�سية 
ك���ل جن�سية  ق��دم��ت   ، وخ��ل��ي��ج��ي��ة 
الطاب،  اأم���ور  اأول��ي��اء  يف  ممثلة 
م�����ا ت�������س���ت���ه���ر ب�����ه ب�����اده�����م من 
تنتجه  م��ا  كافة  ت�سمل  منتجات، 
ال��دول، وقد خ�س�ص  تلك  اأ�سواق 
امل���ه���رج���ان م��ن�����س��ات ل���ك���ل دول����ة 
رف��ع��ت ك���ل م��ن�����س��ة الف��ت��ة كبرية 
بلدي«  ع��ل��ى  »ت��ع��رف  عليها  ك��ت��ب 
وخدماتها  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  ل��ع��ر���ص 
خالها  من  يقدمون  للزائرين، 
ثقافات  كاما  يوما  م��دار  وعلى 
دولهم  به  ت�ستهر  وم��ا   ، �سعوبهم 
واألعاب  واأن�����س��ط��ة  م��ن��ت��ج��ات  م���ن 
الزوار  على  تباع  كانت   ، واأك���ات 
البيع للجمعيات  وتخ�سي�ص ريع 
كما   ، بالدولة  املعتمدة  اخلريية 

خ�س�ص اأجنحة الألعاب االأطفال، 
�سعًيا من اإدارة املهرجان لچيم�ص 
�سبل  اأق�����س��ى  لتوفري  ولينجتون 

الراحة واال�ستمتاع للزوار.
املهرجان  اإدارة  اأعلنت  من جهتها 
كبريا  ح�سورا  تتوقع  كانت  اأن��ه��ا 
هذا  احل�����س��ور  اأن  اإال  ع����ام  ك��ك��ل 
ال��ع��ام ف���اق ك��ل ال��ت��وق��ع��ات ، فقد 
اإق���ب���اال منقطع  امل��ه��رج��ان  ���س��ه��د 

�سو�سيال   social-media
دولة  اأن  اىل  م�����س��ريي��ن   ، م��ي��دي��ا 
االإمارات تعد دائما منوذجاً عاملياً 
الثقافات  على  لانفتاح  منفردا 
�سعوب  خمتلف  ومع  واحل�سارات 

العامل.
امل���ه���رج���ان  اإدارة  اأع����ل����ن����ت  ك���م���ا 
متنوعة  م�����س��اب��ق��ات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
واأولياء  ط���اب  م��ن  للم�ساركني 

النظري، نظرا للفعاليات املتنوعة 
واجل����دي����دة ال��ت��ي ق��دم��ت ل���� 25 
هذا  املهرجان  تفرد  حيث   ، دول��ة 
العام بعر�ص مامح من ثقافات 
ال�سعوب ومنا�سباتهم االجتماعية، 
واحلياة العامة، ومت بث فعاليات 
امل���ه���رج���ان حل���ظ���ة ب��ل��ح��ظ��ة عرب 
�سا�سة اإلكرتونية تفاعلية ب�س�احة 
ال�   ق���ن���وات  ل��ن��ق��ل��ه��ا اىل  امل���در����س���ة 

اأم�����ور وك���ذل���ك ل��ل��زائ��ري��ن، فيما 
الت�سويت  اإمكانية  للجميع   اأتيح 
ال�سعبية  ال��ع��رو���ص  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
امل�ساركة  واالأط��ع��م��ة  والفلكورية 
���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان، ومت 
عديدة   عينية  ج��وائ��ز  تخ�سي�ص 
اأف�����س��ل امل��ن�����س��ات ال��ت��ي القت  اإىل 
اإقباال كبريا و�سهدت اأكرب مبيعات 

ملنتجاتها وماأكوالتها.
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اأخبـار الإمـارات

-وام: •• اأبوظبي 
ال��دف��اع -  ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�سوؤون  اأح��م��د  ب��ن  ا�ستقبل معايل حممد 
مبكتبه مبعر�ص وموؤمتر االأنظمة غري املاأهولة “يومك�ص 2018” ام�ص 
وكيل  الظاهري  �سامل  مطر  �سعادة  بح�سور  املعر�ص  �سيوف  من  ع��دداً   -
وزارة الدفاع وعدد من م�سوؤويل وكبار �سباط الوزارة. فقد ا�ستقبل معاليه 
- كا على حدة - معايل خرم د�ستغري خان وزير دفاع جمهورية باك�ستان 
االإ�سامية ومعايل اإجنيوبيك وزير التجارة وال�سناعة والطاقة جلمهورية 
كوريا اجلنوبية و�سعادة �سو ت�سو �سوك نائب وزير الدفاع جلمهورية كوريا 
امل�سلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�ص  بيلوكونيف  اوليغ  اللواء  و�سعادة  اجلنوبية 
والنائب االأول لوزير الدفاع البيارو�سي. ومت خال اللقاءات بحث اأوجه 
التعاون والتن�سيق القائم بني دولة االإمارات العربية املتحدة ودول الوفود 
الزائرة وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم امل�سلحة امل�سرتكة.. اإ�سافة 
الزوار  واأ���س��اد  والدفاعية.  الع�سكرية  باملجاالت  ال�سلة  ذات  ال�سوؤون  اىل 
وجواً..  وبحراً  ب��راً  املاأهولة  غري  االأنظمة  جم��ال  يف  الداخلية  بالعرو�ص 
اإ�سافة اإىل عدد من االأنظمة اجلديدة يف جمال مراقبة احلدود ومكافحة 

وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع ي�ستقبل عددا من �سيوف » يومك�س 2018 «

م�ساركون يف »يومك�س 2018 « ل�» وام «: الإمارات رائدة يف 
تنظيم املعار�س الدفاعية العاملية املتخ�س�سة

رئي�س اللجنة املنظمة ل� »يومك�س و�سيمتك�س 2018«  ل�»وام«: الإمارات عا�سمة ل�سناعة املعار�س بالعامل

•• اأبوظبي-وام:

يف  امل�ساركة  الوطنية  االأجنحة  من  عدد  م�سوؤولو  اأك��د 
 ”2018 “يومك�ص  املاأهولة  غري  االأنظمة  معر�سي 
تنظيم  اأن   ”2018 “�سيمتك�ص  والتدريب  واملحاكاة 
ه��ذي��ن احل��دث��ني ال��ع��امل��ني يف دول����ة االإم������ارات يعك�ص 
على  الدفاعية  امل��ع��ار���ص  اأرق���ى  ا�ست�سافة  يف  ري��ادت��ه��ا 
م�ستوى العامل. وقالوا - يف ت�سريحات خا�سة لوكالة 
فعاليات  ان��ط��اق  “وام” على هام�ص  االإم����ارات  اأن��ب��اء 
2018” و”�سيمتك�ص  “يومك�ص  اإن  احلدثني ام�ص - 
ال�سركات  ملختلف  م��ث��ال��ي��ة  من�سة  وف����را   ”2018
واالطاع  اخل��ربات  تبادل  اأج��ل  من  والدولية  املحلية 
التكنولوجيا احلديثة يف  اإليه  اأح��دث ما تو�سلت  على 

قطاعي االأنظمة غري املاأهولة واملحاكاة والتدريب.
وقال �سليمان اآل علي نائب الرئي�ص التنفيذي للقطاع 
يف  امل�����س��ارك��ة  اإن  �سات”  “الياه  ���س��رك��ة  يف  ال���ت���ج���اري 
“�سيمتك�ص  والتدريب  واملحاكاة   ”2018 “يومك�ص 
ا�ستعرا�ص  اأج��ل  فر�سة مثالية من  منحت   ”2018
خدمات  اأبرز اخلدمات التي تقدمها “الياه �سات” يف 
القطاع  م�ستوى  على  ال�سناعية  ب��االأق��م��ار  االت�����س��ال 

احلكومي وقطاع ال�سناعات الدفاعية.
ال��دف��اع��ي��ة يعترب من  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع  اأن  واأو����س���ح 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت�����س��ه��د من����وا م�����س��ت��م��را وم��ث��ل هذه 
االأحداث العاملية تقدم فر�سة مثالية من اأجل التعرف 
يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  اإل��ي��ه  و�سلت  م��ا  اأخ���ر  على 
ال�سركات  بني  ال�سراكات  وعقد  احليوي  القطاع  ه��ذا 

عام  مدير  ال�سماحي  عبداهلل  �سلطان  وق��ال  املختلفة. 
جم��ل�����ص االإم������ارات ل��ل�����س��رك��ات ال��دف��اع��ي��ة ب��االإن��اب��ة اإن 
2018” يوفر من�سة مثالية من  “يومك�ص  معر�ص 
اأجل الوقوف على اأخر امل�ستجدات يف قطاع ال�سناعات 
ي�سارك  املجل�ص  اأن  اإىل  الف��ت��ا   .. واالأم��ن��ي��ة  الدفاعية 

للمرة االأوىل يف هذا احلدث العاملي.
االإم��ارات لهذين احلدثني  اأن تنظيم دول��ة  اإىل  واأ�سار 
اأرقى  ا�ست�سافة  �سعيد  على  ريادتها  يعك�ص  العامليني 
الفعاليات العاملية يف قطاع ال�سناعات الدفاعية م�سريا 
يكت�سب  و�سيمكت�ص”  “يومك�ص”  ا�ست�سافة  اأن  اإىل 
اأه��م��ي��ة اإ���س��اف��ي��ة يف ظ��ل ت��وج��ه ال��دول��ة ن��ح��و التنويع 
البلو�سي مدير  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  واأ����س���ار  االق��ت�����س��ادي. 
لاأنظمة  اال�ستثمارية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  يف  العمليات 
ل�”يومك�ص  اال�سرتاتيجي  الذاتية “اأدا�سي” ال�سريك 
2018” و”�سيمتك�ص 2018” اإىل اأن دولة االإمارات 
املتخ�س�سة  ال�سيما  العاملية  للمعار�ص  �سانعة  اأ�سحت 

يف االأنظمة الدفاعية.
واأو�سح اأن املعر�سني �سهدا خال الدورة احلالية زيادة 
ال��ت��ي و�سلت  امل�����س��ارك��ة  ال�����س��رك��ات  اأع����داد  ملحوظة يف 
122 �سركة ما من �ساأنه اأن يوفر من�سة مثالية  اإىل 

لتبادل اخلربات بني ال�سركات الوطنية والعاملية.
ال�سريك  بكونها  تفتخر  اأدا����س���ي  ���س��رك��ة  اأن  واأ����س���اف 
 2018 و�سيمتك�ص   2018 ل�يومك�ص  اال�سرتاتيجي 
لتنظيم  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  مع  وتعاونها 

هذين احلدثني العامليني.
واأو�سح اأن اأدا�سي تعر�ص خال م�ساركتها يف يومك�ص 

2018” و�سيمتك�ص 2018 بع�ص االأنظمة واحللول 
للقوات  ال��ازم��ة  االحتياجات  تلبي  التي  واخل��دم��ات 
اأب�����رز ه���ذه االأن��ظ��م��ة ن��ظ��ام التدريب  امل�����س��ل��ح��ة وم���ن 
العمليات  يف  امل�ستخدمة  احل��اوي��ات  وكذلك  واملحاكاة 
االأنظمة غري  اأر�سي يف  ت�ستخدم كمحطة حتكم  التي 
مدير  نا�سر  من�سور  الدكتور  امل��ق��دم  واأك���د  امل��اأه��ول��ة. 
ب��ال��ق��ي��ادة العامة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االف��رتا���س��ي��ة  م��رك��ز 
ل�سرطة دبي اأن �سرطة دبي تعر�ص خال م�ساركتها يف 
يومك�ص 2018 و�سيمتك�ص 2018 اأحدث التطبيقات 
التي ت�ساهم يف تطوير املوارد الب�سرية يف �سرطة دبي 
باالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على العديد من التقنيات 

واأجهزة املحاكاة التي ت�ستخدم يف التدريب والتوعية.
واأو�سح اأن يومك�ص 2018 و�سيمتك�ص 2018 من اأهم 
املعار�ص التي تنظمها دولة االإمارات وحتظى مب�ساركة 
حملية ودولية وهو ما يتيح املجال لكافة ال�سركات من 
اأخر ما و�سلت له  اأجل تبادل اخلربات والتعرف على 
الدفاعية.  ال�����س��ن��اع��ات  احل��دي��ث��ة يف جم���ال  االأن��ظ��م��ة 
امل���اأه���ول���ة يومك�ص  وي�����س��ه��د م��ع��ر���س��ا االأن���ظ���م���ة غ���ري 
2018 واملحاكاة والتدريب �سيمتك�ص 2018 اللذان 
للمعار�ص  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  قبل  من  ينظمان 
امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  اأدن��ي��ك 
اإقباال دوليا قيا�سيا من قبل كربيات ال�سركات العاملية 

واملحلية املتخ�س�سة يف هذه القطاعات احليوية.
�سركة   122 للمعر�سني  احلالية  ال��دورة  يف  وي�سارك 
عام  عار�سة يف  �سركة   91 دولية وحملية مقارنة مع 

.%  25 بلغت  منو  وبن�سبة   2016

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد العميد الركن طيار را�سد حممد ال�سام�سي رئي�ص 
املاأهولة  غري  االأنظمة  ملعر�سي  املنظمة  العليا  اللجنة 
والتدريب” �سيمتك�ص  املحاكاة  و  “ يومك�ص” 2018 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة اأ�سحت  “ اأن   2018
العدد  ظ��ل  يف  ال��ع��امل  يف  امل��ع��ار���ص  ل�سناعة  عا�سمة 
الكبري من املعار�ص املتخ�س�سة التي ت�ست�سيفها على 
مدار العام وذلك بدعم من القيادة الر�سيدة ل�ساحب 
اآل نهيان رئي�ص الدولة  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�����س��ي��خ حم��م��د بن  ال�����س��م��و  و���س��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اأب��وظ��ب��ي نائب  حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�سمو حكام االإمارات. وقال العميد الركن طيار را�سد 
حممد ال�سام�سي - يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء 
اأعمال املعر�سني  “ مبنا�سبة انطاق  “ وام  االإم��ارات 
واملوؤمتر امل�ساحب لهما ام�ص مبركز اأبوظبي الوطني 
�ساحب  رعاية  حتت  اأي��ام   3 ت�ستمر  والتي  للمعار�ص 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة - اإن 
اإقامة معر�سي االأنظمة غري املاأهولة يومك�ص 2018 
اإطار  يف  تاأتي   2018 �سيمتك�ص  التدريب  و  واملحاكاة 
الزخم املتوا�سل على مدار العام على �سعيد ا�ست�سافة 
الفعاليات واملعار�ص واالأحداث واملوؤمترات الكربى يف 

املجاالت كافة والتي تتميز بها دولة االإمارات.
اللذين   - املعر�سني  تنظيم  جن��اح  يف  ثقته  ع��ن  وع��رب 
افتتحهما الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية - يف حتقيق 
 “  2018 ع��ام  مع  تزامنا  لهما  املو�سوعة  اأهدافهما 
عام زايد” الذي وجه بت�سميته �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املوؤ�س�ص  القائد  اإرث  لن�ستذكر 
ال��ت��ي تقف  “ واإجن���ازات���ه  ث���راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان 

�ساهدة يف كل بقعة من بقاع دولتنا الغالية.
وقال اإن م�ساركة 122 �سركة يف احلدث لعر�ص اأبرز 
املاأهولة  غ��ري  االأن��ظ��م��ة  جم��ال  يف  العاملية  اب��ت��ك��ارات��ه��ا 
وامل���ح���اك���اة وال���ت���دري���ب ي���وؤك���د ت��ر���س��ي��خ��ه مل��وق��ع��ه على 
خريطة املعار�ص الدولية املتخ�س�سة يف هذا املجال .. 
مو�سحا اأن املعر�سني اللذين تنظمهما �سركة اأبوظبي 
القيادة  مع  بالتعاون   “ اأدن��ي��ك  للمعار�ص”  الوطنية 

5 معار�ص  اأف�سل  اأحد  العامة للقوات امل�سلحة يعدان 
م�ستوى  ع��ل��ى  باإقامتهما  اأب��وظ��ب��ي  وت��ت��ف��رد   .. ع��امل��ي��ة 
الوطنية  ال�سركات  بح�سور  واأ���س��اد  االأو���س��ط.  ال�سرق 
تواجد  عرب  املعر�سني  م�سرية  تعزز  التي  وم�ساركتها 
ي�سكل 26 يف املائة  ما  متخ�س�سة  حملية  �سركة   32
من اإجمايل العار�سني.. يف حني يك�سف ارتفاع امل�ساحة 
بالعام  املائة مقارنة  24 يف  بن�سبة  للمعر�سني  الكلية 
2016 لت�سل اإىل 17 األف مرت مربع مقارنة ب� 13 
األف مرت مربع اأنهما ي�سريان يف الطريق ال�سحيح واأن 
القادم اأف�سل. ونوه اإىل اأن املعر�سني �سجا هذا العام 
اإقباال دوليا من قبل كربيات ال�سركات العاملية واملحلية 
املتخ�س�سة يف هذه القطاعات احليوية. واأ�سار اإىل اأن 
امللحوظة  والزيادة  امل�ساركة  ال�سركات  عدد  يف  التطور 
يف م�ساحة العر�ص نتاج طبيعي للجهود امل�ساعفة التي 
تنفيذ  يف  للمعار�ص  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  بذلتها 
حمات الت�سويق اإىل جانب العمل الدوؤوب مع ال�سركاء 
باللجنة  ال�����س��دد  ه��ذا  يف  م�سيدا   .. اال�سرتاتيجيني 
دور  لها  ك��ان  ال��ت��ي  الفرعية  وجل��ان��ه��ا  العليا  املنظمة 
رئي�سي يف دعم املعر�سني يف �سبيل حتقيق جناحاتهما 
العام  ه��ذا  املعر�سني  اإن  وق��ال  اإجنازاتهما.  وموا�سلة 
يك�سفان �سمن اأعمالهما عن العديد من االأنظمة التي 
تعر�ص الأول مرة يف جمال االأنظمة غري املاأهولة براً 
وبحرا وجوا مثل االآليات وال�سفن البحرية والطائرات 
امل�����س��رية وال���رب���وت���ات م��ت��ع��ددة االأغ���را����ص يف جماالت 
جديدة  اأنظمة  اإىل  اإ�سافة  احلرائق  ومكافحة  االنقاذ 

يف جماالت مراقبة احلدود ومكافحة االرهاب.
ال�سام�سي  حم��م��د  را���س��د  ط��ي��ار  ال��رك��ن  العميد  واأك����د 
العام  ه��ذا  االأوىل  وللمرة  ي�سهد  يومك�ص  معر�ص  اأن 
عرو�سا حية داخلية لل�سركات امل�ساركة الإطاع الزوار 
على ما تتميز به هذه االأنظمة من ق��درات و اإمكانات 
مميزة ومتطورة اإ�سافة اإىل العرو�ص احلية اخلارجية 
ال��دويل الذي  املاأهولة يف مطار العني  للطائرات غري 
ق���درات  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ف��ي��ه ع���دد م��ن  ت�ستعر�ص 
ا�ستعرا�سات  و  ث��اب��ت��ة  م��ن�����س��ات  خ���ال  م��ن  م��ع��دات��ه��ا 
“ ي��وم��ك�����ص و” �سيمتك�ص  م��ع��ر���س��ي  ج��وي��ة. وو���س��ف 
القرار  �سناع  كبار  اللتقاء  مثالية  فر�سة  باأنهما   “
واخلرباء واملتخ�س�سني و ال�سركات العار�سة لاطاع 
على اأحدث التكنولوجيا املعرو�سة ومناق�سة التحديات 
ال��ت��ي ت��واج��ه ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة االأن��ظ��م��ة غ��ري املاأهولة 
الركن  العميد  واأو���س��ح  وال��ت��دري��ب.  املحاكاة  واأنظمة 
املعر�سني  ي�ساحب  اأن��ه  ال�سام�سي  حممد  را�سد  طيار 
“ م�ستقبل  ع��ن��وان  حت��ت  ي��ج��ري  متخ�س�ص  م��وؤمت��ر 

امل�ستقبل”  ت��ه��دي��دات  ملواجهة  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل  تقنيات 
واالأكادمييني  الع�سكريني  اخل���رباء  م��ن  كوكبة  ي�سم 
االأنظمة  لهذه  امل�سنعة  ال�سركات  يف  امل�سوؤولني  وكبار 
من  العديد  خاله  يناق�سون  وال��ذي��ن  ال��ق��رار  و�سناع 
املو�سوعات مثل حتديد م�ستقبل االأنظمة غري املاأهولة 
امل�ستقبلية  التقنيات  وتوظيف  ال��ت��دري��ب  ومتطلبات 
املردود  وال��ت��دري��ب. وح���ول  امل��ح��اك��اة  ق���درات  لتح�سني 
بدولة  الوطني  االقت�ساد  على  للمعر�سني  االيجابي 
االإم��ارات .. قال اإن املعر�سني ي�سهمان يف دعم العديد 
من القطاعات املرتبطة ب�سناعة املعار�ص مثل قطاعات 
“ الفنادق  ال�سياحي  والقطاع  وال��ربي  اجل��وي  النقل 
واملطاعم” وغريها من القطاعات االأخرى ودفع عجلة 
التنمية االقت�سادية وتنويع م�سادر الدخل خا�سة يف 
القطاعات التي حددتها روؤية اأبوظبي 2030 . وثمن 
دور املعر�سني املهم يف الرتويج لدولة االمارات العربية 
املتحدة اقليميا ودوليا وو�سعها على خارطة الفعاليات 
املعار�ص.  و  االأع��م��ال  ل�سياحة  عاملية  كوجهة  الدولية 
ال�سام�سي  حممد  را���س��د  طيار  ال��رك��ن  العميد  وت��ق��دم 
اأدنيك  للمعار�ص  الوطنية  اأبوظبي  ل�سركة  بال�سكر 
اأبوظبي لا�ستثمارات  املنظمة للحدث و�سركة  اجلهة 
اال�سرتاتيجي  ال�����س��ري��ك  اأدا����س���ي  ال��ذات��ي��ة  واالأن��ظ��م��ة 
حر�ص  واأك���د  ال��دول��ة.  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  وجميع 
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا من  ال���ق���وات امل�سلحة ع��ل��ى 
اإليه التقنيات  اأحدث ما تو�سلت  خال اإطاعها على 
واالبتكارات العاملية يف جماالت االأنظمة غري املاأهولة 
يتنا�سب  مبا  وا�ستخدامها  والتدريب  املحاكاة  واأنظمة 
مع االحتياجات الت�سليحية واال�سرتاتيجية وتوظيفها 
ال�سام�سي  وتوجه  وتدريبا.  ت�سليحا  االأم��ث��ل  بال�سكل 
و  العام  القطاعني  يف  ال�سركاء  جلميع  اأي�سا  بال�سكر 
فعاليات  بذلوها الإجن���اح  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اخل��ا���ص على 
بدولة  يليق  ال��ذي  االأمثل  بال�سكل  اخراجه  و  املعر�ص 
االمارات العربية وخ�ص بال�سكر اأع�ساء اللجنة العليا 
للمعر�ص جلهودها ليظهر  املنظمة  الفرعية  واللجان 

احلدث يف اأف�سل �سورة.
املميز  ب��ال��دور  ت�سريحاته  خ��ت��ام  يف  ال�سام�سي  ون���وه 
تعزيز  يف  ت�سهم  التي  الوطنية  وال�سركات  للموؤ�س�سات 
تناف�سية هذه املعار�ص على ال�سعيدين املحلي والدويل 
العاملية  ال�����س��رك��ات  ك��ربي��ات  ا�ستقطاب  على  وق��درت��ه��ا 
جانب  اإىل  احليوية  القطاعات  هذه  يف  القرار  و�سناع 
لاإعام  اأبوظبي  و�سركة  ل��اإع��ام  الوطني  املجل�ص 
املتوا�سل  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  االأخ������رى  االإع������ام  وو����س���ائ���ل 

والتغطية التلفزيونية وال�سحفية لهذه الفعاليات.

•• دبي -وام :

ع���ددا من  دب���ي  وامل��وا���س��ات يف  ال��ط��رق  نظمت هيئة 
ب��سهر  االحتفاء  اإط��ار  يف  الرئي�سي  مببناها  الفعاليات 
اآل علي رئي�ص فريق  االإم��ارات لابتكار. وقال حممد 
بالهيئة  لابتكار  االإم��ارات  �سهر  لفعاليات  التح�سري 
عبارة  وهو  االبتكار”  “مقهى  ت�سمنت  الفعاليات  اإن 
عن مقهى ومكتبة للموظفني لك�سر الروتني وتوفري 
بو�سفها  ال��ق��راءة  على  وحتفيزهم  للتفكري  م�ساحة 

عن  ف�سا  االبتكار  ملفهوم  الرئي�سة  الدعائم  اإح���دى 
وت�سليط  االب��ت��ك��ار  بفن  للتعريف  عمل  ور����ص  تنظيم 
ال�سوء على كيفية ا�ست�سراف امل�ستقبل ما يعزز البعد 
اأن الفعاليات ا�ستملت  املعريف بهذا املجال .. الفتا اإىل 

على ور�سة عمل وم�سابقات واألعابا ذهنية وابتكارية.
واأ�ساف اأن الفعاليات �سملت عر�سا من وزارة االقت�ساد 
ت�سمن ا���س��ت��ع��را���ص م��ف��ه��وم امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وب���راءة 
القدرات االبتكارية بكيفية  االخرتاعات لتعريف ذوي 
�سطو  اأي  من  االبتكارية  ومنتجاتهم  اأفكارهم  حماية 

اإ�سافة  الفكرية  حقوقهم  على  حفاظا  وذل��ك  فكري 
االبتكار  كيفية  �سرح  خالها  من  يتم  عمل  ور�سة  اإىل 
ويعزز  الوطني  االقت�ساد  يخدم  مبا  امل�ساريع  اإدارة  يف 

مكانته يف قطاع االأعمال ب�سكل عام.
وامل��وا���س��ات على  ال��ط��رق  اآل علي حر�ص هيئة  واأك���د 
يف  مبا�سر  ب�سكل  ت�سب  ن��وع��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ا���س��ت��ح��داث 
اأن  ي��وؤك��د  م��ا   2071 وم��ئ��وي��ة   2021 روؤي���ة  حتقيق 
االبتكار اأ�سبح ثقافة موؤ�س�سية لديها من خال العمل 

على تكري�ص هذا املفهوم لدى موظفيها.

»طرق دبي« تنظم مقهى البتكار وور�س معرفية �سمن �سهر البتكار

�سي��ف ب��ن زاي���د يفتت��ح مع��ر�س��ي يومك����س و�سيمتك�����س 2018
•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان  افتتح الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
ام�ص  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
يومك�ص  املاأهولة  غري  االأنظمة  معر�سي  فعاليات 
 2018 �سيمتك�ص  والتدريب  واملحاكاة    2018
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت  تعقد  وال��ت��ي 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة وت�����س��ت��م��ر حتى 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اجل���اري  ف��رباي��ر   27

للمعار�ص.
رافق �سموه خال االفتتاح معايل حممد بن اأحمد 
ال���ب���واردي ال��ف��ا���س��ي وزي����ر دول����ة ل�����س��وؤون الدفاع 
املزروعي  ف��ار���ص  ف���رج  حم��م��د  ب��ن  �سهيل  وم��ع��ايل 
وزير الطاقة ومعايل فاح حممد االحبابي رئي�ص 
ومعايل  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ����رة 
الطاقة  دائرة  رئي�ص  املرر  املهند�ص عوي�سة مر�سد 
ومعايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة و�سعادة العميد الركن 
العليا  اللجنة  رئي�ص  ال�سام�سي  حممد  را�سد  طيار 
املنظمة ملعر�ص يومك�ص و�سيمتك�ص 2018 وحميد 
مطر الظاهري الرئي�ص التنفيذي ل�سركة ابوظبي 
نائب  �سمو  وق���ام  “اأدنيك”.  للمعار�ص  الوطنية 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية بجولة داخل 
الوطنية  االأجنحة  م��ن  ع��ددا  خالها  زار  املعر�ص 
اأح��دث ما تعر�سه  املعر�ص واطلع على  امل�ساركة يف 
جمال  يف  متطورة  واأج��ه��زة  تقنيات  م��ن  ال�سركات 

االأنظمة غري املاأهولة واملحاكاة والتدريب.
وق����ال ���س��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ط��ي��ار را���س��د حممد 
ملعر�سي  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص  ال�سام�سي 
يومك�ص و�سيمتك�ص 2018 اإن امل�ساركة الدولية يف 
فعاليات الدورة احلالية تعك�ص املكانة املتميزة التي 
االقليمي  ال�سعيدين  على  املعر�سان  اإليها  و�سل 
الكبرية  للجهود  طبيعية  حم�سلة  وه��ي  وال���دويل 
والتي  املنظمة  العليا  اللجنة  اأع�����س��اء  بذلها  التي 
القطاعني  الوطنية يف  ال�سركات  كوكبة من  �سمت 

العام واخلا�ص.
واأ�ساف �سعادته “مل يكن لهذه االإجن��ازات اأن ترى 
النور لوال الدعم الكبري من قبل قيادتنا الر�سيدة 
وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل ومتابعة وتوجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات.
واأعرب ال�سام�سي عن ثقته يف جناح الدورة احلالية 
االأنظمة غري  املتزايدة لقطاعي  االأهمية  اإظهار  يف 
امل��اأه��ول��ة وامل��ح��اك��اة وال��ت��دري��ب يف ت��ع��زي��ز مفاهيم 
االأم�����ن وال�����س��ل��م ال���دول���ي���ني وق������درات ال�����دول على 
املتغريات  تفر�سها  اجل��دي��دة  ال��ت��ح��دي��ات  جمابهة 

اجليو�سيا�سية االإقليمية والدولية.
اإقامة  اإن  ال��ظ��اه��ري  مطر  حميد  ق��ال  جانبه  م��ن 
امل�ساحب  وامل���وؤمت���ر   2018 و�سيمتك�ص  يومك�ص 
الوطنية  اأبوظبي  �سركة  ا�سرتاتيجية  جت�سد  لهما 
املعار�ص  وتنظيم  ال�ستقطاب  ال��رام��ي��ة  للمعار�ص 

وامل���وؤمت���رات وف���ق ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا خطة 
ال��ذي �سي�ساهم يف  2030 االأم���ر  اأب��وظ��ب��ي  وروؤي���ة 
االثار  خ��ال  م��ن  االقت�سادية  التنمية  عجلة  دف��ع 
االق��ت�����س��ادي��ة امل��ب��ا���س��رة وغ���ري امل��ب��ا���س��رة مل��ث��ل هذه 

الفعاليات املهمة.
يومك�ص  معر�سي  يف  املت�سارع  النمو  ان  اإىل  واأ���س��ار 
اال نتيجة ودليل وا�سح  2018 ما هو  و�سيمتك�ص 
ع��ل��ى جن����اح احل���م���ات ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة على 
ا�سرتاتيجيات وتخطيط بعيد املدى قامت به �سركة 
اأبوظبي الوطنية للمعار�ص اىل جانب دعم �سركائنا 
الذي جعل املعر�سني من �سمن اهم املعار�ص يف هذا 

املجال.
خال  حتققت  ال��ت��ي  بالنتائج  ف��خ��ره  ع��ن  واأع����رب 
هذه الدورة من املعر�سني وبالكفاءات الوطنية ذات 

اخلربات العالية التي تديريهما.
الوطنية  اأبوظبي  �سركة  ام��ت��اك  الظاهري  واك��د 
املوا�سفات  اأع��ل��ى  �سمن  التحية  البنية  للمعار�ص 
املراكز  اف�����س��ل  م��ن  ب��ح��ق  وال��ت��ي جتعلها  ال��دول��ي��ة 

ال�ستقبال الفعاليات الكربى واملعار�ص.
وت���وج���ه ب��ال�����س��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى دعمها 
ال��احم��دود وال��ذي ك��ان له اأك��رب االأث��ر مبا و�سلت 

لها ال�سركة من تقدم ي�سار له بالبنان.
كما توجه بال�سكر اإىل جميع ال�سركاء يف القطاعني 
العام واخلا�ص وب�سكل خا�ص القيادة العامة للقوات 
امل�سلحة وال�سريك اال�سرتاتيجي للمعر�سني �سركة 
وجميع  اأدا�سي  الذاتية  لاأنظمة  الوطنية  اأبوظبي 
حر�ست  التي  والدولية  املحلية  العار�سة  ال�سركات 

من   . و�سيمتك�ص2018  يومك�ص  يف  امل�ساركة  على 
التنفيذي  الرئي�ص  اليافعي  �سالح  علي  قال  جهته 
اأدا�سي  الذاتية  لانظمة  الوطنية  ابوظبي  ل�سركة 
 2018 و���س��ي��م��ت��ك�����ص  ي��وم��ك�����ص  يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا  اإن 
ك�سريك ا�سرتاتيجي تاأتي يف اإطار جهودنا الهادفة 
التي  واحل��ل��ول  التقنيات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 
تطورها ال�سركة وقدراتها املحلية يف جمال ت�سنيع 
و���س��ي��ان��ة االأن��ظ��م��ة غ���ري امل���اأه���ول���ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
امل�ساركة  اأن  واأو�سح  والع�سكرية.  املدنية  االأغرا�ص 
على  امل��ت��زاي��د  الطلب  تلبية  تتيح  امل��ع��ر���ص  ه��ذا  يف 
ه��ذه االأن��ظ��م��ة م��ن خ��ال توفري اأح���دث اخلدمات 
وتو�سيع  الذاتية  االأنظمة  جم��االت  يف  املتخ�س�سة 
التعاون وتبادل اخلربات مع اجلهات العاملية الرائدة 
مبا ي�ساهم يف تعزيز املعرفة املحلية حول القدرات 
الدفاعية وال�سعي امل�ستمر نحو توطني التكنولوجيا 
باعتماد اأحدث الو�سائل وتطوير الكفاءات املواطنة 
القادرة على مواكبة التطور والتحديث امل�ستمر يف 

هذا املجاالت.
للمعر�سني م�ساركة دولية  الدورة احلالية  وت�سهد 
و�سانعي  العاملية  ال�����س��رك��ات  ك��ربي��ات  م��ن  قيا�سية 
ال���ق���رار وامل��ت��خ�����س�����س��ني وه���ي امل�����س��ارك��ة االأك�����رب يف 
لي�سل  امل�ساركة  ال���دول  ع��دد  ارت��ف��ع  حيث  تاريخها 
اإىل 34 دولة مقارنة مع 23 دولة يف العام 2016 
ارتفعت  ..ف��ي��م��ا  امل���ائ���ة  يف   24 ب��ل��غ��ت  من���و  بن�سبة 
امل�ساحة الكلية للمعر�سني من 13 األف مرت مربع 
17 ال��ف مرت مربع يف  2016 لت�سل اإىل  يف ع��ام 
املائة  24 يف  2018 لت�سجل ن�سبة منو بلغت  عام 

 2018 عام  العار�سة يف  ال�سركات  ارتفع عدد  كما 
لي�سل اإىل 122 �سركة دولية وحملية مقارنة مع 
91 �سركة عار�سة يف عام 2016 بن�سبة منو بلغت 

املائة. يف   25
تنطلق  متخ�س�ص  م��وؤمت��ر  امل��ع��ر���س��ان  وي�����س��اح��ب 
القادم  “تقنيات اجل��ي��ل  ع��ن��وان  اع��م��ال��ه غ��دا حت��ت 
حماور  يناق�ص  امل�ستقبل” حيث  تهديدات  ملواجهة 
امل�����س��اه��م��ة يف حت��دي��د االجتاهات  اإىل  ت��ه��دف  ع���دة 
واال�سكاليات والتهديدات التي تواجه عامل االأنظمة 
واملفاهيم  ال��ق��درات  وال��وق��وف على  امل��اأه��ول��ة  غ��ري 
الت�سغيلية والنماذج العلمية والطرق اجلديدة لكل 
من القطاعات التجارية والدفاعية من اأجل تطور 

وتكامل ون�سر اأف�سل و�سائل املحاكاة والتدريب.
الع�سكريني  اخل����رباء  م��ن  نخبة  امل���وؤمت���ر  وي��ج��م��ع 
االك����ادمي����ي����ني  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة  وال�������س���ن���اع���ي���ني 
ال��دول��ي��ني وامل��ح��ل��ي��ني يف جماالت  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
ملناق�سة  والتدريب  واملحاكاة  املاأهولة  االنظمة غري 
امل�ستقبلية  واالآف����اق  وامل�ستجدات  التحديات  اأب���رز 

لهذه ال�سناعة االآخذة يف التطور ب�سكل مت�سارع.
عنوان  حت��ت  تعقد  ال��ت��ي  االأوىل  اجلل�سة  وتناق�ص 
غري  لاأنظمة  البيني  الت�سغيل  قابلية  “زيادة 
املاأهولة يف بيئات متعددة املجاالت” اأحدث الو�سائل 
من  لا�ستفادة  ال�سرورية  التكنولوجية  واملفاهيم 
االإمكانيات الهائلة لاأنظمة غري املاأهولة يف الدعم 
املدنية  القطاعات  خمتلف  يف  للعمليات  امل�ستقبلي 

والع�سكرية.
“حتديد  ع��ن��وان  تعقد  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة  ويف 

ومتطلبات  امل����اأه����ول����ة  غ����ري  االن���ظ���م���ة  م�����س��ت��ق��ب��ل 
اإىل  احل��اج��ة  مناق�سة  خ��ال��ه��ا  �سيتم  التدريب” 
ال���ت���دري���ب���ات احل���ي���ة والتي  ب����ني  ت�������وازن  اإح��������داث 
التدريب  وب���ني  ال��واق��ع��ي��ة  بال�سيناريوهات  تتميز 
مبحاكاة  التكنولوجيا  فيه  تقوم  وال��ذي  التفاعلي 
اأقل  وبتكلفة  والواقعية  احلقيقة  للبيئة  تقريبية 
يف  وااليجابية  القوة  عنا�سر  بني  اجلمع  لتحقيق 
تقام  ال��ت��ي  الثالثة  اجلل�سة  وتناق�ص  اال���س��ل��وب��ني. 
امل�ستقبلية لتح�سني  التقنيات  حتت عنوان توظيف 
والبيئة  العاملي  ال�سوق  والتدريب  املحاكاة  ق��درات 
تعطي  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
املتوفرة  والفر�ص  املحتملة  والتحديات  االأف�سلية 
يف ق��ط��اع االأن��ظ��م��ة غ��ري امل��اأه��ول��ة وق��ط��اع املحاكاة 
واملوؤ�س�سات  اخل��رباء  م�ساعدة  وبالتايل  والتدريب 
ال�سناعية والعاملني يف هذا القطاع على اإمكانيات 
العالية  بالتناف�سية  تتميز  التي  البيئة  هذا  دخ��ول 
وال��ت��غ��ري امل�ستمر وم��اه��ي��ة االأف��ك��ار اجل��دي��دة حول 
واجلوانب  والتكتيكات  والعمليات  اال�سرتاتيجيات 

االأخرى املطلوبة يف هذا املجال.
الربط بني اجلانب  امل��وؤمت��ر يف  ه��ذا  اأهمية  وتكمن 
ال��ع��م��ل��ي ال����ذي ي��ق��دم��ه امل��ع��ر���س��ان وب����ني اجلانب 
العلمي واالأكادميي باالإ�سافة لوجهة نظر اخلرباء 
واملحللني و�سانعي القرار من ع�سكريني ومدنيني.

