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اســتدعت وزارة الخارجيــة اإلماراتية، أمس، القائم بأعمال الســفارة 
اإليرانيــة في أبوظبي، وســّلمته مذكــرة احتجاج علــى تزويد إيران، 
بطريقة غير مشــروعة، أسلحة لميليشيات االنقالب على الشرعية في 
اليمن، في انتهاك لقرارات مجلس األمن الملزمة التي تحظر ذلك، وما 
يتضمنه من اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن، وما يؤديه من 
تأجيج الصراع فيه. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن قرار مجلس األمن 
رقم 2216 بشــأن اليمن واضح في هذا الجانب، وبالتالي فإن السالح 
اإليراني، ومن ضمنه الطائرات بال طيار التي استهدفتها قوات التحالف 
العربــي أخيراً، يعد مخالفــة صريحة للقرارات الدوليــة ذات الصلة. 
كما عّبــرت اللجنة الرباعية العربية المعنيــة بالتدخالت اإليرانية في 
الشؤون الداخلية للدول العربية عن بالغ قلقها من استمرار إيران في 
التدخل في الشــأن العربي، والقلق المســتمر من عدم استجابة إيران 
بالكــف عن التدخالت التي من شــأنها زعزعة األمن واالســتقرار في 
المنطقة، وتقويــض أي إمكانية لبناء الثقة بين الدول العربية وإيران. 
وأعربــت اللجنة عن قلقها البالغ تجاه التأجيج الطائفي الذي تســببه 
التدخالت اإليرانية في ســوريا والعراق ولبنان، وما نتج عنها من حالة 
الفوضى وعدم االســتقرار في المنطقة. وأشــارت اللجنة إلى الخروق 
اإليرانيــة للقــرار األممي 2216 بشــأن اليمن عبر توريدها األســلحة 

والمعدات لالنقالبيين.

عالميــة  حقوقيــة  منظمــات  اتهمــت 
بارتــكاب  الشــعبي  الحشــد  ميليشــيات 
انتهــاكات وفظاعات جســيمة بحق فارين 
من الموصل، عبر احتجازهم في مراكز غير 
ُمعلنة، وتعرضهم لالنتهاكات التي تشــمل 

االحتجاز التعسفي واإلخفاء القسري.
وقالت المنظمات إن ميليشيات الحشد 
تقوم بالتدقيق األمني للرجال المشتبه في 
تورطهــم مع تنظيم «داعــش» وتعرضهم 
لالنتهاكات، وطالبت بقيام األجهزة األمنية 
الرسمية فقط بعمليات التدقيق في مراكز 
معروفــة وُمتاحة للمراقبيــن الخارجيين، 

إضافــة إلــى منــح المحتجزيــن حقوقهم 
المكفولــة بموجــب القانونيــن الدولــي 

والعراقي. 
في األثناء، قصفت القوات العراقية عبر 
المدافــع والطائرات الســاحل الغربي من 

المدينة تمهيداً القتحامه براً.
استهدف  عســكرية،  مصادر  وبحســب 
القصــف الجوي والمدفعي معاقل التنظيم 
المتطــرف، بينمــا نقلت مواقــع إخبارية 
محليــة عن مصادر في الموصل، أن ارتباكاً 
واضحاً تجلى وســط مقاتلي التنظيم الذي 
أعــدم، أمــس، ثالثة من كبــار قادته كانوا 
ضمن القوات المنسحبة من شرق الموصل 

بتهمة الفرار من المعركة.
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أكد صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
أن مــا يجمع أبنــاء دول مجلس التعــاون الخليجي من 
وشائج القربى والمحبة والعالقات األخوية المتينة كفيل 
بأن يمد شــعوبها بأســباب القوة والمنعة للوقوف أمام 

التحديات المختلفة.
وأشــار ســموه، خالل لقائه أمس في أبوظبي، الشيخ 
تميــم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشــقيقة، إلى 
أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة بقيــادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظــه اللــه، تدعم كل الســبل التي من شــأنها تعزيز 
التعاون األخوي واالستراتيجي بين دول مجلس التعاون 

الخليجي.

وبحث صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد وأخوه 
الشــيخ تميم بن حمد تعزيز العالقات األخوية ومجمل 

القضايا اإلقليمية والدولية.
ورّحب صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد، في 
بداية اللقاء، بالشــيخ تميم بن حمد، معرباً عن سعادته 
بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العالقات األخوية 
وتوثيقهــا بين دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة ودولة 
قطر الشقيقة. وتناول اللقاء استعراض العالقات الثنائية، 
وبحث سبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من 
التعــاون المثمر والبّناء، بما يعود بالخير واالزدهار على 
اإلمارات وقطر، ويخدم مصالحهما المشــتركة، في إطار 
المســيرة الخّيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خالل اللقاء التشــاور وتبــادل الرأي في أبرز 
القضايــا وآخر المســتجدات على الســاحتين اإلقليمية 

والدولية.

■ محمد بن زايد خالل لقائه تميم بن حمد  |  وام
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أنهــى الرئيــس األميركي دونالــد ترامب بصورة 
مفاجئة مكالمة أجراها األسبوع الماضي مع رئيس 
الوزراء األسترالي مالكولم تورنبول، منتقداً اتفاقاً 
أبرمته السلطات األسترالية مع إدارة سلفه باراك 
أوباما الســتقبال الجئين في الواليــات المتحدة. 
وأوردت صحيفة «واشــنطن بوســت» أن ترامب 
أنهى اتصاله مع تورنبول بشــكل مفاجئ بعد أن 
انتقــد االتفاق الموقع مع إدارة أوباما.  وكان من 
المتوقع أن تســتمر المكالمة  ســاعة على األقل 
لكن ترامــب أنهاها بعد 25 دقيقة فقط بشــكل 

مفاجــئ، ما فســره المراقبون بأنه إهانة قاســية 
تعــرض لها رئيــس الوزراء األســترالي الذي تعد 
بالده من أقرب حلفــاء الواليات المتحدة. ورغم 
هــذه العالقات الوثيقــة، أشــارت الصحيفة إلى 
أن تقييــم ترامب كان مخالفــاً. ونقلت عنه قوله 

لتورنبــول قبل أن ينهــي المكالمة 
إنــه من أصــل أربــع مكالمات 

هاتفية أجراها في ذلك اليوم 
مــع قــادة أجانــب «هذه 
األســوأ بمراحل». وتابعت 
الصحيفــة أن ترامــب قال 

االتفاق  إن  لتورنبول 

سيكون بمثابة «انتحار سياسي». له واتهم أستراليا 
بالســعي إلــى إرســال إرهابييــن إلــى الواليات 
المتحدة. وأكدت مصادر حكومية أسترالية لهيئة 
اإلذاعة األســترالية أن مقال «واشــنطن بوست» 
صحيــح في مضمونــه. إال أن تورنبول أعرب عن 
األســف للكشــف عن التفاصيــل «الصريحة جداً 
والمباشرة» التي تضمنتها المحادثة. وأكد إلذاعة 
«2 جــي بي» «أريــد التأكيد على أن ما قيل بأن 
الرئيس أغلق ســماعة الهاتــف في وجهي غير 
صحيح. االتصال انتهى بشــكل الئق». 
الواليــات  أن  تورنبــول  وأعلــن 

المتحدة ستلتزم باالتفاق.
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تبدأ واشــنطن اعتبــارا من اليوم الجمعــة فرض عقوبات 
إضافيــة علــى إيران تشــمل 25 كياناً في أســرع رد على 
التجربــة الصاروخيــة اإليرانية فيما لم يســتبعد الرئيس 
األميركي دونالد ترامب الخيار العســكري في التعامل مع 

التحديات اإليرانية. 
وذكرت مصادر مطلعة أن العقوبات ستشمل 8 كيانات 
طبقــاً لألمر التنفيذي الخاص باإلرهــاب، و17 طبقاً لألمر 

التنفيذي الخاص بأسلحة الدمار الشامل. 
وفي وقت سابق لم يستبعد ترامب  الخيار العسكري، 
وقال رداً على ســؤال: «ال يوجد خيارات مستبعدة». كما 
انتقد االتفاق النووي مع إيران الذي تم إبان إدارة ســلفه 
بــاراك أوباما. وغرد على «تويتر» بأن إيران تتوّســع أكثر 
فأكثــر في العراق. وأوضح أنها «كانت على شــفا االنهيار 
حتــى جاءت الواليات المتحدة وألقــت لها بطوق النجاة 
في شكل اتفاق: 150 مليار دوالر». كما أكد البيت األبيض 
أنه ســيرّد على التجربة الصاروخية اإليرانية وعلى غيرها 

من األعمــال العدائية. وقال الناطق باســم البيت األبيض 
شون سبايسر: «سنوافيكم بالجديد بشأن هذه اإلجراءات 
اإلضافيــة، لكن بكل وضــوح فإن تحذير مستشــار األمن 
القومي مايكل فلين كان للتأكد من اســتيعاب إيران لألمر 
وأن ذلك لن يمر دون رد». وكان المســؤول اإليراني علي 
واليتــي أكد أن إيران ال تريــد إذناً من أي بلد للدفاع عن 
نفسها، متعهداً بمواصلة األنشطة الدفاعية بقوة، رداً على 
التحذير الذي وّجهه مايكل فلين، مستشــار ترامب لألمن 

القومي، إلى إيران. 
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أصدر ســمو الشــيخ محمد بن سعود بن 
صقر القاســمي ولي عهــد رأس الخيمة، 
بتشــكيل  رئيس المجلس التنفيذي قراراً 
الوطنية  للمبــادرات  الخيمة  لجنة «رأس 
الســنوية»، تتولى اإلشــراف على تنظيم 
الســنوية في إمارة  الوطنية  المبــادرات 

رأس الخيمة.
ونــص القــرار رقم / 1/  لســنة 2017 
فــي مادته األولى على تشــكيل اللجنة 
برئاســة الدكتــور محمد عبــد اللطيف 
خليفة األمين العــام للمجلس التنفيذي 
إلمــارة رأس الخيمــة وعضوية ممثلين 
عن الجهــات الحكومية المحلية التالية: 
دائــرة التنمية االقتصادية وغرفة تجارة 
وصناعــة رأس الخيمــة وبرنامــج صقر 
التشــريفات  ودائرة  الحكومي  للتميــز 
والضيافــة وهيئــة رأس الخيمة لتنمية 
الســياحة وهيئة المنطقة الحرة وهيئة 

إذاعة رأس الخيمة.

كما نص القــرار على عضوية ممثلين عن 
الجهات االتحادية التالية كشركاء رئيسيين 
فــي اللجنة وهم المصــرف المركزي في 
رأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة رأس 
الخيمة واإلدارة العامة لإلقامة وشــؤون 
األجانــب واإلدارة العامة للدفاع المدني 

ومنطقــة رأس الخيمــة الطبيــة ومنطقة 
رأس الخيمــة التعليميــة ومكتب وزارة 
البشــرية والتوطيــن في رأس  المــوارد 
الخيمة ومكتب وزارة تنمية المجتمع في 
رأس الخيمة. وتتولى اللجنة مهام تحديد 
اإلطار العام للعمل فــي ضوء المبادرات 
المعتمدة  واإلســتراتيجيات  والتوجيهات 
مــن قبل اللجنــة الوطنية العليــا وإعداد 
خطة مشــاركة اإلمــارة فــي المبادرات 
الوطنية الســنوية وتنظيم الفعاليات على 
الحكومية  للجهات  المؤسســي  المستوى 
المحلية سواء بشكل مفرد أو مشترك فيما 

بينها وتنســيق جهــود الجهات الحكومية 
المحلية والخاصة ومتابعة تنفيذ الجهات 
المعنية لخطة المشــاركة في المبادرات 
الوطنية، إضافة إلــى إعداد تقرير دوري 
حول المشاركات والمبادرات واإلنجازات 

المحققة.
كمــا اشــترط القــرار علــى الممثلين 
لعضويــة اللجنــة أن يكونوا بمســتوى ال 
يقــل عن مديــر إدارة مــن ذوي الخبرة 
والمهــارة والقدرة على التواصل والعمل 
بــروح الفريق، كما يجــوز إضافة أعضاء 
آخرين من القطــاع الحكومي أو الخاص 
ومؤسســات النفع العــام وفقاً لمتطلبات 
المبادرات الســنوية أو تكوين فرق عمل 
ولجان فرعيــة من األعضاء وغير األعضاء 
وفقا لمــا تقتضيه عمليــة إنجاز الخطط 

والمهام.
ونصــت المادة السادســة مــن القرار 
علــى أن تقــوم كل هيئــة أو ســلطة أو 
دائــرة حكوميــة محليــة مشــاركة فــي 
موازنة  بتخصيــص  المبــادرات  تحقيــق 
سنوية لتغطية احتياجات تنفيذ الفعاليات 
اللجنة كما  المعتمدة مــن  والمبــادرات 
تتولــى جميع الجهــات الحكومية تكوين 
فرق عمل داخلية برئاسة المدير العام أو 
من ينوب عنه لتنفيذ المبادرات المعتمدة 
وعلى الجهات األخــرى التعاون التام مع 
اللجنة وتقديم الدعم والتسهيالت إلنجاح 

العمل.

اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ حميد بن 
راشــد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمــان، فــي مكتبه فــي الديــوان، أمس، 
جوانتــر راور قنصل عــام جمهورية ألمانيا، 
الــذي قدم للســالم على ســموه، بمناســبة 

تسلمه مهام عمله لدى الدولة.
ورحــب صاحب الســمو حاكــم عجمان 
بالقنصــل األلماني، متمنيــاً له طيب اإلقامة 
والتوفيق في مهامه، مؤكداً أنه ســيجد من 

قبل المسؤولين كل تعاون في أداء عمله.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون 
الثنائي القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها 
وتوطيدهــا، لمــا فيــه مصلحــة الشــعبين 
الصديقيــن. وأعرب القنصــل العام األلماني 

عن سعادته بلقاء سموه وبتمثيل بالده لدى 
دولــة اإلمــارات، لما تحظى بــه من مكانة 

إقليمية ودولية مرموقة.
وأثنى على التعاون المشترك بين البلدين 
فــي المجــاالت المختلفة خاصــة التجارية 
والتعليميــة  واالســتثمارية  واالقتصاديــة 
والصحية، مشــيداً بالتطــور الحضاري الذي 
تشــهده دولة اإلمارات عامة وإمارة عجمان 

خاصة في مختلف الميادين.
حضــر اللقاء، حمد راشــد النعيمي مدير 
ديوان الحاكم، وحمد بن غليطة الســكرتير 
الخــاص لصاحــب الســمو حاكــم عجمان، 
وطــارق عبدالله بــن غليطــة مدير مكتب 
صاحــب الســمو حاكــم عجمان، ويوســف 
التشــريفات  النعيمــي مدير عــام  محمــد 

والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

■ حميد النعيمي خالل استقباله جوانتر راور  |  وام

 –

تعمل لجنة الشــؤون االجتماعية والعمل 
والســكان والموارد البشرية في المجلس 
الوطنــي االتحادي على جمع المقترحات 
الخاصة بتطوير بطاقة المعاقين، وتوسعة 
مزاياهــا، كثمرة لمناقشــة الموضوع في 
الجلســة األخيرة للمجلــس، التي عقدت 
يوم الثالثاء الماضي، بحضور معالي نجالء 
بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، 
التي رحبت بالتعاون مع المجلس إلضافة 
خدمات أخرى للبطاقة بما ينعكس إيجاباً 

على المعاقين وأسرهم.

وقالــت المهندســة عــزة ســليمان بــن 
االتحادي  الوطني  المجلس  سليمان عضو 
رئيسة اللجنة: «يحرص المجلس الوطني 
االتحــادي من خــالل اللجــان المختصة 
على ترجمة ثمرة المناقشات مع الفريق 
المجلس في  الحكومي خــالل جلســات 
المواضيــع المختلفة التــي تهم المواطن 
إلــى واقــع ملموس ُيســهم فــي إدخال 
الســعادة على حياة الناس. وتعد شريحة 
المعاقين من أهم شــرائح المجتمع التي 
تحتــاج إلــى االهتمام وتطويــر منظومة 

الخدمات المقدمة لهم».
وأضافت: «ُنثمن اهتمام معالي نجالء 
العــور وزيرة تنمية المجتمــع وترحيبها 

بالتعاون مــع المجلس لتفعيــل البطاقة 
وإلضافة خدمــات أخرى لبطاقة المعاق، 
وقــد تــم تكليفنــا فــي لجنة الشــؤون 
االجتماعيــة من قبــل معالــي الدكتورة 
المجلس  القبيســي رئيــس  أمل عبدالله 
المقترحات  الوطنــي االتحــادي بجمــع 
المعاق  الخاصة بتطوير مميــزات بطاقة 
ورفعها إلى المجلس تمهيداً إلى تقديمها 

للوزارة».
وأشــارت بن ســليمان إلى تخصيص 
لجنــة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل 
والســكان والموارد البشــرية بالمجلس 
الوطني االتحــادي خالل اجتماعها الذي 
عقد برئاستها يوم األربعاء الماضي، في 

مقــر األمانة العامــة بدبــي، جانباً من 
االجتماع لمناقشة عدد من المقترحات 
التي تقترح إضافتها إلــى البطاقة، التي 
تعتبــر مســتنداً رســمياً وتهــدف إلى 
المعاق  وضع خدمات وحمايــة حقوق 
القطاع  وتقــدم خدمــات مقدمة مــن 
الخــاص والحكومي، كما تم دعوة لجان 
المجلس األخرى لموافاة لجنة الشــؤون 
االجتماعيــة بمقترحاتهــم لمراجعتهــا 
ورفعهــا للمجلــس لتقديمها للــوزارة، 
مؤكــدة الــدور التكاملــي بيــن لجــان 
والجهات  والوزارات  المختلفة  المجلس 
الحكومية لما فيه خير وسعادة المواطن 

والمقيم في دولة اإلمارات. 

■ خالل اجتماع «لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان» في الوطني  |  من المصدر 

وزعــت جمعيــة الشــارقة الخيرية 
1250 كفارة يمين خالل شــهر يناير 
الماضي، من مشروع كفارات اليمين 
المسجلين  المســتحقة  األســر  على 

بكشوف وسجالت الجمعية.
وقــال عبدالله ســلطان بن خادم 
عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها 
التنفيذي إنه «من خالل تقارير إدارة 
المســاعدات بشــأن أعــداد الفئات 
المســتحقة تم الوقــوف على توفير 
2500 كفــارة مــن المــواد الغذائية 
المتنوعة تم االنتهاء من توزيع 1250 
كفــارة منها بينما يتــم توزيع 1250 

كفــارة أخرى منتصف شــهر فبراير 
الجاري».

وأكــد أن عملية التوزيع شــملت 
المقر الرئيســي إلى جانب اإلدارات 
الفرعيــة فــي المنطقــة الوســطى 
بالذيــد والمدام وكلبــاء وخورفكان 
ودبا الحصــن، موضحاً أنه تم توزيع 
650 كفــارة بالمقر الرئيســي، بينما 
تــم توزيع 100 كفارة بــإدارة الذيد 
ومثلهــا في دبا الحصــن إلى جانب 
300 كفــارة في كل مــن خورفكان 
وكلبــاء بواقع 150 كفارة لكل منهما 
فــي مقابــل 50 كفارة فقــط بإدارة 

المدام.

شــارك عبدالوهاب ناصر النجار سفير 
الدولة لدى جمهورية قبرص في حفل 
االســتقبال الذي نظمــه أول من أمس 
مجلس الســفراء العــرب المعتمد في 
جمهوريــة قبــرص على شــرف وزير 
الشــؤون الخارجيــة القبرصي يوانيس 
كاســوليدس.  والتقــى عبــد الوهــاب 
النّجار بالوزير كاسوليدس، حيث  ناصر 
أثنــى علــى عمــق عالقــات الصداقة 
التــي تربــط بين جمهوريــة قبرص 
ودولة اإلمارات في شــتى المجاالت 
المختلفــة. حضــر حفل االســتقبال 
القبرصية  الخارجية  في  مســؤولون 
مــن بينهــم مديــر إدارة المراســم 
ماريوس كوندوريدس. نيقوسيا - وام 

التقى محمد ســلطان السويدي سفير 
الدولة لدى ســلطنة عمان، الدكتورة 
مديحــة بنت أحمد الشــيبانية وزيرة 
التربية والتعليم بسلطنة عمان، وذلك 

بمقر الوزارة.
وتــم خــالل اللقــاء بحــث العالقات 
البلديــن فــي شــتى  بيــن  الثنائيــة 
المجاالت، وســبل تطويرها وتنميتها 
وخاصة فــي ما يتعلــق بالتعاون في 
المجــال التعليمــي والتربــوي، وبما 
يحقــق المصلحــة العامــة للبلديــن 

والشعبين الشقيقين. مسقط ــ وام
ســلم الدكتور جاســم القاســمي 
سفير الدولة لدى أرمينيا، مستشفى 
األطفــال «موراتســان» تبرعاً مقدماً 

من جمعية الشــارقة الخيرية عبارة 
عــن أجهــزة ومــواد طبية لقســم 
الطوارئ وقسم العمليات الجراحية. 
جاء ذلك خــالل زيارته أمس األول، 

المستشفى في العاصمة يريفان.

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،  ، 
بيتين شعريين، في حساب سموه عبر «انستغرام»، بمناسبة 
أمطار الخير، التي هطلت يوم أمس على مناطق متفرقة من 
البالد، وصفها بتباشــير الغيث، وأخبار عطايا الطل والنديم، 

المحمولة على منسوج الغيم وأنواء السماء:
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أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن زيارة جاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشــقيقة، إلى أبوظبي، واستقباله 
من طرف صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلــى للقوات المســلحة، أخيــراً، يعكس 
التاريخية  العالقات األخوية والروابط  عمق 
بيــن البلديــن. وتحــت عنــوان «اإلمارات 
والبحريــن.. نموذج لتعزيز التعاون وتطوير 
الشراكة».. قالت إنها عالقات تتعزز وتتوطد 

مــع مرور الوقــت، ليس فقــط لكون دولة 
اإلمارات ومملكة البحرين ترتبطان بعالقات 
اقتصاديــة  ومصالــح  وثقافيــة  اجتماعيــة 
متبادلة فقط، وإنما نتيجة لطبيعة الظروف 
التي تواجه  الراهنة المشــتركة  والتحديات 
دول مجلس التعــاون بصفة عامة، ومملكة 
البحريــن بصفة خاصــة، ولهــذا تجد دولة 
اإلمــارات أن مســتلزمات الواجب األخوي 
والعالقات المتشــابكة، تتطلب الوقوف إلى 
جانــب مملكة البحرين، والشــد على يدها 

فــي وجه المؤامرات والدســائس اإلرهابية 
التي تستهدف أمنها واستقرارها، وقد عبرت 
دولــة اإلمارات عن دعمها الصريح للبحرين 
في مواجهــة كل الهجمــات اإلرهابية التي 
تتعرض لها من قبل بعض القوى التي تهدف 

إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأضافت النشرة الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية «أن هذه 
الزيارة شــكلت مناســبة لتأكيــد الموقفين 
الرســمي والشــعبي لدولــة اإلمــارات إلى 

جانــب مملكة البحريــن، وتأكيد رغبة قادة 
البلديــن فــي توطيد الدعائــم القائمة، كما 
أكد كل من صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان، وجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، أهمية تعزيز التشــاور 
والتنســيق، في إطار مسيرة مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربيــة، بما يدعــم العمل 
الخليجي المشــترك، ويحقق الخير والتقدم 
واالزدهار لشعوب دول المجلس، ومواجهة 
مختلف التحديات الراهنة».  أبوظبي - وام 

نظم صندوق خليفة لتطوير المشــاريع 
أمــس، حفــًال لتوزيــع جوائــز التميز 
والموظفين  اإلدارات  علــى  الداخلــي 
علــى  جوائــز  وتوزيــع  المتميزيــن، 
الموظفين الفائزين في مسابقة محطة 
االبتكار، إضافة إلــى تكريم الموظفين 

األكثر اجتهاداً.
وقال عبد الله ســعيد الدرمكي الرئيس 
التنفيــذي لصنــدوق خليفــة لتطويــر 
المشــاريع- خــالل الحفــل- إن هــذه 

الجوائــز تهــدف إلــى تحقيــق التميز 
فــي األداء فــي كل إدارات الصندوق، 
وترسيخ مفاهيم التميز ورفع مستوى أداء 
العاملين، وتحســين آليــات العمل إضافة 
إلى المســاهمة في نشــر الوعــي بثقافة 
التميز والجودة والشفافية، وجعلها مكوناً 
أساسياً في بيئات العمل.     أبوظبي- وام

أكدت «دبي العطاء» توفير4250 فرصة 
في  والمقيميــن  للمواطنيــن  تطوعيــة 
دولــة اإلمــارات في عــام 2017، حيث 
ســتقوم دبي العطاء بتنظيم فرص عمل 
تطوعيــة محلياً وعالمياً، كونها جزءاً من 
مبادراتها الراسخة مثل مبادرة «التطوع 
فــي اإلمــارات»، و«المســيرة من أجل 
التعليم»، و«التطوع حول العالم»، فضًال 
عن مبادرات جديدة ســيعلن عنها خالل 
الســنة، اســتجابة إلعالن صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2017 

عاما للخير. 
وقال طارق القــرق المدير التنفيذي 
لدبي العطاء، إن المبادرة ســتركز على 
ثالثــة محاور أساســية تشــمل ترســيخ 
المســؤولية المجتمعية في مؤسســات 
القطاع الخــاص، وتعزيــز روح التطوع 
وتشــجيع برامــج التطــوع التخصصية، 
إضافــة إلى ترســيخ الوالء فــي األجيال 
الجديــدة لخدمة وطنهــم، عقب خلوة 
«عــام الخيــر»، التــي جمعــت الخبراء 
والمســؤولين  الفاعلــة  واألطــراف 
الداعمة  باألفكار والمناهج  للمســاهمة 
لجهــود اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
لتعزيــز العطاء والعمل اإلنســاني على 

المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

وأضــاف أن من بين المبــادرات األولى 
علــى أجنــدة أعمالها لعــام 2017 هي 
مبــادرة «التطوع في اإلمــارات»، التي 
تعتــزم إقامتها يوم الســبت المقبل في 
مدرســة المنامــة الخيريــة الخاصة في 
عجمــان، تليها مبــادرة «المســيرة من 
أجل التعليم» الســنوية، التي ستقام يوم 
الجمعــة 17 فبرايــر 2017 فــي حديقة 
خور دبي، ومسيرة دبي العطاء من أجل 
التعليم هي مســيرة رمزية لمســافة 3 

كيلو مترات، تهدف إلى تســليط الضوء 
علــى واحد من التحديــات، التي تواجه 
األطفال في الحصول على التعليم السليم 
فــي البلدان النامية، حيــث يقطعون ما 
معدله 3 كيلو مترات يومياً للوصول إلى 

المدرسة.
كما تخطط دبي العطاء لتنظيم ثالث 
نســخ أخرى مــن مبــادرة «التطوع في 
اإلمارات» في شــهر مــارس، ونوفمبر، 
وديســمبر 2017، كل نســخة من هذه 

المبادرة ستضم 125-100 متطوعاً. 

■ دبي العطاء تقود حمالت التطوع محلياً وخارجياً  |   من المصدر

أعلنــت مبــادرة زايد العطاء عن تأســيس 
أول أكاديميــة متحركة في مجــال العمل 
والمســؤولية  التخصصــي  التطوعــي 
االجتماعية بالتعاون مع أكاديمية اإلمارات 
للتدريب،  الوطنيــة  للتطــوع والمؤسســة 
وذلك بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي 
وتأهيل كوادر وطنيــة تطوعية وتخصصية 
علــى مســتوى عــاٍل مــن المهــارات في 
والعمل  والتطوعية  المجتمعيــة  المجاالت 

اإلنساني من خالل برامج تدريبية تخصصية 
وضمــن منهــج معتمــد وبإشــراف خبراء 
الجامعات  أبــرز  محلييــن وعالميين مــن 
والمراكز العالمية وبشــراكة مع مؤسسات 
الدولة الحكوميــة والخاصة وغير الربحية. 
ويأتي تدشــين أكاديمية اإلمارات للتطوع 
المتحركة اســتجابة لدعوة صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولة، حفظــه الله،  بأن يكون عام 2017 
عام الخير واستكماالً لمبادرات زايد العطاء 

في العمل التطوعي. 

■ مندوبون عن مبادرة زايد العطاء خالل إطالق األكاديمية المتحركة للتدريب التخصصي التطوعي  |  من المصدر

أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلــى للقــوات المســلحة، أن ما يجمع 
أبنــاء دول مجلس التعــاون الخليجي من 
وشائج القربى والمحبة والعالقات األخوية 
المتينــة كفيل بأن يمد شــعوبها بأســباب 
التحديات  أمــام  للوقوف  القوة والمنعــة 

المختلفة.
وأشــار ســموه خــالل لقائــه أمس في 
أبوظبي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشــقيقة إلى أن دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة بقيادة صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظــه الله، تدعم كافة الســبل 
التــي من شــأنها تعزيز التعــاون األخوي 
واالســتراتيجي بيــن دول مجلس التعاون 

الخليجي.

وبحث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلى للقوات المســلحة، وأخوه 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطــر الشــقيقة تعزيز العالقــات األخوية 

ومجمل القضايا اإلقليمية والدولية.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان في بداية اللقاء بالشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني معرباً عن ســعادته بهذه 
الزيــارة التي تأتي في إطار تعزيز وتوثيق 
اإلمارات  بيــن دولــة  العالقــات األخوية 

العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة.
وتنــاول اللقاء اســتعراض العالقات 
الثنائيــة وبحث ســبل تنميتها ودفعها 
إلى آفاق أرحب وأوســع من التعاون 
المثمــر والبنــاء بمــا يعــود بالخيــر 
واالزدهار علــى دولة اإلمارات وقطر 
ويخدم مصالحهما المشتركة في إطار 
المسيرة الخيرة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وجــرى خالل اللقــاء التشــاور وتبادل 

الرأي حول أبرز القضايا وآخر المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان مأدبة غداء تكريماً للشــيخ تميم 

بن حمد آل ثاني والوفد المرافق.
وقد غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
بعد زيارة أخوية للبــالد وصلها في وقت 
ســابق من أمــس، حيث كان فــي وداعه 
واســتقباله في مطــار الرئاســة بأبوظبي 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان.
حضــر اللقــاء والمأدبة ســمو الشــيخ 

طحنون بن زايد آل نهيان مستشــار األمن 
الوطنــي، وعلــي محمد حماد الشامســي 
نائــب األميــن العام فــي المجلس األعلى 
لألمــن الوطني، وخلــدون خليفة المبارك 
رئيس جهــاز الشــؤون التنفيذية ومحمد 
مبــارك المزروعي وكيــل ديوان ولي عهد 
أبوظبــي، ومن الجانــب القطري حمد بن 
خليفــة العطية المستشــار الخاص لألمير 
والشــيخ محمد بــن عبدالرحمن آل ثاني 
وزير الخارجية والشيخ خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني رئيس الديوان األميري 
والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني وهادي بن 
ناصر منصــور الهاجري ســفير دولة قطر 

لدى الدولة.

■ طحنون بن زايد مودعاً تميم بن حمد  ■ محمد بن زايد وتميم بن حمد خالل اللقاء    وام
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شــارك صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، 
في حفل تدشين مشروع محطة كهرباء 
مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، الذي 
افتتحه الرئيس الســوداني عمر حســن 
البشــير، بحضور محمد سيف السويدي 

مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.
وأشــاد البشــير خالل حفل التدشين، 
بــدور قيــادة وحكومة دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة فــي الوقــوف إلى 
جانب السودان، وتقديم الدعم للشعب 
السوداني، مؤكداً أن دعم قيادة اإلمارات 
ليس بجديد، وإنما هــو ممتد منذ عهد 
المغفــور له بإذن الله، الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومن بعده 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولة، حفظــه الله، 
مشــيدا بدور صنــدوق أبوظبي للتنمية 
فــي تمويــل المشــروع الذي سيســهم 
في تحقيق نهضــة تنموية في المناطق 

الشرقية من السودان. 

وســاهم الصندوق بـ 330 مليون درهم 
«90 مليــون دوالر»، لتمويــل مشــروع 
ســدي أعالي عطبرة وســتيت في شرقي 

السودان، ويستفيد من المشروع حوالي 
93 قريــة، و11 مدينــة ســكنية مــزودة 
بالمرافــق الخدميــة، باإلضافــة لإلمداد 
الكهربائي ومياه الشرب وشبكات الطرق. 
وقال الســويدي: «إن دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة والســودان، يرتبطان 
بعالقــات تاريخيــة، تقــوم على أســس 
التعاون المشــترك فــي كافة المجاالت، 
مشــيراً إلى أن الصندوق ســاهم خالل 
الســنوات الماضيــة بتمويــل مشــاريع 

تنموية في عدة قطاعات».
مشــروع  أن  الســويدي،  وأضــاف 
محطــة الكهربــاء التــي تبلــغ طاقتهــا 
اإلنتاجيــة 320 ميغاواط، والمقامة على 
ســدي أعالي عطبرة وســتيت، تعد من 

المشــاريع االســتراتيجية الهامة، والتي 
التمويلية  الصندوق في نشــاطاته  يركز 
عليهــا، لما لها من تأثير كبير في العديد 
من القطاعــات االقتصادية، الفتاً إلى أن 
المحطة ستوفر الطاقة الكهربائية الالزمة 
للمجتمعــات المحليــة، مــا يســهم في 
تحقيــق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في مناطق واسعة من السودان.

وأشــار إلى أن المشــروع سيعمل على 
توســيع المســاحات الزراعية وتحسين 
اإلنتاج الزراعي، من خالل مياه السدين، 
والتي تبلغ ســعتهما التخزينية بنحو 2.7 

مليار متر مكعب.