املعر�سني  فعاليات  تت�سمن  مت�سل  �سعيد  وعلى 
ع���ددا م��ن ال��ع��رو���ص احل��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة واخلارجية 
ابوظبي  ومركز  العني  مطار  من  كل  يف  تقام  التي 

للمعار�ص.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ب�����ادرت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي اإىل 
قريب  اإن�سائي  موقع  يف  العمل  وق��ف 
“ريبتون” باأبوظبي من  من مدر�سة 
ال�ساعة ال�سابعة �سباحا وحتى ال�ساعة 
الرابعة ع�سرا وذلك ا�ستجابة لطلب 
الطلبة  ل���راح���ة  وحت��ق��ي��ق��ا  االأه�������ايل 
التعليمية  ب��ي��ئ��ت��ه��م  ع���ل���ى  وح���ف���اظ���ا 
هذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�������دت  امل��ث��ال��ي��ة. 
اخلطوة تعرب عن حر�سها على توفري 
بيئة تعليمية اآمنة وحمفزة يف املباين 
م�سددة  ال��ع��ام،  ومبحيطها  املدر�سية، 
واال�ستقرار  االأم�������ان  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى 

جل��م��ي��ع ال���ط���اب وال��ع��ام��ل��ني �سمن 
يف  ت�ساهم  معا�سرة  تربوية  منظومة 
خلق بيئة تعليمية قادرة على التعامل 
تربوية  ملنهجية  وف���ق���اً  اجل��م��ي��ع  م���ع 
االأداء  يف  التميز  اإىل  ترتقي  متطورة 
وبذلك ال بد لنا كموؤ�س�سة خدمية من 
ون�ساهم  االأم���ان  اأ���س��ب��اب  ك��ل  نوفر  اأن 
حميطة  ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ري  يف  ج���م���ي���ع���ا 
املوؤثرات  م��ن  وخالية  اآم��ن��ة  ب��امل��دار���ص 

على العملية التعليمية.  
واأ����س���ارت ال��ب��ل��دي��ة اأن���ه���ا  ت��ف��اع��ل��ت مع 
املنت�سبني  ال��ط��اب  اأم���ور  اأول��ي��اء  قلق 
ال�سجيج  ب�ساأن  ريبتون  مدر�سة  اإىل 
العمل  الناجتة من موقع  واالأ���س��وات 

قيد االإن�ساء املجاور للمدر�سة الإميان 
ال��ب��ل��دي��ة ب����اأن ت��ل��ك االأ�����س����وات الغري 
ن�ساط  على  ت��وؤث��ر  ق��د  فيها  امل��رغ��وب 
واإنتاجهم، ف�سًا  الطاب والعاملني 
الطلبة.  م�ستوى  على  تاأثريها  على 
وتوؤكد بلدية مدينة اأبوظبي حر�سها 
بكافة  ال�����س��و���س��اء  يف  ال��ت��ح��ك��م  ع��ل��ى 
ال�سكنية  وامل���ن���اط���ق  امل���دي���ن���ة  اأرج�������اء 
معدالت  ب���ق���ي���ا����ص  وذل������ك  امل����اأه����ول����ة 
ال�سو�ساء الناجمة عن مواقع العمل 
ال�سماح  االإن�����س��اء دوري�����ا، وع����دم  ق��ي��د 
التلوث  من  واحلد  ال�سجيج  بحدوث 
�سدة  وع������دم جت������اوز  ال�������س���و����س���ائ���ي، 
ال�سوت الناجتة عن امل�ساريع احلدود 

امل�سموح بها عامليا. 
واأو�سحت البلدية ب�ساأن مبنى مدر�سة 
الناجتة  االه��ت��زازات  تلك  اأن  ريبتون 
اأي  ت�سكل  ال  لها  امل��ج��اور  امل�سروع  عن 
للمبنى  املجاورة  املباين  على  خطورة 
االهتزازات  تلك  ك��ون  االإن�����س��اء،  قيد 
العاملية  امل��ع��ي��اري��ة  امل��ق��اي��ي�����ص  ���س��م��ن 
اأعمال  تنفيذ  وتنتج عن  بها،  امل�سموح 
ا�ستخدام  تتطلب  وال��ت��ي  االأ���س��ا���س��ات 
واملعدات،  االآالت  م��ن  خ��ا���س��ة  ن��وع��ي��ة 
املذكورة  امل��در���س��ة  مبنى  اأن  مو�سحة 
جميعها  ح���دي���ث���ا  امل�������س���ي���دة  وامل����ب����اين 
م��ط��اب��ق��ة الأع���ل���ى ل��ل��م��وا���س��ف��ات وكود 
اأب���وظ���ب���ي ال�������دويل ل���ل���ب���ن���اء، وت���ق���اوم 

االهتزازات وال ت�سكل تلك االهتزازات 
املباين  ����س���ام���ة  ع���ل���ى  خ����ط����ورة  اأي 

والعاملني والطاب.
ب���ه���دف حتقيق  ال��ب��ل��دي��ة:  واأ����س���اف���ت 
الراحة للطلبة والعاملني يف املدر�سة 
يف  التعليمية  امل�سرية  ع��ل��ى   وحفاظا 
مدينة  بلدية  اأ���س��درت  فقد  امل��در���س��ة 
اأبوظبي توجيهات اإىل مطور املنطقة 
وا���س��ت�����س��اري وم���ق���اول امل�����س��روع بعدم 
ال��ع��م��ل ن��ه��ائ��ي��اً اأث����ن����اء ف����رتة ال�����دوام 
رخ�سة  اإ�����س����دار  مت  وق����د  امل���در����س���ي، 
املذكور  باملوقع  العمل  �ساعات  بتغيري 
م����ن ال�������س���اع���ة ال���راب���ع���ة ع�������س���راً اإىل 
ال�ساعة ال�ساد�سة ون�سف فجراً، وذلك 

  2018-02-19 تاريخ  من  اب��ت��داًء 
للمقاول املنفذ للم�سروع وذلك تفاديا 
اأثناء  اهتزازات  اأو  اأي �سو�ساء  حلوث 

�ساعات العمل اليومي للمدر�سة.
نحو  امل�ستمر  �سعيها  البلدية  وت��وؤك��د 
رف���ع ك��ف��اءة اخل��دم��ات وم��ع��دل ر�سى 

املتعاملني، واإ�سعادهم عرب اال�ستجابة 
واالرتقاء  واحتياجاتهم  ملتطلباتهم 

امل�ستمر باالأداء العام.

•• ابوظبي-الفجر:

لدولة  ال��وط��ن��ي  االأر���س��ي��ف  ا�ستقبل 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وف����داً 
�سعودياً رفيعاً برئا�سة �ساحب ال�سمو 
االأمري �سلطان بن فهد بن نا�سر اآل 
�سعود م�ست�سار �ساحب ال�سمو امللكي 
عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن  �سلطان  االأم���ري 
العزيز رئي�ص الهيئة العامة لل�سياحة 
واالآثار، وا�ستهدفت الزيارة االطاع 
على الوثائق التاريخية التي يحتفظ 
توثق  والتي  الوطني،  االأر�سيف  بها 
تاريخ وتراث دولة االإمارات العربية 

اجلزيرة  ���س��ب��ه  وم��ن��ط��ق��ة  امل���ت���ح���دة 
العربية واإتاحتها للباحثني يف تاريخ 
�سموه  راف�����ق  وامل��ن��ط��ق��ة.  االإم��������ارات 
االأر�سيف  م��راف��ق  يف  ج��ول��ت��ه  اأث���ن���اء 
الوطني �سعادة ماجد املهريي املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد 
التطوير  م�ست�سار  الري�سي  العزيز 

االإداري، وقد ا�ستمع �سموه اإىل �سرح 
وال�سجات  ال���وث���ائ���ق  ع���ن  م��ف�����س��ل 
التاريخية واطلع على الدور الوطني 
الوطني  االأر�����س����ي����ف  ي����وؤدي����ه  ال������ذي 
وحفظها  ال���وط���ن  ذاك������رة  ج��م��ع  يف 

لاأجيال.
وبعد اأن اطلع �ساحب ال�سمو االأمري 

�سعود  اآل  نا�سر  بن  فهد  بن  �سلطان 
بال�سور  اخل���ا����ص  االأر����س���ي���ف  ع��ل��ى 
دور  ت��ربز  التي  التاريخية  والوثائق 
زايد  ال�سيخ  اهلل-  –باإذن  له  املغفور 
اآل نهيان ودوره القيادي  بن �سلطان 
دولة  وبناء  االحت��اد  �سرح  ت�سييد  يف 
الفعاليات  اأج��ن��دة  وع��ل��ى  االإم�����ارات، 

االأر�سيف  ينظمها  ال��ت��ي  واالأن�����س��ط��ة 
الذي  ب��ال��دور  �سموه  اأ���س��اد  الوطني- 
يوؤديه االأر�سيف الوطني على �سعيد 
وبحث  واالأر�سفة،  والتوثيق  احلفظ 
�سبل  ال��وط��ن��ي  االأر���س��ي��ف  اإدارة  م��ع 
التعاون وتبادل اخلربات يف املجاالت 
اجلدير  امل�����س��رتك��ة.  وااله���ت���م���ام���ات 

ب��داأت بجولة  ال��زي��ارة قد  اأن  بالذكر 
التي  زاي��د  ال�سيخ  قاعة  يف  تعريفية 
جمموعة  ي�سم  دائ��م��اً  معر�ساً  تعّد 
وال�سور  والوثائق،  املخطوطات  من 
دولة  بتاريخ  تعّرف  التي  واخلرائط 
االإمارات العربية املتحدة، وزار الوفد 
ال�سيف مكتبة االإمارات وهي مكتبة 

من  ج���زء  وه���ي  متخ�س�سة،  بحثية 
الربنامج العلمي والبحثي لاأر�سيف 
للباحثني  ت���ت���ي���ح  ف���ه���ي  ال����وط����ن����ي 
خدمات  املعرفة  وط��ّاب  والدار�سني 
الغنية  جمموعاتها  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
جماالت  تغطي  ال��ت��ي  واملتخ�س�سة 
اهتمامات االأر�سيف مبختلف اأوعيتها 

واالإل��ك��رتون��ي��ة، كما جتّول  ال��ورق��ي��ة 
الوفد اأي�ساً يف قاعة اإ�سعاد املتعاملني 
املخ�س�سة ال�ستقبال الباحثني، وهي 
والربجميات  االأج��ه��زة  اأح��دث  ت�سم 
التي ت�سّهل على الزائر عملية البحث 
ع��ن ت���راث دول���ة االإم�����ارات ومنطقة 
اإليها  والو�سول  وتاريخهما،  اخلليج 
يقتنيها  التي  التاريخية  الوثائق  يف 
الوفد  وت���اب���ع  ال���وط���ن���ي،  االأر����س���ي���ف 
ال�سيف فيلماً وثائقياً ثاثي االأبعاد 
عن االإمارات يف املا�سي واحلا�سر يف 
للواقع  زايد  بن  ال�سيخ حممد  قاعة 

االفرتا�سي.

•• ال�صارقة-الفجر:

�سمن ا�سرتاتيجية جامعة ال�سارقة 
اأك��ادمي��ي��ة تعمل على  ل��ط��رح ب��رام��ج 
عمله،  واأ�سواق  املجتمع  تنمية  تلبية 
اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ع��ن طرح 
برنامج املاج�ستري يف القانون اجلوي 
الهيئة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ف�����س��ائ��ي 
الدولة،  يف  امل��دين  للطريان  العامة 
من  االأول  ال���ربن���ام���ج  ي��ع��د  وال�����ذي 

نوعه يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
االأ�ستاذ  ����س���ع���ادة  ذل�����ك،  ع���ن  اأع���ل���ن 
النعيمي  جم����ول  ح��م��ي��د  ال���دك���ت���ور 
ال�������س���ارق���ة، خال  م���دي���ر ج���ام���ع���ة 
ع�����ق�����ده مبقر  �����س����ح����ايف  م������وؤمت������ر 
����س���ع���ادة �سيف  ب��ح�����س��ور  اجل���ام���ع���ة، 
الهيئة  عام  مدير  ال�سويدي  حممد 
العامة للطريان املدين، وليلى حارب 
لقطاع  امل�ساعد  العام  املدير  املهريي 
الدولية  وال�����س��وؤون  اال�سرتاتيجية 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل���دين، 
الري�ص،  ،ف��ه��د  ال�����س��ام�����س��ي،  و���س��امل 
العامة  الهيئة  من  املهريي  و�سعيد 
الدكتور  واالأ�ستاذ  امل��دين،  للطريان 
ب�سار ملكاوي عميد كلية القانون يف 
حممود  والدكتور  ال�سارقة،  جامعة 
امل�������س���ارك يف كلية  االأ����س���ت���اذ  ف��ي��ا���ص 
ال��ق��ان��ون، وال��دك��ت��ورة اإمي���ان نابو�ص 
االأ�ستاذ امل�ساعد يف القانون التجاري 

واجلوي بكلية القانون.
واأكد االأ�ستاذ الدكتور حميد جمول 
النعيمي مدير جامعة ال�سارقة على 
اأهمية هذا الربنامج للدولة التي قال 
والفلك  الف�ساء  جم��ال  اأول��ت  باأنها 
من  العديد  و�سبقت  ق�سوى  اأهمية 
الف�ساء  م���ي���ادي���ن  ب���دخ���ول  ال������دول 
ب�سكل قوي جداً، متفوقة بذلك على 
الكثري من الدول املتقدمة االأخرى، 

واأ�ساف اأن جامعة ال�سارقة اأ�سبحت 
على  اجل���ام���ع���ات  ك�����ربى  م����ن  االآن 
املحيطة  واملنطقة  ال��دول��ة  م�ستوى 
الطلبة  ع�������دد  ح����ي����ث  م�����ن  وذل��������ك 
الدرا�سية  وال��ربام��ج  بها،  امللتحقني 
باالإ�سافة  تطرحها،  التي  املعتمدة 
ومراكز  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات  اإىل 
اأن  اأك���د  كما  فيها،  املتنوعة  التميز 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان 
املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة رئي�ص 
تعاىل  اهلل  )حفظه  ال�سارقة  جامعة 
الربامج  بطرح  دائما  يوجه  ورع��اه( 
اأ�سواق  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���س��ي��ة 
امل�ستوى  لتلبية حاجتها على  العمل 

املحلي و االإقليمي.
اأهمية  اأن  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  واأ���س��اف 
الهائل  التقدم  من  تاأتي  الربنامج، 
ال����ع����امل يف جمال  ي�������س���ه���ده  ال�������ذي 
ا����س���ت���ك�������س���اف ال���ف�������س���اء واالأق�����م�����ار 
العامل  دول  دف���ع  مم���ا  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 

موقع  حل��ج��ز  بينها  فيما  ل��ل��ت��زاح��م 
انت�سار  نتيجة  الف�ساء  يف  لها  جيد 
واأ�ساف  ال�سناعية،  االأق��م��ار  اأ���س��اء 
اأكادمييا  اع��ت��م��اده  مت  ال��ربن��ام��ج  اأن 
و�سوف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من 
ت�����س��ع��ى اجل���ام���ع���ة ل��ل��ح�����س��ول على 
اأن  ال���������دويل، واأ������س�����اف  االع����ت����م����اد 
���س��وف تبداأ  ال��ربن��ام��ج  ال��درا���س��ة يف 
و�سيعمل   ،2018 ���س��ب��ت��م��رب  يف 
ال���ربن���ام���ج ع���ل���ى ح����ل م�����س��ك��ل��ة قلة 
الكفاءات املتخ�س�سة يف هذا املجال، 
ن���ظ���را ل��ت��م��ي��زه ب��اجل��م��ع ب���ني اأك���ر 
وعلم  القانون  مثل:   تخ�س�ص  من 
واالقت�ساد  واالأمن  والف�ساء  الفلك 
وغ��ريه��ا، وه��و م��ا ي��ع��رف بالربامج 
ت�سعى  ال��ت��ي  التخ�س�سات  م��ت��ع��ددة 
اجلامعة لطرحها يف الوقت احلا�سر 
بالتعاون مع اجلامعات العاملية نظرا 

الأهميتها، 
من جانبه، اأكد �سعادة �سيف حممد 
العامة  الهيئة  عام  مدير  ال�سويدي 

ال�سراكة  اأن  امل��������دين،  ل���ل���ط���ريان 
وجامعة  الهيئة  بني  اال�سرتاتيجية 
وتطوير  دع��م  على  تعمل  ال�سارقة 
امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
جمال الطريان املدين على امل�ستوى 
املحلي والدويل، من خال التعليم 
اجل��ام��ع��ي مب��ا ي��ع��زز ال��ن��م��و الثقايف 
واالج����ت����م����اع����ي واالق����ت���������س����ادي يف 
ا�سرتاتيجية  الدولة، وحتقيق روؤية 
م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول  بغية 
التميز يف جماالت العلوم احلديثة، 
التطورات  ك���اف���ة  م���واك���ب���ة  ب���ه���دف 
ال���ت���ي ي�����س��ه��ده��ا ق���ط���اع ال���ط���ريان 
امل���دين امل��ت��غ��ري، وي��اأت��ي دع��م الهيئة 
اجلهة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ل����ل����ربن����ام����ج، 
الرقابية  ب����اجل����وان����ب  امل���خ���ت�������س���ة 
والت�سريعية لقطاع الطريان املدين، 
التدريبية  الربامج  وتنظيم  وو�سع 
املتعلقة بالطريان املدين، حيث يعد 
هذا الربنامج االأول من نوعه على 
ال�سرق  منطقة  و  ال��دول��ة  م�ستوى 

االأو�سط، و�سيعمل على دعم القطاع 
العاملة  ال��ب�����س��ري��ة  ال���ق���وة  ب��ت��م��ك��ني 
ف��ي��ه م��ن االإمل����ام ب��ق��وان��ني الطريان 
م�سالح  على  للمحافظة  والف�ساء 
الدولة ودعم موقع الدولة الريادي 

يف قطاع الطريان املدين. 
ملكاوي  ب�سار  الدكتور  االأ�ستاذ  اأم��ا 
:”اإن  قال  فقد  القانون  كلية  عميد 
نظري  وج��ود  بعدم  يتميز  الربنامج 
ل���ه ل��ي�����ص ف��ق��ط يف دول����ة االإم������ارات 
الدول  يف  حتى  بل  املتحدة  العربية 
حاجة  يلبي  ف��ه��و  جميعا،  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلريجني  م������ن   ون���������درة  م���ل���ح���ة 
الطريان  ق���ط���اع  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
الربنامج  انطاق  وياأتي  والف�ساء، 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، ح��ي��ث يوجد  يف م��ك��ان��ه 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ب��دول��ة 
و�سركات  ال��ع��امل��ي��ة  امل����ط����ارات  اأك����رب 
واإقليميا  عامليا  امل��ع��روف��ة  ال��ط��ريان 
مثل �سركة طريان االحتاد وطريان 
كما  ل��ل��ط��ريان.  والعربية  االإم����ارات 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن 
رائ���دة يف جم��ال ع��ل��وم الف�ساء من 
خال اإطاق عدة اأقمار ا�سطناعية 
وم�سروع م�سبار املريخ وغريها من 

االأن�سطة.«
واأ�ساف ملكاوي قائا: اأن ما مييز 
الربنامج هو قوته من حيث م�ساقات 
القانون اجلوي والقانون الف�سائي 
االجنليزية،  باللغة  ت��در���ص  وال��ت��ي 
هذا باالإ�سافة اإىل التدريب العملي 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ل���دى 
اجلهات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل���ط���ارات  اأو 
االأخرى، بجانب ن�سر بحث يف جملة 
حمكمة اأجنبية، باالإ�سافة اإىل كتابة 
ر�سالة املاج�ستري باللغة االجنليزية، 
الطلبة  جلميع  مفتوح  وال��ربن��ام��ج 
بكالوريو�ص  خلريجي  فقط  ولي�ص 
ال��ق��ان��ون، وي��وف��ر ال��ربن��ام��ج معرفة 
ملوا�سيع  ع���ال  م�ستوى  ع��ل��ى  وف��ه��م 
ال�����ق�����ان�����ون اجل���������وي وال���ف�������س���ائ���ي 
م���ث���ل ال����ق����ان����ون اجل�������وي ال�������دويل، 
امل��ن��اف�����س��ة اخل��ا���ص بقطاع  وق���ان���ون 
ال��ن��ق��ل اجل����وي، وحت��ري��ر االأج�����واء، 
وت�سوية  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
�سنتان،  الربنامج  وم��دة  امل��ن��ازع��ات، 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  ا���س��ت��ق��ط��ب��ت  وق���د 
اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين من 
اأعرق اجلامعات العاملية املتخ�س�سة 
الربنامج  وي��ف��ت��ح  امل���ج���ال،  ه���ذه  يف 
املجال اأمام خريجيه العمل يف عدد 
من القطاعات مثل: �سركات املحاماة 
وال�سركات اال�ست�سارية التي يرتبط 
والف�ساء،  ال��ط��ريان  مبجال  عملها 
للمطارات  ال��ق��ان��ون��ي��ة  واالإدارات 
و�سركات الطريان، وهيئات الطريان 
واملوؤ�س�سات  النقل،  ووزارات  امل��دين، 
مثل  الف�ساء  جم��ال  يف  تعمل  التي 

وكالة االإمارات للف�ساء.

بالتعاون مع الهيئة العامة للطريان املدين بالدولة 

جامعة ال�سارقة تطلق برنامج املاج�ستري يف القانون اجلوي والف�سائي

م��دي��ر ع���ام حماك���م دب���ي: �سه���ر البتك��ار يع���زز مكان��ة 
الدول�����ة كمرك����ز عامل���ي لالبتك����ار

•• دبي -وام:

اأن  دب��ي  حماكم  ع��ام  مدير  املن�سوري  عيد  ط��ار���ص  �سعادة  اأك��د 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  ي��دع��م  لابتكار”  االإم����ارات  “�سهر 
لابتكار وي�سهم يف تعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي لابتكار 
وذلك تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 

الدولة يف  الر�سيدة يف  القيادة  توجهات  مبواكبة  اهلل”  “رعاه 
حتويل االبتكار الأ�سلوب حياة. وقال ننطلق هذا العام ب� “ �سهر 
والتي  لابتكار  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مع  متا�سيا  االبتكار” 
لل�سيا�سات  مفتوح  عاملي  خمترب  اإىل  االإم���ارات  لتحويل  تهدف 
وال���ربام���ج ومن����اذج ال��ع��م��ل امل��ب��ت��ك��رة واأن احل��ك��وم��ة جن��ح��ت يف 
تنطلق  واالآن  عمل  منهج  اإىل  وحتويلها  االبتكار  ثقافة  تعزيز 
خال  من  االإن�سان  ومتكني  النتائج  على  تركز  جديدة  مرحلة 

قدمت  دبي  حماكم  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار  مطور.  عمل  من��وذج 
اأربع مبادرات ابتكارية يف جماالت العمل الق�سائي من التداول 
على  الرتكيز  مت  بحيث  االأح��ك��ام  وتنفيذ  الق�سايا  يف  والف�سل 
حماكم  ف��ي��ه��ا  ت�سبق  ب�����س��ورة  ق�سائية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  م��ب��داأ 
واأو�سح  ���س��ن��وات.  بع�سرة  ال��ع��امل  يف  الق�سائية  املوؤ�س�سات  دب��ي 
ا�ستثنائية  ب���اإج���راءات  ت��ق��دمي خ��دم��ات  ت��رك��ز على  امل��ب��ادرات  اأن 
الوقت  بال�سرعة والفاعلية والب�ساطة وت�ساهم يف توفري  تت�سم 

اإ�سافة  والتحكيم  التقليدي  للتقا�سي  بديل  تعترب  اإذ  والتكلفة 
اإىل االأمتتة املتكاملة لتداول الق�سايا واإ�سدار القرارات االأحكام 
ذات  والتفا�سيل  املعطيات  م��ن  جمموعة  على  بناء  الق�سائية 
العاقة بالق�سية دون احلاجة للتدخل الب�سري. واأكد �سعادته 
ح��ر���ص حم��اك��م دب���ي ع��ل��ى االب��ت��ك��ار وت��وج��ي��ه م��وظ��ف��ي الدائرة 
البتكار مبادرات وبرامج تتما�سى مع التوجهات القيادة الر�سيدة 

للدولة وتخدم املتعاملني واملتقا�سني بكل �سهولة وي�سر.

ا�ستجابة لطلب االأهايل وحتقيقا لراحة الطلبة وحفاظا على بيئتهم التعليمية املثالية

بلدية مدينة اأبوظبي توقف العمل يف موقع اإن�سائي قريب من مدر�سة من ال�سابعة �سباحا وحتى الرابعة م�ساًء

اطلع على اأجندته ودوره الوطني يف اإطار حفظ ذاكرة الوطن واإتاحتها

الأر�سي���ف الوطن���ي ي�ستقب���ل وف���دًا �سع��وديًا رفيع����ًا 

�سرطة ال�سارقة تدعو ال�سائقني اإىل توخي 
احليطة واحلذر ب�سبب التقلبات اجلوية

•• ال�صارقة-وام:

االحتياطات  ات��خ��اذ  اإىل  الطريق  وم�ستخدمي  ال�سائقني  ال�سارقة  �سرطة  دع��ت 
ال�سرورية وتوخي احلذر اأثناء قيادة املركبات على الطرق و�سرورة متابعة ن�سرات 
االأحوال اجلوية خال الفرتة احلالية وذلك نظرا للتقلبات اجلوية التي ت�سهدها 
الباد. ونبهت �سرطة ال�سارقة ال�سائقني اإىل �سرورة التقيد بحدود ال�سرعة املقررة 
ميكن  التي  واملخاطر  للحوادث  تفاديا  وذل��ك  والداخلية  اخلارجية  الطرق  على 
الطرق وما  الرملية على بع�ص  الكتل  اأو جتمع  االأمطار  تنتج عن وج��ود مياه  اأن 
يرتتب على ذلك من فقدان ال�سيطرة على املركبات اأو التعر�ص حلوادث التدهور 
التي  الثقيلة  واملركبات  ال�ساحنات  �سائقي  ح��ذرت  كما  املركبات.  بني  واال�سطدام 
ت�سري على الطرق اخلارجية من جتاوز املركبات االأخرى ب�سورة خطرة اأو تغيري 
خط ال�سري ب�سورة مفاجئة والتاأكد من عمل م�سابيح االإنارة اخللفية واالأمامية 

بال�ساحنة اأو املركبة متمنني ال�سامة للجميع.

» ال�سحة « تعلن عن برنامج 
الأطباء الزائرين »فرباير ومار�س« 

•• دبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تفا�سيل برنامج االأطباء الزائرين خال 
املقبل لتقدمي خدماتهم اال�ست�سارية والت�سخي�سية  �سهر فرباير اجلاري ومار�ص 
بدبي  واالأم���ل  بالفجرية  الفجرية  م�ست�سفيات  من  كل  اإىل  للمر�سى  والعاجية 
ال�سحية  الرعاية  بال�سارقة وعبيد اهلل و�سقر ودبا ومراكز  وخورفكان والقا�سمي 
املختلفة  وخرباتهم  خدماتهم  الزائرون  االأطباء  و�سيقدم  اخليمة.  براأ�ص  االأولية 
يف عدة جماالت طبية منها جراحة العظام وطب العيون والطب النف�سي لاأطفال 
وعاج النطق واأمرا�ص القلب التداخلية واأمرا�ص الكلى واأمرا�ص كبار ال�سن وطب 

اأع�ساب االأطفال.
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•• اأبوظبي- وام:

�سهد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير الداخلية حفل اإطاق 
ملجل�ص  اجلديدة  املوؤ�س�سية  الهوية 
الدفاعية  ل��ل�����س��رك��ات  االإم���������ارات 
فعاليات  ه���ام�������ص  ع���ل���ى  وذل��������ك 
م��ع��ر���ص وم���وؤمت���ر االأن��ظ��م��ة غري 
الذي   2018 ي��وم��ك�����ص  امل��اأه��ول��ة 
اأبوظبي  يف  ام�����ص  فعالياته  ب���داأت 
حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة وبح�سور عدد من 

وال�سركاء  الدفاع  قطاع  م�سوؤويل 
املحليني والدوليني.

عبدالرحيم  ط����ارق  ���س��ع��ادة  وق����ال 
اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  احل��و���س��ن��ي 
لل�سركات  االإم��������������ارات  جم���ل�������ص 
املجل�ص  هذا  تاأ�سي�ص  اإن  الدفاعية 
احلكومية  امل�ساعي  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
الع�سكرية  ال�������س���ن���اع���ة  ل��ت��م��ك��ني 
واالأم����ن����ي����ة امل�������س���ت���دام���ة يف دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة.
واأو�سح اأن املجل�ص �سي�سكل من�سة 
ال�سركات  ب��ني  للتوا�سل  رئي�سية 
العاملية  وال���������س����رك����ات  امل���ح���ل���ي���ة 
ال�سناعات  جم�����ال  يف  ال�����رائ�����دة 
الدفاعية ت�ساهم يف اإيجاد �سراكات 

تدعم  وناجحة  بناءة  ا�سرتاتيجية 
وت�ساهم  الوطنية  ال�سناعة  تطور 

يف الرتويج لها عامليا.
ب��ال��ت��ع��اون مع  �سنعمل  اإن��ن��ا  وق����ال 
���س��رك��ائ��ن��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني وعلى 
والقيادة  ال���دف���اع  وزارة  راأ����س���ه���م 
وجمل�ص  امل�سلحة  للقوات  العامة 
ال��ت��وازن االق��ت�����س��ادي على متكني 
امل��ج��ل�����ص م��ن ال��ق��ي��ام ب���دور حيوي 
ال�سناعات  ق��ط��اع  لتمكني  وف��ع��ال 
وتعزيز  ال���وط���ن���ي���ة  ال����دف����اع����ي����ة 
التنمية  م�����س��رية  يف  م�����س��اه��م��ت��ه��ا 
دولة  ت�سهدها  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي��ة 

االإمارات العربية املتحدة.
االإم�����ارات  جم��ل�����ص  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ل��ل�����س��رك��ات ال��دف��اع��ي��ة ي�����س��م نحو 
عن  ك��ا���س��ف��ا  وط��ن��ي��ة  ���س��رك��ة   63
وج�����ود ت���وج���ه ل�����س��م مم��ث��ل��ني عن 
هذه ال�سركات اإىل اإدارة املجل�ص يف 

امل�ستقبل القريب.
الهوية  اأن  احل���و����س���ن���ي  واأو������س�����ح 
املوؤ�س�سية اجلديدة للمجل�ص جاءت 
العمل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع���ن  ل��ت��ع��رب 
ي��ت��اءم مع  املقبلة مب��ا  املرحلة  يف 
توجهات و�سيا�سات وا�سرتاتيجيات 

ال�سركاء اال�سرتاتيجيني.
م����رة يف  امل��ج��ل�����ص الأول  وي�������س���ارك 
م��ع��ر���ص وم���وؤمت���ر االأن��ظ��م��ة غري 
الذي   2018 ي��وم��ك�����ص  امل��اأه��ول��ة 
ي�����س��م ����س���رك���ات م��ت��خ�����س�����س��ة من 

خم���ت���ل���ف اأن�����ح�����اء ال����ع����امل وذل����ك 
ت�سمل  ت��روي��ج��ي��ة  اإط�����ار خ��ط��ة  يف 
الفعاليات  م��ن  ع���دد  يف  امل�����س��ارك��ة 
ال�سلة  ذات  وال���ع���امل���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 

بال�سناعات الدفاعية.
االإم������ارات  جم��ل�����ص  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اإىل  يتطلع  ال��دف��اع��ي��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
حت��ق��ي��ق ال���ت���وا����س���ل االأم����ث����ل بني 
الوطنية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات 
ال�سناعات  ق����ط����اع  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
على  وال���������وق���������وف  ال�����دف�����اع�����ي�����ة 
وتطوير  ومتطلباتها  احتياجاتها 
ومتكينها  بها  للنهو�ص  ق��درات��ه��ا 
حتقيق  يف  ب����دوره����ا  ال���ق���ي���ام  م����ن 

التنمية امل�ستدامة.