■ عمر البشير ومحمد السويدي خالل التدشين  | من المصدر 

قــال الدكتور حنيف حســن القاســم 
رئيــس مجلــس إدارة مركــز جنيــف 
لحقــوق اإلنســان والحــوار العالمي، 
إن دولة اإلمارات اســتطاعت مواجهة 
خطاب الكراهية، الذي بدأ في االنتشار 
والتســلل بســمومه، التي تهدد السلم 
واالستقرار االجتماعي لدى العديد من 
الــدول العربية، واإلســالمية، بتطبيق 
القانون، فكانت أول دولة تصدر قانوناً 

لتجريم خطاب الكراهية 
وأوضح القاســم، خالل ندوة نظمها 
مجلســه الثقافي في دبي أن اإلمارات 
كانت أول دولة تصــدر قانوناً لتجريم 

واســتطاعت  والعنصريــة،  االزدراء 
بالوعي والحكمة السياسية، التي تتميز 
بهــا قيادة اإلمارات الرشــيدة ، إضافة 

إلى المســاواة في تطبيق القانون على 
العالم،  200 جنســية، يمثلون ســكان 
المســاهمة فــي الحفاظ على الســلم 

والتعايش والوئام.
التربوي  الباحــث  النــدوة  وحضــر 
والباحــث  الشــيخ،  عــارف  الدكتــور 
والمفكــر العربي دكتــور عبد الحميد 
األنصــاري، وأســتاذ السياســة الدولية 
نهيان  الشيخ  المستشار بمكتب معالي 
بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
المعرفة، دكتور نصر عارف، واإلعالمي 
الباحث الدكتور هاني نسيرة ونخبة من 
والشــخصيات  والمثقفين  األكاديميين 
العامــة والمهتميــن والمتخصصين في 

الشأنين العام والثقافي.

■ حنيف القاسم وعارف الشيخ وجانب من المشاركين في الندوة  |  من المصدر 

أكد الدكتور حنيف حسن القاسم، 
إن اإلنســان حر في رأيه وممارسة 
معتقداته طالما ال يتســبب باألذى 
فــي حرية وفكر اآلخرين، مشــيراً 
إلــى أن هــذه المقومات تشــكل 
جوهــر رؤية القيادة فــي تحقيق 

االستقرار االجتماعي.

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
ممثل صاحب الســمو رئيــس الدولة عصر 
أمس العــرس الجماعي الذي نظمته قبيلة 
المناصير في «مجلس الوثبة» في أبوظبي 

بمناسبة زفاف عدد من أبنائها.
وقدم سموه التهاني والتبريكات إلى شيوخ 
المناصيــر وإلى أهالي العرســان وأقاربهم 
ممن حضــروا الحفل، ســائًال اللــه العلي 
القدير أن يكلل حياتهم الزوجية بالسعادة 
والرفــاه وأن يرزقهم الذرية الصالحة التي 

تقــر بهــا أعينهم. كما حضر  الحفل ســمو 
الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 
حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو 
الشــيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي 
الشــيخ نهيان بــن مبــارك آل نهيان وزير 
الثقافــة وتنمية المعرفــة، ومعالي أحمد 
خليفــة الســويدي ممثل صاحب الســمو 
رئيــس الدولة، ومعالي الشــيخ محمد بن 
بطي آل حامد وعدٌد من الشــيوخ وأعيان 

القبائل. أبوظبي ـ وام  ■طحنون وسرور بن محمد ونهيان بن مبارك خالل الحفل ■ سلطان بن زايد مع العرسان  |  وام 
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كشــفت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع 
عــن جهاز رائد لفحص الــدم بالتعاون مع 
شركة «آبوت»، وذلك ضمن مشاركتها 
في معرض ومؤتمر الصحة العربي 
2017 الــذي يختتــم أعمالــه 
اليوم في مركز دبي العالمي 

للمؤتمرات والمعارض.
ويقوم جهاز «آي- ســتات 
آلينيتــي» األول من نوعه 
عالمياً بفحص وتحليل نطاق 

واســع من تحاليل الدم التــي تتراوح من 
فحــص المــواد الكيميائيــة في الــدم إلى 
أنزيمات القلب باســتخدام نقطتين من دم 
المريض وإصدار النتائج خالل فترة تتراوح 
مــن 2 إلى 10 دقائق مع ميزات بســهولة 
الحمــل ومزايــا التوصيل المتطــورة التي 
تســمح بإجــراء الفحص فــي أي مكان، ما 
يتيح لمتخصصــي الرعاية الصحية الوصول 
للمعلومات التي يحتاجونها إلعطاء قرارات 
طبية دقيقة وسريعة دون مغادرة المريض 

للسرير.
الســركال  الدكتور يوســف محمد  وأكــد 
المستشــفيات  لقطاع  المســاعد  الوكيــل 
أن وزارة الصحــة ووقايــة المجتمع تعتبر 
األولى على مســتوى العالم في اســتخدام 
هــذا الجهاز بمــا يتوافق مع اســتراتيجية 
الــوزارة وتطلعاتها الطموحة والرامية إلى 
توفيــر حزمة خدمات صحية ذكية تكاملية 
مســتقبلية بالتعاون مع أعرق الشــركات 
العالمية المتخصصة بالتقنيات الطبية سعياً 

الســتدامة خدمات الرعاية الصحية بهدف 
والمتعاملين،  المرضــى  تحقيــق ســعادة 
وذلك مواكبة لتوجيهات القيادة الرشــيدة 
فــي استشــراف مســتقبل قطــاع الصحة 
والرعايــة الصحيــة في العالــم وتوقعات 
الطلب المســتقبلي والتوصيات االستباقية 
وإيصال الخدمات الصحية لمواطني الدولة 
ألماكــن إقامتهم فــي إطار اســتراتيجيتها 
لتقديــم خدمات صحيــة متميزة لمجتمع 

دولة اإلمارات وفقاً للمعايير العالمية.

وأشــارت الدكتورة كلثوم محمد البلوشي 
مديرة إدارة المستشفيات في وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع إلــى مميزات الجهاز في 
تقديــم أنــواع جديدة مــن الفحوص في 
المســتقبل بما في ذلك اختبارات إصابات 
واألورام،  المعديــة  واألمــراض  الدمــاغ 
إضافة إلى توصيل السلكي إلدارة البيانات 
التشخيصية والتوصيل السحابي وإشعارات 
ضوئيــة وصوتية متقدمة تحذر األطباء من 
المعلومات الحرجة.     دبي - وام 

أكدت حرم صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الله، ســمو األميرة هيا بنت الحسين رئيسة 
مجلــس إدارة ســلطة مدينة دبــي الطبية، 
أن رؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، ترمي إلــى تعزيز مكانة 
دولــة اإلمارات، ليس فقــط كوجهة مفضلة 
لالســتثمار ومركز متطور للخدمات المالية 
والخدمــات التعليمية، بــل والصحية أيضاً، 
انطالقاً من حرص ســموه على تحقيق أعلى 
مراتــب التميز لشــعب اإلمــارات، وكذلك 
توفيــر بيئة داعمة لإلبــداع، تخدم المنطقة 
على وجه العموم، مشــيرة سموها أن هذه 
الرؤيــة كانــت ســبباً في تحويــل دبي إلى 
نقطة إشعاع حضاري، ومركز متطور للرعاية 
الصحيــة، يســتلهم تميزه من رؤية ســموه 
وتطلعاته لمستقبل دولتنا، وسعيه المستمر 
إلســعاد شــعب اإلمارات، وجعله دائماً في 

مقدم مصاف الدول األكثر تطوراً عالمياً.
جــاء ذلك خالل كلمــة ألقتها أمام مؤتمر 
الصحة العربــي 2017، الذي اختتمت أمس 
فــي دبــي أعماله، حيــث ناقــش المؤتمر، 
التحديــات القائمــة فــي مجــال الخدمات 
تبّنــي  يفتحهــا  التــي  والفــرص  الصحيــة، 
التكنولوجيــا المتطــورة في مجــال الرعاية 
الصحية، بمــا في ذلك التقنيــات الروبوتية 
والطائــرات بدون طيــار والطباعــة ثالثية 

األبعاد.
وأعربت سموها عن اعتزازها بمشاركتها 

العمــل مع فريق ال يدخــر جهداً في تطوير 
أفضل مجاالت الرعاية الصحية لسكان دولة 
اإلمــارات، ولــزوار الدولة على حد ســواء، 
مشــيرة إلــى أهمية الجانب اإلنســاني في 
هذه المنظومة الشــاملة، حيث تتكامل فيها 
أدوار الكادر البشــري المؤهل، مع التقنيات 
الحديثــة التي تقدم فرصاً أكبر، وتفتح آفاقاً 

أرحب لتوفير سبل العالج الناجع.

وأشارت سموها إلى أن تبني الحلول التقنية 
المتطورة في مجال العالج، قد يعتريها بعض 
التحديــات، موضحة ســموها أهمية تزويد 

كل من الطبيــب المعالج والمريض وجميع 
القائمين علــى النظام العالجــي، باألدوات 
الصحيحــة والمعرفة الالزمــة التي تعينهم 
على تقبــل تلك الحلول، وتفهــم أثرها في 

العالج للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
 وقالت ســموها خالل المؤتمر، وبحضور 
معالــي عبد الرحمن محمــد العويس وزير 
الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي البروفسور 
إسحاق أدويل وزير الصحة النيجري: «هناك 
التدريب  لتعزيــز مســتوى  حاجة ظاهــرة 
الطبــي واالرتقاء بمخرجاتــه لتخريج جيل 
جديد مــن األطباء القادريــن على التعاطي 
بكفاءة مع التكنولوجيا المتطورة والتقنيات 

الطبية الجديــدة، وكذلك يمتلكون المعرفة 
العناصر الجديدة  الالزمة لتوظيف  والدراية 
التــي قدمتهــا الثورة الهائلة التي يشــهدها 
العالــم فــي مجــال االتصال، مثــل منصات 
التواصــل االجتماعــي، فضًال عــن مختلف 
أشــكال المنصــات الرقمية األخــرى، والتي 
باتــت تفتح المجال واســعاً أمام فرص أكبر 
للعالج الفعال والســريع»، منوهة ســموها 
بضــرورة تحقيق هذا التــوازن بين التقنية 

المتطورة وأساليب العالج السائدة. 

إلــى ذلــك، قامت ســمو األميــرة هيا بنت 

الحســين، بزيــارة تفقدية لمعــرض الصحة 
العربــي 2017، الذي اختتم أعماله أمس في 
دبي، بعد أربعة أيام من النشــاط المكثف، 
حيث شاهدت سموها جانباً من المعروضات 
التي قدمتها أكثر من 4400 شركة متخصصة 
الرعايــة الصحيــة والخدمات  فــي مجــال 
الطبية، حيث اطلعت ســموها على أجنحة 
شــركة أبوظبي للخدمــات الصحية (صحة)، 
وهيئــة الصحة في أبوظبــي، وزارة الصحة 
ووقايــة المجتمــع، والمستشــفى الجامعي 
فــي الشــارقة، إضافة إلى أجنحــة عدد من 
المستشــفيات والمراكز الطبية المتخصصة، 
والشــركات العالميــة الكبــرى العاملة في 

مجال المنتجات الصحية والعالجية. 

مــن ناحيــة أخــرى، قــال الدكتــور بيرند 
أونيسرج رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا في شركة سيمينز 
هيلثينيرز العالمية: «كشركاء لمؤتمر الصحة 
العربــي، فإننا نعرب عــن التزامنا بمواصلة 
دعــم جهود دولة اإلمارات في مجال تطوير 
خدمــات الرعاية الصحية، وتبنــي التقنيات 
الحديثــة والحلــول المقارنــة فــي مجــال 
التطبيقات الخاصة بالرعاية الصحية. فالتطور 
الكبيــر الحاصــل فــي مجــال التكنولوجيا 
العالجية والشــراكات االســتراتيجية، تدعم 
قــدرة موفري خدمات الرعاية الصحية على 
الوصول إلى نتائج أفضل في عالج األمراض. 
والفرص التي تفتحها التكنولوجيا المتطورة 
واإلبــداع فــي هــذا المجال ال حــدود لها، 

وتبشر بنتائج طيبة على المدى القريب.

■ هيا بنت الحسين وعبدالرحمن العويس وقيادات في القطاع الصحي خالل المؤتمر   |   سيف محمد

■هيا بنت الحسين خالل جولتها في المعرض 

■ .. وسموها تلقي كلمة في الحفل الختامي للمؤتمر 

حقق معرض الصحة العربي، الثاني عالمياً، 
للمنظميــن والمشــاركين،  باهــراً  نجاحــاً 
بتســجيله أرقاماً قياســية قاربت 150 ألف 
زائر في المعــرض والمؤتمرات المصاحبة، 

وينافس على المركز األول العام المقبل.
وتنافســت الجهات الصحيــة في الدولة 
على إبــرام اتفاقيــات نوعية مع شــركات 
الحديثــة، كما أعلنت  التقنيــات واألجهزة 
عن سلســلة من الخدمــات المتطورة التي 
تؤكــد مدى تقــدم قطاع الرعايــة الصحية 

فــي الدولة.  واختتمت هيئة الصحة بدبي، 
المعرض،  بفعاليــات  الناجحــة  مشــاركتها 
حيــث اســتعرضت خــالل مشــاركتها في 
المعــرض، حزمة من الخدمات والتطبيقات 
الذكية التي شــهدت تطوراً الفتاً في الفترة 
الماضية، إلــى جانب الخدمات والمبادرات 
المستحدثة، ال سيما المتصلة بالخطوة التي 
نفذتهــا الهيئــة على صعيد تقنيــة الطباعة 

ثالثية األبعاد.

وقال معالي حميــد محمد القطامي رئيس 
مجلــس اإلدارة المدير العــام لهيئة الصحة 
بدبي، إن دبي بمكانتها العالمية المتقدمة، 
أصبحت هي نقطة الجذب األكثر أهمية في 
العالم للمؤتمرات والمنتديات، وهي ملتقى 
الخبــرات والخبــراء والمؤسســات الدولية 
الكبــرى، التي تجد في دبــي منصة واعدة 
لالقتصــاد والتجارة واألعمال والمســتقبل، 
كما أراد لها صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الله، حيث وجه ســموه بأن تكون دبي هي 
االنطالقة لكل المشروعات المستقبلية، بما 

فيها مشروعات الصحة.
وأضــاف معاليــه أن معــرض ومؤتمــر 
الصحة العربي، فرصة مهمة لتبادل الخبرات 
بين المؤسســات الصحية الدولية، الرسمية 

منهــا وغير الرســمية، إلى جانــب االطالع 
علــى آخر ما جــادت به التقنيــات الطبية، 
واستعراض ما تم إنجازه من خدمات صحية 
وتطبيقــات ذكية، مؤكــداً أن هيئة الصحة 
بدبي، وهي تمثل أســرع المــدن نمواً في 
العالم، تحرص دائماً على تبني حلول طبية 
غير نمطيــة، تصل بها إلــى أفضل األنماط 
الصحية، وإلــى المجتمع الذي ينعم أفراده 

بالصحة والسعادة.

مــن جانبها، أكــدت وزارة الصحــة ووقاية 
المجتمع، أن مشــاركتها في معرض ومؤتمر 
الصحة العربي 2017، كانت زاخرة بمحفظة 

مبتكــرة من الخدمات الصحيــة التي تطلق 
ألول مــرة فــي العالم والشــرق األوســط، 
وتوقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركات 
الصحي  المجــال  المتخصصة في  العالميــة 
والجامعــات المحليــة والعالميــة العريقة، 

وسط إشادة من المشاركين والزوار.
وأكد الدكتور محمد ســليم العلماء وكيل 
الوزارة، أن اســتراتيجية الوزارة تنطلق من 
رؤيــة الحكومة الرشــيدة في االستشــراف 
المبكر لمســتقبل الرعاية الصحية، وتقديم 
خدمات صحية مبتكرة، وإنشــاء شــراكات 
دوليــة مــع المؤسســات الطبيــة العريقة، 
وتبــادل المعرفــة فــي مجال االبتــكارات 
الصحية، من خالل محور المستقبل، لتعزيز 

مكانة دولــة اإلمارات كوجهة عالمية رائدة 
لمستقبل الصحة المستدامة.

إلى ذلك، وقعت شــعبة اإلمارات لألشــعة، 
والشعبة األوروبية لألشــعة، مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال طب األشــعة والتدريب، 
ما يمهــد الطريق لتعزيز التعاون األكاديمي 
الثنائي المستمر، وتبادل المعرفة والخبرات 

في طب األشعة بين الشعبتين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من البروفيسور 
كاترين ريكالند رئيس مجلس إدارة الشعبة 
األوروبية لألشعة، والدكتور عبد الله الرميثي 
رئيس شــعبة اإلمارات لألشعة، وذلك خالل 

اليوم الثاني للمعرض. وعقب توقيع مذكرة 
التفاهم، قالت البروفيســور كاترين ريكالند 
رئيــس مجلــس إدارة الشــعبة األوروبيــة 
لألشــعة: «المهمة األولى للشعبة األوروبية 
لألشعة، هي توفير خدمات الرعاية الصحية 
وتقديــم  للجميــع،  والمتطــورة  الحديثــة 
أفضل حلول الرعايــة الصحية الممكنة، مع 
االستثمار في البحث العلمي والتعليم».  من 
جانبه، قال الدكتور عبد الله الرميثي رئيس 
شــعبة اإلمارات لألشــعة، رئيــس الملتقى 
الســنوي لطب األشعة في اإلمارات: «تعمل 
هذه المذكرة على تشــجيع التعاون الوثيق، 

وتبادل المنفعة بين الشعبتين».

إلــى ذلك، أكــد كريس ماهر مديــر برنامج 
اســتئصال شــلل األطفال بمنظمــة الصحة 
العالمية إلقليم شرق المتوسط، أمس، خالل 
كلمته في معــرض ومؤتمر الصحة العربي، 
أن العالم بات أقرب ما يكون من اســتئصال 

شلل األطفال من أي وقت مضى.
وأشاد ماهر في كلمته، بالدعم المستمر 
مــن جانــب دولــة اإلمــارات والمملكــة 
العربية الســعودية، لـ «المبـادرة العالميـة 
الستئصـال شـــلل األطفـال»، مؤكداً أن هذا 
الدعــم لعب دوراً مهماً فــي جهود محاربة 
شــلل األطفال، وتقليص عدد حاالت اإلصابة 

بنسبة 99 % منذ عام 1988. 

■ حميد القطامي

أظهــرت دولة اإلمــارات، التزاماً ودعماً قويــاً ومتواصالً، ضمن جهود القضاء على شــلل 120 
األطفــال، وفــي عام 2011، أعلن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، و«مؤسســة بيل ومليندا غيتس»، عن 
تشــكيل شــراكة استراتيجية، أثمرت عن تبرع مشــترك بقيمة 100 مليون دوالر، لتمويل 
شــراء وتســليم اللقاحات الضرورية لألطفال في أفغانستان وباكستان. وفي وقت الحق، 
اســتضافت دولة اإلمارات، القمة العالمية للقاحات في أبوظبي، وتحديداً في عام 2013، 
حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، عن تعهده بتقديم 120 مليون دوالر خالل الفترة 2013 - 2018 

.
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الشــاعر والزميل  كرمت صحيفة «البيان» 
ســيف الســعدي، المشــرف على صفحة 
الشــعر الشعبي في الصحيفة، وذلك ضمن 
حفل تكريم المتميزيــن الذي أقيم أخيراً، 
وحضره أحمد الحمــادي المدير التنفيذي 
لقطاع النشــر في مؤسســة دبــي لإلعالم، 
ومنى بوســمرة رئيس التحرير المســؤول 
فــي الصحيفــة، وريــاض مقــدادي رئيس 

التحرير التنفيذي ومديرو التحرير.
وجاء تكريم السعدي لما يقدمه من جهود 

متميــزة على صعيد رفد ســاحة الشــعر 
الشــعبي في الدولة عبر إبداعاته في هذا 
المجال، وكذا بشكل خاص إشرافه ومتابعته 
الصحيفة،  الشــعبي فــي  الشــعر  لصفحة 
والتــي تضــم قصائد متنوعــة لكوكبة من 
البارزين ومن المواهب  شــعراء اإلمارات 
الشــابة، حيث تبرز الصفحة نتاجاتهم من 
قصائد الشعر الشعبي.   دبي ــ البيان

للتحريــات  العامــة  اإلدارة  اســتقبلت   
والمباحث الجنائية طالباً من كلية الشرطة 
إنهالت»  األلمانيــة في واليــة «ساكســن 
لخــوض فتــرة تدريبيــة فــي المجــاالت 
الجنائية وفق برنامــج ُمعد من قبل إدارة 
التدريــب والتطويــر الجنائية فــي اإلدارة 
العامــة للتحريــات والمباحــث الجنائيــة 
بإشــراف العميد محمد راشــد عبــد الله 
بــن صريع المهيــري نائب مديــر اإلدارة 
العامة لشــؤون اإلدارة والرقابة. واستقبل 

العميــد المهيري الطالب وقدم له شــرحاً 
عن برنامج البرنامج التدريبي الذي يتضمن 
زيارة لبعض إدارات التحريات في شــرطة 
دبي واالطالع على خططها االســتراتيجية 
وبرامجهــا التطويريــة المالئمــة للمعايير 
العالمية في الخدمات األمنية ومنها الذكية 
دبي - البيان الهادفة إلى إسعاد المجتمع.  

عقــدت مؤسســة دبي لإلعــالم متمثلة 
في قطاع النشــر، نــدوة تعريفية لطلبة 
اإلعالم التطبيقي في تقنية دبي للطالب، 
أمس بمدينة دبي األكاديمية، الستقطاب 
وتأهيل الكــوادر المواطنــة للعمل في 
المجال الصحفــي، انطالقاً من توجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 
التي تحث على أن توطين اإلعالم مسألة 
حيوية تتطلب حواراً جاداً وجهداً جماعياً 

لتحويلها إلى إنجاز حقيقي.
أبــو  ســميرة  مــن  كل  واســتعرض 
بكــر رئيس قســم التوطين فــي قطاع 
النشــر، وسالم السعدي مشــرف التميز 
المؤسســي، خالل النــدوة، محاور عدة 
منهــا، طبيعــة وســير العمــل اإلعالمي 
في الصحف الـــ3 التابعة للقطاع، وهي 
«البيــان» واإلمارات اليــوم و«إيميرتس 
24/  7» اإللكترونية، وأقســامها وإداراتها 
المختلفــة، كما أوضحا مفهوم أخالقيات 
الصحافة واإلعالم، وأكدا أهمية الصحافة 
الورقية على الرغم مما تشــهده الساحة 
اإلعالميــة في الوقت الحاضر من انتصار 
الرقمــي والصحافة اإللكترونية،  لإلعالم 
باعتبارهــا صاحبــة انجــازات سياســية 

شهدتها المنطقة العربية.

وثمنا ما تشــهده الصحافــة الورقية في 
الدولــة من تقدم ملحوظ يســاندها في 
ذلــك المنظومــة القانونيــة التي تحكم 

بالدولة،  الصحفــي واإلعالمــي  العمــل 
وتطبيــق معايير إعالن االتحــاد الدولي 
مهنــة  بممارســة  الخــاص  للصحفييــن 
الصحافة وســعي الدولة لتأهيل وإعداد 

المواطنة  فكــرة  وترســيخ  الصحفييــن 
واالنتمــاء. واســتعرضت النــدوة عدداً 
مــن الشــواغر فــي الصحــف التابعــة 
للمؤسســة، بمختلف أقسامها، الفتة إلى 
أن العمــل الصحفي مغلــف بالكثير من 
اإلثارة والتشــويق ويخلو من الروتينية، 
كما أوضحــت الفروقات بين العمل في 

القطاعين الحكومي والخاص.
 وأشارت أبوبكر إلى أن المؤسسة أطلقت 
برنامجاً تدريبياً تحت شعار «انطالقتي» 
مدته 4 أشهر، لتدريب الكوادر اإلماراتية 
علــى الصناعة اإلعالميــة، حيث يحصل 
الطالــب المتدرب على مكافأة شــهرية، 
ويتم تعيينه في المؤسســة فــور انتهاء 
البرنامج في حال توفرت شواغر وظيفية 

تتالءم مع مهاراته.

 سميرة أبوبكر خالل الندوة  |  البيان

 أحمد الحمادي ومنى بوسمرة خالل تكريم سيف السعدي  |  تصوير: عبد الله المطروشي

قالت ســميرة أبوبكر إن قطاع النشــر يســعى باســتمرار لبناء جســور التواصل مع 
الجامعــات ويحــرص على إعــداد جيل من الكــوادر اإلعالمية المواطنة، واكتشــاف 
مواهبهــم فــي مراحل عمرية مبكرة، والعمل على رعايتها وتنميتها، تجســيداً لرؤية 
المؤسســة المواكبة لألهداف االســتراتيجية لحكومة دبي، في ترســيخ دورها منبراً 
إعالميــاً فــي المنطقة، من خــالل خلق ابتــكارات وإبداعات جديدة فــي المضمون 
اإلعالمي، وتطوير ودعم المواهب اإلعالمية المواطنة الشابة لرفد الساحة اإلعالمية، 

وذلك في إطار جهودها الدائمة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة المواطنة.

أكــدت ناعمة عبــد الله الشــرهان، عضو 
المجلس الوطني االتحــادي، أهمية تعزيز 
مخرجاتنــا التعليمية بالقيــم الوطنية، من 
أجل أن «نحصن أجيالنا وحماية وطننا من 
أطماع الحاقدين، ومواجهة التحديات التي 
تحيط بنا، بحيث تكون الحقوق والواجبات 
الوطنية، هي شــعارنا بقدر مــا نملك من 
وعي وطني وقدرة على المواجهة المبنية 
علــى قوة انتمائنا لوطننــا ووفائنا لقيادتنا 
الحكيمــة والرشــيدة التي ال يوجــد بيننا 
وبينها حواجز، فــي الوقت الذي يجب أن 
نــدرك جميعــاً أن المعلم صاحب رســالة 
قبل أن يكون صاحــب مهنة، وعمل الخير 
والسعادة وجهان لعملة واحدة، فالسعادة 
لها أســس ومقومات، يجب أن نعمل عليها 
ونبثها في النفــوس، ونحصنها بعمل الخير 
الذي هو أحد جوانب السعادة، وهو قيمة 
وإرث حضاري نعتز به، وقيادتنا الرشــيدة 

كانت وســتبقى دائماً وأبداً سباقة لتقديم 
عمل الخير من أجل إسعاد البشر».

جــاء ذلــك خالل لقــاء مفتــوح نظمته 
مدرســة أم اإلمــارات، فــي إطــار تفعيل 
مبــادرات عــام الخيــر وإســعاد المجتمع 
التربوي والمدرســي تحت شعار «الوطن.. 
حقوق وواجبات»، بحضور مريم الشامسي 
مديــرة المدرســة وعــدد مــن الفعاليات 
التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء  التربويــة 

والطالبات.

وأكدت الشرهان لـ«البيان»، أن «المواطنة 
ليست مجرد شــعار نختبئ خلفه، بل هي 
ممارســة يومية وهوية نعتز بها، وواجبات 
يجــب أن نؤديهــا، مــن أجــل أن نحافظ 
علــى هويــة الوطــن ومصالحنــا الوطنية 
قبل مصالحنا الشــخصية، وهــذا ما يجب 
أن نعــززه في نفــوس أبنائنــا الطلبة عبر 
الممارسات الوطنية والمشاركات الفعلية».

 ناعمة الشرهان خالل اللقاء التربوي المفتوح  |  تصوير: عمران خالد 



المناخي وشــركة  التغير  وقعــت وزارة 
والخدمات  الصناعيــة  للتجهيــزات  دلما 
البحريــة مذكرة تفاهم مشــتركة، أمس، 
إلنشــاء موائل صناعية الســتدامة البيئة 
البحريــة وتنمية الثــروات المائية الحية 

بدولة اإلمارات. 
ووقع المذكرة معالــي الدكتور ثاني بن 
أحمــد الزيــودي، وزير التغيــر المناخي 
المديــر  خاجــة،  آل  وأيــوب  والبيئــة، 
العام لشــركة دلما للتجهيزات الصناعية 

والخدمات البحرية.
وأكد الزيودي أن هذا المشروع المشترك 
يأتــي لتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعين 
المســؤولية  وتعزيز  والخاص،  الحكومي 
المجتمعية لدى مؤسسات القطاع الخاص 
التي تمثل أحد المســارات الرئيســة في 
مبــادرة عام الخير التــي أطلقها صاحب 
السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف معاليه أن تنفيذ هذا المشــروع 

يمثــل خطــوة إضافية فــي تعزيز فرص 
نجاح برنامــج «الكهوف الصناعية» الذي 
أطلقتــه الوزارة في العام الماضي إلنزال 
900 كهــف صناعــي ببعــض المناطــق 
البحرية، فــي إطار الجهــود التي تبذلها 

الوزارة لتعزيز حرفة الصيد.  
وتهــدف مذكــرة التفاهــم إلــى إيجاد 
مــالذات آمنة لتكاثر األســماك واألحياء 
البحرية، حيث ستقوم شركة دلما، وعلى 
نفقتهــا ، بتصنيــع 1000 كهف من مواد 

صديقة للبيئة وفــق المواصفات المتفق 
عليهــا، وإنزالها في األماكن التي تحددها 
الــوزارة بالتعاون مع الســلطات البيئية 
والجهــات المعنية في اإلمــارات، حيث 
ســيتم إنزال الدفعة األولى من الكهوف 

في أبريل المقبل. دبي- البيان

أعلــن مركز دبي المتميز لضبط الكربون 
الخــاص  «كربــون دبــي» أن مقترحــه 
بنفايــات المناطــق قــد وصــل لمرحلة 
المقابالت النهائية في برنامج «مسّرعات 
دبي المســتقبل» بدورتــه الربيعية لعام 
2017. ويهــدف مقتــرح مركــز دبــي 
المتميــز لضبط الكربون «كربون دبي» 
إلى التخلي عن الممارســات التقليدية 
عبر تحويــل ُمجّمعات النفايات الحالية 
فــي المبانــي والمجتمعات الســكانية 
عمومــاً إلى مرافق الســترجاع المواد، 
وســتعمل هــذه المرافــق وفــق آلّية 
فرز محــددة، حيث يتــم توفير جميع 
األدوات وإجــراء العمليــات باالعتماد 
على أســاليب مبتكــرة بغية تبســيط 

حدوث التغيير السلوكي المنشود.

دبــي  «مســّرعات  برنامــج  ويعتبــر 
المســتقبل» فريــداً من نوعــه من خالل 
توفيــر بيئة ديناميكية تضمن للشــركات 
والهيئات استكشاف فرص جديدة لتقديم 
التقنيــات والخدمات التحويلية المتقّدمة 
بما يتيح للشركات الحقاً توقيع مذكرات 
تفاهم أو اتفاقات تجارية لتسليم مشاريع 
تجريبّيــة تمّولهــا حكومة دبــي. ويتوقع 
مركز دبــي المتميز لضبــط الكربون أن 
تقــوم العائــالت في دبي بدفــع األموال 
بطريقــة غير مباشــرة لتغطيــة تكاليف 
إدارة النفايات وذلك إّما عن طريق رسوم 
الخدمــات التي تحددها جمعيات المّالك 

أو عن طريق الرسوم البلدية.

وتقــّدر الجهــة الحكوميــة تكلفة جمع 

النفايات بمعدل متوسط لألسرة الواحدة 
يبلغ تقريباً 7500 درهم سنوياً وعمليات 
جمع النفايات أسبوعياً بتكلفة 24 درهماً 
لكل عملية.. وفي ظل النظام الجديد فإن 
األسر ستجني 2000 درهم بدالً من ذلك 
مما ســيحقق تغييراً إيجابيــاً بمقدار 10 

آالف درهم إماراتي تقريباً لكل أسرة.
الرئيــس  أيانيلــي  إيفانــو  وأوضــح 
التنفيــذي لمركــز دبي المتميــز لضبط 
الكربون أن رؤية المركز البسيطة تتمركز 
حول تحويل النفايــات الغذائية والمواد 
العضويــة إلــى مصدر للوقــود وتحقيق 
الالمركزيــة فــي إدارة النفايات الخاصة 
بالمجّمعات الســكنية المحلية مما يتيح 
لهــم إدارة القيمــة االقتصاديــة لعملية 
اســترجاع الموارد وبالتالي تعزيز قدرة 
المجتمعــات على التنافس والمقارنة مع 
تفادي التكاليف والموارد غير الضرورية.

نظمــت مؤسســة المواصــالت العامة 
بهيئــة الطــرق والمواصــالت مؤخــراً 
رحلة عمرة لـ 30 من سائقي الحافالت 

العامة، العاملين لديها في إمارة دبي.
وهدفــت الرحلة إلى إتاحة الفرصة 
أمام الســائقين ألداء المناسك، وإدخال 
السعادة إلى قلوبهم، في إطار المبادرة 
التــي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه الله، بجعل 2017 عاماً للخير. 

َمــت رحلة العمــرة بالتعاون مع  وُنظِّ
شــركة «تنظيفكــو اإلمــارات»، وهي 
إحدى الشــركات التي تقــدم خدماتها 

لمؤسسة المواصالت العامة. 
إدارة  مديــر  ســعد  باســل  وقــال 

الحافالت بمؤسســة المواصالت العامة 
الطــرق والمواصــالت في  في هيئــة 
دبي: «تعتبر هذه المبــادرة جزءاً من 
المســؤولية المجتمعية تجاه شــريحة 
معينة من موظفي الهيئة وهم ســائقو 
الحافــالت العامــة، األمر الــذي يرفع 
معدل رضاهم الوظيفي ويدخل البهجة 
والمســّرة على قلوبهم، والتي تجســد 
توجهــات الدولة بجعــل العام الجاري 

2017 عاماً للخير. 
المؤسســة  دعــم  وأضاف:»يأتــي 
انطالقــاً مــن حــرص هيئــة الطــرق 
والمواصالت على دعم هذه الشــريحة 
المهمــة من موظفيهــا وإتاحة الفرصة 
لهم لتأدية هذه الشــعيرة اإلســالمية، 
وإن الرحلــة رافقها فريــق عمل يمثل 
للوقوف  المؤسســة  عدداً من موظفي 
علــى راحــة المعتمريــن من ســائقي 

الحافالت، وتوفير متطلباتهم.