•• اأبوظبي-وام:

امل�سغل   - اأبوظبي  ط��ريان  ت�سارك 
االأك������رب ل��ل��ط��ائ��رات ال��ع��م��ودي��ة يف 
و�سمال  االأو���س��ط  وال�سرق  اخلليج 
معر�ص  ف��ع��ال��ي��ات  يف   - اأف��ري��ق��ي��ا 
التي   2018 ل��ل��ط��ريان  اأب��وظ��ب��ي 
 28 ح��ت��ى  وت�ستمر  ال��ي��وم  تنطلق 
ال�سهر اجل���اري.. حت��ت رعاية  م��ن 
�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
امل�ساركة  وتتمثل  اأبوظبي.  الإم��ارة 
جديدة  مروحية  طائرة  عر�ص  يف 
ال��دول��ة من  ت��ع��ر���ص الأول م���رة يف 
نوع AW139. وقال �سعادة نادر 
اأحمد احلمادي رئي�ص جمل�ص اإدارة 
طريان اأبوظبي اإن املعر�ص يكت�سب 
اأهمية كبرية يف دعم م�سرية تطوير 

العربية  القطاع يف دول��ة االإم���ارات 
املتحدة واملنطقة ويخلق بيئة غنية 
ويتنا�سب  املتميزة  االأعمال  بفر�ص 
واأ�ساف  القطاع.  مع خطة تطوير 
الذي   - امل��ع��ر���ص  يف  امل�����س��ارك��ة  ان 
الرائدة  ال�سركات  اأهم  فيه  ت�سارك 
مع  ال���ط���ائ���رات  ت�سنيع  جم���ال  يف 
زائر  األ����ف   18 ب��ح�����س��ور  ت��وق��ع��ات 
و�سناعة  ال���ط���ريان  ق��ط��اع��ي  م���ن 
من  كبري  ع��دد  جانب  اإىل  الف�ساء 
مثالية  ف��ر���س��ة  ت��ع��د   - امل�����س��ن��ع��ني 
لعر�ص خدماتنا املتعددة واالإلتقاء 
ب�سناع القرار ورواد قطاع الطريان 
ل���ت���ب���ادل اخل������ربات وال��ت��ف��اع��ل مع 
لتطوير  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ني  �����س����رك����اء 
االأع�����م�����ال. وع����ن خ�����ربات ط���ريان 
تعر�سها  التي  واخلدمات  اأبوظبي 
يف ال��ف��ع��ال��ي��ات.. ق��ال احل��م��ادي اإن 

طريان اأبوظبي اأول �سركة طريان 
ع��م��ودي اأن�����س��اأت يف ال��دول��ة ومتلك 
يقدرب�63  الطائرات  من  اأ�سطوال 

م���روح���ي���ة و4  م��ن��ه��ا   59 ط���ائ���رة 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  الثابت.  اجلناح  ذات 
ط�����ريان اأب���وظ���ب���ي ت��ع��ط��ي اأول���وي���ة 

المتاك اأحدث الطائرات وتراعي 
حتديث وترقية اأ�سطولها و�ستقوم 
ب��ع��ر���ص اأح������دث ط���ائ���رة م���ن نوع 

طريان  �سركة  كاأول   AW139
م��روح��ي يف امل��ن��ط��ق��ة مت��ت��ل��ك هذا 
ال��ن��وع م��ن ال��ط��ائ��رات ال��ت��ي تتميز 
بتقنياتها املتقدمة وارتفاع معايري 
ال�سامة بها وذلك ا�ستنادا ملا تتبعه 
حاجة  تلبية  يف  ا�سرتاتيجية  م��ن 
ال�سوق املحلية واالإقليمية �سواء يف 
الرتقية وذلك  اأو  االأ�سطول  زي��ادة 
واأ�ساف  ال��ع��م��ي��ل.  ح��اج��ة  ح�����س��ب 
طريان  اأن  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اأبوظبي تناف�ص يف جمال ال�سيانة 
الطائرات  باإن�سائها مركز ل�سيانة 
الغياروالتدريب  ق��ط��ع  وت���وزي���ع 
ال�سركة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ت��ق��ن��ي 
امل�سنعة للطائرات ليوناردو. واأكد 
اأن هذا املركز يقوم باإ�سافة قدرات 
واإمكانات تقنية عالية للعماء يف 
دولة االإم��ارات ويف منطقة ال�سرق 

املائة  يف  االأو�سط .. خا�سة اأن 40 
م����ن خ����دم����ات ط�������ريان اأب���وظ���ب���ي 
ت��ق��دم خ���ارج ال���دول���ة. واأ����س���اف اأن 
خ���ربات ط���ريان اأب��وظ��ب��ي ت���ربز يف 
واالإ�سعاف  واالإنقاذ  البحث  جمال 
جم���ال  ويف  اجل��������وي  واالإخ������������اء 
اأك������رب مركز  ب���اإن�������س���اء  ال���ت���دري���ب 
ال��ت��دري��ب لطائرات  ع��ل��ى  حم��اك��اة 
ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت. واأ������س�����ار احل���م���ادي 
تقدم  اأب���وظ���ب���ي  ط������ريان  اأن  اإىل 
الدولة  وخ�����ارج  داخ�����ل  خ��دم��ات��ه��ا 
�سواء  عميل  ك��ل  الحتياجات  وفقا 
اأو  ط���ي���اري���ن  اأو  ط����ائ����رات  ك���ان���ت 
التدريب.  اأو  ل��ل��ط��ائ��رات  ���س��ي��ان��ة 
ع��ل��ى مطار  ال��ق��ائ��م��ني  دور  وث��م��ن 
ا�ست�سافة  يف  اخل���ا����ص  ال��ب��ط��ني 
معر�ص اأبوظبي للطريان 2018 
وحمبي  ل���رواد  فر�سة  وتقدميهم 

قطاع الطريان يف املنطقة وت�سهيل 
وتذليل جميع ال�سعوبات.

ي�سار اإىل اأن متتلك طريان اأبوظبي 
امللكية  ح�س�ص  من  املائة  يف   50
يف ���س��رك��ة روي����ال ج��ت ال��ت��ي تلبي 
قاعدة عمائها من النخبة اإ�ساقة 
ماك�سيمو�ص  ���س��رك��ة  الم��ت��اك��ه��ا 
ال�سحن  يف  املتخ�س�سة  ل��ل��ط��ريان 
اجل���وي وال��ب��ح��ري .. ع���اوة على 
ميلينيوم  دي  اإي����ه  ���س��رك��ة  اإن�����س��اء 
ل���ت���ق���دمي ا����س���ت�������س���ارات االأع����م����ال 

ودرا�سات اجلدوى االقت�سادية.

•• دبي -وام: 

واملوارد  وال�سكان  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  ناق�ست 
تقريرها حول مو�سوع  الوطني االحت��ادي  للمجل�ص  الب�سرية 
�سيا�سة وزارة تنمية املجتمع يف �ساأن بناء االأ�سرة.. وذلك خال 
رئي�ص  الرحومي  اأحمد  حمد  �سعادة  برئا�سة  ام�ص  اجتماعها 
اللجنة. وت�سم اللجنة يف ع�سويتها �سعادة كل من عزة �سليمان 
بن �سليم���ان مقررة اللجنة وعلي���اء �سليم��ان اجلا�س���م والدكتورة 
ن�سال حممد الطنيجي وعائ�س���ة را�س��د ليتي�م وحمم�د اأحم��د 

اليماحي و�سال�م علي ال�سحي.
وق����ال ���س��ع��ادة ح��م��د اأح��م��د ال��رح��وم��ي اإن ال��ل��ج��ن��ة اط��ل��ع��ت يف 

اجتماعها على م�سودة تقريرها يف �ساأن مو�سوع �سيا�سة وزارة 
بع�ص  ناق�ست  حيث   .. االأ���س��رة  ب��ن��اء  ���س��اأن  يف  املجتمع  تنمية 
التو�سيات التي خرجت بها اللجنة خال اجتماعاتها ال�سابقة 
ولقاءاتها مع ممثلي اجلهات املعنية باملو�سوع.. م�سريا اإىل اأن 

اللجنة �ست�ستكمل مناق�سة التقرير خال اجتماعها املقبل.
تعترب  حيث  للمجتمع،  بالن�سبة  املو�سوع  اأهمية  �سعادته  واأكد 
اللجنة  كانت  حيث  املجتمع  بناء  يف  االأ�سا�سية  ال��ن��واة  االأ���س��رة 
ناق�ست املو�سوع وفق خطتها الرقابية التي ت�سعى من خالها 
املختلفة  اجل��ه��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  اأم���ام  ال��وق��وف  اإىل 
واإيجاد احللول الت�سريعية لتجاوز تلك التحديات مبا ي�سمن 
االإ�سكاليات  م���ن  ول��ي��ك��ون حم�����س��ن��ا  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

والتحديات املختلفة مبا ي�ساهم يف تعزيز متا�سكه وترابطه.
اأن اللجنة �ستخرج بتو�سيات تام�ص الواقع وتذلل  اإىل  ونوه 
�سواء  بها  تعنى  التي  االأ�سرة واجلهات  تواجه  التي  ال�سعوبات 
اأو خا�سة وتهيئتها يف حل تلك التحديات بكل  كانت حكومية 
واقعية. وتناق�ص اللجنة مو�سوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع 
5 حم��اور هي دور ال���وزارة يف بناء  يف �ساأن بناء االأ���س��رة �سمن 
قاعدة بيانات للراغبني يف الزواج ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر 
القران  عقد  قبل  ب��ال��زواج  املتعلقة  ال��ربام��ج  وتنفيذ  وو���س��ع 
ل��ر���س��د وم��ع��اجل��ة الظواهر  وال�����س��ي��ا���س��ات واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
املبكر  والطاق  ال��زواج  تاأخر  مو�سوعات  خا�سة  االجتماعية 

وزواج املواطنني واملواطنات من غري املواطن.

•• اأبوظبي-وام:
اأطلقت اأكادميية االإمارات الدبلوما�سية 
املرحلة التالية من برناجمها االأكادميي 
“ اال�ستعداد لدبلوما�سية القرن احلادي 
والع�سرين«. ومت ت�سميم هذا الربنامج 
لل�سنة الثانية على التوايل بهدف اإعداد 
دبلوما�سيي امل�ستقبل وجتهيزهم ملواجهة 
اأف�سل  واإي����ج����اد  ال���ق���رن  ه����ذا  حت���دي���ات 
االأكادميية  و�ست�ست�سيف  لها.  احللول 
خ�����ال ه�����ذا ال�����ربن�����ام�����ج.. ن���خ���ب���ة من 
�ست�سمل  فيما  وامل��ت��ح��دث��ني..  ال�سيوف 
ق��ائ��م��ة امل��ح��ا���س��ري��ن م��ع��ايل ن����ورة بنت 
وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد 
وزير  ن�سيبة  اأن��ور  زك��ي  ومعايل  املعرفة 
ال�سام�سي  حممد  �سلطان  و�سعادة  دولة 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م�����س��اع��د 
الدويل ل�سوؤون التنمية الدولية و�سعادة 
لدولة  العام  القن�سل  ال�سويدي،  ماجد 
من�سور  و�سعادة  نيويورك  يف  االإم���ارات 
املجل�ص  ع��ام  مدير  املن�سوري  اإب��راه��ي��م 
الوطني لاإعام ومعايل هيلني كارك 
رئي�ص وزراء نيوزيلندا ال�سابق والبارونة 
ال�سامي لاحتاد  املمثل  اآ�ستون  كاثرين 
اخلارجية  ال�سيا�سة  ل�سوؤون  االأوروب����ي 
واالأمن �سابقا والربوفي�سور توم فليت�سر 
االإمارات  اأكادميية  يف  اخلا�ص  امل�ست�سار 

الربيطاين  وال�����س��ف��ري  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ل��ب��ن��ان وم���وؤل���ف الكتب  ل����دى  ال�����س��اب��ق 
�سيفرز  والدكتور جيم�ص  االأك��ر مبيعا 
درا�سات  مبعهد  ال��درا���س��ات  ق�سم  رئي�ص 
جورجتاون  ب��ج��ام��ع��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
اأبحاث  ل��وم��ي، زميل  وال��دك��ت��ورة م��اري 
اأول يف اأكادميية االإمارات الدبلوما�سية.
وق����ال ���س��ع��ادة ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون مدير 
الدبلوما�سية  االإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ام 
با�ستقطاب  وف��خ��ورون  �سعداء  نحن   “
والعاملية  االإم��ارات��ي��ة  ال�سخ�سيات  ه��ذه 

املخ�سرمة من ذوي اخلربات العاملية يف 
العاقات الدولية وال�سوؤون احلكومية.. 
�سيقدمون  اأن���ه���م  يف  ث��ق��ت��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا 
درو���س��ا م��ن واق���ع جت��ارب��ه��م وخرباتهم 
ال ت���ق���در ب���ث���م���ن.. ف��ي��م��ا ���س��ت��وف��ر هذه 
املحا�سرات فر�سا رائعة ليتعلم الطلبة 

من اأبرز دبلوما�سيي العامل.
واجلهود  التح�سريات  اإىل  ليون  واأ�سار 
امل���ب���ذول���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذا ال���ربن���ام���ج.. 
بدرا�سة  ع��ن��اي��ة  وب��ك��ل  قمنا   “ م�سيفا 
كافة االجتاهات الهامة واملتعلقة مبهنة 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي مب���ا يف ذل���ك ت��ط��ور دور 
املتنوعة  ال��وزاري��ة  وامل��ه��ام  الدبلوما�سي 
وال���ت���ح���دي���ات وال���ع���ق���ب���ات امل���ت���وق���ع���ة يف 
هذا  �سممنا  وق��د  ال��دول��ي��ة..  العاقات 
الربنامج بطريقة تعد طابنا ومتكنهم 
من مواجهة التحديات التي من املحتمل 

اأن يواجهوها خال عملهم ».
وحول دوره يف تطوير هذا الربنامج .. 
قال الربوفي�سور توم فليت�سر “يعد هذا 
الربنامج فريدا من نوعه فهو ال ي�سلط 
ال�����س��وء ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ع��رف��ة فح�سب 

ال�سخ�سية  ت��ط��وي��ر  اأي�����س��ا  ي�����س��م��ل  ب���ل 
دبلوما�سيي  ل��دى  التطبيقية  وامل��ه��ارات 
امل�ستقبل املتميزين.. وما مييز الربنامج 
اأي�سا، ف�سوله التي تركز على اجلوانب 

العملية والرقمية واالبتكار«.
“ ي��ع��ي م��ع��ظ��م ال��ن��ا���ص اليوم  واأ����س���اف 
والف�سول  ال��ع��اط��ف��ي  ال���ذك���اء  اأه��م��ي��ة 
وهذه  التكيف  ع��ل��ى  وال���ق���درة  وامل���رون���ة 
والع�سرين  احل��ادي  القرن  مهارات  هي 
والتي  ال��ربن��ام��ج  ت��اأت��ي يف �سميم  ال��ت��ي 
نطلق عليها جمتمعة ا�سم الدبلوما�سية 
موجودة،  الدبلوما�سية  تكن  مل  اإن   ..
ال���س��ط��ررن��ا اإىل اخ���رتاع���ه���ا.. وه���و ما 
نقوم به من خال هذا الربنامج حيث 
لتواكب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ���س��ي��اغ��ة  ن��ع��ي��د 

الع�سر الرقمي ».
�سمم  ق��د  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  اإىل  ي�سار 
الرئي�سية  املوا�سيع  من  عدد  ليت�سمن 

وهي القيادة والثقافة واالبتكار.
و����س���ت�������س���م���ل امل����ح����ا�����س����رات درو������س�����ا يف 
الدبلوما�سية القن�سلية وطرق التعامل 
مع و�سائل االإعام والذكاء اال�سطناعي 
للقادة..  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 
االأكادميية  طلبة  اإ����س���راك  �سيتم  فيما 
ودورات  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ب������دورات 

حماكاة.

�سيف بن زايد ي�سهد اإطالق الهوية املوؤ�س�سية اجلديدة 
ملجل�س الإمارات لل�سركات الدفاعية

»طريان اأبوظبي« ت�سارك يف »معر�س اأبوظبي للطريان 2018 «

» اجتماعية الوطني « تناق�س تقريرها حول �سيا�سة » تنمية املجتمع« يف بناء الأ�سرة

» اأكادميية الإمارات الدبلوما�سية « تطلق اأحدث براجمها حول دبلوما�سية القرن ال� 21

•• دبي -وام:

وزعت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لاأعمال اخلريية واالإن�سانية العديد 
من مراكب ال�سيد على اأ�سر ال�سيادين يف قرية القلته غرب حمافظة االأق�سر.

واأ�سوان..  و�سوهاج  اأ�سيوط  حمافظات  يف  املراكب  مئات  وزع��ت  املوؤ�س�سة  وكانت 
مواكبة لعام زايد.

اأن املوؤ�س�سة تعد داعما بارزا للم�سروعات املتعددة يف حمافظات �سعيد  ي�سار اإىل 
م�سر.

»خريية حممد بن را�سد« تدعم 
ال�سيادين يف �سعيد م�سر

•• اأبوظبي-وام:

ال��رك��ن ح��م��د حم��م��د ثاين  ال��ف��ري��ق  ا�ستقبل م��ع��ايل 
يف  مبكتبه  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان  رئي�ص  الرميثي 
حدة،  ع��ل��ى  ك��ا  2018" ال��ي��وم  "يومك�ص  م��ع��ر���ص 
���س��ع��ادة ���س��و ت�سو ���س��وك ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع الكوري 
ال��غ��زواين قائد  اأح��م��د  ال�سيخ  ول��د  وال��ف��ري��ق حممد 
اوليغ  وال��ل��واء  املوريتانية  للجيو�ص  العامة  االأرك���ان 
بيلوكونيف رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة البيارو�سي 
النائب االأول لوزير الدفاع رئي�ص اللجنة احلكومية 
كياين  حممود  �ساهد  وال��ل��واء  الع�سكرية  لل�سناعات 
الدعم  ح��ي��اة  ودورة  االأ���س��ل��ح��ة  ت��ط��وي��ر  ع����ام  م��دي��ر 

الباك�ستاين.
التعاون  عاقات  ا�ستعرا�ص  اللقاءات  خ��ال  وج��رى 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تربط  التي  املتميزة 
ودول ال�سيوف خا�سة ذات ال�سلة بال�سوؤون الع�سكرية 
وال��دف��اع��ي��ة و���س��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مب���ا يخدم 

امل�سلحة امل�سرتكة.
وت���ب���ادل م��ع��ايل رئ��ي�����ص اأرك�����ان ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة مع 
ال�����س��ي��وف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول ع���دد م��ن الق�سايا 
جمال  يف  امل�سرتكة  والتحديات  املنطقة  يف  الراهنة 
الدفاع واالأمن االقليمي اإ�سافة اإىل بحث التعاون يف 

جمال الدفاعات الع�سكرية امل�سرتكة.
ملعر�ص  ال��ع��ايل  التنظيم  مب�ستوى  ال�سيوف  واأ���س��اد 
من�سة  ب��اع��ت��ب��اره  ي��وف��ره  وم���ا   2018 "يومك�ص" 
مثالية لعر�ص اأحدث االبتكارات العاملية والعلمية يف 
رائدة  عاملية  ملجموعة  املاأهولة  غري  االأنظمة  جم��ال 

من ال�سركات العاملية واالقليمية واملحلية.

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة يبحث التعاون 
الدفاعي مع عدد من زوار )يومك�س 2018(
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الإعدام ل�15 امراأة تركية يف العراق بتهمة النتماء لداع�س البابا : �سوريا احلبيبة متوت �سهيدة 
•• الفاتيكان-رويرتز:

“متوت  ���س��وري��ا  اأن  ام�����ص  فرن�سي�ص  ال��ب��اب��ا  ذك���ر 
تقتل  م�ستمرة  ه��ج��م��ات  وط����اأة  حت��ت  �سهيدة” 
نهاية  اإىل  ودع���ا  ال�سرقية  ال��غ��وط��ة  يف  امل��دن��ي��ني 
امل�ساعدات  ب���دخ���ول  وال�����س��م��اح  ل��ل��ع��ن��ف  ف���وري���ة 

االإن�سانية.
وقال يف عظته االأ�سبوعية اأمام ع�سرات االآالف يف 

�ساحة القدي�ص بطر�ص كل هذا غري اإن�ساين.
قرار  م��ن  �ساعات  بعد  البابا  ت�سريحات  وت��اأت��ي 
 30 مل��دة  بهدنة  يطالب  ال���دويل  االأم���ن  ملجل�ص 

يوما يف عموم �سوريا لل�سماح بدخول امل�ساعدات 
واالإجاء الطبي. واأ�ساف “فكري م�سغول كثريا 
هذه االأيام ب�سوريا احلبيبة التي متوت �سهيدة” 
م�سيفا اأن اآالف املدنيني �سقطوا �سحايا العنف 

الذي مل ت�سلم منه حتى امل�ست�سفيات.
بوا�سطة  ال�سر  “ال ميكنك حماربة  قائا  وتابع 
�سر اآخر”. وطلب البابا من م�ستمعيه اأداء �ساة 

جماعية يف �سمت.
ودع���ا ال��ب��اب��ا اإىل وق���ف ال��ع��ن��ف ع��ل��ى ال��ف��ور حتى 
يت�سنى اإدخال الغذاء والدواء وي�ستطيع املر�سى 

وامل�سابون املغادرة.

عن فرن�سية وقررت ترحيلها اإىل بادها. وي�سمح قانون مكافحة االإرهاب 
العراقي بتوجيه االتهام الأ�سخا�ص غري متورطني باأعمال عنف لكن ي�ستبه 
االإعدام  عقوبة  تنفيذ  على  وين�ص  داع�����ص،  لتنظيم  م�ساعدة  بتقدميهم 

لانتماء اىل اجلماعات املتطرفة حتى لغري امل�ساركني باأعمال قتالية.
اإىل  العراق بتهمة االنتماء  املعتقلني يف  الف �سخ�ص عدد   20 وي�سل اىل 

تنظيم داع�ص، وفقا لعدد من الباحثني.
الذين  املتطرفني  عدد  عن  ر�سمي،  ب�سكل  العراقية  ال�سلطات  تك�سف  ومل 
اعتقلتهم خال هجمات القوات العراقية التي متكنت من طرد املتطرفني 

من جميع املدن العراقية مع نهاية عام 2017.
اأربعة  بانها تعتقل نحو  العراق  اإقليم كرد�ستان  من جهتها، تقول �سلطات 

االف متطرف بينهم اجانب.

•• بغداد-اأ ف ب:

اأ�سدرت حمكمة عراقية اأم�ص حكما باعدام 15 امراأة تركية بتهمة االنتماء 
اىل تنظيم داع�ص االإرهابي، ح�سبما افاد م�سدر ق�سائي لفران�ص بر�ص.

وقال امل�سوؤول ان “قا�سي املحكمة اجلنائية ا�سدر حكما باالأعدام بحق 15 
امراأة تركية” بعد اإقرارهن باالنتماء اىل التنظيم، فيما حكم على تركية 

اأخرى باملوؤبد.
وا�ساف ان “الن�ساء اقرت بالذنب خال االعرتافات«.

بعد  اأجنبيات  بحق  االحكام  من  ع��ددا  موؤخرا  العراقية  املحاكم  واأ���س��درت 
اأدانتهن باالنتماء اىل تنظيم داع�ص.

فقد اأ�سدرت املحكمة اجلنائية املركزية حكما باعدام املانية، بينما اأفرجت 

•• وا�صنطن-وكاالت:

بعد �سل�سلة لقاءات رفيعة امل�ستوى 
يف اأنقره اأخرياً، يبدو بح�سب كان�سو 
�سيا�سي  ع��م��ود  ك��ات��ب��ة  غ��ام��ي��ل��ب��ي��ل 
الرتكية،  “حريت”  �سحيفة  يف 
وقف  ا�ستطاعت  ت��رام��ب  اإدارة  اأن 
العاقات  يف  ال�����س��ري��ع  ال���ت���ده���ور 
االأمريكية - الرتكية، والتي �ساءت 

ب�سدة ب�سبب احلرب يف �سوريا. 
ما  غ��ام��ي��ل��ب��ي��ل،  راأي  يف  ول����ك����ن، 
“التفاهمات”  ت���ل���ك  زخ�����م  زال 
اإجماعاً  ب���اأن  ي��وح��ي  وال  ���س��ع��ي��ف��اً، 
وا�سنطن  ب���ني  ال������راأي  يف  ن��ه��ائ��ي��اً 
املرحلة  واأنقره، قد يتحقق خال 
كاتبة  وت��ل��ف��ت  ���س��وري��ا.   يف  املقبلة 
ان�سحاب  تركيا  ال���س��رتاط  امل��ق��ال 
�سمال  يف  الأمريكا  اأ�سا�سي  حليف 
ال�سعب  ح��م��اي��ة  وح�����دات  ���س��وري��ا، 
نهر  ���س��رق  نحو   ،YPG ال��ك��ردي 
الرئي�ص  به  تعهد  الفرات، وهو ما 
اأوباما،  ب��اراك  ال�سابق،  االأمريكي 
بذلك  بعد  ت��ف  مل  وا�سنطن  لكن 

الوعد. 
ويف راأي غاميلبيل، كانت اللقاءات 
م�ست�سار  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
االأم����ن ال��ق��وم��ي االأم��ري��ك��ي، اأت�ص 
ال���دف���اع  ووزي�������ر  م���اك���م���ا����س���رت،  اآر 
جيم�ص ماتي�ص، �سرورية لتحقيق 
لتبديد  املتحدة  الواليات  م�ساعي 
هددت  بعدما  خا�سًة  تركيا،  قلق 
 YPG مب��ه��اج��م��ة م��ن��ب��ج ل���ط���رد
بعيداً عن تلك املدينة ذات الغالبية 

العربية. 
قام  حتقيقه،  مت  م��ا  معظم  ول��ك��ن 

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  قالت 
الداعمني  على  ت��ع��ول  رو���س��ي��ا  اإن 
املناه�سة  ل���ل���ق���وى  االأج������ان������ب 
ل�سمان  ����س���وري���ا  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
اح��رتام وقف الإط��اق النار دعت 

اإليه االأمم املتحدة.
اليوم  ا�ستباكات  عن  اأنباء  ووردت 
املعار�سة  م��ق��ات��ل��ي  ب���ني  االأح������د 
منطقة  يف  احل����ك����وم����ة  وق��������وات 
ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا امل��ع��ار���س��ة قرب 
دم�سق على الرغم من قرار االأمم 
بهدنة  ي��ط��ال��ب  ال�����ذي  امل���ت���ح���دة 
م�ستوى  ع��ل��ى  ي��وم��ا   30 م��دت��ه��ا 

الباد.
موقعها  ع���ل���ى  ال���������وزارة  وق����ال����ت 
الرعاة  على  “نعول  االل��ك��رتوين 
امل�سلحة  ل��ل��ج��م��اع��ات  االأج����ان����ب 
اأن  املناه�سة للحكومة ... �سمان 
االأن�سطة  يدعموهم  م��ن  ي��وق��ف 
ال����ق����ت����ال����ي����ة م������ن اأج���������ل ت����اأم����ني 
القوافل  م���رور  و���س��ام��ة  ���س��رع��ة 
عن  ذل���ك  �سنتابع  االإن�����س��ان��ي��ة... 

كثب«.
وج��اء ق��رار جمل�ص االأم��ن التابع 
بعد  ال�سبت  ي��وم  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
اأيام متتالية  �سبعة  ا�ستمر  ق�سف 
للحكومة  م��وال��ي��ة  ق���وات  ن��ف��ذت��ه 
التي  امل��ح��ا���س��رة  ال�����س��واح��ي  على 

ي�سيطر عليها املعار�سون.

االأكراد،  ا�ستعداء  دون  املعادلة  من 
التقارب  م��ن  م��زي��د  ودف��ع��ه��م نحو 
جمل�ص  و�سي�سبح  ال���رو����ص.   م��ع 
اختبار  ال��ع�����س��ك��ري مب��ث��اب��ة  م��ن��ب��ج 
ملعرفة كيفية �سم اأنقره اإىل عملية 

تدقيق جديدة يف �سمال �سوريا.
باللقاءات،  عليمة  م�سادر  وح�سب 
ب�سراحة  االأمريكي  اجلانب  �ساأل 
كانوا  اإذا  ع��م��ا  اأن��ق��ره  يف  االأت�����راك 
م���ع جميع  ي��ع��م��ل��وا  اأن  ي��رف�����س��ون 
االأكراد يف �سوريا. فاأجاب االأتراك 
باأن خطهم االأحمر الوحيد يتعلق 
ب��ح��زب PKK وف��روع��ه، م��ا دفع 
املجموعات  لتحديد  االأمريكيني 
العمل  ي�ستطيعون  ايل  ال��ك��ردي��ة 
اأن تلك مهمة الفتة  معها. ويبدو 
االأكراد  اإيجاد  باملتابعة:  وجديرة 

املف�سلني لدى تركيا يف �سوريا. 
وح�سب كاتبة املقال، �سيكون متثيل 
يف  اأو  جنيف،  مفاو�سات  يف  ك��ردي 
م�ستقبل  لتقرير  اآخ���ر،  م��ك��ان  اأي 
امل�ساومة  م�����ن  ج���������زءاً  �����س����وري����ا، 
االأمريكية مع االأتراك. ولكن هذا 
اليوم، ولذا �ستجرب  لن يتم بحثه 
اأنقرة على التاأقلم مع هذا الواقع 
يف ظل اقرتاحات مبتكرة وواقعية، 
عو�ساً عن جتاهل مناطق خا�سعة 

ل�سيطرة االأكراد يف �سوريا. 
وبعد اأن جنحت وا�سنطن يف وقف 
منبج،  على  حمتمل  تركي  هجوم 
االأت�����راك  اإق���ن���اع  االآن  ق���د حت����اول 
ب���ال���ت���وق���ف ع����ن امل�������س���ي ق����دم����اً يف 
م���رك���ز مدينة  الإ����س���ق���اط  ال�����س��ع��ي 
معركة  تخا�ص  فاملعارك  عفرين. 

تلو اأخرى.

ولكنها  ال�سورية،  االأرا���س��ي  كافة 
يف  ال���رد  ب��ح��ق  لنف�سها  احتفظت 

عفرين.
نعلن  بيان:  ال��وح��دات، يف  وقالت 
لالتزام  وا���س��ت��ع��دادن��ا  ترحيبنا 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ق������رار جم��ل�����ص االأم�����ن 
القتالية  االأعمال  ال��دويل، لوقف 
جتاه كل االأعداء، با�ستثناء تنظيم 
داع�����ص االإره���اب���ي، م��ع االحتفاظ 
بحق الرد، يف اإطار الدفاع امل�سروع 
عن النف�ص يف حال اأي اعتداء من 
والف�سائل  الرتكي،  اجلي�ص  قبل 

املتحالفة معه يف عفرين.
دخول  بتاأمني  الوحدات  وتعهدت 
واملنظمات  امل��ت��ح��دة  االأمم  وف���ود 
االإن�����س��ان��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة م��ع��ه��ا اإىل 
م���ن���اط���ق ���س��ي��ط��رة ال�����وح�����دات يف 
قدوم  لتي�سري  وذل����ك:  ع��ف��ري��ن، 
والطبية  االإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
ال�سحية  احل��������االت  وم���ع���اجل���ة 
ال������ط������ارئ������ة، ال�����ت�����ي ن���ت���ج���ت عن 
ال�سكنية،  امل�����راك�����ز  ا����س���ت���ه���داف 
وامل����ن���������س����اآت احل���ي���وي���ة م����ن قبل 
اجلي�ص الرتكي والقوى املتطرفة 

املتحالفة معه.
كان اجلي�ص الرتكي اأطلق ال�سهر 
منطقة  ����س���د  ع��م��ل��ي��ة  امل����ا�����س����ي 

عفرين. 
تهدف  العملية  اإن  تركيا  وت��ق��ول 
اإىل اإقامة منطقة اآمنة بعمق 30 

كيلومرتاً يف �سمال �سوريا. 

حمادثات نافتا جديدة متهيدًا 
حلل الق�سايا الأ�سعب  

•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز:

تهدف املك�سيك وكندا اإىل االنتهاء من اإعادة �سياغة الف�سول االأقل اإثارة 
ال�سمالية  التجارة احلرة الأمريكا  اتفاق  املتحدة يف  الواليات  للخاف مع 
)نافتا( وذلك يف حمادثات جديدة على اأمل متهيد الطريق حلل امل�سكات 

االأ�سعب قبل انتخابات قادمة.
الفنية  التفا�سيل  �سعيد  على  تقدما  املفاو�سون  اأح���رز  اأ���س��ه��ر،  �ستة  ويف 
التفاق نافتا معدل، لكنهم مل يحققوا تقدما يذكر فيما يتعلق باملطالب 

االأكر ت�سددا التي تقدمت بها اإدارة الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب.
االأبي�ص  البيت  التي و�سعها  الرئي�سية  العقبات  اإزالة  امل�سوؤولون  وي�ستبعد 
اأح��دث جولة حمادثات يف مك�سيكو �سيتي، والتي تتعلق مبجموعة من  يف 
ل�سناعة  املنظمة  ال��ق��واع��د  يف  كبرية  تغيريات  اإج���راء  بينها  م��ن  املطالب 
تلقائيا  نافتا  ينهي  ق��د  بند  وف��ر���ص  ال��ن��زاع��ات،  ف�ص  واآل��ي��ات  ال�����س��ي��ارات، 
ت�سوية  من  الثاثة  التفاو�ص  اأطقم  متكنت  اإذا  لكن  �سنوات.  خم�ص  بعد 
اخلافات املتبقية يف جوانب تت�سم بقدر اأكرب من التوافق، فاإن امل�سوؤولني 
اأن القادة ال�سيا�سيني �سريكزون على التو�سل اإىل حلول و�سط  ياأملون يف 

للمقرتحات االأمريكية االأ�سعب.
الزراعي، وهو جمموعة  الوطني  املجل�ص  وقال بو�سكو دي ال فيجا رئي�ص 
اآذار  �سغط، متحدثا عن املحادثات التي ت�ستمر حتى اخلام�ص من مار�ص 
الرئي�سية  والعقبات  فنية  امل�سائل  تقدم كبري يف  اإح��راز  �سيتم  اأنه  “اأعتقد 
اإىل اتفاق على البنود الفنية،  املتعلقة بالق�سايا احلرجة«. وفور التو�سل 
اأم����ام ال��ت��ج��ارة التقليدية  م��ث��ل ال�����س��رك��ات امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة واحل���واج���ز 
املعدل �سترتك يف نهاية  باملئة من االتفاق  واالإلكرتونية، فاإن نحو ع�سرة 

املطاف للقادة ال�سيا�سيني للعمل عليها، بح�سب تقديرات فيجا.
ت��اأم��ل امل��ك�����س��ي��ك يف ال��ب��ن��اء ع��ل��ى اجل��ول��ة ال�����س��اب��ق��ة م��ن امل��ح��ادث��ات والتي 
“خاقة”  بحلول  و�سفته  ما  كندا  طرحت  بينما  مونرتيال،  ا�ست�سافتها 
عدم  ط��ال��ب��ا  ل���روي���رتز،  مك�سيكي  م�����س��وؤول  وق���ال  االأم��ري��ك��ي��ة.  للمطالب 
متعمقة  مناق�سات  “�سنجري  امل�ساألة،  حل�سا�سية  نظرا  هويته  عن  الك�سف 
ب�ساأن مقرتحات كندا«. وبالن�سبة ملطالب الواليات املتحدة املرتفعة ب�ساأن 
مكونات ال�سيارات، تقرتح كندا ت�سمني نفقات االأعمال الهند�سية والبحوث 
والتطوير واأعمال اأخرى عالية القيمة يف اإجمايل التكلفة. ومبوجب نافتا، 
اأو ال�ساحنات اخلفيفة  62.5 باملئة من �سايف تكلفة �سيارات الركوب  فاإن 
يجب اأن تاأتي من من�ساأ داخل املنطقة لتفادي فر�ص ر�سوم. ويريد ترامب 
“ال ميكن اأن يكون  85 باملئة. وقال م�سوؤول مك�سيكي  رفع هذا احلد اإىل 
لديك مفاو�سات ناجحة اإذا مل يحدث تغيري يف القواعد املتعلقة باملن�ساأ.. 

لن تكون 85 باملئة. ل�سنا متاأكدين من الرقم الذي �ستكون عليه«.

االأمريكي،  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ب���ه 
تيلر�سون عند زيارته اإىل اأنقره.

وتعتقد كاتبة املقال اأن �سبب قبول 
تيلر�سون لطلب الرئي�ص الرتكي، 
وجود  دون  يلتقيه  اأن  اأردوغ������ان، 
اأو م��دون ماحظات من  مرتجم، 
اجلانب االأمريكي، يف هذه الفرتة 
الع�سيبة بالذات، قد يرجع خلربة 
تيلر�سون  اك��ت�����س��ب��ه��ا  ع����ام����اً   40
اإك�سون  ل�سركة  اإدارت���ه  خ��ال  م��ن 

للنفط. 
تنازله  اأن  تيلر�سون  اأدرك  ورمب���ا 
مرتجم  بغياب  وقبوله  الأردوغ���ان 
للم�ساءلة  يف لقائهما، قد يعر�سه 
من قبل بع�ص االأع�ساء يف اإدارته، 

اخلافات من خال ثاثة لقاءات 
عمل، مبا يوحي باأنها كانت و�سيلة 
ب���اأن م�ساومات  ل��اع��رتاف  ب��ارع��ة 

قا�سية تكمن على الطريق. 
وال يخفى على اأح��د، ح�سب كاتبة 
امل��ق��ال، اأن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة غري 
�سراكتها  ع���ن  ل��ل��ت��خ��ل��ي  م�����س��ت��ع��دة 
الدميوقراطية  ���س��وري��ا  ق���وات  م��ع 
ق�سد، والتي ت�سكلت بدايًة من قبل 
ال�سوري  اجلناح   -YPG مقاتلي 
حل�������زب ال����ع����م����ال ال���ك���رد����س���ت���اين 

.PKK املحظور
اإدارة  يف  ك����ب����اراً  م�������س���وؤول���ني  ل��ك��ن 
ابتكار  ع���ل���ى  ي���ع���م���ل���ون  ت�����رام�����ب 
ا�سرتاتيجية جديدة الإعادة هيكلة 

خ��ا���س��ًة الأن����ه ج���اء يف وق���ت �ساءت 
ف��ي��ه ���س��م��ع��ة ال��رئ��ي�����ص ال���رتك���ي يف 
ك���م���ا ت�سري  وا����س���ن���ط���ن.  ول����ك����ن، 
الفعل  رد  ك���ان  م��ه��م��ا  غ��ام��ي��ل��ب��ي��ل، 
كتلك  اإ�سارات  اأن  يبدو  االأمريكي، 
الأردوغان.  بالن�سبة  اأهمية  �سكلت 
ويف نهاية اللقاءات، كان تيلر�سون 
ا�ستعادة ثقة حليف  هو من ح��اول 
غا�سب.  ورغم ذلك، ت�سري وقائع 
لعدم ت�سوية اأي من اخلافات بني 
تركيا والواليات املتحدة يف لقاءات 

االأ�سبوع االأخري. 
يعمل  ال  اأن  على  االت��ف��اق  مت  فقد 
ب�����س��ك��ل م���ن���ف���رد على  اجل����ان����ب����ان 
ال�ساحة ال�سورية، مع تعهد بت�سوية 

قوات حليفة على االأر�ص. 
م��ن��ذ حت��ري��ر مدينة  ال���واق���ع،  ويف 
م����زي����د من  ال������رق������ة، مت جت���ن���ي���د 
املقاتلني العرب �سمن قوات ق�سد، 
رغم اأن معظم قادتها من مقاتلي 

.YPG
تعمل  ق��د  امل���ق���ال،  ك��ات��ب��ة  راأي  ويف 
تفكيك  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
ت�سكيلها،  واإع���ادة  احلالية  ال��ق��وات 
واأخ������ذ اح���ت���ج���اج���ات ت��رك��ي��ا بعني 
االع��ت��ب��ار.  وي��رج��ح اأن ت��ب��داأ هذه 
العملية يف منبج، التي حتولت اإىل 
مع�سلة مع بداية الهجوم الرتكي 
االأمريكيون  وي��واج��ه  عفرين.  يف 
 YPG اإخ������راج  ���س��اق��ة يف  م��ه��م��ة 

وق��ال��ت اإي����ران يف وق���ت ���س��اب��ق اإن 
مناطق  على  �ست�ستمر  الهجمات 
عليها  ي�����س��ي��ط��ر  دم�������س���ق  ق������رب 
“اإرهابيون” وفقا ملا نقلته وكالة 
ت�����س��ن��ي��م االإي���ران���ي���ة ل��اأن��ب��اء عن 

رئي�ص اأركان اجلي�ص.
و����س���رع���ان م���ا ان���ه���ارت حم����اوالت 
���س��اب��ق��ة ل���وق���ف اإط�����اق ال���ن���ار يف 
الدائرة منذ �سبع �سنوات  احلرب 
اليد  االأ���س��د  جلي�ص  اأ�سبح  حيث 

العليا مب�ساعدة اإيران ورو�سيا.
الرئي�ص  اإن  ال���ك���رم���ل���ني،  وق�����ال 
بحث  بوتني،  فادميري  الرو�سي 
االأزمة ال�سورية يف ات�سال هاتفي، 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  مع 
االأملانية  وامل�����س��ت�����س��ارة  م���اك���رون، 

اأجنيا مريكل، ام�ص االأحد.
الزعماء  اأن  ال���ك���رم���ل���ني  وذك������ر 
اأه��م��ي��ة اجلهود  اأك������دوا  ال��ث��اث��ة 
امل�����س��رتك��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق ه��دن��ة دعت 

اإليها االأمم املتحدة يف �سوريا.
االأمم  ب����ق����رار  ت���رك���ي���ا،  ورح����ب����ت 
املتحدة الداعي اإىل هدنة اإن�سانية 
����س���ددت على  ل��ك��ن��ه��ا  ����س���وري���ا،  يف 
يف  الع�سكرية  عملياتها  موا�سلة 
�سمال �سوريا ال�ستهداف جماعات 

قرار  اأن  يف”،  ت��ي  “اإن  تلفزيون 
جمل�ص االأم���ن ال���دويل ل��ن يكون 
ل��ه اأي ت��اأث��ري ع��ل��ى ال��ه��ج��وم على 

عفرين.
يك�سف  مل  ال��ذي  امل�سوؤول  و�سرح 
التي  العملية  اأن  “مبا  ا�سمه  عن 

الغوطة ال�سرقية.
لكن اخلارجية اأ�سافت يف املقابل، 
على  م�����س��م��م��ة  ت��ب��ق��ى  ت��رك��ي��ا  اأن 
مكافحة املنظمات االإرهابية التي 
االأرا����س���ي والوحدة  ت��ه��دد وح���دة 

ال�سيا�سية ل�سوريا.

كردية ت�سنفها اإرهابية.
وع��ل��ق��ت اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي��ة، يف 
تبناه  الذي  بالقرار  بيان: نرحب 
على  رداً  ال���دويل  االأم���ن  جمل�ص 
ت���ده���ور االأو�����س����اع االإن�����س��ان��ي��ة يف 
جممل اأنحاء �سوريا، وال �سيما يف 

وبداأت تركيا يف 20 يناير  بدعم 
من مقاتلني يف ف�سائل معار�سة 
لطرد  ع�سكرية  عملية  ���س��وري��ة، 
الكردية  ال�سعب  حماية  وح���دات 
�سمال  يف  عفرين  يف  معقلها  م��ن 
�سوريا. واأفاد م�سوؤول تركي رفيع 

تخو�سها تركيا هي �سد االإرهاب، 
فهذا القرار لن يكون له اأي تاأثري 

عليها«.
ا�ستباكات عنيفة منذ  هذا وتدور 
���س��ب��اح ام�����ص، ب��ني ق���وات النظام 
املعار�سة،  وال��ف�����س��ائ��ل  ال�����س��وري، 
ال�سرقية  ال��غ��وط��ة  اأط����راف  ع��ل��ى 
امل��ح��ا���س��رة ق��رب دم�����س��ق، م��ا اأدى 
من  م����ق����ات����ًا   19 م���ق���ت���ل  اإىل 
ال�سوري  املر�سد  وف��ق  اجلانبني، 

حلقوق االإن�سان.
رامي عبد  املر�سد  واأو�سح مدير 
عنيفة  “مواجهات  اأن  الرحمن، 
ت���دور ب��ني اجل��ان��ب��ني ت��رتك��ز عند 
خطوط التما�ص يف منطقة املرج، 
التي يتقا�سمان ال�سيطرة عليها”، 
عن�سراً   13 م��ق��ت��ل  اإىل  الف���ت���اً 
و6  وحلفائها،  النظام  ق��وات  من 
االإ�سام”  ج��ي�����ص  م���ن  م��ق��ات��ل��ني 

اأبرز ف�سائل الغوطة ال�سرقية.
اأك����دت القيادة  اأخ����رى،  م��ن ج��ه��ة 
ال�سعب  حماية  ل��وح��دات  العامة 
وا�ستعدادها  ترحيبها  ال��ك��ردي��ة 
ال�����ذي �سدر  ب���ال���ق���رار  ل���ال���ت���زام 
الدويل  االأم��ن  اأم�ص عن جمل�ص 
ل��وق��ف االأع����م����ال ال��ق��ت��ال��ي��ة على 

يواجه االأمريكيون مهمة �ساقة يف اإخراج وحدات ال�سعب من املعادلة

ل توافق اأمريكي تركي رغم وقف تدهور العالقات

•• عمان-اأ ف ب:

ان  ام�ص  )يون�سيف(  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  ذك��رت 
85 يف املئة من اطفال الاجئني ال�سوريني يف االردن يعي�سون 
حت��ت خ��ط ال��ف��ق��ر وان اال���س��ر ال�����س��وري��ة ال��اج��ئ��ة ت��ع��اين من 

�سعوبات متزايدة يف تلبية احتياجاتها.
وقالت املنظمة يف درا�سة اعدتها حول “اأو�ساع اأطفال الاجئني 
ال�سوريني يف املجتمعات امل�سيفة يف االأردن” واعلنتها ام�ص انه 
امل�سجلني كاجئني  ال�سوريني  االأطفال  % من   85 “يعي�ص 

حتت خط الفقر«.
من  تعاين  االأردن  يف  الاجئة  ال�سورية  “اال�سر  ان  وا�سافت 

�سعوبة متزايدة يف تلبية احتياجاتها االأ�سا�سية«.
“%94 من االأطفال ال�سوريني ممن  واو�سحت الدرا�سة ان 
هم دون اخلام�سة ويعي�سون يف املجتمعات امل�سيفة يعانون من 
فقر +متعدد االبعاد+، اأي اأنهم حمرومون من احلد اأدنى من 
االحتياجات االأ�سا�سية اخلم�سة وهي: التعليم وال�سحة واملياه 

وال�سرف ال�سحي واحلماية«.

وقال روبرت جينكنز، ممثل اليوني�سف يف االأردن انه “يف ظل 
طبيعة االأزمة ال�سورية التي مل ي�سبق لها مثيل، يحتاج االأردن 
احتياجات  وتلبية  االأزم���ة  اأث���ر  م��ع  للتعامل  امل�ستمر  للدعم 

امل�ست�سعفني من االأطفال«.
واأ����س���اف ان���ه “بعد م�����س��ي ���س��ب��ع ���س��ن��وات ع��ل��ى ه���ذه االأزم����ة، 
اأن نوا�سل بذل كل ما يف و�سعنا لدعم االأطفال  علينا جميعا 
االأ�سا�سية  التي تكافح لتلبية االحتياجات  واأ�سرهم  الاجئني 

لهم«.
وقالت املنظمة ان الدرا�سة خل�ست اىل ان “4 من اأ�سل 10 
عائات �سورية يف االأردن تعاين من انعدام االأمن الغذائي، كما 

اأن %26 من تلك العائات عر�سة” لذلك.
اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  االأطفال  “%45 من  ان  واو�سحت 
ال�سحية  اخل��دم��ات  ���س��ن��وات، ال يح�سلون على   5-0 ب��ني  م��ا 

املنا�سبة«.
اأو  ملتحقني  غ��ري  االط���ف���ال  م��ن   38%“ ان  اىل  وا����س���ارت 
والتكلفة  امل�سافة  ببعد  تتعلق  الأ�سباب  امل��دار���ص،  عن  انقطعوا 

واالفتقار اىل اماكن لهم«.

اأعمارهم ما  % من االطفال الذين ترتاوح   16“ واكدت ان 
0-5 �سنوات لي�ص لديهم �سهادات مياد، ما �سيعر�سهم  بني 

لتحديات وخماطر اإ�سافية م�ستقبا«.
بني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  لاأطفال  “بالن�سبة  ان��ه  وراأت 
6-17 عاماً، فت�سكل عمالة االأطفال والعنف التحدي االأكرب 
االأردنية  احل��ك��وم��ة  م��ع  “تعمل  ان��ه��ا  املنظمة  واك����دت  ل��ه��م«. 
الفقر  وال�����س��رك��اء للتخفيف م��ن م��ع��دالت  امل��ان��ح��ة  واجل��ه��ات 
امل�ست�سعفني  االأط���ف���ال  ت��واج��ه  ال��ت��ي  االأخ�����رى  وال��ت��ح��دي��ات 
تعليمهم  وا���س��ت��ك��م��ال  امل��ج��ت��م��ع��ات  االإي��ج��اب��ي يف  ل��ان��خ��راط 

واحل�سول على فر�ص التدريب والعمل«.
اأنف�سهم من وجبات  “حرمان  اآباء حول  وا�سارت اىل ما ذكره 
ال��ط��ع��ام ل��ت��وف��ريه��ا الأب��ن��ائ��ه��م. وق���د ا���س��ط��رت ب��ع�����ص االأ�سر 
وتزويج  للعمل  اأطفالها  الإر���س��ال  متزايد  نحو  على  ال�سورية 

بناتها القا�سرات لتوفري �سبل املعي�سة«.
بقيمة  التمويل  “تعاين من فجوة يف  انها  اليون�سيف  واك��دت 
145،7 مليون دوالرا لتلبية احتياجات االأطفال امل�ست�سعفني 

وال�سباب يف االأردن خال العام 2018«.

ا�ستباكات على اأطراف الغوطة تخلف قتلى وجرحى

رو�سيا تدعو قوى املعار�سة ال�سورية لاللتزام بالهدنة

معظم الأطفال ال�سوريني يف الأردن حتت خط الفقر 
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عربي ودويل

اأعلن الوفد الكوري ال�سمايل ام�ص يف حفل اختتام االألعاب االأوملبية 
الواليات  م��ع  حم��ادث��ات  الإج����راء  ا�ستعداد  على  ب���اده  اأن  ال�ستوية 
امل��ت��ح��دة، ح�سبما اأع��ل��ن��ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة. واف���اد بيان 
الرئا�سة ان الوفد الكوري ال�سمايل خال لقاء مع الرئي�ص الكوري 
الكوريتني  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  اأن  على  “وافق  ان،  ج��اي  م��ون  اجلنوبي 
والعاقات بني ال�سمال والواليات املتحدة يجب اأن تتح�سن يف الوقت 
ال�ستوية  االألعاب االوملبية  ذاته«. و�سارك يف احلفل اخلتامي لدورة 
املعار�سة  تعتربه  ج��رال  برئا�سة  امل�ستوى  رفيع  �سمايل  ك��وري  وفد 
الكورية اجلنوبية “جمرم حرب” ا�سافة اىل ابنة الرئي�ص االأمريكي 
ايفانكا ترامب. واأظهرت لقطات الرئي�ص الكوري اجلنوبي مون جاي 
ان م�سافحا ايفانكا وبعدها اجلرال كيم يونغ �سول الذي عرب عن 
ا�ستعاد باده للتحدث مع وا�سنطن. وعقد مون لقاء مع كيم ا�ستمر 
�ساعة قبل احلفل، عرّب خاله الوفد الكوري ال�سمايل عن ا�ستعداد 
بيونغ يانغ الإجراء حمادثات مع وا�سنطن، بح�سب �سيول. ومل ي�سدر 
التي جل�ست اىل جانب زوج��ة مون،  ايفانكا  لتوا�سل بني  تاكيد  اي 
وكيم الذي كان يجل�ص خلفها، على بعد مقعدين من قائد القوات 
االمريكية يف كوريا اجلنوبية اجلرال االمريكي فين�سنت بروك�ص. 
بال�ستية  اأجرت جتارب �سواريخ  التي  ال�سمالية  وطاملا عرّبت كوريا 
عديدة يف العام املا�سي، بع�سها قادرة على بلوغ االرا�سي االأمريكية، 

عن رغبتها يف التحدث مع وا�سنطن من دون �سروط م�سبقة.

فر�ص  بعد  املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى  ر�سميا  اعرتا�سا  ال�سني  قدمت 
باأن�سطة  ب��ال��ق��ي��ام  متهمة  �سينية  ���س��رك��ات  ���س��د  ع��ق��وب��ات  وا���س��ن��ط��ن 
دونالد  االم��ريك��ي  الرئي�ص  واأع��ل��ن  ال�سمالية.  ك��وري��ا  م��ع  حم��ظ��ورة 
ترامب عن عقوبات جديدة تهدف اىل زي��ادة عزلة بيونغ يانغ، بعد 
�ساعات على و�سول ابنته ايفانكا اىل كوريا ال�سمالية حل�سور حفل 
 50 من  اأك��ر  العقوبات  ه��ذه  وت�ستهدف  االأوملبية.  االأل��ع��اب  اختتام 
�سفينة و�سركة نقل بحري. وبح�سب االدارة االأمريكية، فان ال�سركات 
وال�سفن امل�ستهدفة ت�ساعد كوريا ال�سمالية يف االلتفاف على القيود 
والبال�ستي.  ال��ن��ووي  برناجميها  ب�سبب  عليها  املفرو�سة  ال��ك��ث��رية 
وت�سمل هذه العقوبات �سخ�سا واحدا و27 كيانا و28 �سفينة م�سجلة 
اأو مت حتديد موقعها يف كوريا ال�سمالية وال�سني و�سنغافورة وتايوان 
وه��ون��غ ك��ون��غ وج���زر م��ار���س��ال وت��ان��زان��ي��ا وبنما وج���زر ال��ق��م��ر. وقال 
بيان م�ساء  �سوانغ يف  ال�سينية غينغ  با�سم وزارة اخلارجية  متحدث 
“ال�سني تعار�ص بحزم ا�ستناد الواليات املتحدة اىل قانونها  ال�سبت 
�سينيني«.  واأ�سخا�ص  كيانات  �سد  اأحادية  عقوبات  لفر�ص  الوطني 
االأمريكية  ال�سلطات  ل���دى  ر�سمية  اح��ت��ج��اج��ات  “قدمنا  واأ����س���اف 
بهدف  اخلاطئة،  ممار�ساتها  انهاء  املتحدة  ال��والي��ات  على  وفر�سنا 

جتنب االإ�سرار بتن�سيقنا الثنائي يف ملف” كوريا ال�سمالية.

اأ�سيب ب�سري �سالح، امل�سوؤول املايل ال�سابق خال فرتة حكم معمر 
القذايف، بالر�سا�ص يف جنوب افريقيا ونقل اىل امل�ست�سفى، كما ذكر 

االأحد حماميه الفرن�سي لوكالة فران�ص بر�ص.
التحقيق  يف  �سالح  ب�سري  ا�ستجواب  يف  الق�ساء  يرغب  فرن�سا،  ويف 
نيكوال  ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�ص  حلملة  الليبي  التمويل  ح��ول 

�ساركوزي يف 2007.
وقال املحامي اريك موتي موؤكدا معلومات �سحافية ان ب�سري �سالح 
النار عليه.  “تعر�ص لاعتداء على منت �سيارته اجلمعة، واطلقت 

نقل اىل امل�ست�سفى لكن حياته لي�ست بخطر«.
يف  ح�سل  االع���ت���داء  ان  دميان�ص”  دو  “جورنال  �سحيفة  وذك����رت 

�سانتون ب�ساحية جوهان�سبورع.
 2013 منذ  يجريه  ال��ذي  التحقيق  يف  م��درج  �سالح  ب�سري  وا���س��م 
ال��ق�����س��اء ال��ف��رن�����س��ي ح���ول ات��ه��ام��ات ب��ت��م��وي��ل ل��ي��ب��ي حل��م��ل��ة نيكوال 
وم�سوؤولني  الدين  تقي  زي��اد  عرب   2007 يف  الرئا�سية  �ساركوزي 

ليبيني �سابقني. ودائما ما نفى الرئي�ص ال�سابق هذه االتهامات.
و�سدرت بحق �سالح مذكرة توقيف دولية، وكان يعي�ص يف املنفى يف 

جنوب افريقيا.

عوا�صم

�سيول

باري�س

بكني

اتهام ال�سلطات العراقية مبمار�سة عقوبات جماعية
 •• بغداد-اأ ف ب:

اتهمت منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص ال�سلطات العراقية مبمار�سة عقوبات 
االإرهابي  داع�ص  لتنظيم  بانتمائهم  م�ستبه  عنا�سر  عائات  �سد  جماعية 
واع��ت��ربت��ه اح��د ا���س��ك��ال ال��ع��ق��اب ال��ت��ي يحظرها ال��ق��ان��ون ال���دويل حلقوق 

االإن�سان.
وقالت ملا فقيه، نائبة مديرة ق�سم ال�سرق االأو�سط يف املنظمة احلقوقية ان 
“قوات االأمن العراقية تهم�ص اآالف عائات العنا�سر امل�ستبه بانتمائهم اإىل 

داع�ص، اإذ حترمهم من الوثائق االأ�سا�سية الازمة الإعادة بناء حياتهم«.
وا�سافت انه “ما مل يكف هذا العقاب اجلماعي، فان ال�سلطات �ستمعن يف 

اإ�سعاف اال�ستقرار يف املو�سل ومعاقل داع�ص ال�سابقة االأخرى«.
هوؤالء  ت�سجيل  ب��دون  انه  مقرا،  نيويورك  من  تتخذ  التي  املنظمة  وقالت 
اال�سخا�ص، فلن يكون بامكانهم التحرك بحرية كما انهم يكونوا عر�سة 
الرعاية  ا�ستحقاقات  او  لاعتقال، وال ي�ستطيعون احل�سول على وظائف 

االجتماعية.
واأجرت املنظمة مقابات مع 18 �سخ�سا يف املو�سل، مبن فيهم حمامون 
وعمال اإغاثة وم�سوؤولون اأمنيون، الإعداد تقريرها منذ اأواخر كانون الثاين 

يناير.
ازاء  م�سروعة  اأمنية  خم��اوف  لديها  العراقية  “احلكومة  ان  فقيه  قالت 

�سرورة عدم ح�سول عنا�سر داع�ص املطلوبني ىل اأوراق هوية مزورة«.
وتابعت “لكن حرمان ن�ساء واأطفال، ذنبهم الوحيد اأنهم اأقارب عنا�سر يف 
التنظيم، من العمل والتعليم، وجعلهم يخافون من االعتقال كل يوم، لن 

ي�ساعد اإطاقا على امل�ساحلة يف العراق«.
االأول  كانون  يف  الباد  يف  داع�ص  تنظيم  هزمية  العراقية  القوات  واأعلنت 

دي�سمرب بعد حمات ع�سكرية وا�سعة النطاق.
 

عريقات: وا�سنطن اأ�سبحت جزءًا من امل�سكلة بعد قرار القد�س

وفد م�سري يف غزة ملتابعة امل�ساحلة الفل�سطينية 

داأب على نقل مبالغ مالية كبرية نحو تركيا

داع�س كد�س ماليني الدولرات يف انتظار معارك جديدة

�سي جينبينغ رئي�سا لل�سني فرتة غري حمددة مريكل تختار اأحد منتقدي �سيا�سة الهجرة ملن�سب حكومي  
•• بكني-اأ ف ب:

للرئا�سة  الد�ستور  ح��دده  ال��ذي  االأق�سى  احل��د  الغاء  على  ام�ص  ال�سيني  ال�سيوعي  احل��زب  �سادق 
بواليتني، ما يف�سح املجال امام �سي جينبينغ الذي يرتاأ�ص ال�سني منذ اأكر من خم�ص �سنوات للبقاء 
ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  واقرتحت  ي�ساء.  ما  قدر  االآ�سيوي  العماق  راأ���ص  على 
�سطب فقرة الد�ستور التي تن�ص على ان “الرئا�سة حتدد بواليتني متعاقبتني” من خم�ص �سنوات 
كما اعلنت وكالة انباء ال�سني اجلديدة. ويفرت�ص ان ينهي �سي واليته الثانية عام 2023 بعد ان 
وقال املحلل ال�سيا�سي ويلي الم من جامعة هونغ كونغ ال�سينية  و�سل اىل �سدة احلكم يف 2013. 
“اعتقد انه �سي�سبح امرباطورا مدى احلياة وماو ت�سي تونغ القرن ال� 21” يف ا�سارة اىل موؤ�س�ص 
النظام ال�سيوعي عام 1949. وقال الم نقا عن م�سادر قريبة من ال�سلطة يف بكني “اذا كانت حالته 
ال�سحية جيدة، فانه يرغب يف البقاء يف ال�سلطة 20 عاما اي حتى العام 2032 كامني عام احلزب 
و2033 كرئي�ص للباد«. و�سيبلغ �سي الثمانني من العمر عام 2033. كما اقرتح احلزب ال�سيوعي 

ال�سيني ادراج “فكر �سي جينبينغ” يف د�ستور الباد كما قالت الوكالة.

افتتاح  اأن  امل����ا�����س����ي����ة،  اجل���م���ع���ة 
الذكرى  يف  ال��ق��د���ص  يف  ���س��ف��ارت��ه��ا 

ال�70 ل�تاأ�سي�ص دولة اإ�سرائيل.
ال�سفارة  اأن  امل���ت���ح���دث،  واأو�����س����ح 
�سكني  جم��م��ع  اإىل  اأواًل  ���س��ت��ن��ق��ل 
ال�����ذي ك����ان ي�سم  اأرن����ون����ا  يف ح���ي 
للخارجية  ق��ن�����س��ل��ي��ة  االآن  ح��ت��ى 

االأمريكية. 
ال�سفري  اأن  امل����ت����ح����دث،  وذك��������ر 
ديفيد  اإ����س���رائ���ي���ل  يف  االأم���ري���ك���ي 
ف���ري���دم���ان: وف���ري���ق ع��م��ل �سغري 
من  عملهم  اأواًل  ���س��ي��ب��داأون  م��ع��ه 

هناك ثم ُتفتح ال�سفارة بعد ذلك.
كان ترامب اأعلن اعرتافه بالقد�ص 
دي�سمرب  يف  الإ���س��رائ��ي��ل  ع��ا���س��م��ة 
بنقل  اأوام��������ر  واأع����ط����ى  امل���ا����س���ي، 
القد�ص،  اإىل  االأمريكية  ال�سفارة 
احتجاجات  م��وج��ة  اأث����ار  م��ا  وه���و 

وا�سعة.

•• غزة-اأ ف ب:

و�سل وفد امني م�سري عرب معرب 
بيت حانون )ايريز( اىل قطاع غزة 
بعد ظهر ام�ص ملتابعة تنفيذ اتفاق 
امل�ساحلة بني حركة فتح وحما�ص، 

وفق م�سوؤولني فل�سطينيني.
فل�سطيني  ام��ن��ي  م�����س��وؤول  وق����ال 
“الوفد  ان  ب��ر���ص  فران�ص  لوكالة 
اللواء  ي���راأ����س���ه  امل�����س��ري  االم���ن���ي 
العام  القن�سل  وي�سم  نبيل  �سامح 
اهلل  رام  ل����دى  م�����س��ر  مم��ث��ل��ي��ة  يف 
الهادي  �سامي والعميد عبد  خالد 
فرج، �سيتابع مبا�سرة اليات تنفيذ 

امل�ساحلة” بني فتح وحما�ص.
“مهمة  م�������س���ري  م�������س���در  وق������ال 
اخوتنا  ل��ق��اء  ه���ي  غ���زة  ال���وف���د يف 
كافة  وم���ت���اب���ع���ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
جم�����ري�����ات امل���������س����احل����ة ودف���ع���ه���ا 
ال����وح����دة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  االم���������ام  اىل 

امل�سرتكة«.
ال���وف���د لدى  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
ايريز  م��ع��رب  اىل  ال���ل���واء  و���س��ول��ه 
القوى  ق���ائ���د  ن��ع��ي��م  اب�����و  ت���وف���ي���ق 

االمنية يف القطاع.
وق����ال م��و���س��ى اب����و م�����رزوق ع�سو 
املتواجد  حلما�ص  ال�سيا�سي  املكتب 
القاهرة معلقا  مع وفد حركته يف 
“كلنا  امل�سري  الوفد  و�سول  على 
رج��اء ان ال يفقد �سعبنا االم��ل يف 
ن��اج��زة ووح����دة وطنية  م�����س��احل��ة 
ملواجهة  ما ي�سمى �سفقة القرن«.

وا�ساف يف تغريدة على تويرت “ما 

ت�سرين  يف  ال���ق���ط���اع  م��ع��اب��ر  اهلل 
الثاين نوفمرب املا�سي بعد �سيطرة 

حركة حما�ص عليها ع�سر �سنوات.
وي��ع��اين ق��ط��اع غ���زة وع���دد �سكانه 
نحو مليوين ن�سمة، من م�ساعفات 
ح�سار ا�سرائيلي م�سدد منذ ع�سر 

�سنوات.
الر�سمي  املتحدث  اأعلن  ذل��ك،  اىل 
الفل�سطينية  احل���ك���وم���ة  ب���ا����س���م 
يو�سف املحمود، توجه وفد وزاري، 
ملتابعة  اجلنوبية،  املحافظات  اإىل 
احلكومي،  والعمل  ال���وزارات  عمل 
امل�ساحلة  حتقيق  خطوات  وتعزيز 

الوطنية.
واأ���س��ار امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي، ح�سب 
وكالة االأنباء الفل�سطينية “وفا”، 
اإىل اأن جل�سة احلكومة االأ�سبوعية 
م�سرتكة  جل�سة  �ستكون  الثاثاء، 
ب�����ني امل����ح����اف����ظ����ات ال�������س���م���ال���ي���ة، 

واجلنوبية.
مت�سك  ع����ل����ى  امل����ح����م����ود  و������س�����دد 
بتحقيق  الوطني  ال��وف��اق  حكومة 
وقال:  االنق�سام،  واإنهاء  امل�ساحلة 
التي  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  يف  “خا�سة 
اأق�سى  اإىل  التحديات  فيها  ت�سل 
يت�سل  ف��ي��م��ا  اخل����ط����ورة،  درج�����ات 
الوطني،  وم�����س��روع��ن��ا  بق�سيتنا 
اأجدد الدعوة اإىل متكني احلكومة 
ب�سكل كامل كما مت االتفاق عليه، 
اأم��ام حتملها كامل  املجال  الإف�ساح 

م�سوؤولياتها«.
با�سم  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  و����س���دد 
احل��ك��وم��ة م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، على 

اإجن��ازه من تفاهمات بني وفد  مت 
حما�ص وامل�سوؤولني امل�سريني حتى 
من  امل�ساحلة  النطاق  كاف  االن 

جديد«.
االمني  للوفد  زي���ارة  اخ��ر  وك��ان��ت 
امل�������س���ري اىل ق���ط���اع غ����زة اواخ����ر 

ت�سرين الثاين نوفمرب املا�سي.
وي�������س���ه���د ات����ف����اق امل�������س���احل���ة بني 
احل��رك��ت��ني امل��وق��ع يف ال��ق��اه��رة يف 
املا�سي،  االول  ت�����س��ري��ن  اأك���ت���وب���ر 
ح��ال��ة م���ن اجل���م���ود اث���ر خافات 
الوفاق  ح��ك��وم��ة  “متكني”  ح���ول 
من ت�سلم كامل امل�سوؤولية يف قطاع 
ا�ستيعاب  م�سكلة  ح��ل  وع���دم  غ��زة 
ال�سابقة  حما�ص  حكومة  موظفي 
ال��ب��ال��غ ع��دده��م ن��ح��و ارب��ع��ني الفا 
ب��ني م���دين وع�����س��ك��ري يف حكومة 

ال�سلطة الفل�سطينية.
وتتبادل احلركتان االتهامات حول 

تعطيل امل�ساحلة.
رامي احلمد  ت�سلمت حكومة  وقد 

اإعان رئي�ص الوزراء رامي احلمد 
وظيفة  األ������ف   20 ت���وف���ري  اهلل، 
الهامة  امل�����س��اري��ع  م��ن  وع���دد كبري 
واحل����ي����وي����ة، وذل������ك ف�����ور متكني 
احل��ك��وم��ة م���ن اجل��ب��اي��ة واالأم�����ن 
والق�ساء،  وامل���ع���اب���ر،  ال���داخ���ل���ي، 

واملوظفني القدامى. 
من جهة اأخ��رى،� و�سف اأم��ني �سر 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
عريقات،  ���س��ائ��ب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
اإع�������ان وا����س���ن���ط���ن ق����راره����ا نقل 
اأبيب اإىل القد�ص  �سفارتها من تل 
يف 14 مايو املقبل، ذكرى النكبة، 
للغاية، معترباً  امل�ستفزة  باخلطوة 
اأ�سبحت  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  اأن 

“جزءاً من امل�سكلة«.
“ال�سرق  ����س���ح���ي���ف���ة  ون�����ق�����ل�����ت 
االأو�سط” اللندنية عنه اأن اختيار 
الفل�سطيني  ال�سعب  نكبة  “ذكرى 

اأبو الغيط يلتقي وزير خارجية فنزويال 
•• القاهرة -وام:

اأن التطورات  العربية  ال��دول  العام جلامعة  الغيط االأم��ني  اأب��و  اأحمد  اأك��د 
احلالية التي ت�سهدها الق�سية الفل�سطينية ت�ستدعي تكاتف كافة اجلهود 
راأ�سها حقه  الفل�سطيني وعلى  ال�سعب  امل�سروعة  الرامية حلماية احلقوق 
يف اإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ص ال�سرقية معربا عن تطلعه الأن 
خمتلف  يف  مواقفها  عن  الق�سية  لهذه  الداعمة  الدولية  االأط���راف  تعرب 

االأطر الدولية املعنية خا�سة يف االأمم املتحدة.
جاء ذلك خال لقائه ام�ص خوزيه اريازا وزير خارجية فنزويا الذي يقوم 

حاليا بزيارة اإىل القاهرة.
وقال حممود عفيفي املتحدث الر�سمي با�سم االأمني العام اأن اللقاء تناول 
العاقات العربية مع دول اأمريكا الاتينية و�سبل العمل على حتقيق املزيد 
من الزخم يف العاقات بني اجلانبني خا�سة مع وجود فر�ص واعدة لتطوير 
هذه العاقات يف جماالت العمل االقت�سادي والتبادل التجاري واال�ستثمار 
ومع اإمكانية اال�ستفادة يف هذا ال�سدد من الدور الهام الذي ميكن اأن تلعبه 

اجلاليات العربية الكبرية املتواجدة يف دول اأمريكا الاتينية.

امل�ستمرة، هو ا�ستفزاز كبري مل�ساعر 
ال��ع��رب وامل�����س��ل��م��ني ولي�ص  ج��م��ي��ع 

الفل�سطينيني وحدهم«.
االأم���ري���ك���ي���ة،  “اخلطوة  واأك��������د: 
اإ�سافة اإىل كونها خمالفة للقانون 
واالتفاقات  ال��دول��ي��ة  وال�����س��رع��ي��ة 

املوقعة، فاإنها م�ستفزة للغاية«.
ال��ق��رار االأم��ري��ك��ي الذي  اأن  واأك���د 
الرئي�ص  اأي���ام م��ن ط��رح  ج��اء بعد 
عبا�ص،  حم����م����ود  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
خ���ط���ة ����س���ام يف جم��ل�����ص االأم�����ن 
الفل�سطيني  املوقف  �سواب  يوؤكد 
رٍعاية  م���ن  وا���س��ن��ط��ن  ب��ا���س��ت��ب��ع��اد 
اأنها  م�سيفاً  ال�سيا�سية،  العملية 
ج��زء من  اإىل  فعلي  ب�سكل  تتحول 
قرارها  طبقت  ه���ن���ا..واإذا  امل�سكلة 
لتكون  نف�سها  ت�ستبعد  فاإنها  فعًا 

حتى جزءاً من احلل.
االأمريكية  اخل���ارج���ي���ة  واأع���ل���ن���ت 

املن�سب.  يف  رابعة  فرتة  تبداأ  حتى  اال�سرتاكي 
وانتقد �سبان ب�سدة �سيا�سة مريكل القائمة على 
فتح احلدود اأمام املهاجرين ويرى فيه البع�ص 

بطا للجناح اليميني يف احلزب.
 واختيار �سبان لان�سمام للحكومة ي�سري اإىل 
الذين  منتقديها  ا�ستمالة  على  حر�ص مريكل 
دع����وا اإىل ���س��خ دم����اء ج���دي���دة. وي��ت��وىل �سبان 
البالغ من العمر 37 عاما من�سب نائب وزير 
الدفاع  وزي����رة  اأن  ال�سحيفة  وذك����رت  امل��ال��ي��ة. 
اأور���س��وال ف��ون دي��ر ليني التي اع��ت��ربت يف يوم 
ما خليفة حمتملة ملريكل �ستظل يف من�سبها. 