■ ثاني الزيودي وأيوب آل خاجة خالل توقيع االتفاقية  |  من المصدر 

قال المهندس حســين ناصر لوتاه مدير 
عام بلدية دبي، إن شــعار اليوم العالمي 
لألراضي الرطبة لعام 2017 «مســاهمة 
األراضــي الرطبــة في تخفيــف مخاطر 
الكــوارث الطبيعيــة»، جاء فــي الوقت 
المناســب جــداً، حيث إن تغيــر المناخ 
ليس فقط مناقشــة علمية، وإنما حقيقة 
يجب علينا كلنا االســتعداد لها، واإلدارة 
الحكيمة والمناســبة لبيئاتنا الطبيعية قد 

تحد من تأثير أي كارثة محتملة.
ولفــت لوتاه في كلمة له، في احتفال 
إدارة البيئــة ببلدية دبي باليوم العالمي 
لألراضــي الرطبــة لعــام 2017، إلى أن 
«الشــعار يهــدف إلــى تســليط الضوء 
علــى الــدور الحيوي لألراضــي الرطبة، 
فــي التقليل مــن األضــرار الناجمة عن 
الكــوارث، والتأكيد على أهمية األراضي 
الرطبــة للتعامل مع األحــداث المناخية 
القاســية، باإلضافة إلى تشجيع الجمهور 
للمساهمة في الحفاظ عليها، واستخدام 

مواردها بحكمة».

وقــال لوتــاه: «دأبت بلديــة دبي، على 
المشاركة بهذه المناسبة مع مدن العالم، 
والتــي توافق الثاني مــن فبراير من كل 
عــام، حيث تم فــي هذا التاريــخ تبني 
معاهــدة األراضــي الرطبة فــي مدينة 

رامسار عام 1971».
وتابــع لوتاه: «منذ عــام 1997، تنتهز 
المنظمات الحكوميــة واألهلية وجموع 

المواطنيــن فــي أرجــاء العالــم، هذه 
الفرصــة لزيادة التوعية بأهمية األراضي 
الرطبة وفوائدها بشــكل عــام، واتفاقية 
رامســار بوجه خاص، وذلــك من خالل 
الفعاليــات المحلية والوطنية واإلقليمية 

والعالمية».

وأشــار إلى «تضاعف تواتر الكوارث في 
جميــع أنحاء العالم في 35 ســنة فقط، 
مدفوعــاً بالمخاطر المناخيــة والطقس، 
مثــل الفيضانــات، األعاصير االســتوائية 
والجفاف. وتقــدر األمم المتحدة للمياه 
أن 90 % مــن جميع المخاطر الطبيعية، 
هي ذات الصلــة بالمياه. وتعد األراضي 
الرطبة حاجزاً طبيعياً ضد الكوارث، كما 
تعمل كحاجــز وقائي طبيعي على طول 
الخط الســاحلي، وفي األراضي الداخلية 

تعمل األراضي الرطبة كإسفنجة طبيعية، 
تمتــص وتخــزن مياه األمطــار الفائضة، 
وتحد بذلك من الفيضان، وخالل مواسم 
الجفاف، تطلق الميــاه المخزنة، وتعيق 
بذلك حــدوث الجفاف، وتقلل من نقص 
الميــاه. وعندما تدار بصــورة صحيحة، 
فإن األراضي الرطبة، بإمكانها أن تكسب 
المجتمعــات مناعــة كافية لالســتعداد 
والتكيــف من أضــرار الكوارث بشــكل 

أقوى من ذي قبل».

بــدوره، ذكــر المهنــدس خالد شــريف 
العوضــي مســاعد المدير العــام لقطاع 
رقابة البيئة والصحة والسالمة، أن بلدية 
بالمناســبة، عــن طريق  دبــي احتفلت 
تنظيم العديد من األنشــطة والفعاليات 
الوعــي،  مســتوى  لرفــع  المختلفــة 
وتســتهدف خاللها كافــة فئات الجمهور 

وقطاعاته.
توعوياً  برنامجاً  الفعاليــات  وتضمنت 
لموظفــي بلديــة دبــي، بهــدف رفــع 
وعيهــم بالقضايا البيئية الهامة، ال ســيما 
األراضــي الرطبة، حيث شــمل البرنامج 
محاضرة توعوية للموظفين عن المناسبة 
للتعريف بهــا وبأهميتها، وللتركيز على 
شعار المناسبة ودور األراضي الرطبة في 
التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية، 
كما تم نشر معلومات توعوية إلكترونية 
للموظفين باللغتين العربية واإلنجليزية، 
المعرفيــة  حصيلتهــم  زيــادة  بهــدف 
المناسبة، ودروهم في  ومعلوماتهم عن 

حماية األراضي الرطبة.

■ حسين لوتاه 

تنطلــق في دبــي األحد المقبــل فعاليات 
الدورة الثامنة لمبادرة «يوم بال مركبات».

ودعــت بلدية دبي الجميع للمشــاركة 
بالمبــادرة البيئية، والتي تأتــي هذا العام 
مرتبطة بعام الخير، حيث ســيتم تخصيص 
جــزء من ريعها للمســاهمة فــي األعمال 

الخيرية.
وقــال المهنــدس حســين ناصــر لوتاه 
مديــر عام بلدية دبي، إن المبادرة تشــهد 
مشــاركة العديــد من الجهــات الحكومية 
وشــبه الحكومية والخاصــة باإلضافة إلى 
مشــاركة عدد مــن كبار الشــخصيات من 
بينهم رؤساء الدوائر الحكومية في اإلمارة 
ممــا يمثل دعما حكوميا شــامال للمبادرة، 
ومشــاركة مختلــف القطاعــات كقطــاع 
التعليم والقطاع التطويري وقطاع التجزئة 
والفنادق والمصارف ومشــاركة فئة ذوي 
البلدية  االحتياجات الخاصة، حيث تحرص 
دائمــا على دمــج هذه الفئــة المهمة في 

مختلف مبادراتها وفعالياتها. 

وأكــد لوتــاه الســعي الدائــم للبلدية في 
إبــراز مكانة مدينة دبــي عالميا في مجال 
المــدن الصديقة للبيئة عــن طريق إيجاد 
كافة الحلول المستدامة والفعالة لمواجهة 

التحديات البيئية المختلفة.

البث املبارش
نجم قنوات التواصل 

االجتامعي
اإلعالمي «منذر املزيك»

معرض السيارات اإللكرتونية
الدراجات الذكية
غرفة الهواء النقي
زاوية الرياضيني

مسابقات رياضية
ركن اليوغا

ركن األطفال
العيادة املتنقلة
جدار التلوين

جرين هريو (لغسيل السيارات)
ورشة زراعة الشتالت

عصائر عضوية
ركن املطاعم + اسرتاحات

بحث ســعيد محمــد الطاير، العضو 
لهيئة  التنفيــذي  الرئيس  المنتــدب 
كهربــاء ومياه دبــي، أمس، مع وفد 
رفيع المستوى من شركة «سيمنس» 
الطاقة،  التعاون في قطاع  األلمانية، 
الحالية والمستقبلية في  والمشاريع 
مجــال إنتاج، ونقــل وتوزيع الطاقة 

الكهربائية.
وأكد الطاير خالل استقباله الوفد 
فــي مكتبــه بالهيئــة، أهميــة هذه 
اللقــاءات، التــي من شــأنها تعزيز 

التعاون المشــترك، مســتعرضاً أهم 
والفــرص  والمبــادرات  المشــاريع 
االســتثمارية التي تقوم بهــا الهيئة، 
مميــزة  تحتيــة  لبنيــة  وإنشــاؤها 
الكهربــاء والميــاه فــي  لخدمــات 
دبي، وفــق أعلــى المعايير وأفضل 
الممارســات العالميــة، حيث تعتبر 
اســتراتيجياً  شركة ســيمنس شريكاً 
للهيئة ألكثر من 30 عاماً، ال سيما في 
مجال مشــاريع إنتاج وتوليد الطاقة 
المعنيــة  التكنولوجيــة  والحلــول 

بإنتاجها.
وفــد  اســتعرض  ناحيتــه،  مــن 

والتقنيات  الحلول  آخر  «ســيمنس» 
التــي تطرحها الشــركة فــي مجال 
إنتــاج الطاقة فــي دولــة اإلمارات 
ودبي، والتي تواكب التطور السريع 
فــي الطلــب علــى الطاقــة بكفاءة 
واعتمادية عبر تقنيات تشمل توليد 
الطاقة من الوقود األحفوري، السيما 
الغاز بواســطة التوربينــات الغازية 
باإلضافــة إلــى إنتــاج الكهرباء من 
خــالل مصــادر الطاقــة المتجددة، 
معربــاً عن اهتمامه في المشــاركة 
بمشروعات الهيئة، وتبادل الخبرات 

والمعلومات والتقنيات.

■ سعيد الطاير مستقبالً وفد «سيمنس» األلمانية  |  من المصدر 

أطلق قسم تطوير التطبيقات بإدارة 
تقنيــة المعلومــات ببلديــة دبــي 
مبــادرة جديــدة مــن نوعها تحت 
عنــوان «مبادرة تغذيــة العقول و 

تحدي األفكار».
والمبــادرة عبارة عن ألعاب ذهنية 
للتحدي بهدف زيــادة الترابط بين 
الفرق والموظفين، وألعاب التحدي 
تدفع المشــاركين للتفكير بشــكل 
أعمــق وخــارج نطــاق المألــوف 
وبالتعــاون مــع بعضهــم البعــض 
للتمكن من الهروب معاً قبل فوات 

األوان.
وتهدف المبــادرة لزيادة الترابط 
وتعزيــز  أوالً  الموظفيــن  بيــن 
وإســعاد  بينهــم  التعــاون  روح 
لتغذية  تســعى  كما  الموظفيــن، 
العقــول وتنمية التفكير اإلبداعي 
بينهــم، وعقــد خــالل المبــادرة 
جلســة لخلق األفــكار اإلبداعية، 
باإلضافة إلى وجود عدة فعاليات 
أخرى وأنشــطة لتفعيــل التحدي 
الذهني والجسدي للمشاركين في 

المبادرة.
كمــا تهدف إلى حــث الموظفين 
على إبــداء آرائهــم واقتراحاتهم 
لتحســين ســير العمــل بمنهجية 
تحــدي الفرق إلعطــاء أكبر عدد 
دبي - البيان من األفكار.  

تواصــل «جائــزة اإلمــارات للطاقة» 
التــي تقــام تحت رعايــة كريمة من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
في دورتها الثالثــة لعام 2017 تحت 
شعار «حلول مبتكرة لطاقة نظيفة»، 
الجائزة  المشاركين في  تلقي طلبات 
من األفراد والمؤسســات من القطاع 
العــام والخــاص في منطقة الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 

وقال ســعيد محمــد الطايــر، نائب 
للطاقــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
اإلمــارات  جائــزة  رئيــس  بدبــي، 
اإلمارات  للطاقة: «تتماشــى جائــزة 
مــع  المختلفــة،  بفئاتهــا  للطاقــة 
االســتراتيجيات والمبادرات والرؤية 
الرشــيدة، حيث  لقيادتنا  الطموحــة 
أعلن ســيدي صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، رعاه 
اللــه، اســتراتيجية اإلمــارات للطاقة 
2050، والتــي تســتهدف رفع كفاءة 
االستهالك الفردي والمؤسسي بنسبة 
%40، ورفــع إســهام الطاقة النظيفة 

في إجمالــي مزيج الطاقــة المنتجة 
فــي الدولة إلــى %50، خالل العقود 
اإلنتاج  بين  المقبلة، وتــوازن  الثالثة 
البيئيــة  وااللتزامــات  واالســتهالك 
اســتخدامات  وتنويــع  العالميــة، 
مصادر الطاقة التي ستشــمل الطاقة 
النظيفــة، والغــاز، والفحــم النظيف 
والطاقــة النووية الســلمية، باإلضافة 
إلى اســتراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
2050، التي تهــدف لتوفير %75 من 
إجمالي طاقة اإلمارة من خالل موارد 
الطاقــة النظيفة بحلول عــام 2050، 
وهو مــا من شــأنه المســاهمة في 
تعزيز االستثمارات في مجال الطاقة 
النتائج  للوصول ألفضــل  المتجــددة 
لتلبية متطلبات المجاالت االقتصادية 
وضمان اســتدامة النمــو على المدى 
الطويــل، فضًال عن تحقيق اســتدامة 

الموارد لألجيال القادمة».

وأضــاف: تتبنى جائزة اإلمارات للطاقة 
المبادرات الواعدة، حيث نســعى إلى 
استقطاب العديد من االبتكارات الرائدة 
في اســتخدام توليــد الطاقة المتجددة 
لترشيد  ناجعة  والنظيفة وإيجاد حلول 
اســتهالك الطاقة والحفــاظ على البيئة 

والموارد الطبيعية من الهدر«. 
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شــهد مهرجان حتا للعســل حضوراً كبيراً 
منذ الســاعات األولى مــن افتتاحه أمس، 
وتراوحت أســعار العسل من عارض آلخر، 
حيــث كان أدنى ســعر للكيلوغرام الواحد 
هــو 50 درهمــاً، وهو عســل الغاف الذي 
يســتخدمه البعــض كبديل للســكر، وبدأ 
أصحاب المناحل ينتجونه بكثرة في اآلونة 
األخيــرة نظــراً للطلب الكبيــر عليه، فيما 
تراوحت أســعار الســدر والسمر بين 200 
و500 درهم للكيلوغرام الواحد، وتجاوزت 

أســعار العســل المخلــوط بالنكهات 700 
درهم للكيلوعرام الواحد. 

وعزا العارضون اختالف األســعار لجودة 
العســل في المقام األول وســعر تكلفة 
تربيته، خصوصــاً وأنه في نهاية المطاف 
يشــكل مصدر رزق للنحال وهوايته التي 
ال تخلو من المشقة، عالوة على األجهزة 
التــي يتطلبهــا إنتــاج العســل بكميات 
دبي - البيان  تجارية.  

حــرص العارضون في مهرجان حتا للعســل 
على تقديم المعلومــات للزوار حول أنواع 
العســل وطــرق إنتاجه، وهو مــا كان مثار 
اهتمــام الزوار الذين وقفوا لالســتماع عن 
بعــض خفايــا تربيــة النحل التي ال يســلم 
صاحبها من لدغه ولســعه علــى الرغم من 
ارتدائهم المالبس المخصصة، وهو ما يتكرر 

خالل تنقلهم إلى المراعي.
وأكد النحالون أن عمليات نقل خاليا النحل 
تتــم في منتصف الليل ألن النحل يعود إلى 

خليته مع حلول المساء كما أنه ال يلسع في 
هذا الوقت ولكن في حال مالمسته للجسم 
اإلنســان يقوم بعضه، الفتيــن إلى أن عض 
النحل أشــد خطورة من لســعه، ألن األولى 
تخــدر المنطقة التي تالمســها. ولم يكتف 
المشــاركون بالمهرجان بتقديم المعلومات 
عن العسل، بل حرصوا على واجب الضيافة 
لكل من يقف بجانب المساحات المخصصة 
لهم، لتعريفهم بأنواع العســل وكيفية تمييز 
السدر من السمر أو الغاف.  دبي - البيان

كســر دخول طارئيــن على خــط إنتاج 
عســل النحل، حاجز الثقة بين المواطن 
اإلماراتي والنحالين، الذين يجتهدون في 
مهرجــان حتا للعســل الــذي انطلق في 
إطار خطة حتــا التنموية الشــاملة التي 
أطلقها صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة، 
رئيس مجلس الــوزراء، حاكم دبي، رعاه 
الله، في إنصاف العسل اإلماراتي األصلي 

المشهود له.

أمــام أحــد النحاليــن في مهرجــان حتا 
للعســل، األول مــن نوعه على مســتوى 
دولة اإلمــارات، والذي افتتح أبوابه أول 
من أمس للزائرين ألجنحته بقاعات حتا، 
وقفــت امرأة كبيرة في الســن، تســأل 
النحال عن مصدر العســل الذي يعرضه، 
فيجيبهــا بأنه مــن منحله الخــاص وأن 
العسل ذو جودة عالية، ولكنها لم تقتنع 
بهــذه اإلجابــة فعــاودت بســؤولها عن 
مصدر العسل هل هو طبيعي بالكامل أم 
هناك مواد مضافة له، وطلبت من النحال 
أن يجيبهــا بصراحة وأنهــا تريد إطعامه 
ألحفادها الذين ال يتحملون نسبة السكر 

التي يضيفها بعض الباعة على العسل.
تلك العبارات التي كان يتلقاها النحال 
من هذه المرأة لم تثر غضبه أو يعتبرها 
اتهاماً أو تشــكيكاً فــي جودة ما يعرضه، 
بل كان يجيبها بابتســامة وثقة مشيراً لها 
باســم منحله، وإن اكتشــفت أن العسل 
الــذي يعرضه مغشــوش أو بــه إضافات 
أخــرى فلهــا الحق في مقاضاتــه، مردفاً 
حديثه لها بأن مهرجان حتا للعســل نظم 
لتوعيــة الناس بالعســل الجيد من خالل 
النحاليــن اإلماراتييــن الموجوديــن في 

المعرض.

ذلك الموقف قادنا للحديث مع أصحاب 
المناحل المواطنين الذين يشــاركون في 
المهرجان الذي يشــهد إقبــاال كبيرا من 
أهــل حتا وما حولها من مختلف إمارات 
الدولــة، للتعــرف علــى األســباب التي 
أفقدت المستهلكين الثقة بجودة العسل، 
وما دور المهرجان في إعادتها، وأين يجد 
النحال اإلماراتي نفسه في سوق العسل، 
وما هي األمنيات التــي يحملها أصحاب 
المهنــة وما الجهود التــي يبذلونها لكي 
يكون العســل اإلماراتي عالمــة تجارية 

مفضلة في السوق المحلي والخارجي.
الســاعدي من  ناصر  النحــال فاضــل 
العين قــال: إن المهرجــان الذي تواصل 
لليــوم الثاني على التوالي أمس، وســط 
إقبال كبير، فرصة إلبراز النحال اإلماراتي 
ومنتجاتــه التي تتمتــع بجودتها العالية، 
وتذكير للناس بأن أبناء اإلمارات لم يتركوا 
مهنة اآلبــاء واألجداد، وهو كذلك منصة 
لتبادل الخبرات بين النحالين أنفسهم من 
جهة والجمهور من جهة أخرى، وخصوصاً 
لتعريفهــم بمنافع  الحالي،  الجيــل  أبناء 
العســل الصحية والغذائية والجدوى من 

تربيته واالستثمار فيه. 

وأوضح الســاعدي أن دخول جنســيات 
أخرى في تربية العســل واســتيراده من 
بعض الــدول دون قيــود أو رقابة أفقد 
المســتهلكين الثقــة في جودة العســل، 
وهو ما يبدو واضحاً من سؤال المستهلك 
العســل  بصــورة متكــررة عــن مصدر 
والتشــكيك في جودته بصــور مختلفة، 
مشــيراً إلى أن العسل ذو الجودة العالية 
يزيــد ســعره عــن 100 درهــم وتصل 
بعــض أنوعه إلــى 1000 درهــم، لذلك 
فالمستهلك عندما يدفع مبلغ بهذا القدر 

يطمح أن يحصل على جودة عالية.
غيــاب  أن  إلــى  الســاعدي  وأشــار 
النحــال اإلماراتي عن الســاحة بســبب 
نــدرة الفعاليــات المخصصــة لــه مهد 
لظهــور عمليــات الغش عند جنســيات 
أخرى، وهو ما يؤثر في ســمعة العســل 
والمصداقيــة فيه، الفتــاً إلى أن مهرجان 
حتــا للعســل خطوة أولى تعيــد للنحال 
اإلماراتــي مكانتــه، مــن خــالل توعيته 
للزوار بأهمية انتقاء مصدر العســل من 
أشــخاص مرخصين في المهنــة، وإثبات 
جودة اإلنتاج المحلي الذي يشــرف عليه 

المواطنون بأنفسهم.

وفي السياق ذاته قال النحال يهمور راشد 
الحبســي إن مهرجان حتا للعســل الذي 
اصطف زواره على شكل طوابير، لتذوق 
أصناف العســل المعــروض، يعد ملتقى 
للنحالين وفرصة لتبادل الخبرات بينهم، 
والتعــرف علــى مواقع جديــدة لوضع 
مناحلهم، وكذلك مناقشــة األمراض التي 
تفتك بالنحل وتهجين ســالالت جديدة، 
والورش  المحاضــرات  من  واالســتفادة 
التي تقدم طيلة أيام المهرجان، مشــيراً 
إلــى أن وجــود منصة تجمــع النحالين 
والزوار وجهاً لوجه خطوة لترميم الثقة 
التي زعزعتها ممارســة أشــخاص دخالء 
علــى المهنة لتربية النحــل، الذين باتوا 
يفكرون بالكم الذي ينتجونه دون اعتبار 
للجودة، وهو ما يرفضه النحال اإلماراتي 
ألن منتــج العســل لــه مســتهلكوه من 
كافة دول الخليج وبعض أبناء الشــعوب 
العربيــة، لذلــك ال بد أن يكــون بأعلى 

المواصفات.
وأوضــح الحبســي أنــه علــى غــرار 
مهرجــان حتا للعســل ال بد من إنشــاء 
جمعية للنحالين تعنى بدراسة التحديات 
التــي يواجهها أصحــاب المهنة، وتفرض 
معاييــر ومقاييــس على جودة العســل 
الموجود في الســوق من خالل التنسيق 
مــع الجهــات المختصة الختبــار عينات 
عشــوائية للمنتج، وكذلك ضبط وتقنين 
عمليات استيراد ملكات النحل من بعض 
الدول دون قيود، للسيطرة على األمراض 
التي تفتك بالنحل وتسبب خسائر مادية 

لمربي النحل.

أما النحــال خليفة علي الشامســي فإنه 
يــرى أن مهرجــان حتــا اهتمام مباشــر 
ألصحــاب المناحــل، وهــي دافــع كبير 
لمهنتهــم المليئة بالتحديــات والمخاطر 
التــي يتعرضون لهــا من جــراء عضات 
ولسع النحل عند انتقاله من مكان آلخر، 
مشــيراً إلــى أن وجــود النحالين تحت 
مظلة واحد في مهرجان حتا سوف يعيد 
لهــم مكانتهم وثقة الناس التي افتقدوها 
جراء ممارســة بعض الجنســيات للمهنة 
بصورة مغلوطة، وتشويهها بعملية الغش 

وتدليس السلع.
وذكر الشامسي أن وجود النحالين من 
مختلف إمارات الدولة في المهرجان يعد 
فرصة لتوعية الناس بالعســل وخصائص 
وطرق شــرائه، وكذلك فرصة لمناقشــة 
أحدث األساليب التي توصل لها أصحاب 
المهنة في تهجين النحل وإنتاج ســالالت 
جديــدة قــادرة على مقاومــة الطقوس 
المختلفــة التي تشــهدها الدولة، وللحد 
من عمليات اســتيراد النحل الذي يكون 
مصاباً باألمراض، إضافة إلى التعرف على 
أفضل الطرق لتخزين الشــمع والعســل 
لفتــرات طويلــة وتجنبــه العوامل التي 

تفقده جودته.
جميــع  أن  إلــى  الشامســي  وأشــار 
يطالبــون  المعــرض  فــي  المشــاركين 
بإجراءات وجهــات رقابية لضبط جودة 
العســل، ســواء كان بمنع عرضه إال بعد 
التأكــد مــن جودته أو تصنيفه بحســب 
المختبرية من حيث نســبة  التحليــالت 
الســكر وجودته الطبيعيــة، الفتاً إلى أن 
العسل يتناوله الصغير والكبير والمريض 
وفي حالة إضافة أي مكونات أخرى عليه 
كالســكر ســوف يكون له تأثيــر ويهدد 
ســالمة المســتهلكين، ومــن أجل هذه 
الغاية نظم مهرجان العسل في حتا الذي 
سوف يكون لها مردود وإجراءات إيجابية 

تخدم أصحاب المناحل المواطنين.

■ فاضل ناصر الساعدي ■ محمد الحمادي ■ يهمور الشحي ■ علي سلطان الشامسي

 ■ زوار المعرض من جميع األعمار يتذوقون العسل في أحد األجنحة  |  تصوير: موهان 

كشــف الدكتور محمد الحمادي المدير التنفيذي 
لقطاع التطوير في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
أنه يجــري العمل على مشــروع للنهوض بعمل 
مربي النحل على مســتوى الدولة وحل المشاكل 
التي تواجههم من خالل 4 محاور رئيســة، ويركز 
المحور األول على تشخيص األمراض التي تهاجم 
النحل وتحديد مرض الفروا، والبحث عن الحلول 
لمواجهته، مشيراً إلى أن الفروا يتسبب في موت 
%80 من النحل، وهو عبارة عن حشرات صغيرة 
تهاجم النحل وتعيش في جســدها وتتغذى منه، 
مما يتســبب فــي ضعف النحل وعــدم مقدرته 
التحليق وامتصاص الشــهد من األشــجار، وموتها 
بعــد فترة وجيزة، وهو من أكثــر األمراض التي 
تفتــك بالنحل في الوقت الحالي، كما أنه ســريع 
االنتشــار ويتطلب عنــد ظهــوره أعراضه اتخاذ 
التدابيــر الالزمــة لحمايــة الخاليــا األخرى من 

العدوى، كنقلهن إلى مراٍع بعيدة.
أما المحــور الثانــي الذي يعمــل عليه جهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية فهو إيجاد بدائل للنحل 
في المواســم التي يتالشــى فيــه المرعى، حيث 
يركز النحالون على موســمين في الوقت الحالي 
وهما الســدر والســمر، أما باقي األشهر فيكون 
المرعى فيهــا قليًال ويضعف اإلنتــاج، لذلك يتم 
دراســة وتحديد األشــجار التي تزهر وتتفتح في 
غير الموســمين المتعارف عليهمــا واإلكثار من 
زراعتهما كالســمر األسترالي، ثم تزويد النحالين 
بأماكــن وجودهــا لنقــل منحالهم لجــوار هذه 
األشــجار، مؤكــداً أن هنــاك أصنافــاً عديدة من 
األشجار يمكن زراعتها للتغلب على هذا التحدي.

وأوضح الحمادي أن المحور الثالث يرتكز على 

وضــع خطة لمواجهــة طائر الــورار الذي يمر 
علــى الدولة خالل هجرته الســنوية في شــهر 
ســبتمبر، حيث يقتات هذا الطائر على النحل، 
ويتنــاول في اليــوم الواحد قرابــة 200 نحلة، 
وهو ما يشكل تهديداً لمربي النحل، أما المحور 
الرابــع الــذي يعمل عليه الجهاز فهو تحســين 
وإيجــاد ســاللة مــن النحل مقاومــة لألمراض 
ودرجــات الحــرارة، وتتكاثــر بخــالف النحل 
المصري الذي يعيش بعضه موسما واحدا فقد 
ويتأثر بطقس الدولة، ممــا يرفع التكلفة على 
النحــال الذي يتطلــب منه االســتيراد بصورة 
مســتمرة، مشــيراً إلى أن ذلــك ينعكس على 
سعر العســل الذي كلما ارتفعت تكلفة إنتاجه 
ارتفع سعره الســوقي، ألنها في نهاية المطاف 
مهنــة وال بد من تحقيق هامش الربح. وأشــار 
إلى أن تحســين الســاللة يتم مــن خالل دمج 
عدد من الســالالت الموجــودة حالياً وتهجينها 

للحصــول على نوعيات تتحمــل طقس الدولة 
وتنتــج كميات كبيــرة وتعيش لفتــرة طويلة، 
ومقاومة لألمراض، موضحاً أن المحاور األربعة 
التي يعمل عليها الجهاز هي من أبرز التحديات 
التي تواجــه النحالين، وجاءت بعد االســتماع 
لمالحظاتهم بشكل فردي أوجماعي في معرض 
مهرجان حتا للعســل الذي يشكل مناخا مالئما 
لتطويــر وزيادة إنتاج العســل.  وأكد الحمادي 
أن الجهاز ســوف يصدر دليًال إرشــادياً لمربي 
النحل فيــه تفاصيل أساســية وخطوات يؤدي 
اتباعها إلى تحسين جودة العسل والتغلب على 
التحديــات التي تواجه أصحــاب المهنة، وهو 
مبني على دراســات وتحليالت علمية وتجارب 
مختبرية، كما ســوف يشــمل الدليل اإلرشادي 
أماكن المظالت العازلة للحرارة التي سوف يتم 
إنشاؤها ليتكيف النحل مع درجات الحرارة في 

فصل الصيف.

■ مواطنان يعاينان أحد أجنحة العسل  

أجمع المشــاركون فــي مهرجان 
حتا للعســل على ضــرورة وجود 
العســل،  مصنع إلنتــاج وتصدير 
أســعاره  فــي  التالعــب  لمنــع 
وتحديد جودته بناء على تحليالت 
مختبرية، مشــيرين إلى أن وجود 
مصنع للعســل ســوف يضع اسم 
الدولة مــن ضمن الدول المنتجة 
العاليــة،  الجــودة  ذي  للعســل 
وسوف يسهل من قياس الكميات 
المنتجة ومســاهماتها في السوق 

المحلي.



09الجمعة | 07 جامدى األوىل 1438 هـ  |  03 فرباير 2017م | العدد 13379

نظم مركز الطوية التخصصي لألطفال بالعين، 
حفًال بمناسبة بمرور عام على افتتاحه، تحت 
شــعار «شــكراً خليفة»، تقديراً وعرفاناً من 
القائمين على المركــز واألطفال المراجعين 
وأهاليهم، لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه الله، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، ودعم سموهم الال محدود 
للقطاع الصحي عامة، ولقطاع صحة األطفال 

خاصة. وشــارك نجم منتخب اإلمارات لكرة 
القــدم ونــادي العيــن، عمر عبــد الرحمن 
«عمــوري»، ورفاقه بالفريــق بندر األحبابي 
والكوري الجنوبي لي ميونج وإداري الفريق 
عصــام عبد الله، في احتفاالت المركز، وذلك 
بتكريــم الطالب المتميزين أكاديمياً ورياضياً 

من مدرسة اإلمارات الوطنية في العين.
وقالــت الدكتــورة نــورة خميــس الغيثــي 
مديرة المراكــز الصحية بالخدمات العالجية 
الخارجية في مدينة العين، إن المركز راجعه 

مــا يزيد على 64000 مراجع منذ افتتاحه، ما 
يعكس رؤية شركة صحة، بالريادة في تقديم 
الرعاية الصحيــة المتكاملة والمتميزة بأعلى 

معايير الجودة والسالمة الدولية. 
من جانبها، أعلنت الدكتورة ماجدة الشامسي 
مديــرة مركــز الطوية التخصصــي لألطفال، 
ســعي المركز للبدء بمجموعــة جديدة من 
الخدمات التخصصية.   العين - وام 

اطلــع وفــد من معهــد الشــارقة للتراث، 
برئاسة عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، 
علــى التجربة اإليطالية فــي صون التراث 
وحمايتــه، خــالل زيارة إلــى بعض المدن 
اإليطاليــة تختتم اليوم. وقــال عبد العزيز 
المسلم: لقد اطلعنا من خالل هذه الزيارة 
علــى التجربة اإليطالية فــي صون التراث 
وحمايته، كما قدمنا شــروحات وافية عن 
تجربــة اإلمارات عمومــاً، وتجربة المعهد 
خصوصاً في موضوع التراث. الشارقة - وام 

شــهد العقيد الدكتور محمد خميس 
العثمني مدير عــام أكاديمية العلوم 
الشــرطية أمس وقائع حفل التكريم 
نظمتــه  والــذي  الســنوي،  نصــف 
األكاديميــة بحضــور الضباط وصف 
الهيئة  وأعضــاء  واألفــراد  الضبــاط 

التعليمية والمكّرمين.
وقال العقيد العثمني في كلمة له 
بمناسبة الحفل إن األكاديمية ارتأت 
أن يقــام هذا الحفل بشــكل نصف 
سنوي يتم من خالله تكريم عدد من 
الموظفيــن المتميزين وفرق العمل، 
وذلــك بهــدف غــرس قيــم العمل 

وتعميــق االلتزام بالمبــادئ والقيم 
العامة وتعزيز ثقة الموظف بنفســه 

وبقيمة ما يؤديه من خدمات.

وأضــاف: جاء حفــل التكريــم هذا 
إليجــاد جيل جديد مــن الموظفين 
ورســالتهم  بدورهــم  المؤمنيــن 
الملتزميــن باالنضباط التام والحرص 
على كســب رضا الخالــق عز وجل 
وكســب رضا الناس في كل ما تفعل 
وتقــول، الفتاً أن التكريــم قد خلق 
جواً من المنافســة بيــن الموظفين 
الذين قاموا بعدد من المبادرات في 

مجال العمل. 

أبرمــت مواصالت اإلمارات مذكرة 
تفاهــم مــع الجامعــة األميركيــة 
فــي اإلمــارات؛ لتأســيس شــراكة 
استراتيجية بين الطرفين وتطويرها 
بمــا يخــدم أهدافهما المشــتركة، 
فــي  والريــادة  التميــز  وتحقيــق 
الخدمات المقدمة لصالح عمالئهما 

من المؤسسات واألفراد والطلبة.
جرت مراســم التوقيــع في مقر 
اإلمارات  لمواصالت  العامة  اإلدارة 
بدبــي؛ حيــث وّقع المذكــرة عن 
العام  مديرها  اإلمــارات  مواصالت 
محمد عبدالله الجرمن، فيما وقعها 

عن الجامعة األســتاذ الدكتور مثنى 
غني عبــد الرزاق رئيــس الجامعة 

األميركية في اإلمارات.
وتضمنت مراسم التوقيع مناقشة 
فــرص العمــل المشــترك وآفــاق 
التعــاون، حيــث رحــب الجرمــن 
بتوقيع المذكرة، باعتبارها تشــكل 
العالقات  لتعزيــز  أساســية  أرضية 
الثنائيــة واالســتفادة مــن الفرص 
بــأن هذه الخطوة  الواعدة، مؤكداً 
المهمة إنما تمهد الطريق لخطوات 
قادمة تعود بالنفــع على الجانبين، 
االستراتيجية  أهدافهما  يحقق  وبما 
وتحقيق  خدماتهمــا  تطويــر  فــي 

سعادة متعامليهما.   