•• برلني-رويرتز:

اإن  االأح��د  ام�ص  زونتاج  ام  بيلد  �سحيفة  قالت 
امل�ست�سارة االأملانية اأجنيا مريكل �ستختار ين�ص 
ل�سيا�سة  املنتقدين  املحافظني  اأب��رز  اأحد  �سبان 
حكومي  ملن�سب  املهاجرين  اأم��ام  املفتوح  الباب 

و�ست�سند له وزارة ال�سحة.
اختياراتها  اليوم  مريكل  تعلن  اأن  املقرر  وم��ن 
الدميقراطي  االحت���اد  ح��زب  م��ن  وزراء  ل�ستة 
الو�سول  يف  اأم��ا  اإل��ي��ه  تنتمي  ال��ذي  امل�سيحي 
مع احلزب الدميقراطي  “ائتاف كبري”  اإىل 

يف  ورد  م��ا  نفي  اأو  تاأكيد  ل��روي��رتز  يت�سن  ومل 
التي  املحافظة  مريكل  كتلة  ومنيت  التقرير. 
ت�سمل حزب االحتاد االجتماعي امل�سيحي باأ�سواأ 
نتائجها منذ عام 1949 يف انتخابات �سبتمرب 
حزب  ل�سالح  موؤيديها  بع�ص  خ�سرت  اإذ  اأيلول 
الأق�سى  ينتمي  ال��ذي  اأمل��ان��ي��ا  اأج��ل  م��ن  البديل 
التفاق  التو�سل  يف  مريكل  واأخفقت  اليمني. 
اأ���س��غ��ر مما  ع��ل��ى ت�سكيل ائ��ت��اف م��ع ح��زب��ني 
الدميقراطي  احل��زب  م��ع  للتحالف  ا�سطرها 
من  ال�سلطة  معه  تقا�سمت  ال��ذي  اال���س��رتاك��ي 

2013 اإىل 2017.

و�سمح ذلك لداع�ص بجمع مبالغ كبرية من اللريات 
ال�سورية والدوالرات. 

ال�سريفة.  موؤ�س�سات  مئات  داع�ص  مول  العراق،  ويف 
و���س��ارك��ت ع�����س��رات م���ن ت��ل��ك امل��وؤ���س�����س��ات يف م����زادات 
اأجراها امل�سرف املركزي العراقي يف عامي2014 و 
دينارات عراقية  بتحويل  للتنظيم  �سمح  ما   ،2015
اإىل دوالرات، قبل اأن تتمكن احلكومة من وقف تلك 

العمليات املالية. 
وتنقل املجلة عن جتار العملة، يف مدن تركية حماذية 

•• لندن-وكاالت:

والعراق،  �سوريا  يف  املزعومة  خافتهم  انهيار  رغ��م 

ا�ستعداداً خلو�ص  داع�ص مبالغ طائلة  كّد�ص جهاديو 
معارك اأخرى.

اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  “اإيكونومي�ست”  جم��ل��ة  وت���ق���ول 
الزمن الذي رفرفت فيه راية داع�ص ال�سوداء فوق ما 
�سوريا  ن�سف  وقرابة  العراق،  ثلث م�ساحة  يزيد عن 
قد وىل. فقد �ُسحق داع�ص يف امليدان، وفقد بالتحديد 
98٪ من م�ساحة دولته الزائفة. كما قتل حوايل 70 
األفاً من مقاتليه، قدر عددهم يف اأوج انت�سار التنظيم 

ب� 100 األف . 
يف  بع�سهم  بق���ي  فيم�����ا  ه�����������وؤالء،  م��ن  اآالف  وه�����رب 
اأو  تركي�������ا،  اإىل  اآخ���رون  وت�سلل  و�س������وريا،  ال��ع��راق 
وجنوب  وليبيا  م�سر  يف  لداع��������ص  ب��ف��روع  التحقوا 

�سرق اآ�سيا. 
التنظيم  م��ق��ات��ل��ي  م��ن  اآالف   10 ن��ح��و  اأن  وي��ع��ت��ق��د 

االأجانب قد غادروا ال�سرق االأو�سط.
وح�سب املجلة، ما زال العازمون على اجلهاد ميلكون 
كد�ص  فقد  اإرهابهم.  حتقيق  على  ت�ساعدهم  و�سائل 
وا�ستثمر  املنطقة.  ع��رب  ال�����دوالرات  م��اي��ني  داع�����ص 
اأمواله يف العراق، وا�سرتى الذهب يف تركيا، ووا�سل 

حتويل االأموال اإىل فروعه. 
ويقول تاجر اأ�سلحة �سابق �سارك يف حتويل اأموال اإىل 
خرجت  التي  االأم���وال  حجم  ت�سدق  “لن  جهاديني: 

من مناطق داع�ص«.
وي��ق��ول ن��ائ��ب ع��راق��ي اإن داع�����ص مت��ك��ن م��ن تهريب 

ان�سحابه من  خ��ال  دوالر،  مليون   400 ب�  يقدر  ما 
العراق و�سوريا.

من  احتياط  داع�����ص  لبناء  “اإيكونومي�ست”  وت�سري 
االأموال النقدية عند �سيطرته على مناطق يف العراق 
عليها،  ا�ستوىل  حقول  من  النفط  ب��اع  فقد  و�سوريا. 
على  وا�ستوىل  حكمهم،  من  و�سرق  �سرائب  وفر�ص 
500 مليون دوالر من م�سارف عراقية،  ما يقدر ب� 
ال��ت��اري��خ. ويف عام  اإره��اب��ي يف  اأغ��ن��ى تنظيم  م��ا جعله 
 6 ب��ن��ح��و  “خافته”  دخ���ل  اإج���م���ايل  ق���در   ،2015

مليارات دوالر. 
وتلفت املجلة لف�سل الو�سائل العادية املتبعة يف جتويع 
قاد  ولذا  اخلارجية.  التربعات  منع  عرب  االإرهابيني 
م�سايف  وق�سفوا  داع�����ص،  �سد  حت��ال��ف��اً  االأم��ري��ك��ي��ون 
ت��ك��ري��ر ون���اق���ات ن��ف��ط خ��ا���س��ة ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م، ودم����روا 

خمازن الأمواله، واغتال م�سوؤوليه املاليني.
وتوقفت احلكومة العراقية عن دفع رواتب موظفني 
يف احلكومة يف مناطق �سيطرة داع�ص، ملنع اجلهاديني 

من احل�سول على ح�سة منها.  
حققت  اال�سرتاتيجية  تلك  اإن  اإيكونومي�ست  وتقول 
اأج���ور  اأه���داف���ه���ا، ف��ق��د اأج����رب داع�����ص ع��ل��ى تخفي�ص 
على اال�ستفادة من موارد  ق��ادراً  مقاتليه، ولكنه ظل 
مناطق خا�سعة ل�سيطرته. ويقول م�سوؤول اأمريكي يف 
مكافحة االإرهاب: “ات�سح لنا اأن اأهم و�سيلة للت�سدي 
لتمويل داع�ص تكمن يف طرده من مناطق �سيطرته«.

ولكن، يبدو اأن املتطرفني توقعوا هزميتهم. فقد اأمر 
التنظيم يف مار�ص املا�سي با�ستخدام عملته اخلا�سة 
يف ���س��رق ���س��وري��ا، وه��و اأم���ر ام��ت��د الأ���س��ح��اب حمات 

ال�سريفة والتحويات املالية. 

العام  بداية  منذ  داأب،  داع�ص  اأن  �سوريا،  مع  للحدود 
مناطقه  مالية كبرية خارج  مبالغ  نقل  على  املا�سي، 
نحو تركيا. وتدفقت تلك االأموال عرب نظام احلوالة، 
ال����ذي ي��ت��م ع���رب ���س��ب��ك��ة م���ن حم����ال ال�����س��ريف��ة غري 

املرخ�سة والتي ي�سعب تنظيمها. 
حمال  �سبكة  ات�سعت  ال�سورية،  احل��رب  ب��داي��ة  ومنذ 
ومهربي  اأ�سلحة  وجت��ار  الجئني  مكن  ما  احل���واالت، 
نفط وجماعات معار�سة، من نقل االأموال من �سوريا 

اإىل خارجها. 

زيادة عدد �سحايا انهيار 
مبنى يف القاهرة اإىل 12 

•• القاهرة-رويرتز:

ال�سحة  وزارة  با�سم  املتحدث  قال 
اإن  االأح��د  ام�ص  امل�سرية  وال�سكان 
مكون  مبنى  ان��ه��ي��ار  �سحايا  ع��دد 
جنوب  يف  ط����واب����ق  خ��م�����س��ة  م����ن 
قتيا   12 اإىل  ارت���ف���ع  ال���ق���اه���رة 
يوم  احل���ادث  ووق��ع  م�سابا.  و19 
نا�سر  من�ساأة  منطقة  يف  اخلمي�ص 
التي اأقيمت مبانيها ع�سوائيا عرب 
ال�����س��ن��وات. وق����ال امل��ت��ح��دث خالد 
م�سابا   17 اإن  ب��ي��ان  يف  جم��اه��د 
زال م�ساب  وما  امل�ست�سفى  غ��ادروا 
واآخر  احلو�ص  يف  ك�سر  من  يعالج 

من �سدمة ع�سبية.
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اإحباط خمططي اعتداءات يف فرن�سا منذ بداية يناير 
•• باري�س-اأ ف ب:

احباط  ام�ص  الفرن�سي جريار كولومب  الداخلية  اأعلن وزير 
خمططي اعتداءات يف فرن�سا منذ بداية كانون الثاين يناير، 
القوات  والثاين  كبرية  ريا�سية  من�ساأة  �سي�ستهدف  كان  االأول 

امل�سلحة.
و�سّرح كولومب الإذاعة “اوروبا 1” انه “منذ االأول من كانون 
اعدادهما  يتم  مل  اعتداءات  خمططي  اأحبطنا  يناير،  الثاين 
“يف  املخططني  ه��ذي��ن  اح��ب��اط  اىل  م�سريا  نهائي”،  ب�سكل 

اجلنوب” و”يف الغرب«.
ال�سباب م�ستهدفني م�سريا اىل خمطط  كان  الوزير  واأ�ساف 

االأ�سخا�ص  ان  وق��ال  كبرية«.  ريا�سية  “من�ساأة  على  االعتداء 
ال�سجن”  “يف  ح��ال��ي��ا  م����وج����ودون  ا���س��ت��ج��واب��ه��م  مت  ال���ذي���ن 
احباط”  “هكذا متكنا من  وتابع  “مراقبة”.  وكانوا مو�سع 
اأماكن  ح��ول  التفا�سيل  من  املزيد  اعطاء  راف�سا  املخططني 

التوقيف واأهداف املخططني.
اأ���س��م��اء ه���وؤالء االأ���س��خ��ا���ص م��درج��ة يف “�سجل  واأ���س��ار اىل اأن 

الباغات ملنع التطرف االرهابي«.
ولفت اىل اأن ثاثة م�ساجد مغلقة حاليا يف فرن�سا، اثنان منها 
يف جنوب �سرق الباد والثالث يف املنطقة الباري�سية الأنه كان 

يجري فيها متجيد االإرهاب.
ومت احباط 20 اعتداء يف فرن�سا عام 2017، بح�سب االأرقام 

ك�سفت  الفرن�سية  االره��اب  مكافحة  اجهزة  وكانت  الر�سمية. 
ع�سرة  اعتقال  املا�سي  نوفمرب  الثاين  ت�سرين  من  ال�سابع  يف 
ا�سخا�ص يف فرن�سا و�سوي�سرا كانوا يتبادلون تعليقات اإ�سامية 

مقلقة عرب مواقع التوا�سل االجتماعي. 
وتبني ان عملية االعتقال هذه لها عاقة باعتقال �سبي كان 

يريد �سن هجوم بال�سكني يف فرن�سا.
وخال العام 2017 تبنى تنظيم داع�ص اعتداءين يف فرن�سا، 
باري�ص،  يف  ال�سانزليزيه  ج��ادة  يف  ابريل  ني�سان   20 يف  االول 
�سان  حمطة  يف  اكتوبر  االأول  ت�سرين  م��ن  االأول  يف  وال��ث��اين 
ت�سببا  وق��د  فرن�سا،  �سرق  بجنوب  مر�سيليا  مدينة  يف  ���س��ارل 

مبقتل ثاثة اأ�سخا�ص.
 

ايران توؤكد ا�ستمرار 
عملياتها يف الغوطة ال�سرقية  

•• طهران-اأ.ف.ب:

امل��ج��م��وع��ات االرهابية  ال��ه��ج��وم على  ام�����ص ان  اي���ران  اأك���دت 
�سي�ستمر يف الغوطة ال�سرقية املحا�سرة غداة الت�سويت على 

قرار لامم املتحدة يطلب وقفا الإطاق النار.
وقال رئي�ص اركان اجلي�ص اجلرال حممد باقري يف ت�سريح 
نقلته وكالة االنباء الر�سمية كما يفيد )القرار(، فان مناطق 
لي�ست  االرهابية،  )املجموعات(  اي��دي  يف  دم�سق  �ساحية  يف 
وعملية  الهجمات  و�ست�ستمر  ال��ن��ار،  اط���اق  ب��وق��ف  معنية 

التنظيف التي يقوم بها اجلي�ص ال�سوري.

ق���رر اجل��ي�����ص االأم��ري��ك��ي الدخول 
اآن�������ذاك يف  اىل ال��ب�����س��رة وك���ان���ت 
حالة حرب حيث مكثنا فيها فرتة 
طويلة حتى حترير الكويت م�سريا 
�ساعدنا  ال��ت��ح��ري��ر  ب��ع��د  ان����ه  اىل 
حتقيقات  اج����راء  يف  ك��م��رتج��م��ني 
مع اال�سرى الكويتيني املحتجزين 

داخل املعتقات العراقية.
العمل  م��ن  �سهر  بعد  ان��ه  واأو���س��ح 
مع اجلي�ص االأمريكي يف العراق “ 
مار�ص   22 بتاريخ  الكويت  دخلت 
يعترب هذه  انه  م�سيفا   ”1991
ال��ت��ج��رب��ة م��ن اأك���رب امل��غ��ام��رات يف 
ح��ي��ات��ه ل�����س��غ��ر ���س��ن��ه اآن������ذاك “اإال 
اأنني اكت�سبت الكثري من اخلربات 
وي��ك��ف��ي��ن��ي ف��خ��را رف���ع ا���س��م بلدي 

الكويت«.

بداأ املوؤمنون امل�سرية قبل تفريقهم 
والر�سا�ص  للدموع  امل�سيل  بالغاز 
دو  فرن�سوا  �سان  ويف  التحذيري. 
���س��رط��ي��ون مقنعون  ���س��ال، مت��رك��ز 
هذه  اىل  امل��������وؤدي  ال�������س���ارع  ام������ام 
االبر�سية يف و�سط كين�سا�سا، حيث 
والع�سرين  الرابعة  يف  �سابة  قتلت 
م��ن ع��م��ره��ا ب��ر���س��ق ن����اري يف 21 
كانون الثاين/يناير خال امل�سرية 
امل�سيل  ال��غ��از  ال�����س��اب��ق��ة. واط��ل��ق��وا 

للدموع لتفريق املتظاهرين.
�سان  اىل  و����س���ل���وا  ج���ن���ود  واط���ل���ق 
النارية  االع���رية  �سال  دو  فرن�سوا 

التحذيرية لتفريق املتظاهرين.

••الكويت -وام:

مع حلول الذكرى ال�27 لتحرير 
دول��������ة ال����ك����وي����ت م�����ن االح����ت����ال 
ال��ي��وم االث��ن��ني ي�ستذكر  ال��ع��راق��ي 
ال��ت��ي �سطرها  ال��ب��ط��والت  ال��ع��امل 
اأب��ن��اء ال��ك��وي��ت خ���ال ت��ل��ك املحنة 
ا�سهر  ����س���ب���ع���ة  ا����س���ت���م���رت  ال����ت����ي 
دفاعا  بذلوها  ال��ت��ي  والت�سحيات 
�سيادته  على  وحفاظا  وطنهم  عن 

وحريته وا�ستقاله.
ال���ع���دوان  ت��ق��ت�����س��ر م���ق���اوم���ة  ومل 
ال��ع��راق��ي وال���وق���وف ب��وج��ه��ه على 
باأرواحهم  �سحوا  الذين  االبطال 
يف املقاومة الداخلية بل كان الأبناء 
ال���ك���وي���ت مم���ن ك���ان���وا يف اخل����ارج 
كبري  دور  ال����ع����دوان  ذل����ك  خ����ال 
ال��ك��وي��ت مبختلف  ال���دف���اع ع��ن  يف 

الو�سائل.
ف��ه��ن��ال��ك م��واط��ن��ون ان�����س��م��وا اىل 
حني  يف  اجلزيرة”  “درع  ق�����وات 
ال��ت��ح��ق ب��ع�����س��ه��م ب�����س��ف��وف قوات 
التحالف الدويل ومن هوؤالء مدير 
املعلومات  وتكنولوجيا  نظم  اإدارة 
التوحيد  ح��ام��د  ال��دف��اع  وزارة  يف 
الذي كان مبتعثا يف دورة تدريبية 
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ب��ال��ت��ع��اون مع 

�ساح البحرية االمريكية.
االنباء  ل��وك��ال��ة  ال��ت��وح��ي��د  وق�����ال 
الكويتية “كونا” ام�ص انه يف عام 
العهد  ويل  ���س��م��و  و���س��ع   1988
اجلابر  االأح����م����د  ن������واف  ال�����س��ي��خ 
ال�سباح - وكان اآنذاك وزيرا للدفاع 

التخرج  حديثو  ل��ي��ت��درب  خطة   -
م���ن ال�����س��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي يف جمال 
من  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  نظم 
الدفاع  ب���وزارة  العاملني  املدنيني 
ع��ل��ى االأن��ظ��م��ة االآل��ي��ة ال��ت��ي كانت 
بالتعاون  بت�سميمها  تقوم  ال��وزارة 

مع كربى ال�سركات العاملية.
هذه  حتقيق  �سبيل  يف  انه  واأ�ساف 
يف  للم�ساركة  ابتعاثهم  مت  اخلطة 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  تدريبية  دورة 
البحرية  ����س���اح  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال�����دورة  االأم���ري���ك���ي���ة م�����س��ي��ف��ا ان 
انتهت يف نهاية يوليو وكان مقررا 
مغادرتنا عائدين لدولة الكويت يف 
اوائل اغ�سط�ص عام 1990 اإال اأن 
الكويت  بغزو  الغازية  القوات  قيام 

حال دون عودتنا.
اأمري  �سمو  ق��ي��ام  بعد  ان��ه  واأو���س��ح 
جابر  ال�������س���ي���خ  ال�����راح�����ل  ال����ب����اد 
ال�����س��ب��اح ط��ي��ب اهلل ثراه  االأح��م��د 
امل��ت��ح��دة ولقائه  ب��زي��ارة ل��ل��والي��ات 
جورج  االأ�سبق  االأمريكي  الرئي�ص 
بو�ص االأب ابان فرتة االحتال مت 
ق��وات دولية  االإع���ان ع��ن ت�سكيل 
من  تتاألف  الكويت  دول��ة  لتحرير 

عدة دول.
الكويت  ل�سفري  ك��ان  ان��ه  واأ���س��اف 
�سعود  ال�سيخ  اآن���ذاك  وا�سنطن  يف 
ال�سباح رحمه اهلل دور يف  النا�سر 
من  م�ساندة  ع�سكرية  قوة  ت�سكيل 
املواطنني الكويتيني املوجودين يف 
الدعم  لتقدمي  املتحدة  ال��والي��ات 
من  االأمريكية  للقوات  اللوج�ستي 

كانت تقوم بها القوات الغازية من 
املحتلة  الكويتية  االأرا���س��ي  داخ��ل 

وخارجها.
وذكر انه بعد انتهاء فرتة التدريب 
القواعد  اح������دى  اىل  ن��ق��ل��ن��ا  مت 
الع�سكرية يف ال�سعودية قبل اإعان 
احلرب اجلوية ب�ساعة واحدة فقط 
اأي يف 17 يناير عام 1991 ليتم 
ت���وزي���ع امل��ت��ط��وع��ني ع��ل��ى خمتلف 
االأمريكية  الع�سكرية  ال���وح���دات 

والربيطانية.
وا���س��اف ان ك��ل جم��م��وع��ة غادرت 
م��ع ال��وح��دة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا و”كنت 
رئي�سا ملجموعة املتطوعني للفيلق 
قوات  ال���س��ت��خ��ب��ارات  ال��ت��اب��ع  االأول 
امل��دف��ع��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
والتي  الكويت  دول��ة  ح��رب حترير 
�سمت كذلك جمموعتني اأخريني 

من املتطوعني الكويتيني«.
وع���ن اأب����رز امل��واق��ف ال��ت��ي واجهها 
املتطوعني  او�سح ان منها �سرخة 
اأثناء وجودنا يف القاعدة الع�سكرية 
وفرحتهم  ن��ي��وج��ري���س��ي  ب���والي���ة 
الكونغر�ص  مب���واف���ق���ة  ال���ع���ارم���ة 
الرئي�ص  ط��ل��ب  ع��ل��ى  االأم���ري���ك���ي 
بو�ص خلو�ص حرب حترير الكويت 
مبينا ان ذلك كان مبثابة االإعان 
ع��ن ���س��اع��ة ال��ف��رج وال��ن�����س��ر حيث 
ب���اأن حترير  واث��ق��ني  ك��ان اجلميع 
لثقة  حم���ال���ة  ال  ق������ادم  ال���ك���وي���ت 
اجل��م��ي��ع ب���اهلل ت��ع��اىل وب���ان���ه قادر 

على ن�سرة املظلوم.
حممد  ق���ال  ذات���ه  ال�سعيد  وع��ل��ى 

خ����ال ان��خ��راط��ه��م يف ال���وح���دات 
الع�سكرية االأمريكية املختلفة.

وعن كيفية التح�سري لهذه املهمة 
والنف�سية  املهنية  الناحيتني  م��ن 
قال التوحيد انه بعد االتفاق على 
ت�����س��ك��ي��ل ق����وة دع����م ل��وج�����س��ت��ي من 
باب  فتح  مت  الكويتيني  املواطنني 
التطوع يف �سفارة الكويت بوا�سنطن 
الطلبة  م����ن  امل����ئ����ات  ان  م�����س��ي��ف��ا 
واملواطنني املوجودين يف الواليات 
اأجل  من  لل�سفارة  تدفقوا  املتحدة 
اإىل  لان�سمام  اأ�سمائهم  ت�سجيل 
قوة الدعم التي �ست�سارك يف حرب 

عا�سفة ال�سحراء.
قامت  دفعة  اأول  ع��دد  ان  وا���س��اف 
بت�سجيل اأ�سمائها و�سل اىل 300 
اإىل  متطوع تقريبا حيث مت نقلنا 
الع�سكرية  دي��ك�����ص  ف����ورت  ق���اع���دة 
االأمريكية  نيوجري�سي  والي���ة  يف 
ملدة  الع�سكرية  التدريبات  لتلقي 
حمل  تقنيات  على  اأ�سابيع  ثاثة 
الع�سكرية  وامل������ه������ارات  ال�������س���اح 
وا�ستخدام اأجهزة التن�ست وبع�ص 
االأج�����ه�����زة ال��ع�����س��ك��ري��ة االأخ������رى 

ومهارات الرتجمة الع�سكرية.
واف����اد ب��ان��ه يف ن��ه��اي��ة ال����دورة كان 
التدريبات  ت��ل��ق��ى  ق����د  اجل���م���ي���ع 
ال����ازم����ة وم��ن��ه��ا ال���ت���دري���ب على 
االإج�����راءات االأم��ن��ي��ة ال�����س��ارم��ة يف 
كيماوي  ه��ج��وم  اأي  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
التحالف  ق����وات  ل���ه  ت��ت��ع��ر���ص  ق���د 
كيفية  ع���ل���ى  ك���ذل���ك  وال����ت����دري����ب 
التعامل مع حركة االت�ساالت التي 

االن�سمام.
االن�سمام  ب��داي��ة  يف  ان���ه  واأ����س���اف 
احلاقنا  مت   “ البحريني  للجي�ص 
غادرنا  �سهر  مل��دة  تدريبية  ب���دورة 
ال���ب���اط���ن حيث  ح��ف��ر  ب��ع��ده��ا اىل 

احدى القواعد االمريكية«.
اأي����ام طلب  ب��ع��د ب�سعة  ان���ه  وذك����ر 
اجل���ي�������ص االأم����ري����ك����ي ع�������ددا من 
يجيدون  مم��ن  اجل���دد  املن�سمني 
معهم  للعمل  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 
وقع  مم���ن  و”كنت  ك��م��رتج��م��ني 
انطلقنا  وبعدها  االختيار  عليهم 
“رفحاء”  منطقة  يف  ق��اع��دة  اىل 
ملدة  وتدربنا  ال�سعودي  ال�سمال  يف 
اأ���س��اب��ي��ع ع��ل��ى ي���د اجلي�ص  ث��اث��ة 

االأمريكي«.
“رفحاء”  تدريبات  بعد  ان��ه  وق��ال 

االت�ساالت بيني وبينهم ع�سرة اأيام 
واأبلغوين  بي  ات�سلوا  تقريبا حتى 
ال�سقيقة حينها  البحرين  انهم يف 
بريطانيا  وغ��ادرت  امتعتي  حزمت 

اىل هناك«.
فرتة  يف  انت�سب  ان��ه  �سهاب  وذك���ر 
التعليم  م���دار����ص  الإح�����دى  ال���غ���زو 
“حتى  ال���ب���ح���ري���ن  يف  ال����ث����ان����وي 
اإع���ان م��ن اجلي�ص  ب��ن��زول  علمت 
متطوعني  فيه  يطلب  البحريني 
 “ انت�سب  ان  ال��ف��ور  ع��ل��ى  وق����ررت 
معار�سة  واج����ه  ان����ه  اىل  م�����س��ريا 
اآن����ذاك كونه  ق��ي��ادات اجلي�ص  م��ن 
ال�  ي��ت��ج��اوز  ال�����س��ن مل  ���س��غ��ريا يف 
اإ����س���راره  اأن  اإال  ع���م���ره  م���ن   17
الدفاع  �سرف  ونيل  االلتحاق  على 
على  املوافقة  له  الوطن حقق  عن 

اأ�سغر  اأح������د  ك�����ان  ال������ذي  ����س���ه���اب 
اجلزيرة  درع  ل���ق���وات  امل��ن��ت�����س��ب��ني 
خ����ال ف����رتة اح���ت���ال ال���ب���اد يف 
بريطانيا  ك��ان يف  ان��ه  لقاء مماثل 
لدرا�سة   1990 �سنة  يونيو  منذ 
اللغة االإجنليزية حتى يوم الثاين 
بلغنا  “عندما  اأغ�������س���ط�������ص  م����ن 
خ��رب االح��ت��ال ال��ع��راق��ي للكويت 
وبحالة  اخل���رب  ب�سدمة  ف��اأ���س��ب��ت 
االأمر  ك��ان  اإذا  الت�سديق  ع��دم  من 
وحم�ص  اإ�ساعة  جم��رد  اأم  حقيقة 

خيال ».
االت�سال  م��ن  “ مت��ك��ن��ت  واأو����س���ح 
ن��ف�����ص يوم  ال��ك��وي��ت يف  ب��اأه��ل��ي يف 
االح���ت���ال وع��ل��م��ت ان االم���ر بات 
براثن  حت����ت  وال���ك���وي���ت  ح��ق��ي��ق��ة 
وانقطعت  ال����ع����راق����ي  ال������ع������دوان 

ويطلب هوؤالء املثقفون من كابيا 
اىل  لن يرت�سح  ان��ه  علنا  يوؤكد  ان 
كانون   23 يف  امل��ق��ررة  االنتخابات 

االأول دي�سمرب 2018.
ي�سار اىل ان والية الرئي�ص انتهت 
دي�سمرب  االأول  ك����ان����ون   20 يف 

.2016
كين�سا�سا  يف  االن����رتن����ت  وق���ط���ع 
م�سريات.  االأم�����ن  ق����وى  وق��م��ع��ت 
وت����وق����ف����ت ر�����س����ائ����ل ا�������ص.ام.ا�������ص 
وال��وات�����س��اب ف��ج��اأة ح��واىل ال�ساعة 
10،00 )9،00 ت غ( بعد خروج 

النا�ص من الكنائ�ص.
كين�سا�سا،  ابر�سيات  م��ن  ع��دد  ويف 

بر�ص.  ف���ران�������ص  وك���ال���ة  م��را���س��ل��و 
وهذا ما ح�سل يف كيكويت وغوما 
بال�سرب  ال�����س��رط��ة  ان��ه��ال��ت  ح��ي��ث 
باكوفو  م��دي��ن��ة  ���س��اب��ني. ويف  ع��ل��ى 
ك���ل حماولة  ت��ع��ر���س��ت  امل����ج����اورة، 
بالغاز  املنهجي  للتفريق  للتجمع 

امل�سيل للدموع.
يف  الثانية  املدينة  لوبومبا�سي،  يف 
�سبان  اح��رق  ال��ب��اد،  �سرق  جنوب 
اطارات يف ال�سوارع قبل ان تفرقهم 

�سرطة مكافحة ال�سغب.
من  بدعوة  امل�سريات  ه��ذه  وتنظم 
القريبة  العلمانية  التن�سيق  جلنة 

من الكني�سة الكاثوليكية.

لوكالة فران�ص بر�ص.
الكني�سة  اىل  امل�����س��ل��ون  وان���ك���ف���اأ 

مرددين الن�سيد الوطني.
ال�سعبية،  م��ان��غ��وب��و  ب��ل��دي��ة  ويف 
النا�ص  ت��دف��ق  كي�سنغاين،  ���س��م��ال 
اىل ال�سوارع، ووجد عدد كبري من 
على  انف�سهم  ال�سبان  جمموعات 
الوحدة  جنود  من  م��رتا   50 بعد 
اخلا�سة للحر�ص اجلمهوري التي 

تتوىل حماية كابيا.
ويف ع���دد ك��ب��ري م��ن امل����دن، كبحت 
ق��������وى االم����������ن ال�����ت�����ي ان���ت�������س���رت 
ب��اأع��داد ك��ب��رية ام���ام ك��ل الكنائ�ص 
ذكر  كما  امل�����س��ريات،  الكاثوليكية، 

يف الذكرى الـ27 للتحرير

الكويتيون �سربوا اأروع الأمثلة بحب الوطن والدفاع عنه

تفريق م�سريات يف الكونغو وقتيل يف كين�سا�سا 

اعتقال قيادي �سوري كردي بارز يف براغ  

انقرة ترحب بقرار الهدنة يف �سوريا 

توقف 4 �سرطيني مك�سيكيني متورطني يف اختفاء اإيطاليني

•• كين�صا�صا-اأ ف ب:

ق��ت��ل ���س��خ�����ص واح�����د ع��ل��ى االق���ل 
جمهورية  يف  االح����د  ب��ال��ر���س��ا���ص 
وا�سيب  الدميوقراطية،  الكونغو 
خ���ال م�سريات  ب���ج���روح  اآخ�����رون 
على  اح����ت����ج����اج����ا  ل���ل���ك���اث���ول���ي���ك، 
ب��ق��اء ال��رئ��ي�����ص ج����وزف ك��اب��ي��ا يف 
على  ال�سرطة  ق��وات  عملت  احلكم 

تفريقها.
مدير  كاجينغولو،  فرن�سوا  وق��ال 
م�����س��ت�����س��ف��ى ال��ق��دي�����ص ي��و���س��ف يف 
لفران�ص  كين�سا�سا  بو�سط  ليميتي 
ال�سابعة،  ال�����س��اع��ة  “منذ  ب���ر����ص، 
ا���س��ت��ق��ب��ل��ن��ا ث����اث����ة ج����رح����ى من 
اثنان  وا�سيب  الكاثوليك،  م�سرية 
باالأ�سلحة  خ��ط��رة  ا���س��اب��ة  م��ن��ه��م 
يف  اأ�سيب  ال��ذي  والثالث  النارية. 

�سدره قد تويف«.
ان عن�سرا يف  امل��ت��ويف  �سقيق  وذك��ر 
اأخي  على  ال��ن��ار  “اطلق  ال�سرطة 
رعية  و�سط  يف  قريبة  م�سافة  من 
على  كنت  )و���س��ط(.  بنوا  القدي�ص 

مقربة من اأخي«.
م����دن  ك�������ربى  ك���ي�������س���ن���غ���اين،  ويف 
���س��م��ال-���س��رق ال���ب���اد، ب����داأ مئات 
ل���دى خ��روج��ه��م من  امل�سلني  م��ن 
تفرقهم  ان  قبل  امل�سرية  القدا�ص، 
قوات االمن التي ا�ستخدمت الغاز 
امل�سيل للدموع واطلقت الر�سا�ص 
احل�����ي. واأ����س���ي���ب ���س��خ�����س��ان على 
ا�سابتهم  ج�����راء  ب���ج���روح  االأق������ل 
مرا�سل  ذك�����ر  ك���م���ا  ب���ال���ر����س���ا����ص، 

•• انقرة-اأ ف ب:

رحبت تركيا ام�ص بقرار االأمم املتحدة الداعي اإىل هدنة 
ان�سانية يف �سوريا، لكنها �سددت على موا�سلة عملياتها 
كردية  جماعات  ال�ستهداف  �سوريا  �سمال  يف  الع�سكرية 

ت�سنفها اإرهابية.
باالإجماع  ق��رارا  ال�سبت  ال��دويل  االم��ن  جمل�ص  وتبنى 
يطلب “با تاأخري” وقفا الإطاق النار لدواع ان�سانية 
500 مدين  اك��ر من  مل��دة �سهر يف �سوريا، بعد مقتل 
الق�سف  م��ن  اي��ام  �سبعة  يف  طفل   100 ح��واىل  بينهم 
العنيف الذي نفذته قوات النظام ال�سوري على الغوطة 
املر�سد  ارق��ام  بح�سب  دم�سق،  قرب  املعار�سة  ال�سرقية 

ال�سوري حلقوق االن�سان.
ي��وم��ا ل�سمان موافقة   15 م��ن  اك���ر  ال��ن�����ص  وت��ط��ل��ب 

رو�سيا، حليفة نظام الرئي�ص ال�سوري ب�سار اال�سد.
بالقرار  “نرحب  ب��ي��ان  يف  الرتكية  اخل��ارج��ي��ة  وعلقت 
ال����ذي ت��ب��ن��اه جم��ل�����ص االم����ن ال����دويل ردا ع��ل��ى تدهور 
االو�ساع االن�سانية يف جممل انحاء �سوريا، وال �سيما يف 

الغوطة ال�سرقية«.

•• غواداالخارا-اأ ف ب:

بتهمة  املك�سيكية  ال�سرطة  عنا�سر  م��ن  اأرب��ع��ة  اأوق���ف 
الت�سبب يف اختفاء ثاثة ايطاليني يف 31 كانون الثاين 
يناير يف والية يالي�سكو، غرب الباد، كما اأعلنت النيابة 
العامة املحلية. وقال النائب العام يف هذه الوالية راول 
ه���وؤالء،  االم���ن  ق���وى  عنا�سر  ان  لل�سحافة،  �سان�سيز 
باأنهم �سلموا االيطاليني اىل  “اعرتفوا  وبينهم امراأة، 
عنا�سر للجرمية املنظمة يف مدينة تيكاليتان” البالغ 
كلم   600 نحو  وتبعد  ن�سمة   16،500 �سكانها  ع��دد 
الذين  االربعة  ال�سرطيني  ان  وا�ساف  مك�سيكو.  غ��رب 

“تبقى  ل��ك��ن اخل��ارج��ي��ة ا���س��اف��ت يف امل��ق��اب��ل ان ت��رك��ي��ا 
تهدد  التي  االرهابية  املنظمات  مكافحة  على  م�سممة 

وحدة االرا�سي والوحدة ال�سيا�سية ل�سوريا«.
ب��دع��م من  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون   20 تركيا يف  وب����داأت 
ع�سكرية  عملية  �سورية  معار�سة  ف�سائل  يف  مقاتلني 
يف  معقلها  من  الكردية  ال�سعب  حماية  وح��دات  لطرد 

عفرين يف �سمال �سوريا.
العمود  الكردية،  ال�سعب  حماية  وح��دات  تركيا  وتعترب 
من  امل��دع��وم��ة  الدميوقراطية  �سوريا  ل��ق��وات  الفقري 

الواليات املتحدة، امتدادا حلزب العمال الكرد�ستاين.
و�سكلت ق���وات ���س��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة راأ����ص ح��رب��ة يف 

مكافحة تنظيم الدولة اال�سامية يف �سوريا.
للنظام  موالية  قوات  انت�سار  مع  تعقيدا  الو�سع  وازداد 
االعام  و�سائل  كانت  فيما  الكردي،  املعقل  يف  ال�سوري 
ال��ر���س��م��ي��ة ال�����س��وري��ة اع��ل��ن��ت اع��ت��ب��ارا م��ن االث��ن��ني عن 

اقرتاب دخولها عفرين للت�سدي للهجوم الرتكي.
ان  “ان ت��ي يف”  ت��رك��ي رف��ي��ع تلفزيون  واف���اد م�����س��وؤول 
قرار جمل�ص االمن الدويل لن يكون له اأي تاأثري على 

الهجوم على عفرين.