لشــرطة  العامــة  القيــادة  عــززت 
األمنية والمجتمعية  الثقافة  عجمان، 
لــدى الجاليــة الصينيــة، مــن خالل 
التوجيه وتقديم اإلرشــادات األمنية، 
في زيــارة قام بها قســم الشــرطة 
المجتمعيــة للســوق الصينــي فــي 
وزارة  ألهــداف  تحقيقــاً  عجمــان، 
الداخليــة االســتراتيجية، المتمثلــة 
في تعزيز رضــا الجمهور بالخدمات 

المقدمة.
وأوضــح النقيب دكتور محمد بن 
أحمــد بــن هزيم الســويدي رئيس 
قســم الشــرطة المجتمعية، أن من 

خــالل هــذه الزيــارة، تــم تعريف 
الجالية الصينية والحضور، باألهداف 
الداخليــة،  لــوزارة  االســتراتيجية 
المجتمعيــة،  الشــرطة  ومفهــوم 
األمنية،  النصائــح  بعض  وإعطائهــم 
المحظورة في  باألماكــن  وتعريفهم 
إمــارة عجمان، إلى جانــب توضيح 
الحيــاة المجتمعية في اإلمارة، ومن 
ثــم تــم فتح بــاب النقــاش للجالية 
الصينيــة لالستفســار والــرد علــى 
تساؤالتهم. وفي ختام المبادرة، شكر 
مساعد المدير العام للسوق الصيني 
«بوسنغ»، أفراد الشرطة المجتمعية، 
على مبادرتهم اللطيفة التي قدموها 
في السوق الصيني للجالية الصينية.

الخيرية  الرحمة لألعمال  أطلقت 
برأس الخيمــة برنامج عمر بيتي 
لصيانــة منــازل األيتام، تماشــياً 
مع إعــالن 2017 عاماً للخير في 
الكفاالت  قســم  واعتمد  الدولة. 
والرعايــة اإلنســانية في الرحمة 
لألعمــال الخيريــة إطــالق هذا 
البرنامــج بالتعاون مــع الفنادق 
الخير،  وأصحــاب  والمؤسســات 
والتــي تهدف إلــى صيانة منازل 
األيتام لتحقيق العيشــة الكريمة 
لهــم، وذلــك انطالقاً مــن القيم 
النبيلــة لمجتمع دولــة اإلمارات 

وروح التعاون بين أفراده.
وأكــد عبد الله ســعيد الطنيجي 
لألعمال  للرحمــة  العــام  األمين 
الخيريــة: نحــرص دائمــاً علــى 
اليتيم  بشــخصية  االهتمــام 
جميــع  مــن  وتنميتهــا 
الصحية والتعليمية  الجوانب 
والتربوية.  رأس الخيمة - وام 

بجامعة  العلــوم  كليــة  نظمــت 
اإلمارات العربية المتحدة فعالية 
السعادة واإليجابية»،  «ساعة من 
التي تأتــي ضمن برنامج «الكلية 
بالحــرم  أمــس  الســعيدة»، 
األســتاذ  بمشــاركة  الجامعــي، 
الدكتور أحمــد مراد، عميد كلية 
العلوم، وموظفي الكلية وطالبها.

وتــم تخصيص ســاعة من العمل 
األنشــطة  مختلــف  لممارســة 
الرياضيــة، وتهدف هذه الفعالية 
إلــى خلــق جــو مــن اإليجابية 
والترابط لبيئة أكاديمية ســعيدة 
بيــن أســرة الكلية ليــوم مفعم 
بالنشاط والحيوية. وشارك عميد 
الكليــة وأعضاء هيئــة التدريس 
وموظفــو الكليــة في األنشــطة 
كالمشــي  المختلفــة  الرياضيــة 
وممارسة بعض الرياضات كالتنس 

وكرة السلة.   العين - وام 

أعلنــت جامعــة اإلمــارات التحاق 29 
الدراســات  طالباً وطالبــة إلى برنامج 
العليــا لنيل درجــة الدكتــوراه في 4 

تخصصات أكاديمية.
العليــا  الدراســات  قطــاع  وعقــد 
والبحــث العلمــي اللقــاء التعريفــي، 
أمس لطلبة الدكتوراه بحضور األســتاذ 
الدكتور غالــب الحضرمي، نائب مدير 
الجامعــة للدراســات العليــا والبحث 
العلمي، واألستاذ الدكتور ناجي واكيم 
عميــد كلية الدراســات العليــا وطلبة 

الدكتوراه الجدد.
وأكد الحضرمي أن جامعة اإلمارات 
باتت مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال 
البحــث العلمي على مســتوى الدولة، 
موضحاً في الوقت نفســه أهمية دور 
طالــب الدكتــوراه فــي دعــم البحث 
العلمي، والذي بات المعيار األكاديمي 
العالمــي لتقييم مخرجات مؤسســات 
التعليــم العالي، وذلــك لما يقدمه من 

دراســات قادرة على تلبيــة متطلبات 
اإلمــارات  وحاجــات مجتمــع دولــة 
والمجتمع الدولي في مختلف مجاالت 
التنميــة المختلفة من خالل ما تتضمنه 
أبحاثهــم العلمية، من أفــكار إبداعية 

ومخرجات أكاديمية نوعية.
وأضاف أن الجامعة ســتقدم الدعم 
الكامل للطلبة، من أجل إنجاز درجاتهم 

العلمية.

■ غالب الحضرمي 

حصلــت الطالبــة اإلماراتيــة عائشــة 
إبراهيم محمد إســماعيل على شهادة 
الدكتــوراه بتقديــر جيــد جــداً مــن 
قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا بكلية 
الدراســات اإلســالمية والعربية بدبي، 
في أطروحتهــا المعنونة بـ:«التخطيط 
اللغوي فــي دولة اإلمارات – دراســة 

لسانية اجتماعية».
مــن  المناقشــة  لجنــة  وتألفــت 
األســتاذ الدكتــور محمــود ياقوت من 
جامعــة الشــارقة والدكتــور ناصر بن 
فرحــان الحريص من جامعــة القصيم 
بالسعودية، مناقشــاً خارجياً، واألستاذ 
الدكتور أحمد حساني، مشرفاً ومناقشاً 
داخلياً من كلية الدراســات اإلســالمية 

والعربية بدبي. 

■ عائشة إسماعيل خالل مناقشة أطروحتها   |  من المصدر 

شــهدت مناطق متفرقة فــي الدولة، أمس، 
ســقوط أمطــار تراوحــت بين المتوســطة 
والغزيرة، وسادت أجواء من عدم االستقرار 
الجــوي مصحوبــة بغيــوم وأمطــار ورياح 
شــمالية غربيــة قوية، وصلت ســرعتها إلى 
50 كيلومتراً في الســاعة فوق البحر، خاصة 
مع وجود الســحب، وكانت مثيــرة للرمال 
واألتربة على اليابسة، وأدت إلى تدني مدى 
الرؤيــة األفقية إلى أقل مــن 1500 متر في 

سويحان والحمرا وبعض المناطق الغربية.
وتوقع المركز الوطني لألرصاد والزالزل، 
تزايد كميات الســحب تدريجياً على مناطق 
متفرقة اليــوم (الجمعة)، يصاحبها ســقوط 
أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على السواحل 
والجزر والمناطق الشــمالية، وقد تمتد على 
بعض المناطق الداخلية، فيما يطرأ انخفاض 
آخر على درجات الحرارة. وخيمت السحب 
الركاميــة المنخفضــة، أمــس، علــى أقصى 
المناطق الغربية منذ الصباح الباكر، وامتدت 
إلــى باقــي مناطق الدولــة تدريجيــاً ظهراً، 
وســقطت أمطار متوسطة وخفيفة في جبل 
جيس وخت وعدد من الجزر. ووفق المركز 
الوطنــي لألرصاد الجويــة والزالزل، تتعرض 
الدولــة لحالة مــن حاالت عدم االســتقرار 
في األحــوال الجوية، متأثرة بمرور منخفض 
جوى متعمق في طبقات الجو العليا مصحوباً 
بكتلة هوائية باردة، ومنخفض جوي سطحي 
أديا إلى تراكم الســحب الممطرة ونشــاط 
للريــاح، وانخفــاض ملحــوظ فــي درجات 
الحــرارة، حيث ســجلت الدرجــة الصغرى 
يــوم أمس الخميــس 6.2 درجات مئوية في 
الوطني لألرصاد  المركــز  جبل جيس.وجدد 
الجوية تحذيراته، أمس، بشأن الرياح القوية 
والنشــطة، والتــي تــؤدي إلــى تدني مدى 
الرؤية األفقية بسبب الرمال واألتربة المثارة 
وتطايــر بعض األجســام، ونصح بعدم ارتياد 
البحر فــي الخليج العربي وبحر عمان خالل 

هذه الفترة بسبب اضطرابهما الشديد.

■ هطول أمطار على مناطق الدولة سبقتها موجة رياح مثيرة لألتربة وتراكم السحب   |  تصوير : عماد عالء الدين وعبد الحنان مصطفى ومجدي إسكندر ودينييس مالري 
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أكــد اللواء محمد خلفــان الرميثي، قائد عام 
شــرطة أبوظبي أن المهام والواجبات الملقاة 
علــى عاتق إدارة التفتيــش األمني تعتبر في 
مقدمــة أولويات العمــل األمني، ومن هنا ال 
بــد من الحرص علــى مواصلة مواكبة أحدث 
التقنيات والنظريات العلمية وتبادل الخبرات، 
واالطالع على أحدث المســتجدات في قطاع 
التفتيش األمني, جاء ذلك خالل زيارته إدارة 
التفتيش األمني باإلدارة العامة لشؤون األمن 

والمنافذ بشرطة أبوظبي.   أبوظبي - وام

أشــاد معالــي الفريق ضاحي خلفــان تميم، 
نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن العــام في 
دبي، باإلصــدارات التعليميــة التي تصدرها 
أكاديمية شــرطة دبي، والتي تتضمن العديد 
واإلجرائيــة  القانونيــة  التخصصــات  مــن 
التــي يحتاجها الدارســون ورجال الشــرطة 
واألكاديميــون في عملهم األمني ســواء في 

المجال الميداني أو اإلداري.
ووجــه معاليــه إدارة األكاديمية بتعميم 
هــذه اإلصــدارات ليتم االســتفادة منها في 
المجــاالت التخصصية والبحثيــة والقانونية، 
التي يحتاجهــا رجال الشــرطة والقانونيون، 

ورجال البحث الجنائي.
جــاء ذلك خالل اســتقبال معاليه في مكتبه، 
اللــواء الدكتــور محمــد أحمــد بــن فهــد، 

القائد العام المســاعد لشــرطة دبي لشؤون 
األكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث 
غانم الســويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، 
والعقيد الدكتور سيف غانم السويدي، عميد 
أكاديميــة شــرطة دبي، وعدد مــن الضباط، 
وبحضــور العميــد أحمد عتيــق المقعودي، 
مدير مكتــب نائب رئيس الشــرطة واألمن 

العام.
وتســلم معاليه كتاب التطبيقات القانونية 
الجنائيــة، الذي أعده الدكتور خالد موســى 
تونــي، رئيــس قســم القانــون الجنائي في 
األكاديميــة، وأشــرف على إعــداده العقيد 
الدكتور ســيف غانم الســويدي، والذي يعد 
من اإلصدارات القيمة في مجال الدراســات 
القانونيــة، التي تبحث في التكييف القانوني 
واألخطــاء اإلجرائيــة فــي مرحلــة جمــع 

االستدالالت.

وقال العقيد الدكتور ســيف غانم السويدي، 
عميد أكاديمية شــرطة دبي، إن هذا اإلصدار 
ســيقوم بدور ملحــوظ في تكويــن الجانب 
المهاري لدى خريجي األكاديمية بما يســمح 
لهم بمباشــرة أعمالهم فــي الضبط القضائي 
بمهارة ودقة عاليتين. وأضاف د. الســويدي 
أن أكاديميــة شــرطة دبــي، إذ تطلــق هذا 
المؤلف التدريبي فإنها تؤكد التزامها بمواكبة 
كل جديد في حقول العلم والمعرفة ويطور 
من أدواتها بما يســمح بأن يكون خريجوها 
مؤهلين تأهيًال كافياً لاللتحاق بدروب العمل 
الشــرطي بكفاءة واقتدار. كمــا اطلع معالي 
الفريــق ضاحي خلفان تميــم، على عدد من 
التطبيقات االبتكارية التي أعدتها األكاديمية، 
كما تلقى معاليه من اللواء بن فهد النســخة 

األولى من مجلة صدى األكاديمية.

عقد المستشــار عصام عيسى الحميدان 
النائــب العــام إلمــارة دبــي، اجتماعاً 
تنسيقياً مع اللواء خبير خليل المنصوري 
مســاعد القائــد العام لشــؤون البحث 
يوســف  المستشــار  بحضور  الجنائــي، 
حســن المطوع النائب العام المســاعد، 
والمستشــار خليفة راشــد بــن ديماس 
المحامــي العام األول، رئيــس المكتب 
الفني للنائب العام، والمحامين العامين 
ومديري اإلدارات العامة ومراكز شرطة 
دبي، وذلك بهدف متابعة مشروع «أذون 
التفتيش الذكية» ومناقشة مدى فاعليتها 
في تســهيل وتسريع اإلجراءات المتبعة 
بمــا يعــزز أوجــه التعــاون والعالقات 
المشــتركة بين الشــركاء االستراتيجيين 

فــي كل المجاالت لتحقيــق رؤية دبي 
وخططها االستراتيجية.

حضــر االجتمــاع مــن جانــب النيابة 
الخالفــي  حمــد  المستشــار  العامــة 
المحامــي العام رئيــس النيابة الكلية، 
والمستشــار الدكتــور علي بــن خاتم 
المحامــي العام رئيس نيابة الجنســية 
واإلقامة، والمستشــار سامي الشامسي 
المحــام العام رئيــس نيابة بــر دبي، 
المحامي  فوالذ  يوســف  والمستشــار 
العــام رئيس نيابة ديرة، والمستشــار 
نيابة المخدرات،  الفاعي رئيــس  وليد 
واألســتاذ خالد الحمــادي وكيل نيابة 
بنيابة المخدرات، واألستاذة فاطمة بن 
حيدر القائم بأعمال مدير إدارة تقنية 

المعلومات، ومن جانب اإلدارة العامة 
لإلقامــة وشــؤون األجانــب، العميــد 
ســالم خليفــة الرميثي مديــر اإلدارة 
العامة للتحريات، ومن جانب شــرطة 
دبــي العميد علــي غانم مديــر مركز 
شــرطة المرقبات، العميد عادل محمد 
الوسواس-مدير مركز شرطة جبل علي، 
اإلدارة  الشــمالي-مدير  علــي  العميد 
العامة للمؤسسات العقابية والصالحية، 
والعقيــد خلف أحمد الغيث مســاعد 
المخالفيــن  لمتابعــة  العــام  المديــر 
واألجانب، العقيد محمد عقيل أهلي-

نائب المدير لشؤون البحث والتحري، 
العقيــد عيــد المنصوري-مدير اإلدارة 
العامــة لمكافحة المخــدرات، المقدم 
خالــد بن مويــزة نائب مديــر اإلدارة 

العامة لمكافحة المخدرات.

■   عصام الحميدان وخليل المنصوري خالل االجتماع | من المصدر ■ ضاحي خلفان متسلماً كتاب خالد توني  |  وام

عندمــا اختــارت خادمــة آســيوية 
األمامــي  المقعــد  علــى  الجلــوس 
بجانب ســائق ســيارة أجرة، قاصدة 
إحــدى الوجهات القريبــة من منزل 
كفيلهــا، لم يتناَم إلــى تفكيرها أنها 
ســتكون ضحية تحرش جنســي من 
ذاك الســائق الذي اســتغل جلوسها 
بالقرب منه داخل مركبته التي تتبع 
نوافذ  تأجير خاصــة، وذات  شــركة 
مظللة تحجــب الرؤيــة عنهما أثناء 
الرحلــة، واضطــرت لالستســالم له 
خشــية تعرضها ألي مكروه منه إذا 
قاومته أثناء تحرشه بها، كونه يتمتع 
ببنية جســمانية كبيرة، وفق ما جاء 
على لســانها فــي تحقيقــات النيابة 
العامة التي كشفت عن تفاصيل هذه 
الجريمة أمام هيئة محكمة الجنايات 

في دبي، أمس.
النيابة العامة وجهت إلى السائق 
اآلســيوي البالغ من العمر 43 عاماً، 
تهمة هتك عــرض الخادمة باإلكراه، 
«بــأن تحســس  أجــزاء متفرقة من 

جســدها أثناء ركوبها معه بموجب 
طلب من مخدومها الذي تواصل مع 
الشركة المشــغلة له من أجل نقلها 
مــن منزله إلى مكان آخر كان يوجد 

فيه يوم الواقعة.

وأفــادت الخادمــة للنيابــة العامــة 
بركوبها بمفردها بسيارة أجرة تابعة 
لشركة تأجير من منزل كفيلها الذي 
طلــب حضور تلــك المركبــة لنقلها 
لجهــة حددها بالمحادثة مع ســائق 
تلك األجرة في يــوم الواقعة، حيث 
ركبــت في المقعــد األمامي قبل أن 
المقصودة  للجهــة  الســائق  يتحرك 
ويباشــر التحرش بهــا وهتَك عرِضها 
بعــد دقيقتين من بــدء الرحلة أثناء 

سير المركبة على الشارع العام.

توفي شــخص من الجنسية العربية 
يدعى (هـــ، ب،ع) 32 عاماً، متأثراً 
ألحقت  فيمــا  البليغــة،  بجروحــه 
إصابــات متفاوتــة تراوحت ما بين 
المتوســطة والبليغة لشخصين من 
الجنســية اآلســيوية، فــي حــادث 
انحراف واصطدام مركبتيهما وجهاً 
لوجه على طريق الشــيخ محمد بن 

زايد في إمارة رأس الخيمة.
الدكتــور محمد  العميد  وأشــار 
الحميــدي مديــر عــام العمليــات 
المركزيــة بالقيادة العامة لشــرطة 
رأس الخيمــة، إلى تعرض مركبتين 

لحــادث تصادم قــوي على الطريق 
الفــور،  وعلــى  أعــاله،  المذكــور 
تحركت دوريات الشرطة وسيارات 
اإلســعاف واإلنقاذ لمكان الحادث، 
حيث تبيــن أن المركبــة التي كان 
يقودها بسرعة جنونية (هـ، ب، ع) 
عربي الجنســية، انحرفت لتصطدم 
بالحاجــز الحديــدي، ثــم خروجها 
بمركبة  للطريق اآلخر، واصطدامها 
آســيوي  يقودهــا  قادمــة  كانــت 
الجنســية برفقــة شــخص آخر من 
نفس الجنسية، ما أدى إلى احتراق 
مركبة العربي مــن األمام بالكامل، 
ووفاة السائق بموقع الحادث، فيما 
أصيب اآلسيويان بإصابات مختلفة.

 –

العليا،  اإلتحادية  المحكمــة  نقضت 
جزئياً، حكماً قضى بإلغاء قرار إيقاف 
موظف في إحدى الهيئات االتحادية 
عن العمل بسبب توقيفه على ذمة 
التحقيــق في قضيــة جزائية، وذلك 
ألن الحكــم لــم ينص علــى صرف 
والعــالوات  المســتحقة  الرواتــب 
للمدعي خالل فترة التوقيف، وتأمر 

بإعادة نظرها لصرف مستحقاته.
جــاء ذلك خــالل الجلســة التي 
عقدتهــا المحكمة برئاســة القاضي 
رئيس  الحمادي  عبدالرحمن  شهاب 
الدائــرة اإلدارية وعضوية القاضيين 
الدكتــور أحمــد الصايــغ وأشــرف 

محمد شهاب.

وتفصيــال، أن المدعــي أقام دعوى 
إلغــاء قرار الهيئــة اإلتحادية  طالباً 
التــي يعمــل بهــا بإنهــاء خدمته، 
وإلزامهــا بإعادتــه إلــى عملــه مع 
ترتيــب اآلثار القانونيــة على ذلك، 

موضحــاً أنــه عمــل لــدى الهيئــة 
ابتــداء مــن 6/8/2006 وتدرج في 
المناصب، وأنه بتاريخ 22/11/2014 
تم توقيفه علــى ذمة قضية جزائية 
وبقى محبوســاً إلى أن صدر حكماً 

باتاً ببراءته.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء 
قــرار التوقيف عن العمل تأسيســاً 
على أن المدعي كان موقوفاً بسبب 
قضيــة جزائيــة ولم يكــن انقطاعه 
عن العمل بإرادته الحرة، واستأنف 
كل مــن المدعي والهيئــة المدعى 
عليها الحكم أمــام محكمة أبوظبي 
االتحاديــة االســتئنافية التي قضت 

بالتأييد.
الحكم  علــى  المدعــي  وطعــن 
الــذي لم يلحظ إعــادة صرف كافة 
المســتحقة وتعويضه عما  رواتبــه 
لحقه مــن أضرار، وذلــك وفقاً لما 
تفرضه المادة 122 من الئحة شؤون 
لديها،  التي يعمل  للهيئة  الموظفين 
وعليــه قررت المحكمــة اإلتحادية 
العليــا نقض الحكــم وإحالته للنظر 

مجدداً.

■ المركبتان اصطدمتا وجهاً لوجه نتيجة االنحراف  |   من المصدر

القانونيــة  الشــؤون  إدارة  أقامــت 
بمؤسســة دبــي لإلعــالم نــدوة عن 
حقــوق الملكية الفكرية لألعمال التي 
تبثهــا القنــوات التلفزيونية واإلذاعية 
مــن  لفيــف  بحضــور  بالمؤسســة، 

اإلعالميين شاركوا بالنقاش.
جمــال  الدكتــور  النــدوة  وقــدم 
المدنــي  القانــون  أســتاذ  العســاف 
والتجاري بالجامعــة األميركية، حيث 

اســتعرض أحــكام قوانيــن الملكيــة 
الفكرية على مستوى العالم وأشار إلى 
أن دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
من أوائل الدول العربية التي اهتمت 
بتقنين أحكام الملكية الفكرية. وقدم 
العســاف للحضور شــرحاً تفصيًال عن 
نطــاق الحمايــة المقــررة بموجــب 
االتحــادي 7/2002م  القانون  أحــكام 
لمؤلفي المصنفات وأصحاب الحقوق 
ومنتجــي  األداء  كفنانــي  المجــاورة 

التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة.

نظمــت إدارة الشــرطة المجتمعيــة في 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي، محاضرات 
توعويــة لمبــادرة «كلنــا الشــرطة» في 
مجلــس التواصــل في مدينــة «خليفه أ» 
فــي أبوظبي، وذلك بهــدف االرتقاء بقيم 
السعادة واإليجابية في المجتمع، والعمل 
علــى تحقيــق مزيد من األمــن والترابط 
المجتمعــي، بمــا ينعكس علــى االرتقاء 
بالمنظومــة األمنيــة والمجتمــع، ليصبح 
شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان 

اإلمارة.
حضــر الفعالية، ســهيل محمــد المرر، 
والعقيد جمال ســالم عبــد الله العامري، 
والمقدم عبد الله ســالم التميمي، والرائد 
سيف على سلطان الجابري، والرائد أحمد 
محمد ســعيد النيــادي، والنقيب ســيف 
جمعــة الكعبــي، والمالزم أحمد ســالم 

زايد ســليمان العيســاني، وعدد كبير من 
المواطنين.

وقال سهيل المرر: إن مبادرة كلنا شرطة، 
التــي أطلقتها شــرطة أبوظبــي، حظيت 
بالدعــم الكامــل مــن القيادة الرشــيدة، 
ويكفــي أن المنتســب األول الذي يحمل 
الرقم 1 في المبادرة، هو صاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن زايد آل نهيــان ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات 
المســلحة، والمنتسب الثاني الذي يحمل 
الرقم 2، هو ســمو الشــيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان نائــب رئيس المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، والمنتســب الثالث الذي 
يحمل الرقم 3، الفريق سمو الشيخ سيف 
بــن زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 

الوزراء، وزير الداخلية.

عقدت اللجنة التنسيقية لإلعالم والعالقات 
العامة في وزارة الداخلية برئاســة العقيد 
الدكتــور جاســم خليل ميــرزا مدير إدارة 
التوعية األمنية في شــرطة دبي اجتماعها 
األول لعــام 2017، وذلــك في نادي ضباط 
شــرطة دبي بمنطقــة القرهــود، بحضور 
فــي  العامــة  العالقــات  إدارات  ممثلــي 
اإلدارات العامــة للشــرطة على مســتوى 
المجتمعــون  وناقــش  الداخليــة.  وزارة 
 2017 لعــام  اللجنــة  فعاليــات  أجنــدت 
والتي تضمنت تنظيــم ملتقى حول أفضل 
التطبيقات والتجــارب في مجال العالقات 
العامة للمؤسسات األمنية، حيث سيتضمن 
الملتقــى مجموعــة من المحــاور أبرزها 
دور العالقــات العامــة فــي المؤسســات 
األمنيــة في ظل التطورات التي تشــهدها 
العامة  العالقات  التواصل، و«دور  وســائل 
للمؤسســات األمنية في العمل على إسعاد 
المجتمع».    دبي - البيان

تضمنــت الفعالية 6 محاضرات، األولى بعنوان «مهــارات التعامل مع الجمهور متعدد 
الثقافات»، والثانية بعنوان «حل المشــكالت واتخاذ القرار»، وجاءت المحاضرة الثالثة 
بعنوان «الشرطة المجتمعية»، والرابعة بعنوان «التوعية األمنية»، بينما دارت الخامسة 
عن «الحس األمني»، والسادســة عن «إســعافات أولية». وتناولت المحاضرات، أهمية 

االعتماد على موارد المجتمع البشرية الوفيرة، وتسخيرها لخدمة أهداف المجتمع. ■ جمال عساف خالل التكريم   |   البيان 

أكــد اللــواء خليــل إبراهيــم المنصوري، 
مســاعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون 
البحــث الجنائي، إلقــاء القبض على 3 من 
المشــتبه فيهم مــن الجنســية اإلفريقية، 
هربــوا من مركز شــرطة نايــف أول من 
أمــس، بعد نزولهم مــن الباص في موقف 

المركز السفلي.
وقــال إن الهاربيــن لــم يكن فــي أيديهم 
أســاور حديدية، ألنهم من المشــتبه بهم 
وفي طور التحقيق معهــم في قضايا منها 

سرقة عمالء البنوك، وقد الذوا بالفرار فور 
نزولهــم من الحافلة، حيث كانوا على علم 
بطريق الخروج، واســتغلوا ازدحام المركز 
بالمراجعيــن وهربــوا إلى الشــارع، بينما 
الحقهم رجال الشرطة، وألقي القبض على 
أحدهم في الوقت نفسه، واالثنين الباقيين 
فــي غضون ســاعتين، وأحيلــوا للتحقيق، 
وســيوجه إليهــم تهم جديــدة تتمثل في 

الهروب من رجال الشرطة.
وأشار اللواء المنصوري إلى انتشار مقاطع 

فيديــو عبر مواقــع التواصــل االجتماعي 
تبين عملية الهروب مأخوذة من كاميرات 
المركــز، مبيناً أنه يجري التحقيق حالياً مع 
مســربي المقاطع وناشريها،داعياً إلى عدم 

تداولها تجنباً للمسائلة القانونية.
التواصــل االجتماعي 3  وتداولت مواقــع 
مقاطع فيديو مختلفة ُتظهر عملية الهروب، 
حيث أزاح أحد المشــتبه فيهم الشــرطي 
عــن طريقه، ولجأ إلى الســلم من الطابق 
الســفلي إلى األرضــي، والذوا بالفرار من 

باب المركز وسط ذهول المراجعين، بينما 
الحقهم عناصر شــرطة دبي، وقفز أحدهم 
من خلف الكاونتــر للحاق بهم، إال أنه لم 
يتمكــن من ذلك، بينمــا الذوا بالفرار إلى 
الجهــة المقابلة للمركز، مســتغلين وجود 

األزقة ظناً منهم أنهم سيفلتون بفعلتهم.
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توقــع المصــرف المركــزي أن يحافظ 
االقتصــاد الوطنــي على معــدالت نمو 
إيجابية العام الحالي والعامين المقبلين، 
وأن يكــون نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
بحدود 2.3 % هذا العام، مؤكداً التحسن 
الملحوظ في مؤشــرات السالمة المالية 

واستقرار النظام المصرفي. 
وأكد وجود مؤشرات على استعادة 
بصورة  لزخمــه  اإلماراتي  االقتصــاد 
أكبــر العام المقبــل، وأن يبلغ الناتج 
المحلي بحدود 3 % في 2018 مقابل 
نمــو تقديري لعــام 2016 في حدود 

.% 2.6
ووفــق التقديــرات يتوقــع أن يصل 
الناتــج اإلجمالي للدولــة في 2017 إلى 

حوالي 1.84 تريليون درهم، استناداً لما 
أعلــن مؤخراً بأن التقديرات تشــير إلى 
أن الناتــج المحلي اإلجمالي يقدر بـ 1.8 

تريليون درهم خالل 2016.
الربعيــة  المراجعــة  تقريــر  وأكــد 
للمصــرف المركزي للربــع األخير من 
عــام 2016 الذي صدر أمــس أن النمو 
االقتصــادي اإلماراتي يتميــز بالمرونة 
الكبيرة مدفوعاً باألداء الجيد لألنشــطة 
غير النفطية التي ســجلت نمواً تقديرياً 
خالل العام الماضي بنســبة حوالي 2.7 
% ويتوقــع أن يحقــق الناتــج المحلي 

اإلجمالي غير النفطي نمواً بحدود 2.9 
% خالل عام 2017 وبحدود 3.8 % في 
عــام 2018 بينما ســجل الناتج المحلي 
النفطــي نمــواً تقديريــاً خــالل العام 
الماضي بنسبة حوالي ٪2.4 ويتوقع أن 
يحقــق نمواً بحــدود 0.8 % خالل عام 
2017 وبحــدود 1.4 % فــي عام 2018 
مرجعــاً هــذه التقديــرات المنخفضة 
نســبياً للنمو بالناتج النفطي إلى التزام 
دولــة اإلمارات بقرارات حصص اإلنتاج 
النفطــي الصــادرة عن منظمــة الدول 

المصدرة للنفط «أوبك».

نجحت مؤسســة دبي لالســتثمارات الحكومية، في إصدار 
صكوك مدتها 10 ســنوات بقيمــة مليار دوالر، حيث القت 
قبوالً واسعاً في أوساط المستثمرين على مستوى المنطقة 
والعالــم، ما أســفر عن تقديــم طلبات تجــاوزت قيمتها 3 

مليارات دوالر. 
وســيتم إدراج الصكــوك في بورصة ناســداك دبي، إذ تعد 
هــذه الصكــوك، اإلصــدار األول مــن المنطقة فــي العام 
الحالي، والثاني لمؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية، بعد 

إصدارها األول عام 2014. 
وسجل المســتثمرون الدوليون مشاركة قوية بلغت 26 % 
من اإلصــدار الذي اكتتب عليه المســتثمرون من المملكة 
المتحــدة وأوروبا، و15 % من آســيا، كما بلغت مشــاركة 
المســتثمرين على مســتوى المنطقة 58 %، ونســبة 1 % 

لمستثمرين من باقي أنحاء العالم.   دبي - وام 
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 انخفــض حجــم التدفقــات العالميــة لالســتثمار األجنبي 
المباشر 13 % خالل 2016 إلى ما يقدر بنحو 1.52 تريليون 
دوالر وســط اســتمرار ضعف النمو العالمي. وأشار تقرير 
«االونكتاد» إلى تفاوت االســتثمار األجنبي المباشــر خالل 
2016 مما يعكس التأثيــر غير المتجانس للبيئة االقتصادية 
الحاليــة علــى دول العالم. وأضاف أن تدفقات االســتثمار 
األجنبــي المباشــر إلى أوروبا تراجعــت 29 % أو ما يقدر 
بنحــو 385 مليار دوالر في ظل مواجهــة عدد من البلدان 
نيويورك - وام  تقلبات قوية في التدفقات الخاصة بها.  

 ارتفــع الذهب ألعلى مســتوى في أكثر من أســبوع أمس 
مــع تراجــع الدوالر بعدمــا أبقى «االحتياطــي األميركي» 
أســعار الفائــدة دون تغيير. وزاد الذهب فــي المعامالت 
الفوريــة 0.6 % إلــى 1216 دوالرا لألوقيــة بعد 
صعوده إلى أعلى مســتوياته في 24 يناير عند 
1217.17 دوالراً. وارتفــع الذهب في العقود 
األميركيــة اآلجلــة 0.8 % إلــى 1218.10 
واشنطن - رويترز دوالراً.   

تراجع صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني خالل الســنة 
المالية المنتهية 31 ديســمبر 2016 إلى 663 مليون درهم 

بانخفاض 742.3 مليون درهم عن السنة 
الســابقة فيما بلغ إجمالــي الموجودات 

42.5 مليار درهم بزيادة 4.7%. 
وارتفعت األرباح التشــغيلية قبل خسائر 
القيمة للمجموعــة نحو 10.0  انخفــاض 
مالييــن درهم عــن عــام 2015 كنتيجة 

الســتراتيجية تحســين التكلفة التي وضعها البنك في بداية 
رأس الخيمة - البيان      .2016

تمضــي أبوظبي قدماً في مشــروع لرفع طاقــة إنتاج أكبر 
حقولهــا البرية وهو حقل «بو حصا»، وفق ما نقلته «ميد» 

عن مصادر.
وأضافــت المجلــة: إن شــركة ادكــو (أبوظبــي للعمليات 
البتروليــة البريــة) تحدد حاليــاً الشــركات المؤهلة لعقد 
المشتريات واإلنشاء واألعمال الهندسية من أجل المناقصة 
المقبلة لمشروع التنمية الشــاملة لحقل بو حصا، المتوقع 
طرحهــا في النصف الثاني من العام الجاري.ودعت «ادكو» 
الشــركات التي تهتم بالمشــروع للمشــاركة في المناقصة 
وقد انتهت الدراســات حول المشروع بمعرفة شركة «سي 
اتش تو إم» األميركية لالستشــارات الهندسية، لكن «ادكو» 

تحدث الدراسة داخلياً في الوقت الحالي.

تراجعــت أرباح «نوكيا» خالل الربــع األخير 2016 بمقدار 
النصف وســط اســتمرار إجــراءات الدمج مــع «ألكاتيل-

لوسنت» الفرنسية التي اشترتها العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح الشــركة 633 مليــون يورو (684 مليون 

دوالر) مقارنة بنحو 1.79
مليار يورو عن الفترة نفسها من العام السابق. 

ومن بين األسباب التي قادت إلى التراجع في األرباح ارتفاع 
نفقات البحــث والتطويــر وارتفاع المبيعــات والتكاليف 
اإلداريــة التــي يرتبط بعضهــا باالســتحواذ واالندماج مع 
«ألكاتيل-لوسنت». وبلغ صافي المبيعات 6.6 مليارات يورو 
مقابل 3.6 مليارات يورو قبل عام عندما كانت نوكيا شركة 
بذاتها.   ستوكهولم - د ب أ
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ارتفــع الطلب على الشــحن الجوي خالل 2016 
بمعــّدل 3.8 % مقارنــة بنتائــج العام الســابق، 
حسبما أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» 

أمس.
وســجّلت ناقالت الشرق األوســط زيادة في 
حجــم عمليات الشــحن الجــوي 11.2 % خالل 
ديســمبر 2016 على أساس ســنوي، في الوقت 
الذي وصلت فيه نسبة نمو سعة الشحن إلى 5.9 
% وقد ســاهم في هذه الزيــادة ارتفاع الطلب 
خــالل 2016 والتي وصلت نســبتها إلى 6.9 % 
وبذلك تكــون المنطقة قد حققت ثاني أســرع 

معدل نمو على جميع المناطق.
وشــهدت جميع المناطــق، باســتثناء أميركا 
الالتينية، نمواً إيجابياً في قطاع الشــحن الجوي 
فــي 2016 بعد بداية ضعيفــة للعام ذاته حيث 
انتعشت نســب عمليات الشــحن الجوي خالل 
النصف الثاني من العام وقد ســاهمت شــحنات 

السيليكون في هذا الموسم القوي والنمو الالفت 
مسجلة تحوالً في طلبات التصدير ونمواً حقيقياً 
فــي الطلب في وقــت الحق، كمــا أن التوقيت 
المبكر للســنة القمرية الجديدة في يناير 2017 
كان له دور في دفع النمو في الطلب لمستويات 

أعلى خالل شهر ديسمبر.
وقــال أليكســاندر دو جونيــاك، المدير العام 
والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي: 
«كان العام السابق 2016 من األعوام الجيدة من 
ناحية الطلب بالنسبة للشحن الجوي، وقد سجل 
األداء نمــواً صلبــاً في نهاية العــام، وبالنظر إلى 
المرحلــة القادمة، فإن قوة طلبات التصدير تعد 
من األخبار الجيدة على الرغم من وجود تيارات 
عكســية، فاألكثر أهمية في الوقــت الحالي هو 
التركيز على الركود الذي تعانيه التجارة العالمية 
باإلضافــة إلــى مواجهــة خطر زيــادة إجراءات 
الحمايــة، وهو ما يجعلنا ندعــو الحكومات إلى 
التأكيــد على دعــم التجارة فهــي األداة األقوى 

للنمو واالزدهار».

نفى متحدث باســم إعمار أن تكون الشــركة قد باعت أو في 
طريقهــا لبيع ريل ســينما التابعة لـ«إعمــار للترفيه». وكانت 
بلومبيرغ نقلت عن مصادر قولها «إن شركة استثمارية ترتب 
مع ستاندرد تشــارترد صفقة استحواذ على ريل سينما بقيمة 
بيــن 1.5 - 2 مليار دوالر.  وأوضح المتحدث رداً على «البيان 
االقتصــادي» : «كانــت مجرد نقاشــات ولم تتطــور إلى أي 
تفاهمات بل توقفت منذ فترة طويلة» مؤكداً عدم نية إعمار 
بيع المجمع. وتعتبر «ريل ســينما» أكبر مشّغل لدور العرض 
الســينمائية في دولة اإلمارات بمحفظة تضم 22 صالة سينما 
فــي «دبي مول» و6 صاالت مــن فئة بريمير في «دبي مارينا 
مول». ويشــتمل مجمع ريل ســينما في «دبي مول» 22 صالة 

عرض بينها 4 أجنحة بالتينيوم و17 صالة عرض تجارية.

 عبد الله بن زايد وأحمد بن سعيد وريم الهاشمي وسلطان الجابر ومحمد الشيباني وحسين لوتاه ومطر الطاير 
وهالل المري وخليفة الزفين  |  وام
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توقع المصــرف المركــزي أن يصل إجمالي 
حجم الناتــج المحلي اإلجمالــي للدولة في 
2017 إلــى حوالــي 1.84 تريليــون درهــم 
استناداً لما أعلن مؤخرا بأن التقديرات تشير 
إلى أن الناتج المحلــي اإلجمالي يقدر بنحو 

1.8 تريليون درهم خالل عام 2017.
ووفق هذه التقديــرات يتوقع أن يحافظ 
االقتصاد الوطنــي على معدالت نمو إيجابية 
خــالل العام الحالي والعاميــن المقبلين وأن 
تبلغ نســبة النمو بالناتــج المحلي اإلجمالي 
بحــدود 2.3% فــي عــام 2017 مشــيرا إلى 
أن هناك مؤشــرات تؤكد اســتعادة االقتصاد 
اإلماراتــي لزخمــه بصورة أكبــر خالل العام 
المقبــل وأن يبلغ الناتــج المحلي اإلجمالي 
بحدود 3% في عام 2018 مقابل نمو تقديري 

لعام 2016 بلغ بحدود %2.6.

وأكــد تقرير المراجعــة الربعيــة للمصرف 
المركــزي للربع األخير مــن عام 2016 الذي 
صــدر أمــس أن النمو االقتصــادي اإلماراتي 
يتميــز بالمرونــة الكبيــرة مدفوعــاً باألداء 
الجيــد لألنشــطة غير النفطية التي ســجلت 
نمــواً تقديرياً خــالل العام الماضي بنســبة 
حوالي ٪2.7 ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي 
اإلجمالي غيــر النفطي نمــواً بحدود %2.9 
خــالل عــام 2017 وبحــدود 3.8% في عام 
2018 بينمــا ســجل الناتج المحلــي النفطي 
نمــواً تقديرياً خــالل العام الماضي بنســبة 
حوالــي ٪2.4 ويتوقع أن يحقق نمواً بحدود 
0.8% خــالل عام 2017 وبحــدود 1.4% في 
عام 2018 مرجعاً هذه التقديرات المنخفضة 
نســبياً للنمو بالناتج النفطي إلى التزام دولة 
اإلمارات بقــرارات حصص اإلنتــاج النفطي 
الصادرة عــن منظمة الدول المصدرة للنفط 

«أوبك».
وأشــار إلــى أن أســعار الفائــدة واصلت 

اتجاهها التصاعدي في دولة اإلمارات تماشياً 
مع الزيــادة المعلنة في أســعار الفائدة في 

الواليات المتحدة.

وأكد أن معدل التضخــم عاود االرتفاع بعد 
فتــرة من التباطؤ بدأت منــذ النصف الثاني 

من عام 2015 مشــيرا إلى أن متوسط أسعار 
المستهلك ارتفع خالل الربع األخير من 2016 
بنســبة 2.2% مقابل متوســط زيادة بحدود 
1.5% بالربع الثالث من العام نفســه مرجعاً 
هــذا االرتفاع فــي المعدل العــام للتضخم 
بالربع األخير من 2016 بشــكل أساســي إلى 
ارتفاع أســعار كافــة الســلع التجارية وغير 

التجارية التي تمثل 66% من سلة االستهالك 
القياســية بالدولة حيث ارتفعت السلع غير 
التجاريــة بنســبة 3.1% بالربــع األخير من 
2016 مقابــل زيــادة بلغــت 2.1% بالربــع 

الثالث من العام نفسه.
وأضاف أن تكاليف الســكن (اإليجارات) 
ارتفعت بنسبة 4.3%بعد زيادة 4.1% بالربع 

الثالــث مــن العــام الماضي مشــيراً إلى أن 
اإليجــارات تشــكل حوالــي 34% من ســلة 
االســتهالك بالدولة شريحة السكن وانخفاض 
مســتوى التضخم المرتبط بالواردات نتيجة 
اســتمرار ارتفاع قيمة الدرهم مقابل العديد 
من العمالت الرئيسية بسبب ارتباط الدرهم 
بالدوالر األميركي الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً 

مشــيراً إلى أنه على الرغم من زيادة أسعار 
المســاكن خــالل 2016 بوتيــرة أبطــأ جدا 
من 2015 إال أن أســعار المســاكن ســجلت 
ارتفاعاً بمتوسط ٪4.2 في عام 2016 مكتمًال 
مؤكداً أن أســعار المســاكن ال تزال تشــكل 
المحرك الرئيســي لمتوســط التضخم بشكل 

عام بالدولة.

و أشــار التقرير إلى أن هذه النتائج اعتمدت 
على المؤشر الجديد لقياس توقعات تقديرات 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة 
اإلمارات الذي أطلقه المصرف المركزي منذ 
حوالي عــام ويتضمن تقديــرات أولية لعام 
2016 والتنبؤ على مدى عامي 2017 و 2018 
مؤكــدا أن التنبؤ وتقييم الحالة المســتقبلية 
لالقتصــاد يعــد مــن العناصر الحاســمة في 
عملية صنــع القرار في البنــوك المركزية و 
أنــه على واضعــي السياســات التعرف على 
التوقعات المســتقبلية من أجل اتخاذ القرار 
المناســب في اللحظة المناسبة وكلما كانت 
التوقعات مبنية على أســس اقتصادية سليمة 
كلمــا كانــت القــرارات أكثر صوابــاً حيث 
يستند المؤشر على مبدأ مبسط يفسر الناتج 
المحلي اإلجمالــي لدولة اإلمارات من خالل 
المحددات ذات الصلة التي تعكس النشــاط 
االقتصــادي اعتمــاداً على التمثيــل البنيوي 
الــذي يلتقط العالقات الرئيســية في اقتصاد 
اإلمارات في كل من القطاعين النفطي وغير 
النفطي نظراً ألهمية قطاع النفط وانعكاساته 
علــى االقتصــاد اإلماراتي حيــث يوفر هذا 
النمــوذج نوعاً من الحرية التلقائية من خالل 
تحديث البيانات ببساطة مع صدور البيانات 
والمعلومــات الحديثة بما يوفر تقديرات في 
الوقت المناســب وتوقعات دقيقة للنشــاط 

االقتصادي في دولة اإلمارات.
وأوضــح التقريــر أن الســيولة المتوافرة 
بالقطــاع تعــد جيدة كنســبة مــن إجمالي 
أصــول القطاع المصرفي مؤكدا أن المصرف 
المركــزي يراقــب عن كثب تطور الســيولة 
في النظام المصرفــي بهدف تحقيق التوازن 
الصحيح بين نمو االئتمان واالستقرار المالي 
مشــيراً إلى زيــادة ودائع الحكومة بشــكل 
ملحــوظ فــي الربــع األخير من عــام 2016 
كمــا ســاهم القطــاع الخاص أيضــا في نمو 
الودائــع ونتيجــة لذلك ارتفعــت المجاميع 
البنــوك زيــادة االئتمان  النقديــة وواصلت 
بمعدل يدعم النمو في األنشطة غير النفطية 
مؤكداً أن مؤشــرات السالمة المالية تحسنت 
بشــكل ملحوظ وتبين أن النظــام المصرفي 
في اإلمارات سليم ويتمتع باالستقرار المالي.
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ذكر المصــرف المركزي فــي تقريره 
أن الحســاب المالي الحكومي الموحد 
اتجــه إلــى التــوازن بين اإليــرادات 
والنفقــات، وتقلــص العجــز ووصــل 
إلــى مســتوى طفيــف بمقــدار أقل 
مــن ربع مليــار درهم، بواقــع 0.24 
مليــار درهــم في الشــهور التســعة 
األولــى 2016 مقابــل عجــز ملحوظ 
في الشــهور التسعة األولى من 2015 
بلــغ 20.46 مليــار درهــم. وأظهرت 
اإلحصاءات الــواردة بتقرير المراجعة 
الربعية للمصرف المركزي أن إجمالي 
النفقــات العامــة بالموازنة الحكومية 
المجمعة لدولة اإلمــارات، بلغ خالل 
الربع الثالث 2016 نحو 96.23 ملياراً، 
وبلغــت اإليرادات العامة، خالل الربع 
الثالث 2016 نحو 84.94 مليار درهم.

1.84

 توقعت مجلة ميد أن يكون األداء االقتصادي 
فــي اإلمــارات األفضل على مســتوى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العامين 

الجاري 2017، والمقبل 2018. 
وذكــرت أن دبــي تتمتــع بتنــوع أكبر في 
اقتصادها مقارنــة ببقية مدن الخليج، وهي 
أقــل اعتمــاداً على النفط. وســوف تحافظ 
دبي على معدل نمو 3.3% الذي تحقق في 
2016، وتوقعــت أن يصل هذا المعدل إلى 

3.6% فــي العام الجاري. وأشــارت المجلة 
إلى أن دبي منحــت عقوداً بقيمة 16 مليار 

دوالر حتى منتصف 2016.
وسوف يكون القطاع العقاري هو المحرك 
الرئيس للمشــاريع في دبــي، برغم أهمية 
قطاع النقل وتطوير شــبكة النقل الحديدي 

وتحسين البنية األساسية للمطارات.
وأفــادت المجلة بأن اقتصاد اإلمارات يتميز 
بالتنوع ويدعم العديد من الشركات الكبرى 
ذات الخبرات العالية والنشطة على مستوى 
وتوقعت  والعالميــة.  اإلقليميــة  األســواق 

المجلــة أن يصــل حجــم المدخــرات في 
اإلمــارات إلى 500 مليــار دوالر من جانبي 
القطــاع العــام والخاص. وأشــارت إلى أن 
النظــام المصرفي يتميز بالمرونة وحســن 
اإلدارة.  وأضافت أن اقتصاد اإلمارات سوف 
ينتعش في العام الجاري مع تعافي أســعار 
اإلنفاق.  الخام وارتفــاع معــدالت  النفــط 
وســوف يســاهم في هــذا االنتعــاش أيضا 
العمليات الجارية اســتعداداً الستضافة دبي 
لمعرض اكســبو 2020، فـــضــال عن تزايد 

حجم التجارة مع إيران.

نجحــت مؤسســة دبــي لالســتثمارات 
الحكومية في إصــدار صكوك مدتها 10 
ســنوات بقيمة مليار دوالر، حيث القت 
قبوالً واســعاً في أوســاط المســتثمرين 
على مســتوى المنطقة والعالم ما أسفر 
عــن تقديــم طلبات تجــاوزت قيمتها 3 

مليارات دوالر.
وســيتم إدراج الصكوك فــي بورصة 
ناســداك دبي، كونها تعد اإلصدار األول 
من المنطقة في العــام الجاري، والثاني 
لمؤسســة دبي لالســتثمارات الحكومية 

بعد إصدارها األول في 2014.
وأوضح بيان صحافي صدر عن مؤسسة 
دبــي لالســتثمارات الحكومية أمس، أن 
المســتثمرين الدوليين ســجلوا مشاركة 
قويــة بلغــت 26% من اإلصــدار الذي 
اكتتــب عليه المســتثمرون من المملكة 
المتحــدة، وأوروبــا، و15% من آســيا، 
كما بلغت نســبة مشــاركة المستثمرين 
على مستوى المنطقة 58% من إجمالي 
االكتتاب ونســبة 1% لمســتثمرين من 

باقي أنحاء العالم.

وقــال محمــد الشــيباني عضــو مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي 
لالســتثمارات الحكوميــة، إن االهتمــام 
والمشــاركة الواسعة في اإلصدار يعكس 
مدى ثقة المستثمرين العميقة في قدرة 

الحكومية  لالســتثمارات  دبي  مؤسســة 
وكفاءتهــا والتزامهــا في توفير أســاس 
ثابــت ال يتزعزع لدعم مســيرة النجاح 

المتواصلة في إمارة دبي.
عــدداً  المؤسســة  محفظــة  وتضــم 

مــن الشــركات عبــر طيف متنــوع من 
القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة 
دبي قطاعات اســتراتيجية تخدم أهداف 
التطور والنمو لإلمارة، إذ تضم قطاعات 
الخدمــات الماليــة، والنقــل، والصناعة، 

والطاقة، والعقار، واإلنشاءات، والضيافة، 
والترفيه.

وتعد المؤسســة، الذراع االستثمارية 
الرئيســة لحكومــة دبي، وهــي مكلفة 
بتوحيد وإدارة محفظتها من االستثمارات 

والمؤسسات التجارية.

اإلشــراف  بمهــام  تكليفهــا  تــم  كمــا 
االســتراتيجي على محفظة اســتثمارات 

وتطبيــق  تطويــر  عبــر  الحكومــة 
استراتيجيات استثمارية محكمة، ومعايير 
عاليــة؛ لحوكمة الشــركات، وتركز على 
رفع قيمة االســتثمارات لتحقيق الفائدة 
القصوى إلمارة دبي على المدى الطويل.

بدأت طيران اإلمارات، للمرة األولى، إتاحة 
المجــال أمام ركابهــا الســتخدام صاالتها 
الخاصة في مطار دبي الدولي بغض النظر 
عن درجة ســفرهم. ويمكن للركاب اآلن 
دفع رســوم لدخول إحدى صاالت الناقلة 
الســبع في دبي، التي كانــت مقتصرة في 
الســابق علــى ركاب الدرجتيــن األولــى 

ورجال األعمال.
وأصبــح بإمــكان ركاب طيــران اإلمارات، 
برنامجهــا  واردز،  ســكاي  فــي  األعضــاء 

لمكافأة الوالء، وضيوفهم المسافرين على 
رحالت الناقلة، وكذلك الضيوف المرافقين 
لــركاب الدرجتين األولــى ورجال األعمال 
المســافرين على رحالت الناقلة، استخدام 
الصــاالت الخاصة مقابل دفع رســوم. كما 
يمكن لــركاب درجة رجــال األعمال أيضاً 
اختيــار الدفــع مقابل ترقية اســتخدامهم 

لصاالت الدرجة األولى.
ويضــم مطار دبي الدولي 7 صاالت خاصة 
لطيــران اإلمارات في مبانــي الكونكورس 

الثالثــة المخصصة لرحــالت الناقلة، حيث 
يوجد فــي كل كونكــورس صالــة لركاب 
الدرجة األولى وأخرى لركاب درجة رجال 
األعمــال، باإلضافة إلى «صالــة اإلمارات» 
الجديدة التي افتتحت في كونكورس ســي 
ويمكــن لــركاب األولى ورجــال األعمال 
استخدامها. ويمكن لركاب طيران اإلمارات 
اصطحاب  الصــاالت  لدخــول  المؤهليــن 
الناقلة  المســافرين على رحالت  ضيوفهم 
مقابل رسم قدره 100 دوالر لصاالت رجال 

األعمــال و«صالة اإلمارات»، أو 200 دوالر 
لصــاالت الدرجة األولى. كما يمكن لركاب 
طيران اإلمارات المؤهلين لدخول صاالت 
الترقية الســتخدام  درجة رجــال األعمال 
صالــة الدرجة األولى مقابــل 100 دوالر. 
ويمكــن لضيوف الصــاالت الذين يدفعون 
الرســوم المكوث في الصالة لمدة أقصاها 

4 ساعات.
وتتيــح طيــران اإلمــارات دخــوالً مجانياً 
إلــى صاالتهــا الخاصــة في دبــي للركاب 

المســافرين في الدرجتيــن األولى ورجال 
األعمــال، باإلضافــة إلــى أعضــاء الفئات 
الفضيــة والذهبية والبالتينيــة في برنامج 
«ســكاي واردز طيران اإلمارات» لمكافأة 

والء المسافرين الدائمين.
وقــال عــادل الرضــا، النائــب التنفيــذي 
لرئيس طيران اإلمــارات الرئيس التنفيذي 
للعمليات: تعد صاالتنا الخاصة في دبي من 
بين األفضل على مستوى العالم، ويسعدنا 
أن نتيــح اســتخدامها أمــام المزيــد مــن 

عمالئنا. وقد اتخذنا هــذا القرار بناًء على 
مقترحات العمالء وبعد دراســة مستفيضة 
لضمــان المحافظــة على معاييــر الخدمة 
الراقية ذاتها، ولقيت هذه الخطوة ترحيباً 
واســعاً، حيث أبدى الكثيرون استعدادهم 
واالســتمتاع  االســترخاء  مقابــل  للدفــع 
بمرافق وخدمات الصــاالت قبل التحاقهم 
برحالتهم.  دبي- البيان

■ محمد الشيباني

رحبت ناســداك دبي أمــس بإدراج 
صكوك مؤسســة دبي لالستثمارات 
الحكومية في البورصة العالمية في 
المنطقة. وعقب هــذا اإلدراج فقد 
ارتفع إجمالي الصكوك المدرجة في 

دبي إلى 47.21 مليار دوالر.



 –

أطلــق بنك اإلمــارات دبي الوطني أمــس، أول منصة 
خدمــات رقمية في المنطقة، تســتهدف شــباب جيل 
األلفية الــذي يبلغ عددهم حوالي 2,4 مليون نســمة، 
أو 26 % مــن إجمالي قاعدة عمالء البنوك في الدولة. 
ويتــراوح حجم القــوة االقتصادية لهذه الشــريحة في 

اإلمارات، من 20 إلى 24 مليار درهم سنوياً.
وقــال مســؤولون فــي البنــك، إن المنصــة تعكس 
الســعادة والروح اإليجابية والتطور الرقمي، التي تميز 
دبــي وتوفر تجربــة رقميــة متميزة لهــذا الجيل من 
العمــالء، وتمكينهــم من تلبيــة احتياجاتهــم الفردية. 
وســيتم إطالق النســخة التجريبية من التطبيق لعمالء 
محدديــن علــى مراحل، تبــدأ عبر نظــام أندرويد في 

 .IOS البداية، ومن ثم على نظام
وقال عبد الله قاســم، الرئيــس التنفيذي للعمليات 
فــي البنك: فخورون للغاية بإطالق أول منصة خدمات 
رقمية في المنطقة مخصصة للشــباب. إذ على العكس 
من البنوك التقليدية التي تسعى في العادة إلى تطوير 
وتحســين هيكليتها الموجودة مســبقاً لتعزيز التجربة 
 .Liv المصرفية لعمالئها، فقد تم ابتكار وتطوير مفهوم
من الصفر بشكل مختلف تماماً، بهدف أن يصبح الخيار 
المصرفي األول لهؤالء الشــباب. وفي هذا اإلطار، يأتي 
إطالق المنصة الرقمية بالتماشــي مــع رؤية اإلمارات 
2021، الهادفة إلى بناء اقتصاد ذكي قائم على االبتكار. 

وتندرج منصــة الخدمات الرقميــة الجديدة، ضمن 
إطار خطة البنك الســتثمار 500 مليــون درهم، خالل 
الســنوات الثالث المقبلة في االبتكار الرقمي، والتحول 
متعــدد القنوات لعمليات البنك والمنتجات والخدمات 

التي يوفرها.
من جانبه، قال ســوفو ســاركار نائب رئيس تنفيذي 
أول – رئيــس الخدمــات المصرفيــة لألفــراد وإدارة 
الثــروات فــي البنك: يســهم إطالق المنصة بترســيخ 

المكانــة الرائــدة للبنــك في مجــال توفيــر الخدمات 
المصرفية الذكية في الدولة، حيث تعمل هذه المنصة 
علــى تزويد العمالء بتجربة فريدة، تمكنهم من التمتع 
بأســاليب الحياة العصرية وإدارة حســاباتهم بشــكل 
أفضل. ونحن نسعى لجعل المنصة أكثر من مجرد بنك 
عادي لعمالئنا من شــباب جيــل األلفية، بل نطمح ألن 
تغدو هذه المنصة، رفيقهم الرقمي الدائم الذي ينهلون 

منه المعلومات والنصائح التي يحتاجونها.
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■ العالمة تواجه تحديات تمويلية  |  من المصدر

أعلنــت مجموعة بنــك رأس الخيمة 
الوطني أمس، نتائجها للســنة المالية 
المنتهية بتاريخ 31 ديســمبر 2016، 
مســّجلة صافي أرباح موّحدة بواقع 
663.0 مليــون درهم، بانخفاض عن 
السنة الماضية 742.3 مليون درهم. 
كما بلغ إجمالــي الموجودات 42.5 
مليــار درهم، بزيادة 4.7 %، قياســاً 
تاريخ  المســجل حتــى  بالمســتوى 
31 ديســمبر 2015. ونمــت األرباح 
التشــغيلية قبــل خســائر انخفــاض 
 10.0 بمبلــغ  للمجموعــة  القيمــة 
ماليين درهم عن عام 2015، كنتيجة 
الســتراتيجية تحســين التكلفة التي 

وضعها البنك فــي بداية عام 2016.  
وقال بيتر إنجالند، الرئيس التنفيذي 
لبنــك رأس الخيمة الوطني: كان عام 
2016 مليئاً بالتحديات، حيث شهدنا 
زيادة كبيرة فــي حجم المخصصات 
المتوارثة تحديداً في محفظة قروض 
والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات 
منذ 2008 وحتــى بداية 2015، كان 
التركيز األساســي للبنك على إقراض 
والمتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات 
ولذلــك كان مــن الواضــح أن يتأثر 
الشــركات  بتحديــات قطاع  البنــك 
الصغيــرة والمتوســطة، نتيجة لعدد 

من العوامل العالمية واإلقليمية.

■ خالل حفل إطالق المنصة  |  من المصدر

تراجع األداء األســبوعي لمؤشــري سوقي 
أبوظبــي ودبــي المالييــن إلــى المنطقة 
الحمراء على مدار األســبوع، حيث تراجع 
نقطــة  إلــى 4446  بنســبة %3.85  األول 
مقارنــة مــع 4624 نقطة، خالل األســبوع 
الماضــي، في حين خســر ســوق دبي 77 
نقطة، منخفضاً بنسبة 2.08% مع 3623.75 

نقطة.
وخســرت القيمــة الســوقية لألســهم 

المحليــة ما يقارب 17.5 مليار درهم على 
مدار الجلســات الخمس لألســبوع، بفعل 
عمليات جني أرباح مكثفة شهدتها األسهم، 
التي ارتفعت األســبوع الماضي، لتصل إلى 
787.5 مليار درهم، مقارنة بـ805 مليارات 
درهــم نهايــة جلســة الخميس األســبق. 
وفي ما يخص الســيولة فقــد بلغت قيمة 
تداوالت السوقين خالل األسبوع ما يقارب 
7.7 مليارات درهم مــن خالل تداول 4.4 
مليــارات ســهم وزعــت علــى 57.2 ألف 

صفقة تداول.سوق دبي

وفي مــا يخص جلســة األمــس، أغلق 
سوق دبي على انخفاض 0.82 % وخسارة 
29.9 نقطة إلى مســتوى 3623.75 نقطة، 
متأثراً بعمليات جني األرباح على األســهم 
القياديــة. وجــاء قطــاع العقــارات كونه 
أبرز األســهم المتراجعة بنحو 1.13% مع 
انخفــاض ســهم إعمــار 2.42 %، وأرابتك 
0.74 %. كمــا تراجع النقل 0.9 %.ســوق 

أبوظبي
من جانبه أغلق المؤشــر العام لســوق 
أبوظبــي جلســة األمــس، فــي المنطقــة 

الحمراء للجلسة الثالثة على التوالي، بفعل 
تراجع قطاعات العقار والبنوك واالتصاالت. 
وشــهدت الجلســة تــداوالت بقيمة 343 
مليون درهم موزعة على 177 مليون سهم.

بجلســة  مقارنة  التــداوالت  وتراجعت 
أول مــن أمس األربعــاء، حيث تم التداول 
على 176.737 مليون ســهم مقابل 226.33 
مليون سهم وبقيمة 342.529 مليون درهم 
مقارنة بـــ396.26 مليون درهم. وانخفض 
مؤشــر قطاع االتصاالت بنسبة 2.22% بعد 

تراجع سهم «اتصاالت» بالنسبة ذاتها.

2.8
ســجلت العقود المســتقبلية في «ناســداك دبي» أمس، تعامالت بقيمة 2.4 مليون 
درهــم. وجــاءت هذه التعامالت بعــد تداول 7540 ألف عقد مــن خالل 27 عملية 
تداول. واســتحوذت عقود «إعمار العقارية» على صــدارة التعامالت بما قيمته نحو 
1.3 مليــون درهم، من خالل 1790 عقد. وحلت عقود «أرابتك القابضة» في المركز 
الثاني من حيث النشاط بالقيمة مسجلة 443 ألف درهم بعد تداول 3250 عقد، ثم 
عقود «بنك دبي اإلسالمي» بقيمة 271 ألف درهم عبر تداول 500 عقد، تلتها عقود 

«الدار العقارية» بـتداول 1000 عقد بقيمة 248 ألف درهم. 

زار ســمو الشــيخ عبــد الله بــن زايد آل 
نهيان وزيــر الخارجية والتعــاون الدولي، 
موقــع إكســبو 2020 دبي، وذلــك لتفقد 
المكان الذي ســيقام فيه جنــاح اإلمارات 
خالل الحدث العالمي. والتقى سموه خالل 
الزيارة التي جرت مؤخراً، عدداً من أعضاء 
اللجنــة العليــا إلكســبو 2020 دبي، منهم 
ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم 
رئيــس اللجنــة العليا إلكســبو 2020 دبي 
رئيس هيئة دبــي للطيران الرئيس األعلى 
لمجموعــة طيران اإلمــارات، ومعالي ريم 
بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون 
التعــاون الدولــي المديــر العــام لمكتب 
إكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور سلطان 
بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، رئيس 

مجلس إدارة المجلس الوطني لإلعالم.
كما التقى سموه عدداً من المسؤولين، 
منهــم معالي محمــد إبراهيم الشــيباني 
نائب رئيــس اللجنة العليا إلكســبو 2020 
دبي، مديــر ديوان صاحب الســمو حاكم 
دبي، والمهندس حسين ناصر لوتاه المدير 
العــام لبلديــة دبي، ومطر محمــد الطاير 
المديــر العام، رئيس مجلس المديرين في 
هيئة الطرق والمواصالت في دبي، وهالل 
سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة 
والتسويق التجاري، مدير سلطة مركز دبي 
التجاري العالمــي، وخليفة الزفين الرئيس 

التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران.
وأشــاد سمو الشــيخ عبد الله بن زايد، 
بــدور اإلمارات العالمــي، واحتضانها هذا 
الحــدث العالمــي، وتشــجيعها للتعــاون 

الدولي.
وقــال إنه «على مــدى 45 عامــاً. بنينا 
بلــداً قائمــاً على قيم التســامح والتعاون، 
ولدينــا فرصــة لجعل إكســبو 2020 دبي، 

احتفاء عالمياً بهذه األفكار، ولكي نعبر عن 
مقدرتنا على إحراز تقدم في التغلب على 

التحديات التي تواجهها الدول واألفراد».
وأضــاف أن تصميــم جناحنــا الوطني، 
مســتلهم من جناحي الصقر، فهما يوفران 
مأوى وحماية لمن يستظلون بظلهما.. وهو 
ما تفعله بالدنا، التي تحتضن مواطنين من 

أكثر من 200 دولة مختلفة.

وتابــع ســموه: «اقتــداء بنهــج الدولة 
المنفتح على العالم، يســعى إكسبو 2020 
دبــي، إلى جمع شــمل العالــم، فالموقع 
كله وجنــاح اإلمارات الوطنــي على وجه 
الخصــوص مكرســان لتشــجيع التواصل»، 
معربــاً عــن ثقتــه فــي أن األفــكار التي 
ســيتبادلها «زوار» إكســبو «ستساعدنا في 

رســم مالمح األعــوام الخمســين المقبلة 
لإلمارات والعالم».

ورحب ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل 
مكتوم، بزيارة ســمو الشــيخ عبــد الله بن 
زايد. وقال إن دولتنا الفتية ســتدخل عامها 
الخمســين أثناء انعقاد إكســبو 2020 دبي. 

ويــرى كثير من الناس فــي أنحاء العالم، أن 
التقدم الذي أنجزناه، وصوالً إلى إقامة دولة 
حديثة، يعيش ويعمل فيها أناس من مختلف 
أنحاء العالم، هــو أمر مثير لإللهام»، مضيفاً 
أن قصــة اإلمــارات كقصة إكســبو.. تواصل 
العقول وصنع المســتقبل. وأعرب عن أمله 
في أن يكون «الحدث الذي ننظمه وجناحنا 
الوطنــي فيه مصــدر إلهــام للماليين الذين 
ســيأتون للزيارة، كــي يأخــذوا معهم قيم 
التعاون والتواصل، ســعياً لمستقبل أفضل». 
من جهتــه، أوضح معالي الدكتور ســلطان 
أحمــد الجابــر، أن جناح اإلمــارات يعكس 
المكانــة الرائدة التي باتــت الدولة تتبوأها 
في مجال االســتدامة، حيث ســيكون، ومن 
خالل تصميمــه المبتكر، من أكثــر المباني 
اســتدامة في المعــرض، ما يشــكل فرصة 
مناســبة لالحتفــاء بإنجازات اإلمــارات، ال 
الثالثة األساســية  ســيما في الموضوعــات 
للمعــرض، والتي تشــمل الفــرص والتنقل 
واالســتدامة، وذلك بما يعزز الدور المتقدم 
ألبنــاء الدولة فــي صياغة مســتقبل أفضل 
ألجيــال الغد.. خاصــة أن اإلمــارات تمثل 
للتقدم والتطــور والقدرة  نموذجاً مشــرقاً 
علــى اإلنجاز. وأشــار إلى حــرص المجلس 
الوطني لإلعالم، الذي يتولى إدارة وتشغيل 
جنــاح اإلمارات فــي معرض إكســبو دبي 
2020، على اختيار تصميم متوافق مع أرقى 
ممارسات االستدامة على المستوى العالمي 
مع المحافظة على الهوية اإلماراتية األصيلة.