•• بريوت-اأ ف ب:

البارز  الكردي  ال�سوري  القيادي  الت�سيكية  ال�سلطات  اأوقفت 
�سالح م�سلم، بناء على مذكرة اعتقال �سادرة بحقه من تركيا، 
وف��ق م��ا اأف���ادت ام�����ص ح��رك��ة املجتمع ال��دمي��ق��راط��ي، ائتاف 
املقاتلني  اإدارة مناطق �سيطرة  اأح��زاب غالبيتها كردية تتوىل 
االأكراد يف �سمال �سوريا. وانتقدت احلركة يف بيان قيام تركيا 
ابناء  من  وطنية  �سخ�سيات  بحق  اعتقال  مذكرات  ب�”ا�سدار 
ال�سيد حممد �سالح  اإ���س��داره بحق  اآخ��ره��ا ما مت  ك��ان  �سعبنا 
الدميقراطي  االحت��اد  حلزب  ال�سابق  امل�سارك  الرئي�ص  م�سلم 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف ح��رك��ة املجتمع  ال��ع��اق��ات  وع�����س��و جل��ن��ة 

الدميقراطي حالياً، الذي مت اعتقاله ليل اأم�ص يف براغ«.
ال��ك��ردي وجناحه  الدميقراطي  االحت���اد  ح��زب  اأن��ق��رة  وتعترب 

اإرهابية”  “منظمة  الع�سكري وحدات حماية ال�سعب الكردية 
يخو�ص  ال��ذي  الكرد�ستاين  العمال  حل��زب  ام��ت��داداً  وتعدهما 

مترداً �سدها على اأرا�سيها منذ عقود.
واأكدت ال�سرطة الت�سيكية يف بيان انها تعتقل اجنبيا يف ال�67 
من العمر بعد توقيفه ال�سبت بناء على باغ تركي اإىل ال�سرطة 
الدولية انرتبول. وافاد البيان ان “عنا�سر انرتبول يف انقرة 
وفق  املرعية  االج��راءات  ال�سرطة  و�ستتخذ  بالتوقيف.  اأبلغوا 
القانون«. واأوردت وكالة االأنا�سول الرتكية االأحد اأن توقيفه 
مت بعد منت�سف ليل ال�سبت االأحد بناء على “طلب ال�سلطات 

الرتكية من نظريتها الت�سيكية«.
لاأمن  العامة  امل��دي��ري��ة  يف  “م�سوؤولني  اأن  ال��وك��ال��ة  وذك���رت 
الإعداد  الرتكية  العدل  وزارة  مع  مبا�سرة  توا�سلوا  الرتكي 
ال�سلطات  اإىل  م�سلم  لت�سليم  ال���ازم���ة  واالأوراق  ال��وث��ائ��ق 

الرتكية، واإر�سال هذه الوثائق ب�سرعة اإىل ت�سيكيا«. وا�سافت 
ال�سلطات  ان  موؤكدة  ت�سيكية  حمكمة  اأم��ام  �سيمثل  م�سلم  ان 

الرتكية �ستمار�ص �سغوطا من اأجل ت�سليمه اليها.
الثاين  ت�سرين  نهاية  يف  طلبت  اأن  ال��رتك��ي��ة  للنيابة  و�سبق 
نوفمرب 2016، انزال 30 حكما بال�سجن املوؤبد بحق م�سلم 
اأنقرة.  يف  اعتداء  يف  بالتورط  اتهمتهم  اخرين  �سخ�سا  و67 
لكنه نفى اأي عاقة له باالعتداء. ويرد ا�سم م�سلم على قائمة 
ا�سخا�ص مطلوبني من وزارة الداخلية الرتكية التي عر�ست 

مكافاأة بقيمة 860 الف يورو مقابل توقيفه.
يف حال �سلمت براغ م�سلم اىل تركيا، فمن �ساأن ذلك اأن ي�سكل 
بعد  تركيا  يف  ك��ردي  مل�سوؤول  اهمية  االك��ر  ال��ث��اين  االعتقال 
اوج��ان يف  عبداهلل  الكرد�ستاين  العمال  رئي�ص حزب  اعتقال 

العام 1999.

بانهم  متهمون  بتيكاليتان،  مركزهم  يف  جميعا  كانوا 
ال�سبب يف “االختفاء الق�سري لاأ�سخا�ص” دون مزيد 
من االإي�ساحات. واملختفون ثاثة ايطاليني من عائلة 
اعمارهم  �سقيقه، وتبلغ  واب��ن  وابنه  واح��دة، وهم رجل 
ب�سفة  املك�سيك  يف  وك��ان��وا  ع��ام��ا.  و29  و25   60 ال 
كانون   31 يف  االخ��رية  للمرة  �سوهدوا  وق��د  �سائحني، 
اقربائهم  اأح��د  ق��ال  كما  تيكاليتان،  يف  يناير  ال��ث��اين 

ماريو دو فيتا، ابن �سقيق ال�ستيني املختفي.
واملرة االأخرية التي ح�سل خالها دو فيتا على معلومات 
عن اقاربه الثاثة كانت اعتقالهم من قبل ال�سرطة يف 

حمطة حمروقات.
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الرابعة  امل�سنفة  �سفيتولينا،  اإلينا  االأوكرانية  احتفظت 
عاملياً، بلقب بطولة �سوق دبي احلرة للتن�ص عقب تغلبها 
كازاتكينا،  داري���ا  الرو�سية  على  اأم�����ص  م�ساء  النهائي  يف 
امل�سنفة 24 على العامل،يف مواجهة ا�ستغرقت 70 دقيقة 

فقط، وانتهت بنتيجة  4-6 0-6. 
بن  مكتوم  ح�سر بن  ال�سيخ  ت��وج  املناف�سة  انتهاء  وعقب 
للتن�ص بطات  االإم���ارات  احت��اد  رئي�ص  اآل مكتوم،  جمعة 
ال�سيدات،  لتن�ص  احل��رة  دبي  �سوق  لبطولة   18 الن�سخة 
اإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  برفقة  وذل���ك 
تهلك،  و���س��اح  احل���رة،  دب��ي  ل�سوق  التنفيذي  والرئي�ص 
م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة، ون��ا���س��ر ي��و���س��ف، االأم���ني ال��ع��ام الحتاد 
الدولية  الرابطة  رئي�سة  لولر،  للتن�ص، وميكي  االإم��ارات 

ملحرتفات التن�ص.  
رقم  الفوز  ر�سيدها  اإىل  اأ�سافت  التي  �سفيتولينا  وتعد 

يف  تنجح  ال�سيدات  بطولة  تاريخ  يف  العبة  ثالث   ،299
الدفاع عن لقبها بعد جا�سنت هنني يف 2004، وفينو�ص 

ويليامز يف 2010.
باأدائي  �سعيدة  واأن��ا  رائ��ع،  �سعور  اإن��ه  �سفيتولينا:  وقالت 
ب�سكل جيد عندما كان  االأ���س��ب��وع، فقد لعبت  ه��ذا  ط��وال 
جيدة،  اإر�ساالتي  كانت  هامة،  حلظات  ويف  �سروريا  ذلك 
ومواجهتي الإر�ساالتها جيدة اأي�ساً، قدمت اأداء قوياً، قد 
ال يكون رائعاً ولكنه قوي مبا فيه الكفاية، كانت املواجهة 
حرجة  ب��ل��ح��ظ��ات  وم����ررت  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  يف  �سعبة 
خالها، اإذ كانت تناف�ص بقوة كبرية، غري اأين كنت را�سية 

عن الطريقة التي عاجلت بها االأمر.
من جانبها اأكدت كازاتكينا، املقرر اأن تدخل اليوم االإثنني 
قائمة امل�سنفات الع�سرين االأُول يف العامل للمرة االأوىل، 
اأن اإلينا كانت خ�سمة �سعبة يف النهائي، واأنها لعبت على 
اأف�سل  النهائي  يف  وق��دم��ت  االأ���س��ب��وع،  ط���وال  جيد  نحو 
عرو�سها يف التن�ص، وكانت حقاً مواجهة �سعبة، واأ�سافت: 
 12 اأم�سيت  اأين  واأع��ن��ي  االإيجابية،  النقاط  اإىل  اأن��ظ��ر 
�ساعة يف امللعب الرئي�سي، وفزت باأربع مباريات، وهذا اأمر 

طيب.
واأ�سفر نهائي زوجي ال�سيدات عن فوز الثنائي املكون من 

هاو ت�سينغ ت�سان وزاوزوان يانغ على �سو وي ه�سيا و�سواي 
بينغ بواقع جمموعتني مقابل واحدة 6-4 2-6 6-10.  
وهنئ كومل ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئي�ص جمل�ص 
االإدارة والرئي�ص التنفيذي ل�سوق دبي احلرة البطلة اإلينا 
ال�سعوبات  رغ��م  اللقب  على  حافظت  التي  �سفيتولينا، 
وال�سغوطات، وجنحت يف معاجلة االأمر بحرفية عالية، 
ل� داريا كازاتكينا على مدى  العايل  االأداء  اأثنى على  كما 
اأ�سبوع بطولة ال�سيدات، ونوه اإىل اأنه بالرغم من اإخفاقها 
بعودتها  ورح��ب  رائ��ع  م�ستقبلها  اأن  اإال  اللقب،  انتزاع  يف 

جمدداً اإىل دبي العام املقبل.  

بامل�ستوى  البطولة،  اأ�ساد �ساح تهلك، مدير  من جانبه 
ال�سيدات،  ب��ط��ول��ة  ���س��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة  ال���ع���ايل 
ال�سفراء  الكرة  جمهور  عا�سها  التي  املثرية  واللحظات 
ما  اأف�سل  قدمت  �سفيتولينا  اأن  واأك���د  امل��واج��ه��ات،  اأث��ن��اء 
مثل  ع��ن��ي��دة  م��واج��ه��ة خ�سمة  م��ن  تتمكن  ل��ك��ي  ع��ن��ده��ا 
ك��ازات��ك��ي��ن��ا.   وت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم االإث���ن���ني ب��ط��ول��ة الرجال 
فيها  وي�سارك  مار�ص،   3 حتى  مناف�ساتها  ت�ستمر  والتي 
غ��ري��غ��ور دمي���ي���رتوف، ح��ام��ل ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة اخلتامية 
للجولة العاملية ملحرتيف التن�ص، ولوكا�ص بوي، بطل دورة 

مونتبيلييه. 
ترتاوح اأ�سعار التذاكر بني 55 درهماً لاأدوار التمهيدية، 
الفئة  تذاكر  تتوافر  كما  الرجال،  لنهائي  درهماً  و735 
املمتازة )A( و)B( والتذاكر ال�ساملة  جلميع مبارايات 

احلدث، وجميعها ت�سمل �سريبة القيمة امل�سافة.  

�سفيتولينا تتطيح بالرو�سية كازاتكينا وتتوج بلقب بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س

ال�سياحية  التنمية  دائرة  ت�ست�سيف 
يف اإمارة عجمان بالتعاون مع احتاد 
امل��ت��ح��دة لكرة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
الوطنية  االإم���ارات  جولة  الطائرة، 
الطائرة  ل��ل��ك��رة  امل��ف��ت��وح��ة  االأوىل 
ال�����س��اط��ئ��ي��ة رج����ال -���س��ي��دات وذلك 
مار�ص  ���س��ه��ر  م���ن  و10   9 ي���وم���ي 
املقبل على كورني�ص �ساطئ عجمان، 
20 ف��ري��ق��اً م��ن خمتلف  مب�����س��ارك��ة 
اجلن�سيات للرجال، و14 فريقاً من 

للن�ساء.
اإىل  امل�����������س�����ارك�����ة  ال������ف������رق  ت���ق�������س���م 
جمموعات تتكون كل جمموعة من 
يف  املناف�سة  وتلعب  الفرق  من  ع��دد 

الدور التمهيدي بنظام الدوري من 
الفريقان  ي��ت��اأه��ل  حيث  واح���د،  دور 
والثاين  االأول  باملركزين  الفائزان 
الثمانية  دور  اإىل  جمموعة  كل  من 
)8 فرق( تلعب مع بع�سها مباريات 
بنظام خروج املغلوب ومن ثم ت�سعد 
لتلعب  ف����رق(   4( ال��ف��ائ��زة  ال���ف���رق 
مباراتي الدور قبل النهائي لتحديد 
يتاأهل  ح���ي���ث   4-1 م����ن  امل�����راك�����ز 
ال���ف���ائ���زان يف م��ب��ارات��ي ال�����دور قبل 
االأول  املركزين  على  للعب  النهائي 
والثاين بينما يلعب اخلا�سران على 

املركزين الثالث والرابع.
الثاث  باملراكز  الفائزون  ويح�سل 

امليدالية  على  ال��رج��ال  م��ن  االأوىل 
 10،000 االأول  للمركز  الذهبية 
امليدالية  على  الثاين  واملركز  درهم، 
والثالث  دره���م،   7،000 الف�سية 
 5،000 ال��ربون��زي��ة  امليدالية  على 
الثاث  الفرق  بينما حت�سل  دره��م، 
امليدالية  ال�سيدات على  الفائزة من 
دره����م،   8،000 وم��ب��ل��غ  ال��ذه��ب��ي��ة 
 6،000 ال��ف�����س��ي��ة  ع��ل��ى  وال����ث����اين 
الربونزية  ع��ل��ى  وال���ث���ال���ث  دره������م، 

درهم.  4،000
البطولة،  على  تعليقه  معر�ص  ويف 
مدير  اجل��زي��ري  �سالح  �سعادة  ق��ال 
ع���ام دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 

مع  ال���ت���ع���اون  “ي�سعدنا  ع���ج���م���ان 
الطائرة  ل��ك��رة  االإم���ارات���ي  االحت����اد 
الريا�سي  احل������دث  ه�����ذا  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ال���ع���رب���ي امل����ه����م، ح���ي���ث ن�����س��ع��ى اإىل 
ت��وح��ي��د ال�����روؤى وال��ع��م��ل م��ع��اً نحو 

م�ستقبل م�سرق للريا�سة«.
التنمية  دائرة  “نحر�ص يف  واأ�ساف 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��ع��ج��م��ان دائ����م����ا على 
الريا�سية،  العربية  االأح���داث  دع��م 
املنظومة  بروح اجلماعة يف  والعمل 
االإم�������ارات�������ي�������ة الإظ������ه������ار امل���ح���اف���ل 
ب�����س��ورة متكاملة  ك��اف��ة  واالأح�����داث 
الريا�سية،  خ�سو�ساً  وا�ستثنائية، 
وذل�����ك م���ن خ����ال ت�����س��خ��ري جميع 

هذه  بتنظيم  اخل��ا���س��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
االأح���������داث، وح�����س��د اجل���ه���ود كافة 
اخلليج  الأبناء  مائمة  بيئة  الإيجاد 
والدول العربية لارتقاء بالريا�سة 

على املدى البعيد«.
اأك����د ال���دك���ت���ور اأحمد  وم����ن ج��ان��ب��ه 
املطوع االأمني العام الحتاد االإمارات 
اللجنة  رئ���ي�������ص  ال����ط����ائ����رة  ل���ل���ك���رة 
جزيل  توجيه  على  للجولة  املنظمة 
ال�سكر ووافر االمتنان ل�سمو ال�سيخ 
 �� النعيمي  حميد  ب��ن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
ال�سياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  رئ��ي�����ص 
���س��ع��ادة �سالح  و���س��ع��ادة  يف ع��ج��م��ان 
التنمية  دائ��رة  عام  مدير  اجلزيري 

ال�سياحية يف عجمان على االهتمام 
والدعم الكبري الذي يوليانه لتهيئة 
باحلدث  للخروج  الازمة  االأج���واء 

يف اح�سن �سورة له.
اأه�����داف  اأه�����م  م���ن  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

االحت���اد يف ه��ذه املرحلة م��د ج�سور 
واملوؤ�س�سات  ال��ه��ي��ئ��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
والعمل  ال��ل��ع��ب��ة  ل��ن�����س��ر  احل��ك��وم��ي��ة 
اإىل  ،مو�سحاً  قاعدتها  زي���ادة  على 
االأوىل  الوطنية  االإم��ارات  اأن جولة 

ال�ست�سافة  ومت��ه��ي��د  ب��داي��ة  ت��ع��ت��رب 
اأحد اجلوالت العاملية للكرة الطائرة 
ال�ساطئية ملا تتمتع به اإمارة عجمان 
من مقومات ت�ساعد على اإجناح مثل 

هذه االأحداث.  

•• راأ�س اخليمة- الفجر

قام  امليدانية  وال��زي��ارات  اجل��والت  �سل�سلة  �سمن 
اأحمد حممد بن جمعة رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي 

الرم�ص ويرافقه كًا من فهد عبداهلل بن جمعه 
نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة وحممد ح�سن ال�سبب 
مدير  املناعي  اأح��م��د  ويو�سف  ال��ع��ام  ال�سر  اأم��ني 
النادي ويو�سف �سالح ال�سحي املدير املايل وحمد 

حممد كا�سني ع�سو جمل�ص االإدارة بزيارة �سعادة 
يو�سف منقو�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي الرم�ص 

االأ�سبق واأحد موؤ�س�سني النادي القدامى.
االإدارة  م�ساعي جمل�ص  اإط��ار  ال��زي��ارة يف  وتاأتي 

واأبناء  اأه��ايل  مع  والتقارب  التفاعل  خ��ال  من 
بينهم  فيما  الطيبة  للعاقات  الرم�ص  جمتمع 
وحت�����س��ني ال��رتاب��ط االأ����س���ري م��ع ك��ل م��ن خدم 

م�سرية النادي.

وع����رب م��ن��ق��و���ص ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب���زي���ارة االأخ�����وة 
االأع�ساء ومتنى لهم التوفيق يف عملهم خلدمة 

النادي مبا يعود بالنفع على اأجيال امل�ستقبل.
وت�����س��م��ن��ت ال����زي����ارة ح������وارا ع���ن م��ا���س��ي ن���ادي 

بن  زاي��د  ال�سيخ  زي���ارة  وع��ن  وتاأ�سي�سه  الرم�ص 
الرم�ص  مل��دي��ن��ة   - ث����راه  اهلل  ط��ي��ب   - ���س��ل��ط��ان 
املقتنيات ومكتبة  والنادي واطلع االأع�ساء على 

ال�سور اخلا�سة.

املراحل  دوري  مناف�سات  انطلقت 
10 و14  ال�سنية لل�سطرجن، حتت 
و18 �سنة للذكور واالإناث والتي تعد 
اأوىل البطوالت التي ينظمها اإحتاد 
اللعبة يف املو�سم اجلديد، مب�ساركة 
اأندية  ميثلون  والع��ب��ة  العبا   80
وال�سارقة  ودب����ي  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سارقة وفتيات  والفجرية وفتيات 
راأ�����ص اخل��ي��م��ة وامل������دام، ح��ي��ث تقام 
م�سابقات الفرق بنظام الدوري من 

مرحلتني ذهابا واإيابا.
����س���رح���ان ح�سن  ال���دك���ت���ور  ود����س���ن 
البطولة  االإحت������اد  رئ��ي�����ص  امل��ع��ي��ن��ي 
على الطاولة االأوىل بنادي ال�سارقة 
م�سابقة  يف  ل��ل�����س��ط��رجن  ال���ث���ق���ايف 
افتتح  كما  لل�سباب،  �سنة   18 حتت 
عبدالعزيز  ال���ت���وق���ي���ت  ن���ف�������ص  يف 
اخل��������وري ن����ائ����ب رئ���ي�������ص االإحت�������اد 
لل�سابات  �سنة   18 حت��ت  م�سابقة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����س��ط��رجن كما  ب���ن���ادي 
ال�سام�سي  خ��ل��ف��ان  ح�����س��ني  اف��ت��ت��ح 
بنادي  املناف�سات  االإحت��اد  اأم��ني عام 
وال��ث��ق��اف��ة، يف حني  لل�سطرجن  دب��ي 
املايل  االأم���ني  عبا�ص  ف��وزي��ة  د�سنت 
باالإحتاد،  اللجنة الفنية  ورئ��ي�����ص 
االأوىل  ال���ط���اول���ة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ات 
للفتيات  والثقافة  ال�سطرجن  بنادي 

بال�سارقة.
واأ�������س������ف������رت ال����ن����ت����ائ����ج ع������ن ف����وز 
فريق ال�سارقة لل�سطرجن على فريق 
مقابل  نقطة   2.5 بنتيجة  ال��ع��ني 
 18 حتت  م�سابقة  يف  نقطة،   1.5
�سعيد  ت��ع��ادل  بعدما  لل�سباب،  �سنة 

ال��ط��اه��ر م���ن ال�����س��ارق��ة م���ع حارب 
طال  وف���از  ال��ع��ني  م��ن  ال�سام�سي 
ال�سام�سي  �سلطان  ع��ل��ى  احل��م��ادي 
العب العني، و�سيف اأحمد على علي 
كان  فيما  ال��ع��ني،  الع��ب  ال�سريفي 
حمد  لاعب  للعني  الوحيد  الفوز 

ال�سام�سي على حممد م�سلم. 
فاز  ���س��ن��ة   14 حت���ت  م�����س��اب��ق��ة  ويف 
 ،1-3 بنتيجة  العني  على  ال�سارقة 
و���س��ه��دت امل��واج��ه��ة ت��ع��ادل��ني االأول، 
ال�سارقة  م��ن  الطاهر  خالد  ت��ع��ادل 
ع��ل��ى ع��ب��داهلل ال��ن��ي��ادي م��ن العني، 
ال�سارقة  م��ن  احل���م���ادي  وع���ب���داهلل 
مع حمودة الظاهري فيما فاز حمد 
من  الطاهر  وعبدالرحمن  ع�سام 

ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى ه���زاع ���س��ال��ح وغيث 
النعيمي من العني.

ويف نف�ص امل�سابقة فاز فريق الفجرية 
 2.5 بنتيجة  لل�سطرجن  دب��ي  على 
اأقوى  1.5، حيث كانت من  مقابل 
ال�سدراين  عمار  وخ�سر  املواجهات، 
ب��ط��ل ال��ع��رب الع���ب ال��ف��ج��رية اأمام 
خليفة البلو�سي العب دبي فيما فاز 
على  الفجرية  الع��ب  �سعيد  حممد 
حم��م��د ال��و���س��اح��ي وخ��ل��ي��ف��ة خالد 
نامي  �سعيد  ع��ل��ى  ال��ف��ج��رية  الع���ب 
وتعادل حممد العايدي مع عبداهلل 
على  لل�سطرجن  واأبوظبي  حممود، 
املدام الوافد اجلديد للعبة بنتيجة 
4-0، ويف م�سابقة حتت 10 �سنوات 

الثقايف  ال�������س���ارق���ة  ف���ري���ق  وا�����س����ل 
ان��ت�����س��ارات��ه وف����از ع��ل��ى ف��ري��ق دبي 
4-0، حيث فاز �سعود جابر وطال 
وحممد  احلمادي  وخليفة  حممود 
الزرعوين من ال�سارقة على م�سفر 
وحممد  حممد  وجمعة  امل�����س��اف��ري 
نف�ص  ويف  علي  وعبدالرحمن  علي 
اأبوظبي  امل�سابقة فاز الفجرية على 

.1-3
 18 ويف م�����س��اب��ق��ة ال�����س��اب��ات حت���ت 
���س��ن��ة، جن��ح ف��ري��ق ال��ع��ني يف الفوز 
حيث   ،0-4 بنتيجة  اأبوظبي  على 
ف����ازت ع��ائ�����س��ة ن��ا���س��ر ع��ل��ى عو�سة 
ال�����س��ام�����س��ي، وواف���ي���ة امل��ع��م��ري على 
�سوق الوهابي واأمل ال�سام�سي على 

الهنائي  واليازية  عبدالعزيز  �سارة 
ع��ل��ى ف��اط��م��ة ال��ع��ري��ف��ي، ك��م��ا فازت 
بنتيجة  دب��ي  على  ال�����س��ارق��ة  فتيات 
حيث  ن��ق��ط��ة   1.5 م��ق��اب��ل   2.5
ت��ع��ادل��ت م���رمي ح�����س��ني م��ع �سيماء 
وعائ�سة  خليل  رمي  وف���ازت  نعمان 
ال�����س��ارق��ة على  ���س��رح��ان م��ن فتيات 
كان  فيما  اأن����ور  و�سيخة  ف���رج  ه��ن��د 
ال���ف���وز ال��وح��ي��د ل��دب��ي ع���ن طريق 
ي��ا���س��م��ني ع��ل��ي ال���ت���ي ت��غ��ل��ب��ت على 

فاطمة ح�سني.
�سنة،   14 حت���ت  االإن������اث  ف��ئ��ة  ويف 
ع��ل��ى فتيات  اأب���وظ���ب���ي  ف���ري���ق  ف����از 
حيث   ،0-4 بنتيجة  اخليمة،  راأ���ص 
العامل  بطلة  ال�سركال  رو�سة  فازت 

جابر  مي�سون  على  �سنوات   8 حتت 
وف��اط��م��ة ال��وه��اب��ي ع��ل��ى دان����ة علي 
غا  على  الدرمكي  ولطيفة  جابر 
ع���ل���ي و���س��م�����س��ة ع���ام���ر ع���ل���ى دالل 

اإبراهيم.
دبي  فتيات  على  ال�����س��ارق��ة  وف��ت��ي��ات 
 1.5 م��ق��اب��ل  ن��ق��ط��ة   2.5 بنتيجة 
نقطة، حيث كان التعادل يف مباراة 
ب����ني ري������ان حم���م���د العبة  واح�������دة 
ال�������س���ارق���ة وم�����رمي ف����رج م���ن دب���ي، 
وفاطمة  �سيف  عائ�سة  ف���ازت  فيما 
���س��ي��ف الع��ب��ت��ا ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى �سهد 
عي�سى وعنود اأحمد فيما كان الفوز 
را�سد  اأحام  لدبي لاعبة  الوحيد 

على حنان خليل.

�سنوات،   10 حتت  االإن���اث  فئة  ويف 
اأب��وظ��ب��ي بنتيجة  ال��ع��ني ع��ل��ى  ف���از 
موزة نا�سر على  فازت  حيث   ،1-3
نورة اخلوري ونور خلفان على مرية 
عبدالعزيز وعلياء علي على عائ�سة 
الوحيد  ال��ف��وز  ك���ان  ف��ي��م��ا  ع��ل��ي  اآل 
الأبوظبي بتغلب مزنة الهاملي على 
اأمرية املنهايل، وتفوقت فتيات دبي 

على فتيات ال�سارقة 1-3.  
من  ح���ك���ام  ط���ق���م  ال����ل����ق����اءات  اأدار 
ال����دويل  احل���ك���م  ال�سباب برئا�سة 
احلمادي، واحلكام عي�سى  في�سل 
امل��رزوق��ي وم��اج��د ال��ع��ب��دويل وعلي 

را�سد و�سارة جمال.
املعيني  ���س��رح��ان  ال��دك��ت��ور  واأع�����رب 

رئي�ص االإحتاد عن �سعادته مب�ساركة 
املراحل  الكبري يف دوري  العدد  هذا 
فريق  م�ساركة  م��ع  خا�سة  ال�سنية 
اعتماد  مت  بعدما  م��رة  الأول  امل���دام 
عمل  ن��ت��اج  م��ن  وه��و  ر�سميا  اللعبة 
اللعبة  ن�سر  م�سروع  االإحت��اد خال 
اأن��دي��ة ج��دي��دة لل�سطرجن،  واإ���س��ه��ار 
االإحتاد  ر�سمه  ال��ذي  املخطط  وه��و 
من اأجل تو�سيع الرقعة اجلغرافية 
ل��ل��ع��ب��ة ك���اأح���د االأه�������داف يف ال����دور 

االنتخابية احلالية.
االأندية  اإىل  ال�سكر  املعيني  ووج���ه 
تعاونها  على  بالدولة  ال�سطرجنية 
ال���ف���ع���ال يف ك���ل اأن�����س��ط��ة االإحت������اد، 
وقال:” االأندية �سريك ا�سرتاتيجي 
لعمل االإحتاد ودائما ما تكون هناك 
م���ه���ام ك���ب���رية ع��ل��ى االأن����دي����ة التي 
والتعاون  ال���ت���ط���وي���ر،  يف  ت�����س��اه��م 
معها �سوف ي�ستمر �سواء يف تنظيم 
الداخلية  امل�����س��ارك��ات  اأو  ال��ب��ط��والت 

واخلارجية”.
مب�ستوى  االإحت������اد  رئ��ي�����ص  واأ�����س����اد 
ال�سنية  املراحل  املناف�سات يف جميع 
ظل  يف  للبطولة  االأندية  وا�ستعداد 
امل�ساركة يف االأوملبياد العربي الثاين 
مبثابة  ك�����ان  وال�������ذي  ل��ل�����س��ط��رجن 
الاعبني،  جل��م��ي��ع  ق���وي  اح��ت��ك��اك 
االإحت���اد  حققه  م��ا  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
على مدار عام 2017، من اإجنازات 
على م�ستوى املنتخبات الوطنية ما 
هو اإال نتاج عمل االإحتاد مع االأندية 
تطوير  ه��و  واح���د  ه���دف  ويجمعنا 

اللعبة والو�سول بها اإىل العاملية.

عجمان ت�ست�سيف جولة الإمارات الوطنية املفتوحة الأوىل 
للكرة الطائرة ال�ساطئية

اإدارة ن���ادي ال���رم����س يف �سياف�����ة منق�����و�س   

انطالقة قوية لدوري املراحل ال�سنية لل�سطرجن

ال�سارقة ي�سيطر على فئات الأولد والعني الأبرز يف الفتيات
املعيني: االأندية �سريك ا�سرتاتيجي يف تطوير واإجنازات ال�سطرجن
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ا�ستئناف مباريات م�سابقة دوري املوؤ�س�سات 
لكرة القدم يف اأبوظبي

ت�ستاأنف يف الرابعة و 35 من م�ساء اليوم االثنني 
الريا�سي  زايد مبقر االحت��اد  �سلطان بن  باإ�ستاد 
العام للموؤ�س�سات احلكومية يف اأبو ظبي مباريات 
م�سابقة دوري املوؤ�س�سات لكرة القدم يف اأبو ظبي 
فريق  نتائج  �سطب  بعد  واح���دة  م��ب��اراة  ب��اإق��ام��ة 
فريقا  يلتقي  ،حيث  لان�سحاب  االإم��ارات  حديد 

ال�ساد�ص  ال�سهامة  مع  اخلام�ص  املرفاأ  اأكادميية 
ب��ف��ارق ن��ق��ط��ة م��ن ال��ف��ري��ق��ني ب��ع��ي��دا ع��ن �سراع 
ال�سدارة التي يحتلها فريق األيت فتن�ص بر�سيد 
4 مباريات دون هزمية اأو تعادل،  12 نقطة من 
ويف املركز جند منتخب �سرطة اأبو ظبي بر�سيد 
مع  واحد  وتعادل  انت�سارات   3 من  نقاط   10

ال��ذي يحتل  اأب��و ظبي  فريق هيئة مياه وكهرباء 
و�ستحدد مواجهة  نقاط  املركز الرابع بر�سيد 6 
املت�سدرين  الفريقني  ب��ني  املقبل  االأرب��ع��اء  ي��وم 
املركز  يحتل  فيما   ، للم�سابقة  النهائي  الرتتيب 
 7 بر�سيد  الاعبني  وكاء  فريق جولد  الثالث 

نقاط.

اأكادميية فاطمة بنت مبارك  اأعلنت 
فئات  ع����ن  ال���ن�������س���ائ���ي���ة  ل���ل���ري���ا����س���ة 
كاأ�ص  بفعاليات  اخلا�سة  املناف�سات 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية 
احل���دث   ،2018 احل���واج���ز  ل��ق��ف��ز 
م�ساركة  ال��ع��ام  ه���ذا  �سي�سهد  ال���ذي 
وفار�سًة من  فار�ساً   180 اأك��ر من 
الفرو�سية،  ع���امل  يف  االأ���س��م��اء  اأمل����ع 
منتجع  يف  اللقب  على  �سيتناف�سون 
بني  ما  ال��دويل  الريا�سي  الفر�سان 

القادم. مار�ص   3  -  1
واحدة  احلواجز  قفز  ريا�سة  وتعد   
من ثاثة اأفرع يف ريا�سة الفرو�سية 
االأوملبية، ومتتاز بجمعها العديد من 
ال�سمات الفريدة كال�سجاعة والدقة 
وت�سم  التقنية.  القدرة  و  والتحكم 
البطولة يف ن�سختها اخلام�سة لهذا 
العام �ست فئات خمتلفة ي�سارك فيها 
والفار�سات  الفر�سان  من  جمموعٌة 
االأطفال  م��ن  وال��ع��امل��ي��ني  امل��ح��ل��ي��ني 

وال�سباب واملحرتفني. 

ترتاوح  اأط��ف��ااًل  االأوىل  الفئة  ت�سم 
ع���ام���اً،  و14   12 ب����ني  اأع����م����اره����م 
فعاليات  اأوىل  لقب  على  �سيناف�سون 
الكاأ�ص من فئة CSICH  خمتلط 
للفر�سان والفار�سات بارتفاع حواجز 
اأق�سى،  1.15 مرت كحد  اإىل  ي�سل 
ويبلغ جمموع جوائز هذه الفئة 30 

األف درهم اإماراتي. وتعقد مناف�سات 
 9 ال�ساعة  1 مار�ص  يوم  الفئة  هذه 
 2 ال�ساعة  م��ار���ص   2 وي���وم  �سباحاً 
ظهراً برعاية »اأكادميية فاطمة بنت 

مبارك للريا�سة الن�سائية«.
الثانية  ال��ف��ئ��ة  م��ن��اف�����س��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
من  وال��ف��ار���س��ات  للفر�سان  خمتلط 
عاماً   21 وحتى   16 بعمر  ال�سباب 
يوم 3 مار�ص ال�ساعة 2:30 ظهراً، 
لهذه  احل��واج��ز  ارت��ف��اع  ي�سل  حيث 
اإىل   CSIY-A فئة  من  البطولة 
1.35 مرت كحد اأق�سى، مع جمموع 
األف درهم.   50 جوائز تبلغ قيمتها 

برعاية  الفئة  ه��ذه  مناف�سة  وت��ق��ام 
�سركة »ات�ساالت«.

تبداأ �سباقات الفئة الثالثة املخ�س�سة 
ممن  الفار�سات  و  الفر�سان  ل�سغار 
14 و18  ب���ني  اأع���م���اره���م  ت������رتاوح 
�سنة يومي اخلمي�ص واجلمعة 1و2 
و�سيتناف�ص   .3:30 ال�ساعة  مار�ص 
امل�ساركون �سمن فئة CSIJ بارتفاع 
1.25 مرت كحد  حواجز ي�سل اإىل 
 50 جوائزها  قيمة  وت�سل  اأق�سى، 
األ���ف دره����م. وت��ق��ام م��ن��اف�����س��ات هذه 
»هيلث  م�����س��ت�����س��ف��ى  ب���رع���اي���ة  ال��ف��ئ��ة 

بوينت«.