■ سموه يطلع على مخططات الموقع بحضور أحمد بن سعيد وسلطان الجابر ومحمد الشيباني وهالل المري وخليفة الزفين

يســتضيف  أن  المتوقــع  مــن 
إكســبو 2020 دبــي، الذي يقام 
علــى مســاحة 4.4 كيلومترات 
مربعــة أكثــر مــن 200 دولة، 
وشــركة ومنظمة غير حكومية، 
ســتحضر مــا ينتظــر أن يكون 
أكثر معارض إكســبو شموالً في 
التاريخ. وســيكون لكل مشارك 
في إكســبو 2020 دبي، جناحه 
الخاص، ليجسد واجهة يستعرض 
إبداعاتهــم  فيهــا  المشــاركون 
وابتكاراتهــم وثقافاتهم أمام ما 
يقدر بنحو 25 مليون زائر، على 

مدى فترة انعقاد المعرض.
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نجحــت القريــة العالميــة فــي اجتذاب 
وفد ضخــم من أكبر وأقــدم رابطة لمدن 
المالهــي والجذب الســياحي فــي العالم 
«إيابــا» بزيــارة اإلمــارات واالطالع على 
أبرز الوجهات الترفيهيــة بالدولة، ما حفز 
المنظمة على بدء خطوات إنشاء أول مقر 
لها في منطقة الشــرق األوسط بدبي. وقد 
رافقــت «البيان» وفــد «إيابا»خالل زيارة 

أبرز المعالم الترفيهية بالدولة.
وقال أحمد حســين بن عيسى الرئيس 
التنفيــذي للقرية العالميــة عضو مجلس 
إن  لـ«البيــان»  «إيابــا»  منظمــة  إدارة 
رابطة «إيابــا» لمدن المالهي والوجهات 
الترفيهية الدولية تأسست في عام 1918 
واســتطاعت منــذ ذلــك الوقــت من أن 
تنمو وتزدهر إلى أن أضحت أكبر رابطة 
لتجارة مرافق التسلية والترفيه في العالم. 
وتمّثــل الرابطة مرافق ومــزّودي خدمة 
وأعضــاء مــن أكثر مــن 99 دولة، وتضم 
متخصصيــن من مــدن المالهــي ومدن 
األلعــاب والوجهــات الترفيهيــة ومراكز 
الترفيه العائلي والمتاحف ومراكز العلوم 
والحدائق والمنتجعــات المائية وحدائق 

الحيوانات وأحواض األسماك. 
وأضــاف بن عيســى انــه انطالقا من 
المكانة الكبيــرة للرابطة فقد تم االتفاق 
معهم على افتتاح مقر لها في دبي خاصة 
الشرق األوسط. وسيكون  لخدمة منطقة 
المقــر هو الخامس للرابطــة التي تمتلك 
أربــع مقرات فــي العالم في المكســيك 
بأميــركا الالتينيــة وبروكســل بأوروبــا 
وأورالنــدو بالواليــات المتحــدة وهونغ 
كونغ بآسيا. ويعد استقطاب مقر الرابطة 
نجاحــاً جديــداً لإلمــارات التــي تواصل 
الشــركات والمؤسسات  استقطاب كبرى 

العالمية لتنشئ مقرات لها في الدولة. 
وأكد أن جدول الزيارة استمر ثالثة أيام 
وتضمن زيارة ســيتي ووك ودبي باركس 
وعالم المغامرات والقرية العالمية وعالم 
فيــراري في أبوظبي حيــث أبدى أعضاء 
الوفــد الــذي ضــم 150 شــخصا من 33 
جنســية انبهارهم بالمســتوى التنظيمي 
والتنــوع الكبير في مجــاالت الترفيه مع 
التركيــز على تواصل الحضــارات وزيادة 
المعرفة وإيصــال الثقافات المختلفة في 
العالم. وأشادوا بما تقدمه هذه الوجهات 
من صيــغ مختلفة وهويــات مميزة كليا 
تخاطــب كافة الجنســيات واألطياف في 
العالم. وأشار بن عيسى إلى أن الوفد ركز 
على التنــوع الكبير في محتــوى الترفيه 
الذي تغطيه هذه الوجهات والموجه إلى 
كافــة أفراد األســرة حيث خصصت هذه 
األماكن مساحات كبيرة لألطفال والنساء 

إلى جانب والشباب والمرأة. 
وقال إنه في إطــار رؤيتها نحو وضع 
الترفيهية  أبــرز الوجهــات  دبي ضمــن 
المهرجانــات  ومقاصــد  العالميــة 
والفعاليات، لعبت إدارة القرية العالمية 
دوراً بــارزاً فــي جــذب رؤســاء إدارة 
الرابطة الدوليــة لمدن المالهي وأماكن 
الجذب الســياحي لعقد أول اجتماع لها 
في دبي على مســتوى الشــرق األوسط 
وأفريقيــا وذلــك بغرض مناقشــة فرص 
تطوير صناعة الترفيه والجذب السياحي 
على مســتوى المنطقة وتبادل الخبرات 
والذي أثمــر عن عزم المنظمة فتح مقر 

رسمي لها في دبي 
وأوضح بن عيســى أن الرابطة دعت 
فريــق إدارة القرية العالمية إلى حضور 
معرض اكســبو للوجهــات الترفيهية في 
أورالنــدو، ومنحت القرية العالمية لقب 
الراعــي البالتيني للرابطــة. وضّم الوفد 
محمد المال، الرئيس التنفيذي للمجموعة 
اإلعالميــة العربيــة، وأحمد حســين بن 

عيسى، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية. 
وقــام الوفد على هامش المعرض بزيارة 
الوجهات الترفيهية البــارزة مثل ديزني 
يونيفيرســال  واســتوديوهات  أورالندو 
واجتمع بإدارات هذه الوجهات لمشاركة 
الخبرات وأفضل الممارسات في المجال 

ولمناقشة فرص التعاون المستقبلية. 
وأوضــح الرئيــس التنفيــذي للقريــة 
العالميــة أن قطــاع الترفيه فــي الدولة 
يحتــل مكانة متقدمة ويتمتع بمســتقبل 
العالمية  بالمقارنة مــع األســواق  باهــر 
األخرى، وال تزال هناك مشاريع عدة قيد 
التطوير وينتظر اســتكمالها خالل العامين 
القادميــن، مشــيرا إلى أن ذلــك انعكس 
ايجاباً في جذب االهتمام الدولي المتزايد 
بصورة ملحوظــة. وأكد أن القطاع يتمتع 

بإمكانات كبيرة ويعد بفرص هائلة خاصة 
في منطقة الشــرق األوســط. وقــال إننا 
الحظنا أنه على الرغم من اختالف وتنوع 
الوجهــات الترفيهية حــول العالم إّال أنها 
تواجه نفس التحديات، ويختلف مشــغلو 
كل وجهة ترفيهية في النهج الذي يتبعونه 
إلى  اســتناداً  التحديــات  لمعالجة هــذه 
حجمها وأهميتهــا، وبالتالي فإن التواصل 
مــع المنظمات الدولية يعد أمراً في غاية 
األهمية لمشاركة الخبرات والتشاور حول 
أفضل الممارســات لوضــع معايير التميز 
التي تتوافــق والمعايير الدولية، باإلضافة 
إلــى التمكن من تقديم نمــوذج متكامل 
وفّعال يّطبق أعلى معايير الجودة لتحقيق 

التنمية المستدامة وتطوير القطاع«.

وأكد أن القرية العالمية تعد أكبر وأضخم 
عالمــة تجارية ترفيهية في المنطقة ومن 
أبرز معالم دبي الســياحية، وتتميز بهوية 
متفردة وال توجد وجهة أخرى تماثلها في 
المفهــوم أو التنوع في المنطقة، كما أنها 
تلعب دوراً رئيسياً في التنشيط السياحي 
باإلمارة، وعلى مدار عقدين مّثلت محوراً 
لتطويــر الترفيــه العائلــي للمقيمين في 
اإلمارات أو السياح القادمين من الخارج.

ونوه بــأن القرية العالميــة تمكنت خالل 
21 موســماً علــى انطالقها مــن أن تصبح 
وعاء ثقافياً يعّرف بالشــعوب والحضارات 
التي تنتمي إليها وتراثهم الحرفي وفنونهم 

األدائية وثقافتهم الشفاهية والمنقولة غير 
المدونــة، فهي تضم أجنحــة أكثر من 75 
دولة في مــكان واحــد، وكل جناح يقدم 
ثقافته التي تترجم في الفعاليات والبضائع 
المتنوعــة التي تعبر عن طبيعة وتراث كل 
دولة، إضافة إلــى الفرق الفنية التي تقدم 
عروضها، وعبر تمازج وتعايش هذه الدول 
أصبحت القرية العالمية مركزاً هاماً لعرض 
ثقافات الشــعوب، كما أنها تبــرز المعالم 
الهامــة لكل دولة علــى واجهات األجنحة 
أو داخلهــا. كما حرصت علــى توفير بيئة 
تالئم العائالت من حيــث تواجد المرافق 
الالزمــة حتــى يتمكن الجميــع من قضاء 
أوقــات ممتعــة دون عنــاء، باإلضافة إلى 
األلعاب واألنشــطة الترفيهية ذات الجودة 

العالية واآلمنة.

مــن جانبــه، أكد عصــام كاظــم، المدير 
للتســويق  دبــي  لمؤسســة  التنفيــذي 
الســياحي والتجاري أن مدينة دبي لديها 
الترفيه  كافة اإلمكانيــات لتقود صناعــة 
والســياحة العائليــة عالميــا، وأن»دبــي 
للسياحة«تخطو خطوات ثابتة نحو هدفها 
المتمثل في اســتقطاب 20 مليون ســائح 
سنويا بحلول العام 2020، ولقد استضافت 
دبــي 13.34 مليــون زائــر ما بيــن يناير 
ونوفمبر من عــام 2016، حيث تصّدرت 
دول الهند والسعودية والمملكة المتحدة 
الئحة الدول المصّدرة للســياح مســجلًة 
نمواً ملحوظاً مقارنًة بالفترة نفســها من 
العام الذي ســبقه. وســنعمل على تعزيز 
األداء القوّي من حيث عدد الزّوار للدول 

العشر األولى المتصّدرة للسياحة.
 وقــال كاظــم لـ»البيان«إن اســتضافة 
الرابطــة العالمية لمدن األلعاب والجذب 
والتــي تتخــذ مــن الواليــات المتحــدة 
األميركية مقراً لها إنجاز جديد يضاف إلى 
دبي خاصــة وان المنظمة أكدت أن دبي 
تمكنت خالل السنوات األخيرة من إنشاء 
وإدارة وتشــغيل أفضل المدن الترفيهية 

ذات المستوى العالمي.
 وأشــار كاظــم إلــى أن دبــي لديها 
المدن والحدائق والوجهات  العديد من 
الترفيهيــة العالمية بعد افتتاح الوجهات 
الجديــدة مؤخــراً، كما تســتعد الفتتاح 
وجهتين جديدتين وتوســعة في آي آم 
جي عالم من األســاطير خــالل العامين 
المقبليــن، كما أنهــا توفر كافــة أنواع 
بأعلــى  الســياحي  والجــذب  الترفيــه 
مستويات األمن واألمان، وتقديم أفضل 
خدمــة للزوار مــن كافة أنحــاء العالم، 
وتوفر كافــة المقومات بمــا يرقى إلى 
تطلعــات وأذواق مختلف الجنســيات، 
العائليــة  الســياحة  تتضمــن  والتــي 
والعالجية والشــواطئ والصحراء وحتى 
الترفيــه المصحــوب بالمغامرات والتي 

تفضلها فئة الشباب.
 ولفت إلى أن دبي تسعى إلى جذب 
العالمية التخاذ  المنظمــات  المزيد من 
دبي مقراً لها، وهو األمر الذي يرسخ من 
مكانة اإلمارة فــي توفير كافة مقومات 
صناعــة الترفيه العالمية، والتي تشــهد 
تغيرات كبيرة خالل الســنوات الماضية، 
منوها بأن التنوع الذي توفره دبي، التي 
تحتضن أكثر من 200 جنســية ال يمكن 

إيجاده في أي مدينة أخرى.

وقال اندرياس أندرســون رئيس مجلس 
إدارة رابطــة مــدن المالهي والوجهات 
الترفيهية الدولية إن اختيار دبي لتكون 
مقًرا دائماً في منطقة الشــرق األوسط 
جاء بعــد دراســة مطولة، مشــيراً إلى 
أن األمــر كان يحتــاج لميزانيــة خاصة 
إلنجاز كافة اإلجراءات إضافة إلى تغطية 

الكلفة التشغيلية 
وأضاف أن الدراسة ركزت على مدى 
النفع الذي ســيعود علــى المنظمة من 
هــذا المقــر واإلضافات الجديــدة التي 
ســيحققها للرابطة. وفعليــاً تم االتفاق 
علــى اتخاذ دبــي مقراً دائمــاً للرابطة، 
مشــيرا إلــى أن التعــاون مــع القريــة 
العالميــة جاء فــي أعقاب زيــارة وفد 
مــن القرية العالمية للرابطة منذ عامين 
إضافــة إلــى دعوتنا لزيــارة دبي والتي 

تمت تلبيتها.
وأشــار إلــى أن جدول نشــاط الوفد 
تضمن زيارة ســيتي ووك ودبي باركس 
وعالم فيراري خــالل اليومين الماضيين 
وهنــاك زيــارة القرية العالميــة وعالم 
المغامرات. وبعدها ســيتم اإلعالن عن 
الخطة االستراتيجية للرابطة عبر مقرها 
فــي دبي معبــراً عن انبهاره بمســتوى 
التنظيم وجاذبيــة األماكن الترفيهية في 
دبي والتي حملــت الطابع العالمي في 
األداء والمقومات وهو ما يؤكد أن دبي 
قادرة على المنافســة بقــوة في قيادة 

صناعة الترفيه عالمياً. 

تعــد الرابطــة الدولية لمــدن المالهي 
وأماكن الجذب السياحي IAAPA أكبر 
منظمة دولية لمرافق الترفيه والوجهات 
الســياحية في العالم، وتمثــل أكثر من 
4,500 وجهــة فــي أكثر مــن 97 دولة 
وتشــمل الوجهــات ترفيهيــة ومزودي 
الخدمات الترفيهيــة واألفراد في مجال 
الترفيــه وتتخذ من الواليــات المتحدة 

األميركية مقراً رئيسياً لها. 
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رحبت مطــارات دبي بتشــغيل الخطوط 
الهنديــة طائرة بوينغ «دريــم الينر 878» 
للمــرة األولــى علــى رحالتها بيــن دبي 
ومدينة كوتشــي في واليــة كيرال الهندية. 
وتم إطالق التحية المائية التقليدية وقطع 
قالب حلــوى في مبنى «الكونكورس دي» 
بحضــور طاقــم الطائرة ومســؤولين من 

مطارات دبي والناقلة الهندية. 
والخطــوط الهنديــة واحدة من شــركات 
الطيران الســبع التي تربط بين مطار دبي 

الدولي و19 وجهة في الهند. وتحتل الهند 
المرتبــة األولى على قائمة أكبر األســواق 
حركــة مع مطار دبي الدولي، وارتفع عدد 
المســافرين بين الوجهــات الهندية ودبي 
إلى 11.4 مليون مسافر بنهاية العام 2016. 
ويصل عــدد الرحالت التي يتم تســييرها 
يوميــاً بيــن الهنــد ودبي إلــى 78 رحلة، 
فــي حيــن يصل متوســط عــدد الرحالت 
األسبوعي إلى 546 رحلة.     دبي - البيان

فاز فنــدق ســانت ريجيس دبــي بجائزة 
«الفندق الجديد الرائد عالمياً» في الحفل 
الختامــي لتوزيــع جوائز الســفر العالمية 
2016 الــذي أقيم مؤخراً فــي فندق صن 
سيام إيرو فوشي في جزر المالديف. وكان 
فندق ســانت ريجس دبي، الذي يضم 234 
غرفــة فندقية، قد افتتح في شــهر نوفمبر 
2015 في أول ظهور لهذه العالمة الفاخرة 

في دبي. 
وقــال جيســون هاردينغ، مديــر محفظة 

الفنــادق في مجمع الحبتور ســيتي، الذي 
يضم فندق ســانت ريجيس دبي: «تحظى 
عالمــة جوائز الســفر العالميــة باعتراف 
عالمــي بكونها المقياس األرقــى للجودة، 
والفائــزون بهــا يحــددون المعيــار الذي 
يطمــح إليه الجميــع. وتأسســت «جوائز 
السفر العالمية» عام 1993. ويصوت عليها 
محترفو الســياحة والســفر حــول العالم 
وتعتبر مقياساً عالمياً للجودة. دبي- البيان

■ أعضاء الوفد زاروا أبرز المرافق الترفيهية   |  البيان

■  اندرياس أندرسون■ عصام كاظم■ أحمد بن عيسى

أعلنت »انترناشــيونال إكســبـو 
كونســلتس» أنــه يتوقــع بلوغ 
عائدات المنتزهات الترفيهية 5 
مليــارات دوالر بحلــول 2020، 
الســياح  إنفــاق  وبلــغ حجــم 
علــى  والمحلييــن  الدولييــن 
السياحة الترفيهية في اإلمارات 
93.4 مليار درهم العام الماضي.

 5

 ■
أكد أحمد حســين بن عيســى الرئيس التنفيذي للقرية العالمية أن دبي 
القلب النابض لصناعة الترفيه في منطقة الشــرق األوســط معتمدة في 
ذلــك على بنيــة تحتية قوية، وتعتبر القريــة العالمية احدى أقدم وأكبر 
العالمات التجارية اإلماراتية فــي هذه الصناعة، ونجاحنا يتمثل بقدرتنا 
على اســتقطاب الضيــوف وتقديم تجربــة فريدة من الترفيــه العائلي 
والتســوق. وتعد نسبة اإلشــغال الكاملة وتواصل عالقتنا مع العارضين 
دليــًال على المردود المجدي للمشــاركين في القريــة والذي يمتد على 

مدار ٢١ عاماً. 

وأشار بن عيسى إلى أن النجاح الكبير الذي تشهده القرية العالمية سنوياً 
يزيد من أعباء المســؤولية نحو تحقيق المزيد من النجاحات واإلنجازات 
مع كل دورة من الدورات، وذلك من خالل اســتقطاب أضخم الفعاليات 
العائليــة وأكثرها جذباً للجمهور المتعدد األذواق والجنســيات، لذا فإننا 
نبحث دائماً عن التميز وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة من أفكار وفعاليات 
بنكهة جديدة في كل موســم، وسنستمر في تقديم أفضل تجربة ترفيهية 
بقيمــة مضافــة للعائالت«. واكــد أنه حصل على عضويــة مجلس إدارة 
الرابطة الدولية لمدن المالهي والجذب الســياحي كأول إماراتي وعربي 

يحصل على هذه العضوية. 
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أظهر تقرير ســوق العقارات في اإلمارات 
لنهاية عــام 2016، الذي أصدرته مجموعة 
نايت فرانك أمس، نظرة إيجابية لإلمارات 
خالل الشهور االثني عشر المقبلة، متوقعاً 

أن ينعكس ذلك على سوق العقارات.
المستقبلية  أن نظرتها  المجموعة  وذكرت 
لإلمــارات تبقى إيجابيــة في 2017، حيث 
من المتوقع أن تسترد أسعار البترول بعضاً 
من خســائرها، مشــيرة إلى أن ذلك كفيل 
بتعزيز اإليرادات الحكومية وزيادة اإلنفاق، 

وخاصــة علــى البنية التحتية والمشــاريع 
التطويرية. كما تمضي التحضيرات لمعرض 
إكسبو 2020 دبي قدماً بكامل زخمها، مع 
تركيز االســتثمار على توسعة خط المترو، 
الطــرق عالوة على  والمطارات، وشــبكة 
المنشآت الســياحية والعقارات، وسيدعم 
االستثمار في تلك القطاعات، سيدعم النمو 

الكلي لالقتصاد.
وأضافت نايت فرانك، أنه في الوقت الذي 
يتوقع أن يعزز فيه اإلنفاق الحكومي على 

مشــاريع البنية التحتية، والتنمية ســوقي 
الضيافة والسياحة، فإنها تعتقد أنه ال مجال 

لهبوط آخر بسوق العقارات السكنية.
وقــال التقرير إنه مــن المتوقــع أن يبدأ 
النشــاط التجاري والصناعي في التحســن 
في 2017، ال ســيما في دبي، حيث يتوقع 
أن تعزز االستثمارات في هذين القطاعين، 
النمــو اإلجمالي لالقتصاد، وتأقلم قطاعات 
األعمال مع النمط الجديد ألسعار البترول.

وتوقع التقرير أن يتجه كبار المســتأجرين 

الذي وضعــوا قرارتهم العقارية وخططهم 
جانبــاً فــي 2016، إلى التخطيــط لدورة 

أعمال تجارية أكثر نشاطاً.
وقال التقرير إنه يحتفظ للسوق العقارية، 
بنظــرة مســتقبلية إيجابية علــى المديين 
القصير والطويل، حيث يبقى القطاع مكوناً 
أساســياً في اســتراتيجية التنميــة والتنوع 
في الدولة. ورغم تذبذب أســعار البترول، 
والتوترات اإلقليمية، فإن الدالئل تشير إلى 
التــزام كل من الحكومــة والقطاع الخاص 

بتوســعة النشــاط الصناعي خالل األعوام 
القليلــة القادمة. وتوقــع التقرير أن يؤدي 
اســتعداد دبي الســتضافة إكســبو 2020، 
واإلنفاق الحكومي المتوقع خالل السنوات 
الخمــس القادمــة، إلــى تعزيــز الســوق 
وإضفــاء ثقــة إيجابية لدى المســتثمرين. 
كمــا يتوقع أن يســهم توســع الشــركات 
الدولية ألنشطتها التجارية، واستخدام دبي 
كوجهــة إقليمية، في تحفيــز الطلب على 
المســاحات المكتبيــة، وعلــى المزيد من 

العقــارات الســكنية. وتوقــع تقرير نايت 
فرانك، أن يسهم إطالق متنزهات ترفيهية 
فــي دبي، إلى جانب األوبــرا وغيرها، في 
تحفيز الطلب على سوق الضيافة في دبي 
في األشــهر الـ 12 القادمة، فيما يتوقع أن 
يسهم إطالق منشآت ثقافية وترفيهية في 

أبوظبي، في تحفيز الزيارات.

 ■

حققت شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم إنجازاً قياسياً 
مبكــراً في مشــروع تطوير منجم تعدين البوكســايت 
ومرافق التصديــر في جمهورية غينيا. وأنهت شــركة 
جان دي نول، وهي شركة المقاوالت البحرية البلجيكية 
عملت على بناء مشروع نخلة جميرا في دبي، مشروعاً 
امتد لثالثة شــهور لردم وتعلية أرضية موقع المشروع 
الذي يمتد على مســاحة 50 هكتاراً في كامســار على 
الساحل الغيني لبناء جســر للسكك الحديدية ومرافق 
مناولــة المواد الســائبة. ويمثــل االنتهاء مــن أعمال 
المشــروع عالمــة فارقة مبكرة الســتثمارات شــركة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم البالغة مليار دوالر لتطوير 
منجم البوكســايت والبنية التحتية للســكك الحديدية 
ومرافق التصدير. ويعد هذا المشــروع أكبر مشــروع 
استثماري صناعي جديد في جمهورية غينيا منذ أربعة 
عقــود، وسيســاهم بنســبة %10 من الناتــج المحلي 
اإلجمالــي فــي غينيــا، وســيوفر 4 آالف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة.
وأســهمت أعمال ردم وتعلية أرض الموقع نفســها 
فــي توفيــر نحــو 100 وظيفــة لمواطني غينيــا أثناء 
ذروة العمــل، وتم اســتكمال العمــل دون أي فقدان 
للوقــت جراء اإلصابات. وتم ضــخ الرمال البحرية إلى 
الموقع باســتخدام خط أنابيب بطول 5 كيلومترات تم 
بناؤه خصيصاً لهذا الغرض، ما قلص الحاجة الســتخدام 

الشاحنات وتحركاتها داخل مدينة كامسار.   
وقــال يوســف بســتكي نائــب الرئيــس التنفيذي 
لعمليــات تأمين مــواد الخــام ومشــاريع رأس المال 
في شــركة اإلمــارات العالمية لأللمنيــوم: يعكس هذا 
اإلنجاز القياســي المبكر مدى تقدم سير العمل بشكل 
جيد في مشــروعنا في غينيا، الذي سيســهم في الدفع 

باالقتصاد الغني إلى األمام وتوفير قيمة مضافة لشركة 
اإلمــارات العالمية لأللمنيوم وتأميــن إمدادات المواد 
الخام الطبيعية التي نحتاجها». وتعد البوكسايت المادة 
الخــام التــي يتم تكريرها الســتخالص مــادة األلومينا 
المســتخدمة فــي تغذية مصاهــر األلمنيــوم. وخالل 
المرحلة الثانية من المشــروع، ستقوم شركة اإلمارات 
العالميــة لأللمنيوم ببناء مصفاة لأللومينا في جمهورية 
غينيــا.  وتمتلــك غينيــا حوالــي 7 مليــارات طن من 
موارد البوكســيت، أي ما يزيد على ربع إجمالي الناتج 
العالمي، كما يشــتهر البوكســيت الغيني بأنه من بين 
أعلــى مســتويات البوكســت جودة في جميــع أنحاء 
العالم. ويقع منجم البوكســيت التابع لمؤسســة غينيا 
ألومينــا كوربوريشــن في منطقة بوكي، شــمال غرب 

غينيــا، حيــث تملك المؤسســة حق امتيــاز ألكثر من 
مليار طن من البوكسيت. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج 
التجــاري للمنجم في 2018 وأن ترتفع طاقته اإلنتاجية 
إلى 12 مليون طن ســنوياً. ويجــري حالياً العمل على 
بناء خط سكك حديدية لربط منجم البوكسيت بمرافق 

ميناء كامسار.

ومــن المقرر أن يســهم المشــروع بغينيا فــي تأمين 
احتياجات المواد الخام التــي تتطلبها صناعة األلمنيوم 
المتناميــة في اإلمــارات حيث يضع اإلنتــاج اإلجمالي 
لإلمــارات العالمية لأللمنيوم اإلمــارات في مرتبة رابع 

أكبر دولة منتجة لأللمنيوم األولي في العالم.

■ خالل أعمال ردم أرض موقع المنجم في غينيا  |  البيان
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حققــت التصرفــات العقارية فــي دائرة 
األراضي واألمــالك في دبي 8.3 مليارات 
درهم خالل األســبوع، حيث تم تسجيل 
1436 مبايعــة بقيمة 3.9 مليارات درهم، 
منهــا 316 مبايعــة لألراضــي بقيمة 1.6 
مليار درهم و1120 مبايعة للشقق والفلل 
بقيمــة 2.3 مليار درهم. وقد جاءت أهم 
مبايعات األراضي بقيمة 55 مليون درهم 
في منطقــة ند حصة، تلتها مبايعة بقيمة 

33 مليون درهم بمنطقة السطوة.
الشــيخ  وتصــدرت منطقــة حدائــق 
محمد بن راشــد المناطق من حيث عدد 
المبايعــات إذ ســجلت 55 مبايعة بقيمة 
273 مليــون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 
3 بتســجيلها 55 مبايعة بقيمة 64 مليون 

درهم.
وفيمــا يتعلق بأهم مبايعات الشــقق 
والفلل، جاءت مبايعــة بقيمة 18 مليون 
درهــم بمنطقــة بــرج خليفــة كأهــم 
المبايعــات. وتصــدرت منطقــة الخيران 
األولــى المناطق من حيث عدد مبايعات 
الشــقق والفلل إذ ســجلت 119 مبايعة 

بقيمة 214 مليون درهم.

بدائــرة  العقاريــة  التصرفــات  وحققــت 
األراضــي واألمالك أمس 4 مليارات درهم 
كانت أبرزها رهون بقيمة 2.9 مليار درهم 
من خــالل 79 صفقة رهن. وتم تســجيل 
342 مبايعة بقيمــة 1.1 مليار درهم، منها 
42 مبايعــة لألراضــي بقيمــة 547 مليون 

درهم و300 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 
580 مليــون درهم. وجاءت أهم مبايعات 
األراضي بقيمــة 33 مليون درهم بمنطقة 
الســطوة التي تصدرت المناطق من حيث 
عــدد المبايعــات إذ ســجلت 23 مبايعــة 
بقيمــة 444 مليون درهــم. وفيما يتعلق 
الشــقق والفلــل، جاءت  بأهــم مبايعات 
مبايعــة بقيمة 13 مليــون درهم بمنطقة 
برج خليفة كأهــم المبايعات تلتها مبايعة 
بقيمــة 11 مليون درهم بمنطقة مرســى 
دبي التي تصدرت المناطق من حيث عدد 
مبايعــات الشــقق والفلل إذ ســجلت 51 

مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.
وسجلت الرهون 2.9 مليار درهم منها 
38 رهــن أراٍض بقيمــة 2.8 مليار درهم 
و41 رهــن فلل وشــقق بقيمة 64 مليون 
درهم كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 
595.5 مليــون درهــم ورهن في منطقة 
البرشــاء األولــى بقيمــة 564.5 مليــون 

درهم.

4.4
ســجلت الرهــون قيمــة قدرهــا 4.4 
مليــارات درهم منها 123 رهن أراض 
بقيمة 3.5 مليارات درهم و187 رهن 
فلل وشــقق بقيمة 882 مليون درهم، 
كان أهمهــا بمنطقــة الرفاعــة بقيمة 
595.5 مليــون درهم وأخرى بمنطقة 
البرشــاء األولى بقيمــة 564.5 مليون 

درهم.

 ■

الموحدة  النافــذة  التجارية،  كرمت دبــي 
للتجــارة والخدمات اللوجســتية في دبي، 
والتابعــة لمجموعة موانــئ دبي العالمية، 
الفائزيــن بالــدورة التاســعة مــن جائزة 
التميُّز فــي الخدمــات اإللكترونية، والتي 
بوابتها  للمتعاملين عبــر  تمنحهــا ســنوياً 
لجهودهم في تعزيز  اإللكترونية، تقديــراً 
التحول اإللكتروني فــي التجارة واألعمال 

اللوجستية في دبي. 
وقــال المهندس محمود البســتكي المدير 
البستكي:  التجارية.محمود  لدبي  التنفيذي 
إننــا أطلقنا جائــزة التميز فــي الخدمات 
اإللكترونية قبل 9 سنوات، لتشجيع العمالء 
على اســتخدام الخدمات اإللكترونية، وقد 
نجحت هذه الجهود في رفع نســبة تبني 
العديــد مــن الخدمات إلــى 100 %، كما 
نشــهد ارتفاعــاً كبيراً في عــدد معامالت 
الشــركات والعمالء المسجلين عبر البوابة 
العــام تلــو اآلخــر، حيث بلغــت في عام 

2016، ما يفوق 19 مليون معاملة.
حضــر الحفل عبد اللــه آل صالح وكيل 

الخارجية،  التجارة  وزارة االقتصاد لشؤون 
وعلي إبراهيم نائب المدير العام في دائرة 

التنمية االقتصادية بدبي. 

وفازت شــركة بن عابد للنقل البري العام، 
بجائزة الخدمــات الذكية في خدمات «إم 
توكــن»، وكانت جائزة الخدمــات الذكية 

في خدمــات المناطق الحــرة من نصيب 
مجموعة نافكو. وفازت أيضاً شركة تخليص 
لخدمات الشحن، بجائزة الخدمات الذكية 
فــي خدمات التخليص الجمركي. وتم منح 
جائزة الخدمات الذكية في خدمات الدفع 
لمؤسسة التعاون للتخليص والشحن، وفي 
فئة أفضل مشــروع مبتكر للعام في مجال 
فازت  اللوجســتية،  والخدمــات  التجــارة 
شركة دامكو بالمركز األول، وفازت الطالبة 
مي الباز من جامعة ولونغونغ األســترالية 

في دبي عن فئة أفضل فكرة مبتكرة. 

وألقى عبد اللــه آل صالح، كلمة ركز فيها 
على دور دبي التجارية في تسهيل التجارة 
فــي الدولــة، مشــيراً إلــى أن الخدمــات 
اإللكترونيــةا ســاهمت بشــكل فعال في 
تنميــة الحركــة التجاريــة بالدولة، حيث 
بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 
للدولة نحو 215 مليار دوالر خالل النصف 
األول مــن 2016 رغم  تباطؤ نمو االقتصاد 
العالمــي. والمتوقع أن تزيد بنســبة 7 % 

خالل العام.
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نظمــت مجموعــة عمل قطــاع العقارات 
والبناء والتشييد التابعة لشبكة غرفة دبي 
لالســتدامة بالتعاون مــع مجلس اإلمارات 
لألبنية الخضراء مؤخــراً ندوة حول أفضل 
الممارســات في تطبيــق المباني الخضراء 
في اإلمــارات، وذلك في مقــر غرفة دبي 
في إطار جهودها لنشر الوعي حول أهمية 
مفهــوم المبانــي الخضــراء ودورهــا في 
تحقيــق التنمية االقتصاديــة واالجتماعية، 

والتزاماً باستراتيجية دبي 2021.
وهدفت الندوة إلى نشــر الوعي حول 
المبانــي الخضراء تماشــياً مــع المبادرات 
واألهداف والسياســات فــي حكومة دبي، 
وكيفيــة تصميــم وبناء وتشــغيل المباني 
الخضــراء وآثارهــا اإليجابيــة على المدن 
والمجتمــع، باإلضافة إلــى تحفيز وتعزيز 
األفــكار والتعــاون والشــراكات الجديدة 

بهدف بناء المدن الخضراء والمستدامة. 
وتحــدث خــالل الندوة ســعيد العبار، 

رئيــس مجلــس إدارة مجلــس اإلمارات 
ناز، مســاعد  لألبنيــة الخضــراء، وفــرح 
االســتدامة فــي شــركة «بــورو هابولد 
للهندســة»، ومحمــد جفار، رئيس قســم 
الخدمات االستشــارية وكفاءة الطاقة في 

شــركة «فارنــك»، وأميــن النجــار، مدير 
قســم العمليات في «إينوفا»، وتوشــانت 
ســوري، المنســق األول لالســتدامة في 
شــركة «مولتيبلكس» حيث سلطوا الضوء 
على أحــدث التطورات في مجال المباني 

الخضــراء في دولة اإلمــارات والتحديات 
والفــرص المصاحبــة لهــا، وأمثلــة على 
المبانــي الخضراء الموجــودة في الدولة 
باإلضافــة إلى كفــاءة الطاقة خالل صيانة 

وتشغيل المباني الخضراء القائمة. 