م���ن مناف�سة  ال��راب��ع��ة  ال��ف��ئ��ة  ت��ق��ام 
 7 6 اإىل  اخل��ي��ول ال�����س��غ��رية )م���ن 
8 �سباحاً من  ال�ساعة  �سنوات( عند 
2 م��ار���ص، حي ي�سارك  ي��وم اجلمعة 
 *CSIYH1 الفر�سان �سمن فئة 
لتخطي  خم���ت���ل���ط  واح��������دة  جن���م���ة 
 1.30 اإىل  ارتفاعها  ي�سل  حواجز 
اأق�����س��ى وال���ف���وز بجوائز  م��رت ك��ح��د 
اإماراتي. وياأتي  األف درهم  تبلغ 80 
���س��ب��اق ال����دورت����ني اخل��ا���س��ت��ني من 
االإمارات  »احت��اد  برعاية  الفئة  هذه 
»منتجع  ي��ق��وم  بينما  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة«، 
الدويل« برعاية  الريا�سي  الفر�سان 

���س��ب��اق ال��ق��ف��ز م���ن ج���ول���ة واح�����دة. 
يوم  مناف�ساتها  الفئة  هذه  و�ستتابع 

ال�سبت 3 مار�ص ال�ساعة 9 �سباحاً.
ال�سيدات  فئة  ه��ي  اخلام�سة  الفئة 
االإمارات  من  فار�سات  وت�سم  فقط 
مار�ص،   1 اخلمي�ص  ي��وم  وخ��ارج��ه��ا 
حواجز  م�����س��م��ار  ع���ل���ى  ي��ت��ن��اف�����س��ن 
اأق�سى  ك��ح��د  م��رت   1.25 ب��ارت��ف��اع 
اإىل  ت�سل  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ج��وائ��ز  للفوز 
وترعى  اإم���ارات���ي.  دره���م  األ���ف   50
»ا�سطبات  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  م��ن��اف�����س��ات 
هذه  ف��ع��ال��ي��ات  وتنطلق    .« ال�����س��راع 
البطولة  ي��وم��ي  م���دى  ع��ل��ى  ال��ف��ئ��ة 

ع�سر   3:00 ال�������س���اع���ة  مت������ام  يف 
اليوم  ع�سر   3.30 و  االأول  ال��ي��وم 
امل�ساركة  االأ�سماء  ب��اأن  علماً  الثاين. 
فئات مناف�سات  خو�ص  لها  يحق  ال 

.CSIL2
وت����ق����ام م�����س��اب��ق��ة ال���ف���ئ���ة االأخ������رية 
جنمتني،  ت�سنيف  من   *CSIL2
للفار�سات  تخ�سي�سها  مت  وال���ت���ي 
الدوليات، على حواجز يبلغ ارتفاعها 
حيث  اأق�������س���ى،  ك��ح��د  م���رت   1.30
بجوائز  للظفر  ال��ب��ط��ات  تتناف�ص 
ت�سل قيمتها اإىل 390،500 درهم 
اإماراتي. وتقام هذه املناف�سة برعاية 

اأبوظبي الريا�سي« وجملة  »جمل�ص 
»زهرة اخلليج«.

اأن���واع من  الفئة ثاثة  ه��ذه  وت�سم 
تنطلقان  جولتني  �سمن  املناف�سات 
يوم االفتتاح 4:30 ع�سراً و6:30 
م�ساًء؛ ويف اليوم التايل عند 6 م�ساًء 
�سباق  اختتام  قبل  وذل��ك  م�ساًء،  و7 

.CSIL2*LR  اجلائزة الكربى
اأكادميية فاطمة بنت مبارك  وتقوم 
هذه  بتنظيم  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ة 
البطولة، بدعم من جمل�ص اأبوظبي 
الريا�سي واحتاد االإمارات للفرو�سية 
واأب��وظ��ب��ي ل���اإع���ام، وحت���ت رعاية 

ا�سطبات ال�سراع و�سركة ات�ساالت. 
خا�سًة  من�سًة  احل���دث  ه��ذا  وي��وف��ر 
العربية  االإم����ارات  داخ��ل  للفار�سات 
لعر�ص مهاراتهّن  املتحدة وخارجها 
يف قفز احل��واج��ز. وم��ن امل��ت��وق��ع اأن 
ي�سارك يف هذه الن�سخة من البطولة 
180 ف��ار���س��ة وف���ار����ص من  ح����وايل 
اأكر من 20 دولًة مبا فيها االإمارات 
على  �سيتناف�سون  املتحدة،  العربية 
بالعديد من اجلوائز  والفوز  اللقب 
اإىل  جمموعها  ي�سل  القّيمة  املالية 

اإماراتي. درهم  األف   650،500
يف  امل�ساركة  م�ستوى  ارتفاع  وي��وؤّك��د   
املكانة  البطولة  الدورة احلالية من 
فاطمة  »اأك��ادمي��ي��ة  لكاأ�ص  امل��رم��وق��ة 
بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز«، 
اإقليمي  ب����اع����رتاف  ح��ظ��ي  وال������ذي 
عام  ان���ط���اق���ه  م��ن��ذ  وا����س���ع  ودويل 
ح�سوله  اأعقاب  يف  وذل��ك   ،2013
ع���ل���ى م�������س���ادق���ة االحت��������اد ال�����دويل 
  .2015 ل��ري��ا���س��ة ال��ف��رو���س��ي��ة ع���ام 
وك���ان���ت ال��ب��ط��ول��ة ق���د ان��ط��ل��ق��ت يف 
ريا�سيًة  فعاليًة  باعتبارها  البداية 
لل�سيدات ح�سراً، ثم تو�سعت لت�سمل 
ف���ئ���ات ل��ل��رج��ال واالأط�����ف�����ال، االأم����ر 
امل�ساركة  ن�سبة  زي��ادة  اإىل  اأدى  ال��ذي 
املا�سي،  ال��ع��ام  البطولة  يف  الدولية 
من  وفار�سة  فار�ساً   120 باإجمايل 

العامل. حول  دولة   20

••  اأبوظبي: 
العامل  ب��ط��ول��ة  ال���س��ت�����س��اف��ة  االإم�������ارات  دول����ة  ت�ستعد 
للجوجيت�سو لل�سباب والنا�سئني، التي ينظمها االحتاد 
الوطنية من  الكوادر  الدويل للجوجيت�سو وبدعم من 
اأبناء  م��ن  واملتطوعني  للعبه  املحلي  االحت���اد  موظفي 
ال���دول���ة حت��ت م��ظ��ل��ة دول����ة االإم������ارات الأول م���رة على 
االإطاق، وذلك خال الفرتة من 2 – 4 مار�ص املقبل 
 700 اأك��ر من  اأرينا”، ومب�ساركة  “مبادلة  �سالة  يف 
من  الأك��ر  الوطنية  املنتخبات  ميثلون  والع��ب��ة  الع��ب��اً 

40 دولة. 
وت��ع��ت��رب ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل�����س��ب��اب وال��ن��ا���س��ئ��ني واح���دة 
م��ن اأق����وى امل��ن��اف�����س��ات ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ريا�سة 
اجلوجيت�سو�سمن اأجندة االحتاد الدويل للجوجيت�سو، 
حيث ت�سهد املناف�سات، نزاالت بني فئتني من الاعبني، 
هي النا�سئني حتت 18 �سنة، وال�سباب حتت 21 �سنة، 
وت�����س��ارك دول��ة االإم����ارات ب�51 الع��ب��اً والع��ب��ة ميثلون 
املنتخب  العبي  قائمة  �سمن  املدرجني  العبيها  نخبة 

الوطني للنا�سئني.
وت�سهد البطولة التي ت�سنف بكونها من اأهم املحطات 
العاملية على م�ستوى ريا�سة اجلوجيت�سو اهتماماً دولياً 
املتابعة لريا�سة  الفئات واالأو�ساط  وا�سعاً من خمتلف 
ت�سهم  كونها  الوطنية،  املنتخبات  اجلوجيت�سوال�سيما 
املهارات والقدرات االحرتافية  ال�سوء على  يف ت�سليط 
���س��واًء من  امل�����س��ارك��ة،  ال���دول  بها خمتلف  تتمتع  ال��ت��ي 
جاهزيتهم،  اأو  امل�����س��ارك��ني،  ال��اع��ب��ني  م�ستوى  ح��ي��ث 
ال��دول ممثلة مبنتخباتها  امل�ساركة على  تقت�سر  حيث 

الوطنية.
و�ستبداأ املنتخبات امل�ساركة بالتوافد على اأر�ص الدولة 
اعتباراً من يوم 28 فرباير اجلاري، ا�ستعداداً التخاذ 
مواقعها وبدء مرحلة اختبار الوزن التي تقام يومي 1 
و2 مار�ص قبل انطاق فعاليات حفل االفتتاح الر�سمي 
دولة  بتوقيت  ع�����س��راً  ال��راب��ع��ة  بتمام  اجلمعة  ي��وم  يف 

االإمارات.
تقدم  البطولة  للجوجيت�سو:  ال��دويل  االحت��اد  رئي�ص 

دوراً فاعًا يف رفع الوعي باأهمية ريا�سة اجلوجيت�سو
ق���ال ب��ان��اج��ي��ات��و���ص ث��ي��ودوروب��ول��و���ص رئ��ي�����ص االحت���اد 
من  تعترب  البطولة  ه��ذه  “اإن  للجوجيت�سو:  ال���دويل 
ريا�سة  �ساحة  لي�ص فقط على  العاملية  البطوالت  اأه��م 
اجلوجيت�سو بل على م�ستوى كافة املجاالت الريا�سية، 
النا�سئون  ه��م  ري��ا���س��ة  اأي  م�ستقبل  اأ���س��ا���ص  اأن  ح��ي��ث 
وال�����س��ب��اب، ل���ذا ف��اإن��ن��ا يف االحت����اد ال����دويل ن���ويل هذه 
يف  فاعل  دور  م��ن  تقدمه  مل��ا  ك��ب��رياً  اهتماماً  البطولة 
رفع الوعي باأهمية ريا�سة اجلوجيت�سو وتر�سيخ املكانة 

العاملية التي و�سلت اإليها«.
دولة  ا�ست�سافة  “اإن  ال��دويل:  رئي�ص االحت��اد  واأ���س��اف 
االإم�����ارات ل��ه��ذه ال��ب��ط��ول��ة ال��ي��وم، دل��ي��ل ع��ل��ى مكانتها 

بالو�سول  جنحت  التي  العاملية  واإمكاناتها  املتقدمة 
اإليها يف �ساحة اجلوجيت�سو، ف�سًا عن ح�سورها املتميز 
عاملياً من حيث قدرتها على تنظيم البطوالت املحلية 
ا�ست�سافة  على  بقدرتها  ثقة  على  ونحن   ، وال��دول��ي��ة 
وامل�ستويات  املعايري  اأعلى  وف��ق  الهامة  الفعالية  ه��ذه 
امل�ساركني  اأع����داد  �سخامة  رغ���م  ال��ع��امل��ي��ة  التنظيمية 

املتوقع ا�ستقبالهم يف فرتة ق�سرية من الزمن«.
لاحتاد  االأ�سا�سية  املهمة  اأن  ثيودوروبولو�ص  واعترب 
تتمثل يف  اجل���اري  ال��ع��ام  خ��ال  للجوجيت�سو  ال���دويل 
من  امل�����س��ت��وي��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  اأك����رب  ب�سكل  دوره  تفعيل 
مقره الرئي�سي يف اأبوظبي وذلك بهدف تعزيز الوعي 

باأهدافه واأن�سطته العاملية املقبلة«.
واخ��ت��ت��م رئ��ي�����ص االحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و باأن 
البطولة �سهدت تطورات مت�سارعة على مدى ال�سنوات 
املا�سية، وذلك مع زيادة عدد الدول االأع�ساء يف االحتاد 
بالن�سخة  مقارنة   30% بن�سبة  للجوجيت�سو  ال��دويل 

املا�سية التي اأقيمت يف العا�سمة اليونانية اأثينا. 
العمل  من  طويلة  مل�سرية  تتويج  البطولة  الها�سمي: 

الدوؤوب واجلهود الرائدة
ق���ال ���س��ع��ادة ع��ب��د امل��ن��ع��م ال��ه��ا���س��م��ي رئ��ي�����ص االحتادين 
االحتاد  لرئي�ص  االأول  النائب  واالإم���ارات���ي  االآ���س��ي��وي 
يف  البطولة  ه��ذه  ان��ع��ق��اد  “اإن  للجوجيت�سو:  ال���دويل 

اأب��وظ��ب��ي ي��ع��ت��رب ت��ت��وي��ج��اً مل�����س��رية ط��وي��ل��ة م���ن العمل 
الدوؤوب واجلهود الرائدة ، وبالتزامن مع منا�سبة “عام 
زايد” لي�سكل فر�سة ذهبية توؤكد دول��ة االإم��ارات من 
خالها االلتزام والتم�سك بالقيم واملبادئ النبيلة التي 
طيب  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  فينا  غر�سها 

اهلل ثراه«.
تاأتي  لل�سباب  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  “اأن  ال��ه��ا���س��م��ي،  واأك����د 
الكبرية  اجلهود  لت�ستعر�ص  العامل  اإىل  اأبوظبي  من 
والعمل ال�ساق الذي بذله احتاد االإمارات للجوجيت�سو 
و�سركائه اال�سرتاتيجيني بالتعاون مع االحتاد الدويل 
عاملي  ك��م��رك��ز  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  للجوجيت�سو، 

ال�ست�سافة االحداث الريا�سية العاملية«.
على  البطولة  ه��ذه  ا�ست�سافة  “اإن  الها�سمي:  واأ���س��ار 
انطاقة  يعترب مبثابة  ال��ي��وم،  االإم����ارات  دول���ة  اأر����ص 
ري��ا���س��ة اجلوجيت�سو  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ج���دي���دة  ن��وع��ي��ة 
مكانة  وتعزيز  دع��م  يف  مكانتنا  على  وت��اأك��ي��داً  العاملية، 

وح�سور هذه الريا�سة بني االأجيال النا�سئة«.
واأ�ساد الها�سمي بالدعم والت�سجيع الذي تقدمه القيادة 
الر�سيدة يف دولة االإمارات لهذه الريا�سة اال�ستثنائية 
التي باتت يف م�ساف الريا�سات التي ت�سرتعي اهتمام 
خمتلف فئات املجتمع واأولياء االأمور واجليل النا�سئة.

ال�سام�سي: حمطة عاملية جديدة

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ف��ه��د ع��ل��ي ال�����س��ام�����س��ي االأم����ني العام 
التنفيذي الحتاد  املدير  الدويل للجوجيت�سو  لاحتاد 
لل�سباب  العامل  بطولة  “تعد  للجوجيت�سو:  االإم���ارات 
حم��ط��ة ع��امل��ي��ة ج���دي���دة الأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى خ���ارط���ة اأهم 
الفعاليات الدولية �سمن اأجندة ريا�سة اجلوجيت�سو ».

ح�سوراً  اأب��وظ��ب��ي  ت�ستقطب  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  وت���وق���ع 
ج��م��اه��ريي��اً وا���س��ع��اً يف ظ��ل امل�����س��ارك��ة ال��دول��ي��ة القوية 
التي تعك�ص جهود االإمارات امل�ستمرة يف تعزيز ريادتها 
بيئة  توفريها  ع��رب  ال��راق��ي��ة،  الريا�سة  لهذه  العاملية 

داعمة حمفزة وحا�سنة لامتياز ».
جمرد  لي�ست  البطولة  ه��ذه  اأن  اإىل  ال�سام�سي  واأ���س��ار 
حدث ريا�سي ي�ستقطب الاعبني على م�ستوى العامل، 
مب�ستوى  العامل  لتعريف  مهمة  فر�سة  اأي�ساً  هو  بل 
ب��ه دول���ة االإم�����ارات وبخا�سة يف  ال���ذي تتمتع  ال��ت��ط��ور 
وبرنامج  العمل  ج��دول  يت�سمن  حيث  اأبوظبي،  اإم��ارة 
خمتلف  على  �سياحية  ج��والت  العا�سمة،  يف  الاعبني 
املواقع ال�سياحية التي تتميز بها االإمارة على م�ستوى 
اال�ستثنائية  الريا�سية  املن�ساآت  اإىل  باالإ�سافة  العامل 

التي تتميز بها العا�سمة. 
الدول امل�ساركة

من  كًا  البطولة  يف  امل�ساركة  ال��دول  قائمة  وتت�سمن 
واأملانيا،  الت�سيك،  االإم��ارات، وبلجيكا، وجمهورية  دولة 
ورومانيا،  وال��ربت��غ��ال،  وبولندا،  واإيطاليا،  وال��ي��ون��ان، 
واإيران،  وتركمان�ستان،  وفيتنام،  والنم�سا،  وتاياند، 
واأكرانيا، وهنغاريا، وال�سويد، واملغرب، واإ�سبانيا ورو�سيا 

وغريها من الدول.
باأكرب  اأب��وظ��ب��ي تعترب جم��ه��زة  اأن  ب��ال��ذك��ر،  واجل��دي��ر 
واملرافق  التحتية  والبنى  واملاعب  ال�ساالت  واأح��دث 
والتي  عاملية،  مبقايي�ص  واملبنية  امل�سممة  الريا�سية 
والبطوالت  ال��ع��امل��ي��ة  االأح�������داث  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  ت�����س��م��ح 
الريا�سية  زايد  اأرينا مبدينة  مبادلة  و�سالة  الدولية، 
التجهيزات  اأهم هذه  اإح��دى  اأبوظبي هي  العا�سمة  يف 
ملحرتيف  ال��ع��امل��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  ت�ست�سيف  ال��ت��ي 

اجلوجيت�سو.

بث مبا�سر على اأبوظبي الريا�سية
اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���س��ي��ة ت��غ��ط��ي��ة �ساملة  وت���ق���دم ق���ن���وات 
لفعاليات ومناف�سات البطولة على مدى اأيام انعقادها 
وا�ستوديو  م��ب��ا���س��ر  ت��ع��ل��ي��ق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال���ث���اث، 
حتليلي، وبثاً حياً ومبا�سراً للنزاالت من اأر�ص احلدث 
من  ع��دد  عرب  البطولة  اأح���داث  تنقل  اأبوظبيزكما  يف 
حمطات البث التلفزيوين واملواقع االإلكرتونية املهتمة 
مبتابعة وتغطية هذا النوع من البطوالت، وذلك بناًء 
اأنحاء  خمتلف  يف  املتابعني  م��ن  امل��ت��زاي��د  الطلب  على 
العامل وذلك نظراً اإىل م�ساركة املنتخبات الوطنية من 

دولة.  41

االإعالن عن فئات مناف�سات الن�سخة اخلام�سة من كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز 

مار�س  3 – البطولة ت�سهد �ست فئات هذا العام يف منتجع الفر�سان الريا�سي الدويل ما بني 1 

الن�سخة التا�سعة لبطولة العامل للجوجيت�سو لل�سباب والنا�سئني تنطلق اجلمعة يف اأبوظبي

رئي�س الحتاد الدويل: ا�ست�سافة البطولة دليل على مكانة الإمارات املتقدمة واإمكانياتها ل�ست�سافة الأحداث العاملية
اأكرث من 700  م�سارك ميثلون منتخبات وطنية الأكرث من 40 دولة
تنظيم من االحتاد الدويل للجوجيت�سو بالتن�سيق مع احتاد االإمارات للجوجيت�سو
نزاالت ومناف�سات حما�سية على ب�ساط “مبادلة اأرينا” من 2 – 4 مار�س
العبًا والعبة من مواطني الدولة ي�ساركون حتت مظلة املنتخب الوطني  51
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يف  بفوزهم  اجلليد  على  الهوكي  ذهبية  ال��رو���ص  االومل��ب��ي��ون  الريا�سيون  اح��رز 
االألعاب  من  االأخ��ري  اليوم  يف  التمديد  بعد   3-4 املانيا  منتخب  على  النهائي 
االأوملبية ال�ستوية ال� 23 التي ا�ست�سافتها بيونغ ت�سانغ الكورية اجلنوبية اعتبارا 

من 9 �سباط فرباير، وحققوا رقما قيا�سيا مع ت�سعة القاب.
بدورها، اأحرزت الروجية ماريت بيورغن الذهبية االأخرية يف اأوملبياد 2018 
االكر  الريا�سية  وباتت  الطويلة،  امل�سافات  تزلج  يف  كلم   30 �سباق  يف  وكانت 
االلوان،  خمتلفة  ميدالية   15 اىل  ر�سيدها  رفعت  بعدما  للميداليات  اح��رازا 

والريا�سية االكر تتويجا اي�سا مع 8 األقاب.
الذهبية  اللقب، يف طريقه خل�سارة  املر�سح بقوة الحراز  الرو�سي  املنتخب  وكان 
جر  يف  جنح  لكنه  تاريخه،  يف  نهائي  اول  خا�ص  ال��ذي  االأمل���اين  مناف�سه  ل�سالح 
االأخري اىل وقت ا�سايف بعد ان كان متخلفا امامه 2-3 قبل اقل من دقيقة على 

نهاية املباراة.
وح�سم املنتخب الرو�سي النتيجة ب�سهولة يف الوقت اال�سايف م�سجا هدف الفوز، 

واحرز اللقب االول منذ 26 عاما والتا�سع يف م�سريته )رقم قيا�سي(.
والذهبية هي الثانية يف هذه االلعاب لرو�سيا امل�ساركة حتت العلم االوملبي با�سم 

ايقافها على خلفية ف�سيحة التن�سط  ب�سبب  رو�سيا”  من  اوملبيون  “ريا�سيون 
املمنهج التي تع�سف بريا�ستها منذ اكر من عامني، بعد تتويج الينا زاجيتوفا 

اجلمعة يف التزحلق الفني على اجلليد.
يف  مفتوحة  املناف�سة  كانت  للمحرتفني،  االم��ريك��ي  ال���دوري  العبي  غياب  ويف 
ن�سبية على  اف�سلية  البطل مع  توقع هوية  ال�سعب  وكان من  الهوكي  م�سابقة 

الورق للرو�ص الذين مل يفوتوا الفر�سة.
التقدم  نيكيتا غو�سيف  ان منح  الفوز، فبعد  املنتخبني قريبا من  وك��ان كل من 
للرو�ص 2-1 يف الدقيقة 54، عادلت رجال املدرب ماركو �ستورم بعد 10 ثوان 

فقط ومنحهم موريت�ص مولر التقدم 3-2 قبل ثاث دقائق من النهاية.

لكن غو�سيف اعاد املباراة اىل نقطة ال�سفر بت�سجيله الهدف الثاين ال�سخ�سي 
وادراك التعادل 3-3 قبل 53 ثانية، ويف الوقت اال�سايف �سجل كرييل كابريزوف 
ع��ددي يف �سفوف  نق�ص  م��ن  70 م�ستفيدا  الدقيقة  ال��رو���س��ي يف  ال��ف��وز  ه��دف 

االملان.
“لقد  الفوز  بعد  دات�سيوك  بافل  الرو�سي  املنتخب  وقائد  االرت��ك��از  الع��ب  وعلق 

لعبوا )االملان( ب�سكل جيد. دافعوا جيدا و�سجلوا من الهجمات املرتدة«.
وا�ساف دات�سيوك الذي احرز برونزية 2002 يف �سولت اليك �سيتي االمريكية، 
لقد حققت االن جميع احامي، ومل يعد لدي اي حلم  حقا.  رائع  المر  “انه 
االوملبية  الذهبية  اأحرزوا  الذين   28 ال�  الاعبني  نادي  االحد  اآخر” بدخوله 

ولقب بطل العامل )توج به عام 2012( وكاأ�ص �ستانلي )ن�سبة اىل فريديريك 
و2008   2002 يف  مرتني  )اأح���رزه  والكندي  االمريكي  ال��دوري  يف  �ستانلي( 
 1956 القاب بني   10 ا�سل  الرو�ص ثمانية من  واح��رز  مع فريق ديرتويت(. 
ال�سوفياتي(،  و1992 )االخري كان با�سم “املنتخب املوحد” بعد تفكك االحتاد 
التتويج واكتفوا بف�سية ناغانو  لكنهم مل يتمكنوا بعد ذلك من اعتاء من�سة 

اليابانية 1998 وبرونزية �سولت اليك �سيتي االمريكية 2002.
يف املقابل، احرزت املانيا الف�سية االوىل يف م�سريتها بعد برونزيتي اليك با�سيد 

االمريكية 1932، واين�سربوك النم�سوية 1976 حتت راية املانيا الغربية.
حققت بيورغن رقما قيا�سيا يف االلعاب ال�ستوية بعد ان احرزت امليدالية االوملبية 

اخلام�سة ع�سرة يف تاريخ م�ساركاتها.
و�سمحت بيورغن البالغة 37 عاما للروج بت�سدر جدول امليداليات بر�سيد 14 

ذهبية وجمموع 39 ميدالية، امام املانيا الثانية.
وحققت الروج بهذا املجموع رقما قيا�سيا اي�سا بعد ان �سجلت الواليات املتحدة 
الرقم ال�سابق يف دورة فانكوفر الكندية 2010 وهو 37 ميدالية من خمتلف 

االألوان.

•• دبي - الفجر:

للنا�سئني  الوطني  منتخبنا  اأن��ه��ى 
ا�ستعداداته  اآخ��ر   ،2001 مواليد 
نظريه  مع  اليوم  ملواجهة  حت�سريا 
اليوم  ال��ب��ح��ري��ن��ي ���س��م��ن  امل��ن��ت��خ��ب 
البطولة  مل���ن���اف�������س���ات  االف���ت���ت���اح���ي 
الدولية الودية الرباعية للنا�سئني، 
وال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احت����اد ك���رة القدم 
ذي�����اب عوانة،  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  دب����ي  يف 
مب�������س���ارك���ة م���ن���ت���خ���ب���ات االإم����������ارات 
وال���ب���ح���ري���ن ورو�����س����ي����ا وال����ي����اب����ان، 
وت�����س��ت��م��ر خ����ال ال���ف���رتة م���ن 26 

فرباير ولغاية 2 مار�ص القادم. 
اإ�سافة  ال�سغري  االأب��ي�����ص  واأج����رى 
لبقية املنتخبات امل�ساركة يف البطولة، 
ال�سباحية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ح�����س�����س��ه��ا 
اليوم  ملباريات  ا�ستعدادا  وامل�سائية 
املنتخب  �سيواجه  حيث  االفتتاحي 

ال��ي��اب��اين ن��ظ��ريه ال��رو���س��ي يف اأوىل 
ال�ساعة  مت��ام  يف  البطولة  مباريات 
الرابعة ع�سرا، فيما يلتقي منتحبنا 
الوطني �سقيقه البحريني يف املباراة 
ال�ساعة  مت��ام  يف  تبداأ  التي  الثانية، 
الكابنت خالد  واأكد  م�ساء.  ال�سابعة 
املنتخب،  م�����درب  م�����س��اع��د  داح�������ص 
البطولة  ل��ه��ذه  الاعبني  جاهزية 
املنتخب  اإعداد  برنامج  واهميتها يف 
املنتخبات  واأن  خ���ا����س���ة  ال���وط���ن���ي 
ال���ب���ط���ول���ة هي  امل�������س���ارك���ة يف ه�����ذه 
باجلاهزية  وتتمتع  قوية  منتخبات 
واللياقة البدنية، م�سريا باأن العمل 
املنتخبات  جلنة  خطة  وفق  م�ستمر 
الكرة  ال��ف��ن��ي��ة يف احت����اد  وال�������س���وؤون 
مواليد  النا�سئني  منتخبي  الإع���داد 
اأن  ب��ع��د   ،2002 و   2001 ع��ام��ي 
يف  م�ساركته   2002 منتخب  اأنهى 
البطولة الودية الرباعية قبل فرتة 

ق�سرية من االآن، وعادت بنتائج فنية 
والاعبني  ال��ف��ن��ي  للجهاز  مم��ت��ازة 
ال�سلبية  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
املنتخبات  اأن   ب�سبب  امل��ب��اري��ات،  يف 
امل�ساركة كانت قوية ومثلت اإحتكاكا 
واأف������رزت مواهب  ل��اع��ب��ي��ن��ا  م��ه��م��ا 
اأن اجلهاز  كروية مم��ت��ازة.  م�سيفا 
على  يعول   ،2001 ملنتخب  الفني 
هذه البطولة كثريا يف اإبراز مواهب 
جديدة ت�سهل مهمة املدرب الكرواتي 
ف���ي���درو م��ي��ل��ني وج���ه���ازه ال��ف��ن��ي يف 
الاعبني  م���ن  جم��م��وع��ة  اخ���ت���ي���ار 
قادرة على متثيل منتخب االإمارات 
خ�����ري مت����ث����ي����ل.  وي�������س���ع���ى اجل���ه���از 
الكرواتي  بقيادة  للمنتخب  الفني 
حاليا  ي�سرف  وال��ذي  ميلني  فيدرو 
النا�سئني  م��ن��ت��خ��ب��ي  ت���دري���ب  ع��ل��ى 
اختيار  اإىل   ،2002 و   2001
ت�سم  ومتنا�سقة  متنا�سبة  توليفة 

العبني قادرين على متثيل منتخب 
القادمة،  االإم��ارات يف اال�ستحقاقات 
اأثر  م��ن  البطوالت  لهذه  مل��ا  خا�سة 
اإع�����داد الع��ب��ي��ن��ا و�سقل  اإي��ج��اب��ي يف 
املنتخبات  ل���ق���وة  ن���ظ���را  م��واه��ب��ه��م 
الكروية.   امل��دار���ص  وت��ن��وع  امل�ساركة 
املنتخب فيدرو ميلني،   وكان مدرب 
ليمثلوا  الع��ب��ا   22 اإ���س��ت��دع��ى  ق���د 
الودية  ال��ب��ط��ول��ة  االإم������ارات خ���ال 
ال��ق��ائ��م��ة كل  ال��ق��ادم��ة ح��ي��ث �سملت 
م���ن: اأح��م��د حم��م��ود ح�����س��ن، راكان 
ماجد حممد خمي�ص،  �سالح،  وليد 
اأحمد  ج��ا���س��م،  اأح��م��د  �سلطان  زاي���د 
اأح��م��د �سلطان  ف��وزي جوهر ف��رج، 
امل�����س��ج��ري، اجل����زي����رة، ع��ب��ي��د عيد 
�سامل  ال��ب��دواوي، حتا، خالد  �سامل 
عمر  عبداهلل  خورفكان،  البلو�سي، 
ع��ل��ي ر����س���ود، دب���ا احل�����س��ن، حممد 
عي�سى جمعة مبارك، �سباب االهلي 

الزعابي، عجمان،  علي  �سيف  دبي، 
ال�سام�سي،  م�����س��ب��ح  ���س��ع��ي��د  م��ان��ع 
�سليمان،  داوود  العزيز  عبد  العني، 
حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن اإب���راه���ي���م، 
را�سد عي�سى حممد، الن�سر، را�سد 
اأحمد  ع��ي�����س��ى  اهلل،  م���ال  ع���ب���داهلل 
فريوز،  م�سري  حممد  البلو�سي، 
�ساملني  حم����م����د  ح����م����د  ع�����ب�����داهلل 
اأحمد  ���س��ه��اب  ال���وح���دة،  امل��ن��ه��ايل، 
عبدالرحمن  ف��وؤاد  را�سد  ل�سكري، 
عبدالر�سول  اإبراهيم  علي  عيون، 

مو�سى، الو�سل.  
م���ب���اري���ات  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل����دي����ر 
املجموعة  ب��ن��ظ��ام  ت��ق��ام  ال��ب��ط��ول��ة 
اإفتتاحية  �ستكون  ح��ي��ث  ال���واح���دة 
واليابان  رو�سيا  مب��ب��اراة  البطولة 
يوم االإثنني 26 من فرباير ال�ساعة 
مباراة  ت��ل��ي��ه��ا  ع�����س��را،   16:00
يف  البحرين  مع  الوطني  منتحبنا 

فيما  م�����س��اء،   19:00 ال�����س��اع��ة 
فرباير   28 االرب���ع���اء  ي���وم  ي�سهد 
منتخبي  االأوىل  جتمع  مواجهتني 
ال��ب��ح��ري��ن ورو���س��ي��ا، وال��ث��ان��ي��ة بني 

فيما  وال��ي��اب��ان،  الوطني  منتخبنا 
 2 اآخر مواجهتني اجلمعة  �ستكون 
اليابان  ب��ني  االأوىل  ال��ق��ادم  م��ار���ص 
منتخبنا  بني  والثانية  والبحرين، 

املباريات  ك���ل  و���س��ت��ق��ام  ورو����س���ي���ا، 
م��ب��اري��ات اجلولة  ت��وق��ي��ت  ب��ن��ف�����ص 
ذياب  ملعب  اأر���س��ي��ة  وع��ل��ى  االأوىل 

عوانة باإحتاد الكرة بدبي. 

الرنوجية بيورغن االأكرث تتويجا 

رق��م قي�ا�س��ي لل��رو�س يف هوك��ي اجللي���د  

�سدام قوي بني اليابان ورو�سيا واملباريات مبلعب ذايب عوانة 

الأبي�س ال�سغري يواجه البحرين اليوم يف افتتاح البطولة الدولية للنا�سئني

بي بي �سي” على موعد مع ال�سباك للمرة االأوىل منذ 2016

ري���ال يوؤك��د �سحوت���ه وبر�سلون���ة يجت���اح جريون���ا
غولدن �ستايت ي�سرتد اعتباره من 

اوكالهوما �سيتي 
ا�سرتد غولدن �ستايت ووريرز حامل اللقب اعتباره اأمام 
�سيفه اوكاهوما �سيتي ثاندر باكت�ساحه 112-80 يف 

دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرتفني.
امل��ب��اراة ه��و يبحث  ودخ��ل فريق امل���درب �ستيف ك��ري اىل 

اأمام  االأخ���ريت���ني  مواجهتيه  خل�����س��ارت��ه  ال��ث��اأر  ع��ن 
 108-91 ثاندر،  يف  ورفاقه  و�ستربوك  را�سل 

و105- املا�سي  نوفمرب  الثاين  ت�سرين  يف 
125 يف االأ�سبوع االأول من ال�سهر احلايل، 
ب��ف�����س��ل كيفن  وجن����ح يف حت��ق��ي��ق م��ب��ت��غ��اه 

ال�سابق  اأم��ام فريقه  تاألق  ال��ذي  دوران��ت 
بت�سجيله 28 نقطة.

دورا  ك������وري  ���س��ت��ي��ف��ن  ول���ع���ب 
ال�46  الفوز  يف  اي�سا  ا�سا�سيا 

حل��ام��ل ال��ل��ق��ب يف 60 
م���ب���اراة خ��ا���س��ه��ا حتى 
بت�سجيله  وذل��ك  االآن، 
بينها  ن���ق���ط���ة،   21
 9 م���ع  ث���اث���ي���ات،   5

متريرات  و6  متابعات 
تاألق  م��ب��اراة  يف  حا�سمة 

خ��ال��ه��ا ���س��اح��ب االأر������ص 
ومنع  ال��دف��اع��ي  ال�سعيد  على 

ثاندر من الو�سول اىل املئة نقطة 
مبارياته  يف  االأوىل  ل���ل���م���رة 

اخلم�ص االأخرية.
املميز  الدفاعي  االأداء  ويف ظل 

اوكاهوما  ع��ادل  ك��ري،  لرجال 
اأ�سواأ مباراة هجومية له  �سيتي 
�سجل  ال��ذي  وه��و  املو�سم،  لهذا 

يف  االأقل  على  نقطة   100
ال�16  مبارياته  من   14

االأخ�������������رية ق����ب����ل ل���ق���اء 
عانى  ال������ذي  ال�����س��ب��ت 

و�ستربوك  خ���ال���ه 
بت�سجيل  واك��ت��ف��ى 

مع  ن��ق��ط��ة   15
12 متابعة و7 

مت�����ري�����رات، 
ف�������ي�������م�������ا 

�����س����ج����ل 
كل من 

كارميلو انطوين و�ستيفن اآدامز 14 نقطة.
ملعب  على  الفريقني  بني  ال�سابقة  للمواجهة  وخافا 
اوراكل ارينا اي�سا حني �سجل 38 نقطة يف ال�ساد�ص من 
نقاط فقط  ج��ورج بخم�ص  ب��ول  اكتفى  احل��ايل،  ال�سهر 

بعدما ف�سل يف حماوالته الت�سع االوىل.
و�سجل جورج �سلته الوحيدة يف اللقاء من اأ�سل 
14 حماولة مع بقاء 7:52 دقائق على الربع 
الثالث، ما اأثر على حظوظ فريقه يف العودة 
م��ن اوراك���ل اري��ن��ا منت�سرا جم���ددا، فمني 
مباراة   61 يف  ال�27  ب��ه��زمي��ت��ه 
املنطقة  يف  ال�سابع  امل��رك��ز  يف 
بقي  ف���ي���م���ا  ال����غ����رب����ي����ة، 
قريبا  �ستايت  غولدن 
هيو�سنت  من  ج��دا 
روكت�ص املت�سدر 
ف����وزا   45(
مقابل 13 
ه��������زمي��������ة 
كت�ص  و لر
فوزا  و46 
و14 هزمية 

لووريرز(.
ملعب  وع������ل������ى 
�سكوير  “مادي�سن 
كايري  قاد  غاردن”، 
اي����رف����ي����ن����غ ف���ري���ق���ه 
�سلتيك�ص  ب��و���س��ط��ن 
بعد  ال�����ث�����اين  ل�����ف�����وزه 
النجوم  كل  م��ب��اراة  عطلة 
على  وج���اء  �ستارز”،  “اول 
نيويورك  م�����س��ي��ف��ه  ح�������س���اب 
بت�سجيله   112-121 نيك�ص 
و8  م���ت���اب���ع���ات   9 م����ع  ن��ق��ط��ة   31

متريرات حا�سمة.
يف  نقطة(   24( ب���راون  جايلن  ب��رز  كما 
هزائم  بثاث  مني  ال��ذي  بو�سطن  �سفوف 
مباراة  ب�سبب  ال����دوري  ت��وق��ف  ق��ب��ل  متتالية 
كل النجوم ثم عاد بفوز اجلمعة على ديرتويت 
نيويورك  م�سيفه  على  ال�سبت  واأخ���ر  بي�ستونز، 
ال�37 رغم جهود تراي  تلقى هزميته  ال��ذي  نيك�ص 

بورك )26 نقطة(.