وأشــاد الدكتور بلعيــد رتاب، رئيس قطاع 
األبحــاث االقتصادية والتنمية المســتدامة 
في غرفة دبي بأهمية هذه الندوة ودورها 
فــي حث المجتمع والشــركات على تبني 
أفضل الممارســات فــي تطبيــق المباني 
الخضراء، مشيراً إلى إن دبي تهدف لتكون 
ضمن قائمة أكثر عشــر مدن مستدامة في 
العالم بحلول عام 2020، وذلك عمًال برؤية 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي – رعاه الله-.
وأضاف رتــاب إن الغرفــة نجحت في 
تعزيز ريادتها فــي مجال المباني الخضراء 
بحصولهــا على الفئــة البالتينيــة العتماد 
الريادة في تطبيــق أنظمة الطاقة وحماية 
البيئــة (لييــد) لعمليات وصيانــة المباني 
القائمــة في العام 2014، وهو أعلى تقييم 
ليكــون مبناها  للمبانــي الخضراء،  عالمي 
أول مبنى فــي الوطن العربي يحصل على 
هــذا االعتماد في هــذه الفئة، مما يعكس 

الســمعة العاليــة لغرفــة دبي فــي مجال 
المسؤولية المجتمعية والمباني الخضراء.

وقال ســعيد العبار، رئيس مجلس إدارة 
مجلس اإلمارات لألبنيــة الخضراء: لطالما 
حرص المجلــس منذ تأسيســه على لعب 
دور الشــريك البّنــاء نحو تحقيــق الرؤية 
الخضراء لدولة اإلمارات، التي حققت فعلياً 
نتائج ملموســة من حيث خفــض البصمة 
البيئية. وساهم المجلس في إرساء معايير 
جديدة على مستوى البيئات العمرانية في 
الدولة، لتكون جهوده رافداً حقيقياً لتعزيز 
توجهات االستدامة الوطنية عبر سلسلة من 
المبادرات السّباقة على مدى  10 أعوام«.

وتقود مجموعة عمــل قطاع العقارات 
والبناء والتشــييد التابعة لشبكة االستدامة 
كل من شــركة الفطيم كاريليون وشــركة 
الرســتماني بيجــل، وتضم فــي عضويتها 
العالميــة،  المقاوليــن  اتحــاد  شــركة 
وشركة»ســكس  ومجموعة»تيكــوم«، 
بــي«،  بــي  و شــركة»اي  كونســتركت«، 

ومجموعة ماجد الفطيم. 

■ خالل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز في الخدمات اإللكترونية  |  البيان

■ خالل ندوة أفضل الممارسات في تطبيق المباني الخضراء  |  البيان

تــم تقديــم جائزتين لفئــة المصدرين، في إطار شــراكة دبي التجارية االســتراتيجية مع 
مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهما «جائزة المصدر الجديد للعام»، والتي حصلت عليها 
شــركة ماي دبي، بينما حازت الشــركة الوطنية لصناعات مكافحة الحريق «نافكو»، على 

«جائزة المصدر المبتكر للعام».
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أعلنت شــركة ماركة افتتــاح الفرع الثاني 
لعالمة المجوهرات الفرنســية «دين فان» 
فــي «غاليري الفاييت» بدبــي مول. وقال 
شــاهين دومينغو، المدير التنفيذي لقسم 
الرياضــة واألزيــاء والتجميل فــي ماركة: 
«يســر ماركة أن تعلن عــن افتتاح الفرع 
الثانــي لعالمــة «دين فان» فــي «غاليري 
الفاييــت» مــن أجــل تعزيز وجــود هذه 
العالمــة الفرنســية الراقية فــي المنطقة، 
مــن خــالل إبرازها مجدداً فــي واحد من 

أشهر مراكز التســوق في العالم.  وأضاف 
دومينغو: هذه الخطــوة تأتي بعد النجاح 
الذي حققه فرع دين فان في سيتي ووك، 
حيث دشــنت هذه العالمة التجارية بداية 
رحلتها في دبــي. واعتماداً على الشــهرة 
التــي حققتها بفضــل تصاميمهــا الرائعة، 
ســتمثل دين فان جانبــاً مهماً من محفظة 

ماركة للموضة في اإلمارات.دبي ــ البيان

حصلت تاليس على التكريم للمرة الرابعة 
باعتبارها واحدة من بين أكثر 100 شركة 
ابتكاراً في العالم بحسب تقرير «أكثر 100 
شركة ابتكاراً خالل عام 2016» الصادر عن 
شــركة كالريفيت أناليتيكــس التي أجرته 
أخيــراً. ويأتي حضور «تاليس» على قائمة 
أكثر الشــركات ابتكاراً حــول العالم ثمرة 
لسياســة االبتكار القوية والطموحة والتي 
تعتبر إحدى الدعائم الراســخة في تاريخ 
دبي - البيان المجموعة.. 

اختارت دار بريســتون، وكالة استراتيجيز 
دي ســي للعالقــات العامــة لتمثيلها في 
الشــرق األوســط. وقال أوليفييــه وارتلو: 
نسعد في بريســتون باإلعالن عن التعاون 
مع وكالة استراتيجيز دي سي. وابتداء من 
اآلن، ســتكون الوكالة اإلعالمية الرســمية 
الشــرق األوســط.  لعالمة بريســتون في 
وبريستون هي عالمة ساعات فرنسية شابة 
ذات أســلوب «بريطاني أنيــق ورياضي»، 
وهــي تتواجــد في 40 دولة حــول العالم 

مع 4 متاجر في منطقة الشــرق األوســط. 
وأضاف إننا نحتاج إلى خبرة ودراية وكالة 
اســتراتيجيز دي ســي لكــي نصبــح العباً 
أساســياً في الشرق األوســط. ونتطّلع إلى 
شــراكتنا مع هذه الوكالة«. وستقوم وكالة 
اســتراتيجيز بدعــم وترويــج عالمة فوب 
باريس في الشــرق األوســط بشكل نشط. 
وقال رونالد فرعون، المدير التنفيذي لدى 
اســترتيجيز دي سي: «يســّرنا كثيراً تمثيل 
شــركة بريســتون في المنطقــة وانضمام 

عالمة ســاعات أنيقة إلــى محفظتنا. وهذا 
التمثيل يبقى تحدياً كبيراً بالنســبة لفريقنا 
ألن شركة بريســتون جديدة في المنطقة، 
ومنــذ العام 2016 فقط. ورغم ذلك، نبقى 
واثقين بتحقيــق نتائج جّيدة، ونتطّلع إلى 

شراكة ناجحة وطويلة األمد».دبي- البيان

 ■

من المتوقع أن يشــهد قطاع صناعة الفضاء العالمية 
نمواً بمعدل 8% سنوياً، ولدى اإلمارات تجربة رائدة 
عربياً في مجال الفضاء عبر إطالق 4 مركبات فضائية 
إماراتية تدور حالياً حول األرض وتعمل الوكالة حالياً 
على إنشاء خليفة ســات وهو قمر صناعي للتصوير 
ســيتم إطالقــه عــام 2018. وهذا يدل علــى إرادة 
القيادة الرشــيدة لدولة اإلمارات للمضي قدماً نحو 
اعتماد مجاالت اســتثمارية قويــة ومبتكرة وواعدة 
تســمح بمواصلة تعزيــز االقتصاد بتنويــع الموارد 
االقتصاديــة للدولــة. ويقــدر حجم صناعــة الفضاء 

العالمية بـ 300 مليار دوالر. 
ويســلط الملتقى السنوي لالســتثمار في الدورة 
الســابعة التــي تقــام مــن 4-2 أبريــل المقبل في 
مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «االستثمار 
العالمي، الطريق إلى التنافسية والتنمية»، الضوء على 
دور المســتثمرين في العالم في دعم والمســاهمة 
في إنشــاء القطاع الفضائي على المســتوى المحلي 
بــدءاً من الصناعــات الصغيرة نســبياً والتي تقتصر 
على اســتغالل تقنيات الفضاء في إنتاج مواد تخدم 
الحاجات اليومية للمواطنين إلى مجال الســفر إلى 
الفضاء بتدريب وتمويــل رواد فضاء محليين ودعم 
مسيرتهم لالستفادة من العلوم المرتبطة بها المجال 
واكتســاب الخبــرات الالزمــة. ويعد الفضــاء حيزاً 
جديــداً إليجاد أفــكار جديدة تتيح فرصــاً متعددة 
إلنشــاء أعمال وشركات ناشــئة في القطاع الخاص 
بدعم مــن االقتصــادات المعرفية فــي العالم مثل 
اإلمــارات، ما يؤدي إلى خلق قطاعات جديدة مبنية 

كاملــة على العلوم والمعرفــة والتكنولوجيا. ويضم 
مجال صناعة الفضاء جوانب عدة منها االستكشــاف 
الفضائــي والصناعات المســتوحاة أو المســتخدمة 

لتكنولوجيا الفضاء والسياحة الفضائية.
ويعتبــر قطاع الفضاء في اإلمارات من القطاعات 

الواعــدة، حيث يهتم بدمج تكنولوجيات الفضاء في 
الحيــاة اليوميــة للمواطنين كما يســاعد على إثراء 
المعرفــة بــاألرض والكون. وتتخطى االســتثمارات 
اإلماراتيــة في مجال تكنولوجيا الفضــاء حالياً عتبة 
20 مليــار درهــم. وهناك شــركة اليــاه لالتصاالت 
الفضائيــة «ياه ســات»، وشــركة الثريــا لالتصاالت 
الفضائية المتنقلة عبــر األقمار الصناعية، ومنظومة 
األقمــار الصناعيــة «دبــي ســات» لرســم خرائط 
األرض ومراقبتهــا. وتدير اإلمارات أكثر من 6 أقمار 
صناعية لألغراض التجارية واالتصاالت عبر مشــروع 
ميلساتكوم. وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي 
للجنــة المنظمــة للملتقــى، «إن الملتقى الســنوي 
لالســتثمار يعتبر منصة عالمية رائدة لمناقشــة كل 
المواضيــع المتعلقة باالســتثمار األجنبي المباشــر. 
وســيتم التركيز في الدورة السابعة في نقطها على 
دور االســتثمارات األجنبية في تحفيز التنافسية بين 
الفاعليــن االقتصاديين محلياً. وأضــاف: « ارتأينا أن 
نولــي أهمية قصوى للقطاعــات الصناعية الجديدة 
والمبتكــرة المبنية على التكنولوجيا والمعرفة ومن 

ضمنها مجال صناعة الفضاء». 

■ استثمارات ضخمة في صناعة الفضاء  |  البيان
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أعلنــت شــركة ريــد للمعــارض، الجهــة 
المنظمة للقمة العالمية لطاقة المســتقبل 
والمؤتمــرات والمعــارض المرافقــة لها، 
والتي اختتمت أعمالها أخيراً في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، اســم الفائز بالســحب 
الــذي تــم إجــراؤه علــى ســيارة تويوتا 
«بريــوس» الهجينة المجهزة بمحرك وقود 
وآخر كهربائي، وشمل جميع زوار الحدث 

الدولي.  واســتلم الســيارة التــي قدمتها 
شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري 
لســيارات تويوتــا ولكزس فــي اإلمارات، 
جيمي ستون، الخبير في الطاقة الشمسية، 
والــذي زار الحــدث بهــدف االطالع على 
معرض الطاقة الشمسية المصاحب ألعمال 
القمــة، وذلك في إطار الجهود المجتمعية 
للشــركة والرامية إلى رفع مستوى الوعي 
لــدى الجمهــور بأهميــة المحافظة على 

الموارد. 

 ■

تــم تصنيف هــوم ســنتر، أكبر سلســلة 
لمتاجر األثاث والمستلزمات المنزلية في 
الشرق األوســط، ضمن األفضل في فئتها 
فــي مجال توفير تجربة تســوق بســيطة 
ومريحــة للعمالء، ضمن مؤشــر بســاطة 
العالمة التجارية الخاص بمنطقة الشــرق 
األوســط، والصادر عن شــركة ســيجل + 

جيل. 
وحّلت هوم سنتر في المرتبة العاشرة 

بالمؤشــر، وهــي أيضــاً عالمــة التجزئة 
الوحيدة التي تم تصنيفها ضمن العشــرة 
األوائل في المؤشــر. وُتصدر «ســيجل + 
جيل»، هذا المؤشر سنوياً، وتعتبر الشركة 
متخصصــة فــي اســتراتيجيات العالمات 
التجاريــة العالميــة والتصميم والتجارب، 
العالمات  ويعمل مؤشــرها على تصنيف 
منتجاتهــا  بســاطة  بحســب  التجاريــة، 
وخدماتهــا وتفاعالتهــا وعمليات االتصال 
الخاصــة بهــا، بالمقارنة مــع نظرائها في 

القطاعات. 

■ خالل تسليم السيارة للفائز  |   البيان

 ■

نظــم صندوق خليفة لتطوير المشــاريع 
أمس، حفًال لتوزيع جوائز التميز الداخلي 
علــى اإلدارات والموظفيــن المتميزين، 
كمــا تضمن الحفــل توزيــع جوائز على 
الموظفين الفائزين في مســابقة محطة 
االبتــكار الهادفــة إلــى تحســين بيئــة 
العمل في الصنــدوق، إضافة الى تكريم 

الموظفين األكثر اجتهاداً.
وقال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس 
لتطويــر  خليفــة  لصنــدوق  التنفيــذي 
المشــاريع خالل حفل توزيع الجوائز، إن 
هذه الجوائز تهدف إلــى تحقيق التميز 
فــي األداء فــي كل إدارات الصنــدوق 
وترسيخ مفاهيم التميز والعمل على رفع 
آليات  العاملين، وتحسين  أداء  مســتوى 
العمل، إضافة إلى المســاهمة في نشــر 
الوعي بثقافة التميز والجودة والشفافية، 

وجعلها مكوناً أساسياً في بيئات العمل.
وأكد الدرمكي حرص اإلدارة على بث 
روح التنافس بيــن القطاعات واإلدارات 

المختلفة، وتشجيع السعي لتطوير وبناء 
للوصول  العامليــن وتأهيلهــم  قــدرات 
إلــى أفضل الممارســات الخاصة بتقديم 

خدمات  مــن  للمســتفيدين  الخدمــات 
الصندوق. وأشــار الدرمكي الى أن فئات 
جوائز التميز الداخلي تنقســم إلى فئتين 
رئيســتين، وهــي: جائزة أفضــل إدارة، 
وجائــزة أفضــل موظــف، مبينــاً أنه تم 
االستعانة بمحكمين مستقلين من خارج 

الصندوق لتحديد الفائزين.
فــي  التنفيــذي  الرئيــس  قــام  كمــا 
الصندوق بتكريم الفائزين في مســابقة 
محطة االبتكار، وهي مسابقة تهدف إلى 
طرح وتبني األفــكار االبتكارية المميزة، 
التــي من شــأنها أن تحســن بيئة العمل 
وتسهم في تحســين خدمات الصندوق، 
حيث فاز عــدد من الموظفيــن بجائزة 
أفضل أفــكار ابتكارية. وفي نهاية الحفل 
قــام الرئيس التنفيــذي بتكريم عدد من 
أصحاب  المميزيــن  الصنــدوق  موظفي 
الجهــود االســتثنائية فــي أداء وإنجــاز 

العمل.

 ■

أكدت شــركة «فيزا»، الشريك االستراتيجي 
لمهرجان دبي للتســوق 2017، أن حملتها 
السنوية «عروض تتجاوز المستحيل» للعام 
الجاري مّكنت حاملــي بطاقات «فيزا» من 

تحقيق توفير تجاوز 3 ماليين درهم.
ومن خالل حملتها األبرز واألضخم حتى 
اآلن، قدمت «فيزا» لحاملي بطاقاتها عروضاً 
تجاوزت المســتحيل مع تخفيضات بمعدل 
%80 علــى منتجــات من أشــهر العالمات 
التجارية، وذلك بشكل يومي خالل مهرجان 
دبي للتســوق. وقد ســجلت «فيــزا» رقماً 
قياســياً من حيث عدد العمالء المشاركين 
فــي الحملــة الذين بلغ عددهــم 125 ألفاً 
فاز منهم 425 شــخصاً بعروض مذهلة على 
األجهزة الهاتفية والســاعات والمجوهرات 

والذهب وحتى السيارات. 

وفاز عشرة متسوقين بسيارات إنفينيتي 
(QX50) التي تبلغ قيمة الواحدة منها 181 
ألــف درهــم، مقابل ســعر مخّفض بلغت 
قيمته 25 ألف درهــم فقط، وبذلك تكون 
فيزا قــد وفرت على العمــالء ما مجموعه 
1.56 مليون درهم بالشراكة مع «مجموعة 
عبــد الواحد الرســتماني». كما حصل 200 
شخص من حاملي بطاقة «فيزا» على أجهزة 
موبايــل «آيفون 7» بســعر اســتثنائي بلغ 
600 درهم، أي أقل بنســبة %77 من سعر 
التجزئة األصلي البالغ 2,599 درهما. وذلك 
بالشــراكة بين «فيزا» وكل من «شرف دي 
جي» و«كريم» لطلب سيارات األجرة. كما 
شــملت العروض األنشطة الترفيهية، حيث 
حظــي 35 من حاملــي البطاقــات بفرصة 
مميزة لالســتمتاع بمشاهدة أحدث األفالم 
برفقــة 47 شــخصاً مــن أفــراد عائالتهــم 

وأصدقائهم في سينما «فوكس».

■ خالل توزيع الجوائز  |   البيان

 ■

أطلقت دار كارتييه ســاعات مجموعة 
هــوت جوايــري فــي محــاكاة غنية 
كارتييــه  دار  واختــارت  للطبيعــة. 
دورة عام 2017 مــن المعرض إلبراز 

مجالي خبرتها، وهما صناعة الساعات 
والمجوهــرات، وإرثهــا العريق فيهما 
مــن خــالل عــرض بــّراق لألحجــار 
الكريمــة.  وتتألق القطــع من هوت 
جوايري ضمن مجموعة الساعات التي 

تمثل احتفاًء باإلرث الطويل للدار.

 ■

حصلــت األنصــاري للصرافة، على 
درع التميز الذهبي في المسؤولية 
االجتماعية، خالل الملتقى اإلقليمي 
للمســؤولية  العربيــة  للمنظمــة 

االجتماعيــة، الــذي أقيــم مؤخــراً 
فــي دبي، بحضــور عدد مــن كبار 
الشخصيات، وصّناع القرار وممثلي 
أبرز الشركات الناشطة والفاعلة في 
مجــال المســؤولية االجتماعية في 

العالم العربي.

 ■

أعلنت شــركة عبد الواحد الرستماني 
الحصــري  الوكيــل  ســتايل،  اليــف 
لبيــت التصميــم الدنماركي «جورج 
أنها وّسعت  جانســن» في اإلمارات، 

انتشــارها في قطــاع التجزئة، ضمن 
مراكز التســوق باإلمارات. وافتتحت 
عالمة «جورج جانسن»، التي أطلقت 
بنجاح تشكيلة زها حديد في سبتمبر 
الماضــي، متجرها الثانــي في الدولة 

في «دبي فستيفال سيتي»،

■ متجر ثاٍن لـ «جورج جانسن»   |  البيان■ خالل تسليم درع التميز لألنصاري للصرافة  |   البيان■ مجموعة هوت جوايري  |  البيان

43
هنــاك 43 مــن الشــركات الناشــئة، الصغيــرة 
والمتوســطة الحجم مــن ضمنها شــركة كندية 
مقرها في دبي، حاصلة على اعتماد رســمي من 
مؤسســة الفضاء األميركية التابعة لوكالة الفضاء 
ناســا نتيجة الســتخدام تقنية الفضاء في تصنيع 
تقنيــات فضائية مثالً تلــك المعتمدة على نظام 
تحديد المواقع. وتعطي هذه الشــهادة وحدها 
ميــزة تنافســية مهمة تميــز العالمــة التجارية 
وتجعلهــا في مركز ريــادي مقارنة بالشــركات 

األخرى.
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تســتحوذ فالي دبي على حصة كبيرة من 
ســوق الســفر بيــن اإلمــارات والعاصمة 
الُعمانيــة مســقط مــن خالل تســيير 42 
رحلة أسبوعياً بمعدل 6 رحالت يومياً بين 
مطاري دبي ومســقط الدولــي. باإلضافة 
إلى ذلك تســير فالي دبي رحلتين أسبوعياً 
إلى صاللة تتحول إلى رحلة منتظمة خالل 
فصل الخريــف حيث يرتفــع الطلب إلى 
هذه الوجهة من الســوق اإلماراتي وباقي 

األسواق الخليجية.

 وبهدف تشــجيع الســفر طرحــت فالي 
دبــي مجموعة من العــروض التي تتضمن 
خصومات تصل إلى %30 على العديد من 
الوجهات منها مســقط عند الســفر مع 4 
مسافرين على األقل حتى 9 مسافرين على 

األكثر بهدف تشجيع السياحة العائلية.
كمــا توفر الناقلة «تأمين ترافل جارد» هو 
عبــارة عــن تأمين على الســفر مقدم من 
شريك فالي دبي في السفر «إيه آي جي». 
وهو يقوم بتغطية التكاليف في حاالت في 

االضطرار إلى إلغاء الرحلة وإذا كان هناك 
حاجــة طارئة إلى عالج طبــي طارئ أثناء 
السفر كما يقوم التأمين بتغطية التكاليف 
اإلضافية في حال تعين على المسافر قطع 
الرحلــة والعودة إلى وجهتــه األصلية في 
وقت مبكر. وباإلضافة إلى فالي دبي تسير 
جميــع الناقالت الوطنيــة رحالت منتظمة 
بين اإلمــارات وُعمــان األمر الــذي يوفر 
المزيد من الخيارات للسياح الذين يرغبون 

في السفر إلى ُعمان. دبي - البيان

منظــر بانورامي يضاهي أجمل المناظر 
الطبيعية في أوروبا وآسيا.

 إحدى أجمل المناطق وأكثرها حيوية 
في مســقط، إذ يمتاز بأسواقه المفعمة 

بالنشاط والنكهة الشرقية.

 أحد أكثر األماكن روعة في الســلطنة 
يقصــده عشــرات اآلالف من الســياح 

سنوياً خاصة في وقت الشتاء.

 هــي واحدة من أكبر القالع في عمان، 
تقع على كتلة صخرية جرداء وتحيطها 
الجبــال الشــاهقة، وتشــتهر المنطقة 

بالينابيع الساخنة.

منطقــة ســاحرة تمتــاز بأميــال مــن 
الشواطئ الرملية البيضاء وأشجار جوز 

الهند والمياه الصافية السماوية.

فيها تنمو أشجار اللبان في مناخ مثالي 
على السفوح الشمالية لجبال ظفار.

بحر واســع ممتد من الرمــال الناعمة 
والكثبان الرملية، منطقة مثالية لمحبي 

التخييم في «البر».

يقع جنوب مدينة صور، ويتميز بالمحميات 
الطبيعيــة الغنيــة بالعديــد مــن أصناف 
النــادرة، مــكان مثالي لمحبي  الحيوانات 
الحيوانات والرحالت العائلية مع األطفال.
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 ■
مســقط العامرة، أو هكذا يسمونها، عاصمة سلطنة 
عمــان وعصبها الرئيس، المدينــة التي تردد صدى 
الســالطين في أســواقها، مدينة الحصون والقصور 
والمتاحــف التي تلخص آالف الســنين من التاريخ 
العماني العريق. تتألف محافظة مسقط من خمس 
واليات وتمزج بين تراثها وحضارتها القديمين وبين 
طابعهــا المعاصــر الحديث، فتجتمع فيهــا المباني 
والبوابات واألســواق القديمــة والدكاكين الصغيرة 
والطــرق الضيقــة الملتويــة، إلى جانــب المنازل 
العصريــة البيضاء واألســواق الحديثــة والمحالت 

والشوارع الواسعة.

يشــهد قطــاع الســياحة في عمــان نمــواً بوتيرة 
متســارعة، وهو يعد أحد الركائز األساســية للنمو 
االقتصادي في السلطنة في الوقت الذي تسعى فيه 
إلــى تحقيق التنوع االقتصادي المســتدام. وتهدف 
استراتيجية السياحة العمانية الطموح إلى استقطاب 

أكثر من خمسة ماليين سائح بحلول عام 2040.
وتسعى الجهات المختصة إلى الترويج للسياحة 
العمانية من خالل االستفادة من معالمها السياحية، 
حيث تتميز مســقط بشــطآنها وتتركز أفضلها في 
قرى صغيــرة محيطة بها، وهي الجصــة والخيران 
والســيفة، حيث يتميــز األخير بجّو هــادئ جعله 

السياح وأهل المدينة مكاًنا معروًفا للتخييم. 
ومــن العالمــات الفارقــة التي تميــز العاصمة 

العمانية قلعتا الجاللي والميراني التاريخيتين، وهما 
من أبرز ما خلفه البرتغاليون في مسقط وُعمان. 

وفي مســقط أسوار فيها ثالثة أبواب رئيسة هي 
بــاب المثاعيب والباب الكبيــر والباب الصغير. كما 
توجد في مســقط خمســة بيوت أثرية هامة منها 

جريزة السيد نادر والسيد عباس بن فيصل.
وفي مجــاالت الثقافة والفنــون هناك المتحف 
العمانــي ومتحف بيــت الزبير ومتحــف العمالت 

النقدية العمانية ومتحــف الطفل ومتحف القوات 
المسلحة وحصن السيفة.

تقــام بالمهرجان العديــد من الفعاليــات الثقافية 
المتنوعــة ما بيــن حلقات عمل وأمســيات ثقافية 
وأدبية ومحاضــرات وملتقيات وجلســات حوارية 
ونــدوات، إضافة إلى الفعاليــات الرياضية كعروض 

السيارات والدراجات، والعروض البحرية، وعروض 
التاتو، والمســابقات المائية، وأسبوع إحياء التراث 
العماني.  ويسهم المهرجان، الذي انطلقت فعالياته 
فــي 19 يناير ويســتمر حتــى 11 فبراير، إســهاماً 
كبيــراً في مجــال تبــادل الثقافات، حيث يشــارك 
فــي المهرجان العديد من الــدول من خالل الفرق 
الفلكلوريــة وعروض الخفــة واألكروبات وعروض 
اللهب والتــوازن وعروض اإلبهار وغيرها، ويتعرف 
زوار مهرجان مســقط علــى أهم معالم تلك الدول 

المشاركة ومكنونها الثقافي والفكري والفني.
التســوق في ســوق مطرح يمكن اكتشاف متعة 
التسوق في شــوارعه الضيقة المتعرجة التي تشبه 
المتاهة، حيث تصطف فيهــا كل أنواع منافذ البيع 
الصغيرة. ويعتبر هذا الســوق األفضل من نوعه في 
منطقــة الخليج، وهو يحتــوي على محالت جواهر 
ودكاكيــن حرف يدوية. كما يفضل ســكان المدينة 
المحليون إجراء تسوق في مركز سابكو، بما يحتويه 
مــن متاجر متوســطة الحجم، إضافــة إلى محالت 

صغيرة تبيع السلع الحرفية.
 المواصــالت مطار مســقط الدولي هــو المطار 
األساســي الذي يبعــد 25 كيلومتًرا عن مركز المدينة 
وأحيائها. ويرتبط المطار بجهات دولية كثيرة أهمها 
الشرق األوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وأوروبا.

 أمــا على مســتوى الطرق البرية فهي تتشــعب 
نحــو المدن الهامــة والمركزية في الســلطنة، في 
الوقت الذي تنعدم فيــه القطارات والمترو. وتكثر 
في مسقط حافالت رخيصة وشعبية تغطي حاضرة 

مسقط كلها.

 ■
على ارتفاع 2000 متر فوق ســطح البحر، فوق 
الجبــل المطل على وادي ســحيق، يطل منتجع 
أنانتارا الجبل األخضر ليوفر مالذاً منعزالً لمحبي 
المغامــرة والذوق الرفيع. من هنا يمكن للزوار 
االستمتاع بالمناظر الخالبة للطبيعة البكر خالل 
بالتراث  الثقافية واإلحساس  الكنوز  استكشافهم 

الثري. 
يضم المنتجع 115 غرفة وفيال فاخرة موزعة 
بيــن 82 غرفة و33 فيــال، حيث يمكن للضيوف 
االختيار بين فيال من غرفة نوم واحدة أو اثنتين 
أو الفيــال الملكيــة الجبلية والتــي تحتوى على 
ثالث غرف نــوم مجهزة بأجهــزة تلفاز حديثة 
وتفاعليــة ومنطقة واســعة لتغيير المالبس كل 

ذلك يزيد الشعور بالرفاهية الرفيعة.

وتتضمــن المميــزات األخــرى للمنتجع حوض 
السباحة المندمج مع المياه الطبيعية مع إطاللة 
علــى حافة المنحــدر مع مركز اللياقــة البدينة 
الحديث وملعب تنس ومناطق اســترخاء خاصة 
بالهواء الطلق مع أحواض سباحة داخلية منفصلة 
للنساء وأخرى للرجال ويوجد ناد منفصل خاص 
بالمراهقيــن واألطفــال والذي يقدم نشــاطات 
مــع وجــود قاعــة حفــالت وأماكــن مخصصة 
لالجتماعات والتي تتيح تقديم نشــاطات تبقى 

عالقة فــي األذهان كحفالت الزفاف «على قمة 
العالم».

وتحيط الجبــال الشــاهقة بالمنتجع الذي 
يقــع فــي منطقة تتميــز بانخفــاض درجات 
الحرارة طوال الســنة، وبالتالي يوفر المنتجع 
تجــارب أصيلــة تتيــح للضيوف استكشــاف 

الثقافــة المحيطة والتاريخ والمناظر الطبيعية 
والتمشي عبر األودية الغنية بالنخيل وأشجار 
الرمــان والتفــاوض مــع الباعة في الســوق 
لشراء وشــاح حريري والتمتع بالحدائق التي 
تعبق بشــذا. وفــي المنتجع يمكــن االختيار 
بين ســتة مطاعم واســتراحات، حيث يتسنى 

للضيوف إمتاع حواســهم بالتجارب التي تبدأ 
بالطعــام الفاخــر مــن المشــاوي العربية أو 
المطعم المجاور لحوض السباحة المستوحى 
من التصميــم الروماني إلى المطعم المفتوح 
لتقديــم الطعــام طــوال اليوم والــذي يقدم 

األطباق الكالسيكية العالمية.

■ أنانتارا الجبل األخضر.. لوحة طبيعية ساحرة  

■ فعاليات مهرجان مسقط تستقطب السياح

هنــاك العديد مــن المعالم الســياحية 
التــي ُينصح بزيارتها عنــد الوصول إلى 

عمان، منها:



أمن  يف  املتخصصة  نتوركس،  آربور  رشكة  أخرياً  أصدرته  تقرير  ركز 
التحديات  عىل  «ناسداك»،  نتسكاوت  لرشكة  والتابعة  املعلومات 
أجهزة  تسخري  ان  اىل  الفتاً  اإلنرتنت،  مشغلو  يواجهها  التي  اليومية 
تكنولوجيا إنرتنت األشياء مبثابة سالحٍ رفع من حجم هجامت حجب 
الخدمة املوزعة 60 %، بواقع 800 غيغابايت العام املايض مقابل 500 

غيغابايت عام 2015.

املصدر: «آربور نتوركس» - غرافيك: حسام الحوراين

%7.9
العام 2005 ملعدل منو سنوي  الهجوم منذ  منو 

مركب بـ 44 %

 %1.233
املاضية  الخمس  السنوات  يف  الهجامت  زيادة 

ملعدل منو سنوي مركب بـ 68 %

%53
 21 من  أكرث  يشهدون  الخدمة  مزودي  من 
هجمة يف الشهر حيث كانت 44 % العام 2015

%45
التعليمية  واملؤسسات  والحكومة  الرشكات  من 
واجهت أكرث من 10 هجامت يف الشهر بزيادة 

17 % مبرور كل عام

%61
هجامت  يسجلون  البيانات  مركز  مشغيل  من 

مشبعة متاماً 

%25
من املشغلني يرون ارتفاع كلفة هجوم حجب 
الخدمة كبرياً فوق 100 ألف دوالر، وسجلت 

5 % كلفة فوق املليون

مـــن الـــرشكات والحكومة واملؤسســـات 
التعليميـــة تقدر تكاليف زمن التعطل عن 

العمل فوق 500 دوالر بالدقيقة عىل %60 قادرون  الخدمة  مزودي  مشاريك  من 
تخفيف الهجامت يف أقل من 20 دقيقة. ُرصد حدوث هجامت متعددة النواقل من %77

قبل 67 % من مزودي الخدمة و40 % من 
الرشكات والحكومة واملؤسسات التعليمية.