�سيفه  على  التام  وتفوقه  �سحوته  اللقب  حامل  مدريد  ري��ال  اأك��د 
ديبورتيفو االفي�ص بالفوز عليه للمرة التا�سعة تواليا، وذلك بنتيجة 
كبرية -4�سفر على ملعب “�سانتياغو برنابيو” يف املرحلة اخلام�سة 

والع�سرين من الدوري االإ�سباين لكرة القدم.
وي���دي���ن ري����ال م���دري���د ب���ف���وزه ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل وال�����س��اد���ص يف 
اآخ��ر �سبع م��راح��ل )امل��ب��اراة االأخ���رى انتهت ب��ال��ت��ع��ادل(، اىل جنمه 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي وا�سل �سحوته بعد بداية 
“ال ليغا” بت�سجيله ثنائية، رفع  مو�سم �سعبة يف 

م��ب��اراة. كما   20 14 هدفا يف  اىل  بها ر�سيده 
والفرن�سي  بايل  غاريث  الويلزي  الثنائي  وجد 
ال�����س��ب��اك، لي�سجل  ب��ن��زمي��ة ط��ري��ق��ه اىل  ك���رمي 

يف  بنزمية-بايل-كري�ستيانو  �سي”  ب��ي  “بي 
ني�سان   16 م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  امل���ب���اراة  نف�ص 

 .1-5 خ���ي���ت���ايف  ����س���د   2016 اب����ري����ل 
واعترب املدرب الفرن�سي لريال زين 

الدين زيدان اأن “الثقة تعود من 
خال تقدمي مباريات من هذا 
النوع«. كما خرج فريق املدرب 
الكاأ�ص  م�سابقة  من  الفرن�سي 
االإ����س���ب���ان���ي���ة، وت���ب���ق���ى اأم���ام���ه 
الإنقاذ  واح���دة  فر�سة  ب��ذل��ك 
املو�سم عرب احراز لقب دوري 
الثالث  ل��ل��م��و���س��م  االأب����ط����ال 
ت��وال��ي��ا، وه���و يف و���س��ع جيد 
لبلوغ الدور ربع النهائي بعد 
ف��وزه يف ذه��اب ال��دور الثاين 
���س��ان جرمان  ب��اري�����ص  ع��ل��ى 

بف�سل   1-3 ال��ف��رن�����س��ي 
ثنائية لرونالدو.

زيدان  واأ����س���ار 
اأن�����������ه  اىل 
فوزنا  “منذ 
باري�ص  على 

��������س�������ان ج�������رم�������ان، 
اأف�سل  بطريقة  نلعب  ب��داأن��ا 

كنا بحاجة اىل مباراة من  ورمب��ا 
الباري�سي(.  النادي  )�سد  النوع  هذا 

ل��ك��ن يف ال��وق��ت ذات����ه، ق��د ال ي��ع��ن��ي هذا 
االأمر اأي �سيء. يتوجب علينا موا�سلة �سل�سلتنا 

اجليدة وموا�سلة لعبنا اجليد. يجب اأن نقاتل، اأن نعمل، اأن 
نعطي كل ما لدينا 100 باملئة«. ووا�سل “اإذا اأعطينا 100 
باملئة من اإمكانياتنا، منلك فر�سة التقدم نحو االأمام«. اأما 
بخ�سو�ص ت�سجيل الثاثي “بي بي �سي” يف مباراة واحدة، 

بب�ساطة، الاعبون  ال��دوام.  “كانوا موجودين هنا على  قال زيدان 
ي�سعرون اأنهم يف قمة عطائهم وقدموا مباراة ممتازة«. وكان باالمكان 
اأن يخرج رونالدو من اللقاء بثاثية عو�سا عن ثنائية، لكنه متتع 
بروح اجلماعة واأعطى فر�سة الت�سجيل لبنزمية من ركلة اجلزاء يف 
بادرة اعتربها زيدان “مهمة للغاية. كرمي كان بحاجة بعد املباراة 
التي قدمها، لت�سجيل هذا الهدف”، معتربا اأن ما ح�سل “يظهر اأن 
االأجواء بني الاعبني جيدة. اأن هناك �سلة بينهما. ومن اأجل الفوز 
وموا�سلة ما نقوم به، فهذا اأمر هام للغاية«. ومل يكن فوز ريال 
امللكي  العماق  االنت�سار على  الذي مل يذق طعم  على االفي�ص 
منذ ال�ساد�ص من ايار/مايو 2000 حني تغلب عليه -1�سفر يف 
“�سانتياغو برنابيو”، �سها الأنه عانى ال�سيما يف ال�سوط االأول 

قبل اأن ياأتي الفرج يف ثوانيه االأخرية عرب رونالدو بعد 
متريرة من بنزمية.

ال�سابع  ب��ه��دف��ه  ال��ربت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  وم��ن��ح 
امل���و����س���م يف جميع  ه����ذا  وال��ع�����س��ري��ن 

اأن  امل�������س���اب���ق���ات، ري������ال ����س���رف 
ا�سبانيا  يف  فريق  اأول  يكون 
ه���دف يف  امل��ئ��ة  ي�سل اىل 
ك��اف��ة ال��ب��ط��والت هذا 
ث��م �سمن  امل��و���س��م، 
ريال النقاط اىل 
حد كبري منذ 
ال����ث����واين 

االأوىل 
يف ال�سوط 

ال�����������ث�����������اين 
ب�������������ه�������������دف 
ال�������وي�������ل�������زي 

غ����اري����ث ب���اي���ل ال������ذي ج�����اء بعد 
اأن اأخ��ط��اأ الع��ب��و االف��ي�����ص يف حت��ري��ك ك��رة بداية 

قادها  �سريعة  بهجمة  ري���ال  وان��ط��ل��ق  ال�����س��وط. 
املتوغل على  ب��اي��ل  ال��ك��رة اىل  م��رر  ال���ذي  بنزمية 

اجلهة الي�سرى، ف�سددها االأخري اأر�سية يف ال�سباك 
و�سجل اأ�سرع هدف لفريقه بعد ا�سرتاحة ال�سوطني 
منذ اذار مار�ص 2004 حني �سجل راوول غونزاليز 

يف مرمى اتلتيك بلباو بعد 19 ثانية فقط.
وكان هذا الهدف مبثابة ال�سربة القا�سية لاعبي 
االفي�ص الذين تلقوا الثالث وهذه املرة عرب رونالدو 
الكرة عند نقطة اجلزاء بعد جمهود  الذي و�سلته 
بنزمية  يختتم  اأن  قبل  فا�سكيز،  للوكا�ص  مميز 
املهرجان بهدف من ركلة جزاء بعد اعاقة بايل 

يف املنطقة. ورفع ريال ر�سيده اىل 51 نقطة 
امل��وؤه��ل مبا�سرة اىل  الثالث  م��رك��زه  وع��زز 

دوري ابطال اوروبا، وهو الهدف الذي تبقى له من الدوري بعد اأن 
فقد االأمل يف االحتفاظ باللقب ب�سبب الفارق الكبري جدا بينه وبني 
غرميه التقليدي بر�سلونة املت�سدر الذي دك �سباط �سيفه جريونا 
6-1 منها ثاثية لاوروغوياين لوي�ص �سواريز، رافعا ر�سيده اىل 
65 نقطة. وافتتح جريونا الذي خ�سر ذهابا على ار�سه �سفر3-، 
الت�سجيل يف وقت مبكر جدا يف اول زي��ارة مللعب 
كامب نو عن طريق كري�ستيان بورتو و�سط 
ده�سة اجلميع . ورد بر�سلونة �سريعا عرب 
االوروغوياين لوي�ص �سواريز اير متريرة 
وا�ساف  مي�سي،  ليونيل  االرجنتيني  من 

االخري الثاين اثر متريرة من االأول.
�سواريز على ركلة حرة يف  وح�سل 
مكان منا�سب �سجل منها مي�سي 
ر�سيده  رافعا  الثالث  الهدف 
�سدارة  يف  ه���دف���ا   22 اىل 

الهدافني.
ومي�سي  ����س���واري���ز  وت��ن��اق��ل 
ال������ك������رة اك��������ر م������ن م����رة 
ب���ت���م���ري���رات ق�������س���رية يف 
انهاها  م����رت����دة  ه��ج��م��ة 
االوروغ����������������وي����������������اين يف 

ال�سباك.
ا�ساف  ال��ث��اين،  ال�سوط  ويف 
ليفربول  م��ن  املنتقل  ال��ربازي��ل��ي 
االنكليزي فيليبي كوتينيو الهدف 
اخلام�ص بعد متريرة من �سواريز 
االهداف  م��ن  ر�سيده  مفتتحا 

مع الفريق الكاتالوين.
املهرجان  ���س��واري��ز  واختتم 
واك������م������ل ث���اث���ي���ت���ه اث����ر 
الفرن�سي  م���ن  ع��ر���س��ي��ة 
م�سجا  دميبيلي  عثمان 
ال����ث����اث����ي����ة ال���ت���ا����س���ع���ة يف 
ورافعا  اال���س��ب��اين  ال�����دوري 

ر�سيده اىل 20 هدفا .
وفاز �سلتا فيغو على �سيفه 
نظيفني  ب���ه���دف���ني  اي����ب����ار 
لياغو ا�سبا�ص -هو ال�ساد�ص 
جنمي  خ�����ل�����ف  ل�������ه  ع���������س����ر 
واالوروغوياين  بر�سلونة- 

مك�سيميليانو غوميز.
مع  �سلبا  ليغاني�ص  وتعادل 

ال�ص باملا�ص.



راق�سات جلذب امل�سيعني يف اجلنازات 
طلبت احلكومة ال�سينية من العائات عدم ا�ستئجار راق�سات تعٍر 
االأرياف،  البع�ص وخا�سة يف  اإليها  يلجاأ  ع��ادة  اجل��ن��ازات، وهي  يف 

جلذب املزيد من امل�سيعني. 
حماولة  بعد  الظاهرة،  لهذه  حد  و�سع  يف  االآن  احلكومة  وتاأمل 
وقفها على مدى عقد من الزمن، وهي منت�سرة ب�سكل خا�ص يف 4 
مقاطعات �سينية، وهي: هينان واأنهوي جيانغ�سو وهيبي، بح�سب 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويف وثيقة �سدرت يف يناير املا�سي، حددت وزارة الثقافة ال�سينية 
اأ�سماء املقاطعات االأربع، وتعهدت بالق�ساء على ظاهرة اال�ستعانة 

براق�سات يف اجلنازات وحفات الزفاف واملنا�سبات االأخرى.
اأن ظاهرة الرتفيه عن  وذكرت �سحيفة جلوبال تاميز ال�سينية، 
100 عام، لكن ا�ستئجار  امل�سيعني يف اجلنازات منت�سرة منذ نحو 

راق�سات تعٍر بداأ يف الت�سعينات من القرن املا�سي. 
بجامعة  والتاريخ  االجتماع  علم  اأ�ستاذ  �سينغ،  جيان  هوانغ  وق��ال 
ا�ستخدام  ميكن  املحلية،  الثقافات  بع�ص  "يف  ن��ورم��ال:  فوجيان 
الرق�ص مع العنا�سر املثرية، لنقل رغبات املتوفى باحل�سول على 

املباركة باإجناب العديد من االأطفال".
العرو�ص من قبل فرق �سعبية، وتتقا�سى  ويتم تنظيم مثل هذه 
الفرقة عن كل عر�ص نحو 2000 يوان )315 دوالراَ(، وميكن اأن 

توؤدي الفرقة ما بني 20 اإىل 30 عر�ساً يف ال�سهر الواحد.

�سقيقتان تنتحران ب�سبب لعبة 
حتقق ال�سرطة يف رو�سيا بحادثة انتحار �سقيقتني برمي نف�سهما 
املبنى الذي تعي�سان فيه، بعد ممار�ستهما  العا�سر يف  من الطابق 

لعبة احلوت االأزرق. 
ال�سقيقة  واأختها غري  وعر على ماريا فينوغرادوفا )12 عاماً( 
اأنا�ستازيا �سفيتوزاروفا )15 عاماً(، جثتني هامدتني، حتت املبنى 

يف مدينة اإيجيف�سك، ويعتقد اأنهما قفزتا من الطابق العا�سر.
و�سهدت االآون���ة االأخ����رية، انتحار م��ئ��ات االأط��ف��ال وامل��راه��ق��ني يف 
رو�سيا، بعد ممار�ستهم لعبة احلوت االزرق، املكونة من 50 حتدياَ، 
تنتهي بانتحار امل�ستخدم، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

الفتاتني،  الوقت احلايل، على فح�ص هواتف  ال�سرطة يف  وتعمل 
واأجهزة الكمبيوتر اخلا�سة بهما، يف حماولة لتعقب اأي جمموعات 
انتحار، وغريها من املجموعات التي ت�ستهدف املراهقني وال�سباب 

الذين يعانون من اأعرا�ص االكتئاب.
وقبل ثوان من وفاتها، ن�سرت ماريا �سورة حلبيبها، مع جمموعة 
اأحبك  ت�ساحمني،  اأن  "اأرجو  فيها:  ق��ال��ت  ور���س��ال��ة  ال��ق��ل��وب،  م��ن 

كثرياً، لكنني متاأكدة اأنك �ستعر على �سخ�ص اأف�سل مني".

اكت�ساف 219 ثعبانًا مبنزل 
219 ثعباناً يف  عرت ال�سرطة االأرجنتينية االأ�سبوع املا�سي على 
منزل بو�سط العا�سمة بوين�ص اآير�ص، مبا يف ذلك اأفاعي البيثون 
وثعابني البوا. وقال وزير البيئة االأرجنتيني �سريجيو بريجمان 
اإن الزواحف كانت جاهزة لبيعها لغر�ص  ل�سبكة تودو نوتي�سيا�ص 
اإىل �سخ�ص  اأنه مت توجيه االتهام  غري معروف. وتابع بريجمان 
فاونا  منظمة  م��ن  دالي�سيو  �سانتياجو  وق��ال  الق�سية.  يف  واح��د 
هذه  اأن  اإال  املخيف،  �سكلها  م��ن  بالرغم  اإن���ه  البيئية  �سيلف�سرت 

الثعابني مل تكن ت�سكل خطراً على ال�سكان املحليني. 
كان من  اإذا  ما  لتحديد  الثعابني  العلماء  اأن يفح�ص  املقرر  ومن 

املمكن اإطاق �سراحها فى موطنها الطبيعي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ا�سرتى اإبريق ب� 15 جنيهَا وباعه بن�سف مليون
احتفل جامع حتف ببيع اإبريق �ساي مك�سور م�سنوع من البور�سان، مببلغ يزيد عن ن�سف مليون حنيه ا�سرتليني، 

على الرغم من اأنه ا�سرتاه مقابل 15 جنيهاً فقط! 
وكان جامع التحف الذي مل يتم الك�سف عن هويته، قد ا�سرتى اإبريق ال�ساي الذي كان معرو�ساً للبيع بدون غطاء 
ومت تثبت اأذنه املك�سورة بالغراء، مقابل 15 جنيها اإ�سرتلينياً، وقام بعر�سه على اخلبرية كلري دورهام من مزادات 

وويل اآند والي�ص يف مدينة �سالزبوري الربيطانية.
البور�سان  امل�سنوعة من  االأواين  اأوائ��ل  اأنه واحد من  االإبريق،  اأجرتها اخلبرية على  التي  الفحو�سات  واأظهرت 
املحيط  باأعماله  الذي عرب  بارتام،  املغرتب الربيطاين جون  250 عاماً، وهو من ت�سميم  اأمريكا، قبل نحو  يف 

االأطل�سي، ليعلم االأمريكيني كيف ي�سنعون البور�سان.
ويعتقد اأن االإبريق، جزء من جمموعة بارتام لل�ساي، التي مت ت�سنيعها يف م�سنعه يف �ساوث كاوالينا، واأح�سرها 
اإىل بريطانيا، خال زيارتها يف عام 1769، واأخربت اخلبرية �ساحب االإبريق، اأن باإمكانه بيعه مببلغ يرتاوح بني 

20 و 50 األف جنيه اإ�سرتليني.
اإال اأن االأمور �سارت يف املزاد على نحو غري متوقع، وراح املزايدون املهتمون ب�سراء االإبريق، وخا�سة من الواليات 
األ��ف جنيه   575 امل��زاد اإىل  اآالف جنيه يف كل م��رة، لي�سل �سعره يف نهاية   10 5 و  املتحدة، يرفعون �سعره ما بني 

ا�سرتليني )805 األف دوالر(.
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ممثلة �سينية تظهر بب�سرة �سوداء
قالت ال�سني اإن من العبث حماولة اإثارة �سجة حول برنامج على التلفزيون 
احلكومي خرجت فيه ممثلة �سينية بب�سرة �سوداء كي تبدو اأفريقية، وهو ما 
لوو  ال�سينية  املمثلة  بالعن�سرية. وظهرت  االإنرتنت  �سبكة  على  اتهامات  اأثار 
ناي مينغ على امل�سرح يف حفل تلفزيوين مبنا�سبة حلول العام القمري اجلديد، 
وهي ترتدي زياً ملوناً وتعلو وجهها وذراعيها طبقة من اللون البني الغامق، 
وحتمل فوق راأ�سها �سلة فاكهة م�سطحبة �سخ�ساً يتنكر يف هيئة القرد. واأثار 
امل�سهد موجة من االنتقادات على مواقع التوا�سل االجتماعي ال�سينية اعتربته 
وانتهت  وا�سع.  نطاق  على  غربية  اإع��ام  و�سائل  اأي�ساً  اإليه  واأ�سارت  عن�سرياً، 
املتحدث  اأ�سبوعاً. وقال كنغ �سوانغ  التي ت�ستمر  القمري اجلديد  العام  عطلة 
اإن بكني واجهت با�ستمرار  اإفادة �سحافية يومية  با�سم اخلارجية ال�سينية يف 
اأنه اطلع على تلك الفقرة ال�ساخرة.  اأ�سكال العن�سرية، واأ�ساف  كل �سكل من 
وقال كنغ "موؤخراً، تناولت العديد من و�سائل االإعام، وخا�سة الغربية منها، 
اإذا كان هناك من يرغبون يف ت�سيد  اإنه  اأق��ول  اأن  "اأريد  هذا االأمر". واأ�ساف 
هذه الواقعة لتهويل االأمور وزرع بذور ال�سقاق يف عاقات ال�سني مع الدول 
االأفريقية، فذاك جهد عبثي ال حمالة". وتابع كنغ اأن ال�سني واأفريقيا جتاوزتا 

معا العديد من العوا�سف، واأن التعاون بينهما اأثبت جناحه.

مزايا تزيد متعة تطبيق في�سبوك ما�سنجر
يوجد يف تطبيق في�سبوك م�سنجر العديد من املزايا واخل�سائ�ص التي تتيح 
للم�ستخدم اال�ستمتاع اأكر بتلك املحادثات �سواء كانت على احلا�سوب اأو على 

الهواتف الذكية. وفيما يلي بع�ص الن�سائح التي تتيح لك ذلك:
فاإذا اأردت تغيري اال�سم اأو اللون اأو الرموز التعبريية خال املحادثات في�سبوك 
وردت يف  مل��ا  وف��ق��ا  االآت��ي��ة،  اخل��ط��وات  فعل  فيمكنك  احل��ا���س��وب،  على  م�سنجر 

التقنية". لاأخبار  العربية  "البوابة 
بداية توجه اإىل موقع في�سبوك ثم افتح املحادثة التي تريد تخ�سي�سها، بعد 
ذلك قم بالنقر على زر االإعدادات، وعندها �ستظهر لك جمموعة من اخليارات، 

منها:
نافذة  لك  �ستظهر  الكنيات  تعديل  خيار  اإىل  الدخول  فبعد  اال�سم:  تعديل   -
جديدة ميكنك من خال حتديد اال�سم الذي تريد تغيريه، فقط قم بالنقر 

عليه وقم بكتابة اال�سم اجلديد، ثم قم بحفظه.
- تغيري اللون: يتم من خال النقر على زر اخليارات ثم اختيار تغيري اللون 
لتظهر نافذة حتوي على جمموعة خمتلفة من االأل��وان ميكن اختيار اأحدها 

لتغيري لون املحادثة.
- تغيري رمز "اأعجبني": انقر على اخليارات ثم قم باختيار فتح يف م�سنجر، بعد 
ذلك �سيتم نقلك اإىل �سفحة م�سنجر اخلا�سة، بعدها قم بتحديد خيار تغيري 
الرمز التعبريي املوجود يف اجلانبي لل�سا�سة اأمامك، وعندها �سوف تظهر لك 

بعد ذلك جمموعة من الرموز التعبريية التي ميكنك االختيار بينها.

»درج ال�ّسر « .. يف 
معر�س فني برام اهلل 

الفل�سطينيتان  ال��ف��ن��ان��ت��ان  ع���ادت 
دالل ع��ودة وف��داء عطايا بعد عام 
ونابل�ص  ال��ق��د���ص  ب��ني  التنقل  م��ن 
واخل��ل��ي��ل وط���ول���ك���رم ل��ت��ق��دمي ما 
واقعية  ح���ك���اي���ات  م����ن  ج���م���ع���ت���اه 

وخيالية عن )درج ال�ّسر(.
يف  حكاياتهما  الفنانتان  وق��دم��ت 
ال�سبت  م�ساء  افتتح  فني  معر�ص 
رام  يف  ال�سكاكيني  خليل  مركز  يف 
اهلل م��ن خ��ال احل��ك��اي��ات مكتوبة 
م��ن خال  بع�سها  ���س��رد  وب���اإع���ادة 
الرحمن  ع��ب��د  وق����ال  االأداء.  ف���ن 
�سبانة اأحد امل�سرفني على املعر�ص 
ه��و جزء  العمل  ه��ذا  اإن  ل��روي��رتز 
من برنامج م�سرتك بني موؤ�س�سة 
عبد املح�سن القطان ومركز خليل 

ال�سكاكيني بعنوان "االأربعاءات".
املعر�ص  اف��ت��ت��اح  خ����ال  واأ�����س����اف 
عن  ال����ب����ح����ث  ك����ان����ت  "الفكرة 
ن���ا����س���ط���ة يف جم���ال  جم����م����وع����ات 
حول  باأ�سئلة  للخروج  الف�ساءات 
امل��وا���س��ي��ع ال���دارج���ة وك��ان��ت هناك 
ال��ع��دي��د م��ن االق���رتاح���ات انتهت 
وم��ا هي  اأي��ن هو  ال�ّسر  درج  بفكرة 
اأم جمرد  حكايته وهل هو موجود 

خيال".
ا�ستمل  امل�سروع  اأن  �سبانة  واأو�سح 
اال�ستماع  منها  م��راح��ل  ع��دة  على 
اإىل حكايات النا�ص عن الدرج �سواء 
اإ�سافة  واق��ع��ي��ة  اأو  خيالية  ك��ان��ت 
الأطفال  ع��م��ل  ور�����ص  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
عن  حكايات  اإىل  منهم  واال�ستماع 

الدرج.
وقالت دالل اإنها وزميلتها ا�ستمعتا 
الواقعية  منها  كثرية  ق�س�ص  اإىل 

واخليالية يف مناطق البحث.

وفاة النجمة الهندية 
�سريديفي كابور

توفيت جنمة  بوليوود  املمثلة  �سريديفي 
كابور  اأم�ص االأول، اإثر اأزمة قلبية خال 

تواجدها يف دبي، عن عمر 54 عاماً.
وق����ال ���س��اجن��اي ك���اب���ور، ���س��ق��ي��ق زوجها 
اإن  اك�سربي�ص"،  "انديان  ل�����س��ح��ي��ف��ة 
النجمة املعروفة با�سم �سريديفي توفيت 
ح�سورها  خ��ال  دب��ي  مدينة  يف  ال�سبت 
فيلم  اأفامها  اأ�سهر  وم��ن  زف��اف.  حفل 
فيه  تتحول  ال���ذي  الثعبان"،  "ناغني 
ام��راأة جميلة  اإىل  ثعبان  �سريديفي من 
ليعيدها  البلدة  كاهن  ياحقها  فاتنة، 

حية كما كانت لتكون يف قب�سته.
الهندية  امل��م��ث��ل��ة  ���س��ري��دي��ف��ي  وت��ع��ت��رب 
فيلم  يف  بالتمثيل  قامت  التي  الوحيدة، 
يحمل ا�سمها، وهو "ديفي �سري ديفي".

�سبي يبي�س كالدجاج
يقول ال�سبي اأكمل )14 عاماً( من والية غوا االإندوني�سية 
ي��ع��اين م��ن ح��ال��ة �سحية غ��ري ع��ادي��ة جتعله ي�سع  اإن���ه 

البي�ص بني احلني واالآخر. 
 ،2016 اأكمل يعاين منها يف عام  التي بداأ  وهذه احلالة 
ال�سبي  ا�سطر  مم��ا  االأمل،  م��ن  ن��وب��ات  �سكل  على  ت��اأت��ي 
ال�سبي  و�سع  وق��د  م���رات.  ع��دة  امل�ست�سفى  اإىل  للذهاب 
االأطباء  م��ن  م���راأى  واح���دة على  دفعة  بي�ستني  م��وؤخ��راً 

الذين و�سفوا حالته باأنها معجزة. 
وقال والد ال�سبي معلقاً على حالة ابنه: "لقد و�سع ابني 
18 بي�سة خال عامني، ويف املرة االأخرية و�سع بي�ستني 

دفعة واحدة".
ويقول االأطباء اإنه من امل�ستحيل اأن يت�سكل البي�ص داخل 
ما  يف  امل�ست�سفى  با�سم  متحدث  و�سكك  االإن�����س��ان،  ج�سم 
يحدث وقال اإن ال�سبي رمبا يقوم باإدخال البي�ص عمداً 

اإىل ج�سمه. 
من جهته نفى وال��د ال�سبي ادع���اءات االأط��ب��اء، واأك��د اأن 
البي�ص يت�سكل يف جوف ال�سبي ب�سكل طبيعي. وقد قام 
حالته  لدرا�سة  امل��راه��ق،  على  ال�سحي  باحلجر  االأط��ب��اء 
يف م�ست�سفى ال�سيخ يو�سف يف والية غوا، وفق ما ورد يف 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ملياردير يتنكر بزي م�سرد
يوتيوب  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  نا�سط  اأج��رى 
يعامل  كيف  اكت�ساف  منها  الغر�ص  اجتماعية،  جتربة 
م��وظ��ف��و امل��ط��اع��م زب��ائ��ن��ه��م، يف ح���ال ك��ان��وا م��ن الفقراء 

وامل�سردين. 
ن�سره على �سفحته يف موقع  ال��ذي  الفيديو  ويف مقطع 
التوا�سل االجتماعي يوتيوب، يظهر كوبي بري�سن، وقد 
القمامة،  من  كبرياً  كي�ساً  بزي م�سرد، وهو يحمل  تنكر 
واق����رتب م��ن اأح���د امل��ط��اع��م، ل��ي��ت��ن��اول وج��ب��ة �سهية من 

الطعام.
اإىل املطعم،  ومل ي�سيع كوبي الكثري من الوقت، و�سارع 
ل��ه ول�سديقه  ي��ح��ج��ز ط��اول��ة  اأن  امل�����س��ي��ف،  وط��ل��ب م��ن 
يقدمها  التي  الطعام  قائمة  عليه  يعر�ص  واأن  رونالدو، 
املطعم، لكن املوظف �سارع اإىل االعتذار، بحجة اأن كوبي 

ال ي�ستطيع حتمل �سعر وجبات الطعام يف هذا املطعم.
املحادثة،  ط��وال  ولطيفاً  مهذباً  يبقى  اأن  كوبي  وح��اول 
حتى ال يعطي موظف املطعم ذريعة ملنعه من الدخول، 
ال�ساب  اأ�سر على موقفه، وطلب من  االأخ��ري،  ه��ذا  لكن 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  الفور،  على  يغادر  اأن  امل�سرد 

الربيطانية.
اإم��ك��ان��ي��ة ال�����س��م��اح ل��ه بدخول  وع��ن��دم��ا يئ�ص ك��وب��ي م��ن 
وات�سل  امل��وظ��ف،  على  ال��ط��اول��ة  يقلب  اأن  ق��رر  امل��ط��ع��م، 
روي�ص  رول���ز  ب�����س��ي��ارة  ح�سر  ال���ذي  رون���ال���دو،  ب�سديقه 
فاخرة، وقدم لكوبي حقيبة مليئة بالنقود، �سارع بعر�سها 

على موظف املطعم. اأنك اإجنلك خالل ح�سورها حفل توزيع اجلوائز يف مهرجان برلني ال�سينمائي الدويل الـ 68.    )رويرتز(

تاك�سي طائر بدون 
طيار من اإيربا�س

ال�ساق،  ال��ع��م��ل  م���ن  ع���ام���ني  ب��ع��د 
اأجرى خرباء من �سركة "اإيربا�ص" 
اأول اختبار لتاك�سي طائر من دون 
طيار، الذي اأطلق عليه ا�سم "األفا 

واحد" من م�سروع "فاهانا".
ن�سرت �سركة "ايربا�ص" الفرن�سية 
االأملانية فيديو الأول رحلة لتاك�سي 
"األفا  ُيدعى  طيار  دون  من  طائر 
واحد"، وهو �سمن م�سروع يدعى 

"فاهانا".
مدير  ح�ساب  على  الفيديو  وُن�سر 
موقع  يف  لوفريينغ،  زاك  امل�سروع، 

يوتيوب.
يناير  ���س��ه��ر  االخ��ت��ب��ار يف  وج����رى 
كانون الثاين من العام اجلاري يف 
اأوريغون  بوالية  بندلتون  منطقة 
االأم���ري���ك���ي���ة، ب��ح�����س��ب م���ا ُذك�����ر يف 
موقع "دايلي ميل"، اإال اأن الفيديو 

مت ن�سره موؤخراً.
الطائرة  اأقلعت  االختبار،  وخ��ال 
ثانية   53 مل�����دة  ط���ي���ار  دون  م����ن 
تقريباً.  اأمتار  خم�سة  ارتفاع  على 
امل���ط���ورون خ���ال املراحل  وي��ن��وي 
ال��ق��ادم��ة م��ن االخ��ت��ب��ارات جتربة 
اإىل  الو�سول  على  التاك�سي  ق��درة 

مناطق حمددة.
واأفاد املوقع اأن اأبعاد التاك�سي تبلغ 
و5.7 مرت طواًل  6.2 مرت عر�ساً 
لهذا  ارت��ف��اع��اً. وميكن  م��رت  و2.8 
ي�سل  م��ا  ح��م��ل  ال��ط��ائ��ر  التاك�سي 
اإىل 745 كيلوغراماً، ولكنه يحوي 
مقعداً لراكب واحد فقط. اإ�سافة 
الطائرة  ه����ذه  ت��ع��م��ل  ذل�����ك،  اإىل 
بدون طيار على الكهرباء ومتتلك 

ثمانية مراوح وحتلق عمودياً.

اكت�ساف �سر بوابة جهنم الغام�سة
بعدما ظل لغزاً حمرياً لفرتة طويلة، متكن علماء 
جهنم"،  "بوابة  ت�سمى  م��ا  �سر  اكت�ساف  م��ن  اأمل���ان 
يف  ال��ق��دمي��ة  "هريابولي�ص"  مدينة  يف  تقع  ال��ت��ي 
تركيا، التي كان ُي�ساع اأن من يدخل اإليها ال يخرج 
حياً. اأو�سح موقع "بيزنيز اإن�سايدر" اأن جمموعة 
اإي�����س��ن االأملانية  ع��ل��م��اء م��ن ج��ام��ع��ة دوي�����س��ب��ورغ- 
اكت�سفوا موؤخراً �سبب الوفاة الغام�ص للحيوانات 
التي كانت تدخل "بوابة جهنم"، الواقعة يف مدينة 
هريابولي�ص القدمية يف تركيا، حيث كان ُي�ساع اأن 
من يدخلها ال يخرج حياً. واأ�ساف املوقع اأن ال�سبب 
يكمن يف ت�سدع حتت املعبد ينبعث منه م�ستويات 
عالية الرتكيز من غاز ثاين اأك�سيد الكربون، حيث 
يتغري تركيز ثاين اأك�سيد الكربون على مدار اليوم، 

ويوؤدي بالتايل اإىل اختناق احليوانات وموتها.
يف  املحمول  ال��غ��از  انبعاث  �سبب  اأن  العلماء  واأك���د 
االأبخرة يعود اإىل اأن حرارة ال�سم�ص ُتبدد م�ستويات 

النهار.  اأث��ن��اء  اأق���ل  ب��ذل��ك  ال��ق��ات��ل، في�سبح  ال��غ��از 
وي��ت��ك��ون ه���ذا ال��غ��از يف ب��ح��رية م��ن ث���اين اأك�سيد 
فيها  بنيت  التي  املغلقة  ال�ساحة  قاعة  الكربون يف 
"بوابة جهنم". واأ�ساف العلماء اأن م�ستوى تركيز 
م�ستوياته  اأعلى  اإىل  ي�سل  الكربون  اأك�سيد  ث��اين 

عند الفجر.
غاز  طبقة  تركيز  ي�سل  عندما  اأن��ه  العلماء  واأف��اد 
من  �سنتيمرتاً   40 ف���وق  ال��ك��رب��ون  اأك�����س��ي��د  ث���اين 
اأر�سية املعبد اإىل 35 يف املائة، فاإن ذلك يوؤدي اإىل 
الكهنة متكنوا من  اأن  بيد  اختناقاً.  الثريان  موت 
واأ�ساف  قامتهم.  ب�سبب  احلياة  قيد  على  البقاء 
اإبقاء  م��ن  مكنهم  الكهنة  ق��ام��ة  ط��ول  اأن  العلماء 

روؤو�سهم فوق امل�ستويات القاتلة من الغاز.
ويف نف�ص ال�سياق، قال امل�سرف على البحث وعامل 
االأحياء، هاريف بفانز، اإن الكهنة "كانوا يعرفون اأن 
الغاز القاتل ي�سل فقط اإىل ارتفاع اأق�سى معني".

كورتني كاردا�سيان برفقة 
كايلي جيرن يف عيادة طبية

ل� كورتني كاردا�سيان  جنمة تليفزيون  الباباتزاري، �سوراً جديدة  ر�سدت عد�سات 
ن�سرته  ملا  وفقاً  جير،  كايلي  ال�سغرى  �سقيقتها  برفقة  خرجت  عندما  ال��واق��ع، 

�سحيفة" الديلي ميل" الربيطانية �سباح ام�ص االأول ال�سبت.
اإخفاء  حماولة  �سيارتها،  من  ارجتلت  عندما  متخفية  ب��دت  كاردا�سيان  كورتني 
وجهها بحقيبة اليد والنظارة ال�سم�سية، وذلك لذهابها لعيادة االأمرا�ص اجللدية 

يف بيفريل هيلز يف لو�ص اأجنلو�ص برفقة �سقيقتها كايلي. 
كورتني ظهرت باإطالة ريا�سية، اإذا ارتدت تي �سريت من اللون االأ�سفر.

راب��ع من حبيبها عار�ص  كاردا�سيان تخطط الجن��اب طفل  اأّن كورتني  اىل  ي�سار 
االزي��اء اجلزائري يون�ص بيندجيما، فقد قررت جتميد بوي�ساتها للحفاظ على 

خ�سوبتها واإمكانية حملها يف امل�ستقبل.