تعهــد خبــراء البرمجة األلمــان بتحصين 
بيانات سيارات «بورشه» ضد أي محاوالت 
اختراق من جانب قراصنة المعلومات في 

المستقبل.
ويرى «لوتس ميشــكه» رئيس تكنولوجيا 
المعلومات في شركة «بورشه»، أن تأمين 
البيانات وحمايتها ميزة تنافســية بالنسبة 
لشــركات صناعة الســيارات األلمانية على 
المدى المتوســط. ويركز األلمان أكثر من 
أي شــعب آخــر على جهــود الحماية من 
عمليات الرقابة والتجسس على خصوصية 

األفراد.
ويقول ميشــكه إن القدرة على اســتمرار 
احتفــاظ العمالء بالســيطرة علــى بيانات 
ســيارتهم، وكيفية اســتخدامها، يمكن أن 
تكــون نقطة مهمة في الترويج لســيارات 

«بورشه».
وفــي إدارات المبيعــات يدور كل شــيء 
حالياً حول التقنية الرقمية، لكن هذا يعني 
أن «بورشــه» تريــد بطريقة مــا التعرف 
إلــى بعض المعلومات عن قيــادة العميل 
للسيارة.   برلين ـ د ب أ

تصدرت العالمة التجارية لشركة «غوغل» 
أغلــى العالمات التجارية في العالم، لتزيح 
«آبــل» مــن رأس القائمة بحســب تقرير 
صــادر عن «براند فاينانــس»، والتي تتتبع 

أداء العالمات التجارية حول العالم.
وارتفعت قيمة العالمة التجارية لـ«غوغل» 
لتصبــح 109.5 مليــارات دوالر مقارنة مع 

88.2 مليار دوالر في العام الماضي.
وتصنــف العالمــات التجاريــة كأصل غير 

ملموس في القوائم المالية للشركات.
وقــال التقرير إن «غوغــل» نجحت خالل 

العام الماضي في اكتســاب ثقة المزيد من 
المســتثمرين والعمالء ما مكنها من اعتالء 

عرش القائمة.
وتراجعت القيمة الســوقية لعالمة «آبل» 
بنحــو %27 لتصبــح 107 مليــارات دوالر 
مقارنــة مــع 145.9 مليــار دوالر العــام 
الماضــي. وحــول انخفاض قيمــة العالمة 
التجارية لـ«آبل» قال التقرير: إن الشــركة 
األميركيــة فقدت بريقها في جذب المزيد 
من المســتثمرين مع تراجــع اإلقبال على 
شراء منتجاتها.    واشنطن ــ الوكاالت
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قفزت اإليرادات الفصلية لشــركة فيسبوك 
50.8 % مــع اســتمرار كبريــات شــبكات 
التواصــل االجتماعــي فــي العالــم فــي 
االستفادة من خدمات الهواتف المحمولة 
والفيديو حيث شــكلت إعالنات الهواتف 
المحمولة 84 % من إيرادات الشــركة من 
اإلعالنات والتي بلغت 8.63 مليارات دوالر 
في الربع األخير مقارنة مع 80 % قبل عام.

وتبــدد النتائج المخاوف التي ثارت بعدما 
حذرت الشركة في نوفمبر الماضي من أن 
نمو اإلعالنات ســيتباطأ كثيراً على األرجح 
بســبب الحــدود المتعلقــة بإجمالي عدد 
اإلعالنــات التي يمكــن لموقــع التواصل 

االجتماعي إظهارها لكل مستخدم.
وتقول إي ماركتر لألبحاث إن من المتوقع 
أن تجني «فيسبوك» إيرادات 29.71 مليار 
دوالر مــن إعالنات الهاتــف المحمول في 

2017 بزيادة 35.2 % عن 2016.  

 تكبد دويتشــه بنك صافي خســارة بقيمة 
1.9 مليــار يــورو (2.05 مليــار دوالر) في 
الربــع األخيــر مــن العــام الماضي حيث 
بددت الكلفة القضائية لتســوية مخالفات 
ســابقة المكاسب التي حققها البنك بفضل 

تعافي تداول السندات.
وخالف المصرف األلماني البارز التوقعات 
المرتفعة للمحللين الذين قدروا أن البنك 
سيتكبد صافي خســارة بقيمة 1.16 مليار 

يورو فقط.
ورفــع البنك احتياطيــات التقاضي إلى 
7.6 مليــارات يــورو مــن 5.9 مليارات 
يــورو في الربــع األخير مــع اضطراره 
لتجنيــب المزيد مــن األمــوال إلجراء 
تسويات مثل تلك المتعلقة ببيع أدوات 
ماليــة مدعومــة برهون عقاريــة عالية 
المخاطر وتعامالت مشبوهة على أسهم 

روسية.            فرانكفورت - رويترز

 % 841.9

 ذكرت منظمة األغذية والزراعة «فاو» أمس 
أن أســعار الغذاء العالمية ارتفعت في يناير 
ألعلى مســتوياتها في نحــو عامين مدفوعة 
بزيــادة في أســعار الســكر وأســعار تصدير 

الحبوب والزيوت النباتية.
وســجل مؤشــر فاو ألســعار الغــذاء، الذي 
يقيس التغيرات الشــهرية لسلة من الحبوب 
النباتية واللحوم والســكر متوسطاً  والزيوت 
بلغ 173.8 نقطة في يناير مقابل 170.2 بعد 

التعديل في ديسمبر.
ودفعــت الزيــادة الشــهرية البالغــة 2.1 % 
أسعار الغذاء في األسواق العالمية إلى أعلى 
مستوياتها منذ فبراير 2015 ولترتفع 16.4 % 

فوق مستوياتها في يناير 2016.
وقالــت «فاو» إن مــن المتوقع حالياً أن يصل 
اإلنتــاج العالمي من الحبوب إلى 2.592 مليار 
طن في موســم 2017-2016 مؤكدة توقعات 
بحصاد قياسي.   روما - رويترز

 استقبلت المدينة المستدامة، أول مشروع 
سكني ينتج الطاقة النظيفة في دبي، أمس، 
الجولة اإلماراتية للســيارات الكهربائية في 

ختام رحلتها عبر أرجاء دولة اإلمارات.
وبــدأت الرحلة التي اســتمرت 4 أيام في 
فندق بــرج العرب بدبي 29 يناير الماضي، 
وانتهت 1 فبراير الجاري، لتتخذ من المدينة 
المســتدامة محطة نهائية لها.  واشــتملت 
قافلة الحملة على أكثر من عشــر ســيارات 
كهربائية، وقطعت مسافة مجموعها 7000 
كيلومتر في جميع أنحاء اإلمارات، وعرضت 
أفضل تقنيات المركبات الكهربائية، بهدف 
دعم االبتــكارات التكنولوجية النظيفة في 
المنطقــة. وبصفتهــا الراعــي الذهبي لهذا 
الحــدث، اســتقبلت المدينــة المســتدامة 

أسطول السيارات في خط النهاية.
وقــال فــارس ســعيد، الرئيــس التنفيــذي 
المطــور  ديفلوبــرز»،  «دايمونــد  لشــركة 
لمشــروع المدينــة المســتدامة: «تتناغــم 

المدينــة المســتدامة بالكامل مع رؤية دبي 
لالقتصــاد األخضر و«رؤية اإلمارات 2021». 
لقــد بذلنــا جهوداً كبيــرة لتســريع اعتماد 
الســيارات الكهربائيــة، وتشــجيع التحــول 
إلى مســتقبل مســتدام ومنخفض الكربون. 
وأدخلنا الســيارات الكهربائية الســتخدامها 
من قبــل المقيميــن في المشــروع، حيث 
يمكنهــم إعــادة شــحنها فــي المحطــات 
المنتشــرة في المدينــة، بما يضمن التخلص 

من االنبعاثات الكربونيــة». وتضمن الحفل 
الختامي للجولــة، يوماً كامًال من األنشــطة 
للســيارات الكهربائيــة، بما فــي ذلك ورش 
العمل، ومسيرة شــارك بها مالكو السيارات 
الكهربائية في اإلمارات، لينضموا إلى القافلة 
الرئيســة، لعرض الســيارات األكثــر ابتكاراً. 
وخالل الجولة في المدينة المستدامة، حصل 
الحضور على لمحة عن هذا المشروع الرائد 
عالمياً في االستدامة.         دبي - البيان

نمــا قطــاع البنــاء فــي بريطانيا الشــهر 
الماضي بأضعف وتيرة منذ أغسطس في 
ظل ارتفاع قوي للتكاليف بفعل التصويت 
علــى الخروج من االتحــاد األوروبي لكن 
الشــركات العاملة في القطاع باتت أكثر 

تفاؤالً بشأن العام المقبل.
ونزل مؤشــر ماركت/  ســي. آي. بي. إس 
لمديــري المشــتريات بقطــاع البناء في 
بريطانيا إلى أدنى مســتوى في 5 أشــهر 
عنــد 52.2 نقطــة في يناير بعدما ســجل 
أعلى مســتوى في 9 أشــهر في ديســمبر 
عنــد 54.2 نقطة لينخفــض بوتيرة تفوق 

التوقعات.
وأظهر المؤشــر أكبر زيــادة في التكاليف 
منذ أغســطس 2008 في الوقت الذي دفع 
فيــه انخفاض االســترليني منــذ التصويت 
علــى االنفصــال عــن االتحــاد األوروبي 
في اســتفتاء يونيو أســعار المــواد الخام 
المستوردة لالرتفاع.         لندن ـ رويترز

 شــارك أكثر مــن 300 طالــب وطالبة من 22 
مدرســة في جميع مناطق دولة اإلمارات، في 
«تحدي الصاروخ المائي»، الذي نظمته جامعة 

اإلمارات للطيران للمرة األولى.
وجــاء تنظيم المســابقة العلميــة التي أقيمت 
مؤخراً في حرم الجامعة الجديد، بهدف تشجيع 

طلبــة المرحلة الثانوية الذين تتراوح أعمارهم 
بين -16 18 ســنة، على التجريب واالبتكار في 
مجــال اإليروديناميكا (ديناميكيــات الطيران). 
وُطلــب مــن المشــاركين تســخير أفكارهــم 
ومهاراتهــم في تصميــم وبناء صــاروخ مائي، 
يحقق أقصى ارتفــاع من نقطة انطالقه بزاوية 
مقدارها 45 درجة، باســتخدام أقل قدر ممكن 
مــن المواد، وضمــن إطار زمني محــدد. وقد 

تــم تزويد كل فريــق بمجموعــة موحدة من 
المواد واألدوات، احتوت على عبوة بالستيكية 
وورق مقوى وصمغ وأشرطة ومشرط ومضخة 
ومنصــة إطــالق. وفاز بالمرتبــة األولى طالب 
من المدرسة اإلسالمية اإلنجليزية في أبوظبي، 
حيــث نجحوا في تصميم صــاروخ مائي وصل 
إلى ارتفاع 90 متراً، فيما حل في المرتبة الثانية 

طالب من مدرسة العين اإلنجليزية.
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قضت المحكمــة الجنائية الكبــرى الثالثة 
في البحرين برفض االستئناف المرفوع من 
وزير ســابق، وبتأييد الحكم الصادر بحقه 
بالحبــس لثالث ســنوات، بعــد أن تورط 
بواقعة إصدار شــيكين دون رصيد بســوء 
نيــة، وبقيمة إجمالية 310 آالف دينار، مع 

شريك له وهو رجل أعمال خليجي.  طفالت يمنيات في حالة 
بائسة ضمن مخيم مؤقت على 
أطراف صعدة، حيث أدى سوء 

إدارة الحوثي للمنطقة إلى 
انهيار الخدمات  |  رويترز

ذكرت تقاريــر إخباريــة أن بارجة حربية 
أميركيــة أطلقــت أمس صواريــخ باتجاه 
مواقــع تابعة لتنظيم القاعدة اإلرهابي في 
اليمن، في ثالث هجوم أميركي يســتهدف 

التنظيم خالل أسبوع. 
وقالــت مصادر يمنية لقناة «ســكاي نيوز 
عربيــة» التلفزيونيــة إن قصــف البارجة 
المتمركزة قبالة سواحل اليمن طال مواقع 

للتنظيم في محافظة أبين جنوبي البالد.
وفــي حــال تأكيد الواليــات لشــنها هذا 
الهجــوم، ســيكون الثالــث مــن نوعه في 
اليمن منــذ تولي الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الســلطة في 20 يناير الماضي. بعد 
هجوميــن  األول، على مركبة للتنظيم في 
مديرية بيحان، والثاني كان عبر إنزال جوي 

ضد مسلحيه في محافظة البيضاء.
وقتل في عملية اإلنزال عشرات المسلحين 
من التنظيم وفــق وزارة الدفاع األميركية 
عدن - وكاالت (البنتاغون).  

القائم  الخارجيــة أمــس  اســتدعت وزارة 
بأعمــال الســفارة اإليرانيــة فــي أبوظبي 
وســلمه مذكرة احتجاج حول تزويد إيران 
بطريقة غير مشــروعة أســلحة لميليشيات 
االنقالب في اليمن، فيما ثمن الناطق باسم 
الحكومــة اليمنيــة في تصريــح لـ«البيان» 
التحــرك اإلماراتــي داعيــاً الــدول العربية 

واإلسالمية إلى خطوات مماثلة. 
الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  واســتدعى 
والتعاون الدولي للشــؤون القانونية بوزارة 
الخارجية والتعــاون الدولي د. عبدالرحيم 
الســفارة اإليرانية  القائم بأعمال  العوضي، 
في أبوظبي وســلمه مذكــرة احتجاج حول 
تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة 
لميليشــيات االنقــالب على الشــرعية في 
اليمن انتهاكاً لقرارات مجلس األمن الملزمة 
التــي تحظــر ذلك ومــا يتضمنــه ذلك من 
اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن، 
وما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الصراع فيه.

وأشــار إلى أن قرار مجلــس األمن رقم 
2216 بشــأن اليمن واضح في هذا الجانب، 
وبالتالــي فإن الســالح اإليراني ومن ضمنه 
الطائــرات بــدون طيار التــي قامت قوات 

التحالــف العربي باســتهدافها أخيــراً يعد 
مخالفــة صريحــة للقــرارات الدولية ذات 

الصلة.

وثمنــت الحكومة اليمنيــة التحرك اإلماراتي 
الهــادف إلى الحفاظ على الشــرعية الدولية 
وســيادة اليمن. وقال الناطق الرســمي باسم 
الحكومــة اليمنية راجح بــادي لـ«البيان» إن 
القائم  اســتدعاء وزارة الخارجيــة اإلماراتية 
بأعمال الســفارة اإليرانية في أبوظبي تحرك 
يســتحق الثناء. وأوضح بــادي، أن الحكومة 
لديها أدلة تثبت دعم إيران لالنقالبيين بالمال 
والســالح والتدريب وتورطهــا في العمليات 
اإلرهابية باليمن، مؤكداً أن ذلك ُيعد مؤشــراً 
خطيــراً يســتوجب علــى المجتمــع الدولي 
التكاتــف لمواجهتــه بحزم. وطالــب الناطق 
باســم الحكومة اليمنية في تصريح لـ«البيان» 
جميع الدول العربية واإلسالمية القيام بنفس 
الخطوة اإلماراتية وعدم السكوت على انتهاك 
إيران لقــرارات مجلس األمــن الملزمة التي 
تحظر تزويد االنقالبيين بأســلحة بطرق غير 

شرعية. 
وشــكر بادي اإلمــارات ودول التحالف 
العربي على ما تقدمه من دعم ومســاندة 
للشــرعية فــي اليمــن. كمــا ثمــن الدور 
اإليجابي لإلمارات، قيادة وحكومة وشــعباً 
ومواقفهــم المشــرفة والمآثــر البطوليــة 

ووقوفهم إلى جانب اليمن.

ميدانيــاً، أحكمت المقاومة الشــعبية في 
محافظــة البيضاء،  ســيطرتها علــى مواقع 
جديدة في منطقة قيفــة التابعة  لمديرية 
رداع وتمكنت من تحرير  موقع الســميط 

في بالد الجوف بالكامل. 
في األثناء، أعلنت الناطق األمني باســم 
وزارة الداخلية السعودية استشهاد جندي 
جراء تعرض إحــدى النقاط الحدودية في 
منطقة جازان إلطالق نار كثيف وعشوائي 

عبر الحدود من قبل عناصر حوثية.

أدانت مصر بشدة االعتداء اآلثم على 
البحرية  للقــوات  التابعــة  الفرقاطــة 
الســعودية غــرب مينــاء الُحديــدة. 
تتابع  أنها  المصرية  الخارجية  وأعلنت 
باهتمــام وقلق بالــغ تداعيات حادث 
االعتداء اآلثم لما يمثله ذلك االعتداء 
من تهديد لجهود إيصال المســاعدات 
اإلنســانية ومواد اإلغاثة إلــى اليمن، 
وتهديــد ألمــن المالحــة فــي البحر 
القاهرة - وكاالت األحمر.  

أكد ســمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، 
وزير الخارجية والتعــاون الدولي، الموقف 
التاريخي لدولة اإلمــارات تجاه دعم اليمن 
الشــقيق وشعبه، والتزامها الداعم للشرعية، 
بمــا يكفل عــودة األمــن واالســتقرار إليه 
وصون سيادته ووحدته.. مشدداً في الوقت 

نفسه على متانة العالقات بين البلدين.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء ســموه، أمس، 
عبدالملك عبدالجليل المخالفي، نائب رئيس 

الوزراء وزير خارجية اليمن.
 وتــم خــالل اللقــاء مناقشــة األحداث 
والتطورات الراهنة على الساحتين اإلقليمية 
والدولية، وتبــادل وجهات النظر حول عدد 

من القضايا على الساحة اليمنية.
 من جانبه، أعــرب عبدالملك المخالفي، 
عــن تقديره لــدور دولة اإلمــارات الداعم 

للشــرعية فــي الجمهورية اليمنيــة، ضمن 
التحالــف العربي بقيادة المملكــة العربية 
المتينة  العالقات األخوية  السعودية، مؤكداً 
التــي تربــط دولــة اإلمــارات والجمهورية 

اليمنية.
حضر اللقاء ســالم خليفة الغفلي ســفير 
دولــة اإلمارات فــي اليمن وفــارس محمد 
المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون 

الدولي للشؤون العسكرية واألمنية.

المخالفي  |  وام ■ عبدالله بن زايد ملتقياً 

عقد االجتمــاع الــوزاري الرابع للجنــة الرباعية 
المعنية بالتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية 
للدول العربيــة، المنبثقة عــن المجلس الوزاري 
لجامعــة الــدول العربيــة، وذلــك علــى هامش 
اجتماعــات الخلوة الوزارية العربيــة الثانية التي 

تستضيفها أبوظبي.
شــارك في االجتماع كل مــن مملكة البحرين 
وجمهوريــة مصــر العربيــة واإلمــارات العربية 
المتحــدة والمملكة العربية الســعودية، واألمين 

العام لجامعة الدول العربية.
وتداولــت اللجنــة الرباعيــة فــي اجتماعهــا، 

التطورات األخيرة في مســار العالقات بين الدول 
العربيــة وإيــران، وعبــرت عــن بالــغ قلقها من 
اســتمرار إيران فــي التدخل في الشــأن العربي، 
والقلق المســتمر لدول الجامعة العربية من عدم 
اســتجابة إيــران بالكف عن التدخــالت التي من 
شــأنها زعزعة األمن واالســتقرار فــي المنطقة، 
وتقويض أي إمكانية لبناء الثقة بين الدول العربية 

وإيران.

وثمنــت اللجنة مبادرة مجلــس التعاون الخليجي 
للحــوار مع إيــران، والتــي تضمنها خطــاب أمير 
دولة الكويت الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 

ودعــت إلــى اســتجابة إيجابيــة من إيــران لهذه 
المبادرة، إلرساء قواعد جديدة في تعامل إيران مع 
العالم العربي، ومن أجل تعزيز األمن واالســتقرار 
في المنطقة. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ تجاه 
التأجيج الطائفي الذي تســببه التدخالت اإليرانية 
في ســوريا والعراق ولبنان، وما نتج عنه من حالة 
الفوضى وعدم االســتقرار في المنطقة واســتمرار 
األزمــات وتقويض المســاعي الدوليــة واإلقليمية 
لوضع حد لها عبر الطرق السلمية التي تنص عليها 

القرارات األممية ذات الصلة.
وأشارت اللجنة إلى الخروقات اإليرانية للقرار 
األممي 2216 بشأن اليمن، عبر توريدها لألسلحة 
والمعــدات لالنقالبيين، وشــددت علــى أن هذا 

التجــاوز تقويض للشــرعية الدولية وللمســاعي 
األمميــة لحل األزمــة اليمنية بالطرق الســلمية، 
وتناقض مع مقتضيات العالقات الودية بين الدول.

وأكدت اللجنة الرباعية دعمها لمملكة البحرين 
بشــأن اإلجــراءات التــي تقــوم بها لحفــظ أمنها 
بالكف  الجمهورية اإليرانية  واستقرارها.. وطالبت 
عن هذه التدخــالت، وحثتها على إعادة النظر في 
سياستها تجاه دول المنطقة، ومراعاة مبادئ حسن 
الجوار وااللتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، والذي من شــأنه زعزعة االستقرار 
واألمن والســالم، وضرورة احترام إيران للســيادة 
الوطنية لدول الجوار العربي التزاماً بمبادئ ميثاق 

األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
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شــنت القــوات العراقية ابتــداء من فجر 
أمس قصفاً مدفعيــاً وغارات جوية مكثفة 
تمهيــداً القتحام منطقة الســاحل الغربي 
براً، وبحســب مصادر عسكرية أن القصف 
الجوي والمدفعي استهدفت معاقل التنظيم 
المتطرف، وتحصيناته في الســاحل األيمن 
للموصــل. وفي الســياق، توقــع التحالف 
الــذي تقوده الواليــات المتحدة،  الدولي 
خــوض معركــة «عنيفــة» ضــد التنظيم، 
مشيراً إلى ســيطرة القوات العراقية على 

60 بالمئــة من مســاحة المدينــة الكلية. 
وقال الناطق باســم التحالف العقيد جون 
دوريــان فــي مؤتمــر صحفي عبــر دائرة 
مغلقــة من بغداد، رغــم أن «قادة داعش 
الحاليين المتواجدين في الســاحل األيمن 
هــم األقل خبــرة وفاعلية مــن القيادات 
التي قتلت في إطار العمليات العسكرية»، 
إال أن «توقعات التحالف تشــير رغم ذلك 
إلــى وقوع معارك عنيفــة هناك في األيام 

المقبلة».

إلى ذلــك اتهمت منظمــة هيومن رايتس 
ووتش ميليشــيات الحشــد باحتجاز رجال 
يهربون مــن الموصل في مراكــز احتجاز 
غيــر ُمعلنــة، ينقطــع داخلهــا اتصالهــم 
بالعالم الخارجي، حيث تقوم الميليشــيات 
بالتدقيق األمني للرجال المشتبه بتورطهم 
مع تنظيم «داعش» وتعرضهم لالنتهاكات 
التي تشــمل االحتجاز التعســفي واإلخفاء 
القســري. وطالبت المنظمة الدولية بقيام 
األجهــزة األمنية الرســمية فقط بعمليات 

التدقيــق فــي مراكــز معروفــة وُمتاحــة 
للمراقبيــن الخارجييــن، إضافــة إلى منح 
المحتجزيــن حقوقهــم المكفولة بموجب 
القانونيــن الدولــي والعراقــي، مع ضمان 
مثــول أي محتجز أمام قاض في ظرف 48 
ساعة من توقيفه، امتثاالً للقانون العراقي.

■ نازحون من الموصل يتدافعون لتلقي المساعدات  |  أ.ب
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أكد منتدى التعاون العربي الروسي ضرورة تعزيز 
الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف 
المشــتركة في المحافل الدوليــة في إطار احترام 
مبادئ القانون الدولي والشــرعية الدولية، مؤكداً 
في البيان الختامي الذي صدر أمس، إدانة اإلرهاب 
بكافة أشــكاله ومظاهره وضــرورة مكافحته بكل 
الوسائل بطريقة حاســمة، وعلى ضرورة الحفاظ 
على وحدة ســوريا وسيادتها واســتقاللها ووحدة 
أراضيها وسالمتها اإلقليمية، وقال إن الحل الوحيد 
الممكن لالزمة السورية يتمثل في الحل السياسي.

 طرح المنتــدى الذي عقد أول من أمس، على 
مســتوى وزراء الخارجية في أبوظبــي، في بيانه 
الختامي وترأســه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيــان، وزير الخارجية والتعــاون الدولي، ووزير 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف، كافة المحاور 

في العالقات العربية الروسية.

واتفــق الــوزراء فــي محــور القضايــا اإلقليمية 
والدوليــة على ضــرورة تعزيز الحوار السياســي 
الذي يهدف إلى تنســيق المواقف المشــتركة في 
المحافــل الدولية، في إطار احترام مبادئ القانون 
الدولي والشــرعية الدولية، مع األخذ في االعتبار 
أهمية الخصوصيات الوطنية واإلقليمية ومختلف 
التاريخية والثقافية والدينية، والتشديد  الخلفيات 
علــى ضــرورة االحتــرام الكامل لســيادة الدول 
واســتقاللها وســالمة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل 
فــي الشــؤون الداخليــة وعالقات حســن الجوار 
والدعوة إلى تسوية القضايا واألزمات العالقة من 

خالل الوسائل السلمية والحوار الشامل.
ودعــا الــوزراء إلــى إعــادة النظر فــي قانون 
«جاستا»، نظراً إلى أنه يتضمن أحكاماً ال تتفق مع 

مبادئ القانون الدولي.
وفــي محور اإلرهــاب، أكــد الــوزراء احترام 

الســيادة واالستقالل والمساواة بين جميع الدول، 
واالعتــراف بأن الدول والهيئــات المختصة يجب 
أن تلعب دوراً رئيسياً في منع ومكافحة اإلرهاب 
علــى الصعيدين الوطني والدولي، وشــددوا على 

إدانة اإلرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.
والعمــل على مكافحة اإلرهاب بكل الوســائل 
بطريقــة حاســمة وموحــدة ومنســقة وشــاملة 
وشــفافة، بعيــداً عــن ازدواجية المعاييــر، وبما 
يتفــق مع أحكام ميثاق األمــم المتحدة والقانون 
الدولي، والتأكيد على دور األمم المتحدة الريادي 
التنســيقي ضمن هذه الجهــود. والتأكيد على أن 
القضاء على اإلرهاب يســتلزم اتباع نهج مستدام 

وشامل. 
ودعــم المبــادرة التــي طرحها رئيس روســيا 
فالديميــر بوتيــن، فــي خطابه خالل الــدورة 70 
للجمعية العامة لألمــم المتحدة عام 2015، حول 

إنشاء تحالف دولي لمكافحة اإلرهاب.
اإلدانــة الكاملة لجميع األعمــال اإلرهابية، بما 
في ذلك القتل العشــوائي واالســتهداف المتعمد 
األفراد  الوحشــية واضطهــاد  للمدنيين واألعمال 
والمجتمعات في جملة أمور، على أســاس دينهم 
أو معتقدهم من قبل المنظمات اإلرهابية، السيما 
داعش وتنظيم القاعدة وجبهة فتح الشام وغيرها 

من المنظمات اإلرهابية.
كما أكدوا الحاجة إلى تعاون دولي متطور لمنع 
اإلرهابييــن وأنصارهــم من اســتغالل تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت خاصة اإلنترنت، ووســائل 
اإلعــالم األخــرى، للتحريض على دعــم أعمالهم 
اإلرهابية وتمويل أنشــطتهم والتخطيط واإلعداد 
لهــا والدعوة لوضــع آليات للتعامــل مع المواقع 
اإللكترونيــة ذات الصلــة بالتنظيمــات اإلرهابية، 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تمويل التنظيمات 
اإلرهابية والحد من تدفــق المقاتلين اإلرهابيين 
األجانب لالنضمام إلى المنظمات اإلرهابية، ومنع 
انتشــار الروايات اإلرهابية، والمطالبة بالتنســيق 
التخــاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمراقبة ومنع 
تدفق المحتوى اإلرهابي على اإلنترنت وشــبكات 
التواصــل االجتماعي التي تحــرض على الكراهية 
والعنصريــة والتطرف كوســيلة للحــد من تجنيد 
اإلرهابيين، بمــا في ذلك المقاتلــون اإلرهابيون 

األجانب.
ودان الوزراء بشدة الهجوم اإلرهابي الذي وقع 
في أنقرة وأســفر عن اغتيال سفير روسيا، وكذلك 
الهجــوم اإلرهابــي الذي تم بتاريــخ 10/1/2017 
في قندهار، والذي أســفر عن إصابة ســفير دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة، واستشــهاد عدد من 

الدبلوماسيين اإلماراتيين.

وفي ملف التدخالت اإليرانية، التأكيد على أهمية 
تأســيس العالقات بين الدول العربية وجمهورية 
إيــران على مبادئ حســن الجــوار، واالمتناع عن 

اســتعمال القــوة وعــدم التدخــل في الشــؤون 
الداخلية، واحترام االســتقالل والســيادة وسالمة 
األراضــي وحــل النزاعات بالطرق الســلمية وفقاً 
لميثاق األمــم المتحدة والقانون الدولي، واإلقرار 
بــأن تخفيف حدة التوتــرات وإعادة بنــاء الثقة 
سوف يســاعدان على تعزيز األمن واالستقرار في 
المنطقــة. وتأكيد أهمية مبــادرة مجلس التعاون 
لدول الخليــج العربية التي يحملهــا خطاب أمير 
الكويــت إلــى الرئيس اإليرانــي، داعيــاً للتعامل 
اإليجابــي مــع هــذه المبــادرة، تعزيــزاً لألمــن 
واالستقرار في المنطقة. واإلعراب عن القلق إزاء 
عدم إحراز تقدم بين اإلمــارات العربية المتحدة 
وإيــران حول قضية الجزر الثــالث (طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موســى)، والتأكيد على دعم 
إيجاد حل ســلمي للنــزاع وفقاً للقانــون الدولي 
وميثاق األمم المتحــدة، بما في ذلك المفاوضات 

المباشرة بين الطرفين.

وبخصــوص الملف الســوري، شــدد الــوزراء على 
ضــرورة الحفــاظ علــى وحدة ســوريا وســيادتها 
واســتقاللها، مؤكديــن أن الحــل الوحيــد الممكن 
لألزمة الســورية، يتمثل في الحل السياســي القائم 
على مشــاركة جميع األطراف الســورية في عملية 
سياسية شاملة تحت قيادة سورية، وفي ظل عملية 
يمتلــك الســوريون زمامها تلبي تطلعات الشــعب 
الســوري، ورحبوا بمحادثات أستانا باعتبارها جزءاً 
من العملية السياسية وخطوة مهمة تمهد الستئناف 

المفاوضات.
ودان البيان الختامي للمنتدى العربي الروســي، 
كافــة األعمال الوحشــية والجرائــم المرتكبة بحق 
المدنييــن الســوريين، وعمليات التدميــر الممنهج 
للبنيــة التحتيــة، أيــاً كان مرتكبها، وكذلــك إدانة 
كافة األعمــال اإلرهابية التي تقــوم بها المنظمات 
اإلرهابية وتستهدف سوريا، خاصة تلك التي ترتكبها 

«داعش» و«جبهة النصرة» (فتح الشام)، وغيرها.

■ عبدالله بن زايد والفروف خالل أعمال المنتدى العربي الروسي  |  وام 

تم التأكيد في البيان الختامي للمنتدى 
على االلتزام بالسالم العادل والشامل 
في منطقة الشرق األوسط، على أساس 
رؤيــة حــل الدولتين ووفــق القانون 
الدولية  الشــرعية  وقــرارات  الدولي 
ذات الصلة، ومبادرة الســالم العربية، 
ودعم كافة المبادرات الدولية الهادفة 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لجميع  إلى 
األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 
منــذ عــام 1967، وفــق المرجعيات 
الدوليــة المعتمــدة وجــدول زمني 
محدد وآليــات رقابة ومواكبة دولية، 

بما فيها الجهود الدولية، واألخذ علماً 
باريس  بنتائج مؤتمر  إيجابي  بشــكل 
الــوزراء  الدولــي للســالم. ورحــب 
بمبــادرة الرئيس الروســي فالديمير 
بوتيــن، لدعوة القادة الفلســطينيين 
واإلســرائيليين إلــى موســكو لعقــد 
دون  مــن  بينهمــا  مباشــر  اجتمــاع 
شروط مســبقة، كما دانوا االستيطان 
اإلسرائيلي وتوسيع المستوطنات غير 
القانونيــة فــي أرض دولة فلســطين 
المحتلــة، ما يعــرض حــل الدولتين 
للخطر. وطالبوا جميع الدول بااللتزام 
بعــدم نقل بعثاتها الدبلوماســية إلى 

مدينة القدس.

أكد الوزراء المشاركون في المنتدى 
العربــي الروســي االلتــزام الكامل 
بوحدة العراق وســيادته وســالمة 
أراضيه، وشــددوا على أهمية عدم 
التدخــل فــي شــؤونه الداخليــة، 
ودعــوا إلى عدم وجــود أي قوات 
أجنبيــة دون الحصول على موافقة 
مــن الحكومة العراقيــة، واإلعراب 
عن األمــل بأن تقوم تركيا والعراق 
بتسوية التوترات في شمالي العراق 

من خالل الحوار.
وأشاد المشــاركون باالنتصارات 
األخيرة التي حققتها جميع فصائل 

في  العراقيــة  المســلحة  القــوات 
المناطــق التي تحــررت من قبضة 
تنظيــم داعــش اإلرهابــي، وحثوا 
المجتمــع الدولــي علــى تقديــم 
كل الدعــم للعراق فــي حربه ضد 
اإلرهــاب، خاصــة أن العراق يقف 
فــي خــط المواجهــة األمامي في 

محاربة اإلرهاب.
ودانــوا كل الجرائــم اإلرهابيــة 
الوحشــية واالنتهــاكات الصارخــة 
للحقوق األساسية لجميع المواطنين 
تنظيم  يرتكبهــا  التــي  العراقييــن 
داعش اإلرهابــي، وتدميره التراث 

الثقافي ودور العبادة واآلثار.

جدد الــوزراء في المنتــدى العربي 
اليمن  االلتزام بوحدة  الروسي، على 
وسيادتها واستقاللها وسالمة أراضيها، 
ودعــم تطلعــات الشــعب اليمنــي 
والعدالة  والديمقراطيــة،  للحريــة، 
االجتماعيــة والتنميــة. وتأكيد دعم 
الحكومة الشــرعية بقيــادة الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي، واإلصرار 
على الحاجة الملحة الستعادة سلطة 
الدولة الشــرعية من خالل تســوية 

سلمية للصراع.
واتفق الوزراء علــى إدانة جميع 

خارج  الجانب  أحاديــة  اإلجــراءات 
إطار الشــرعية التي تنتهك القرارات 
عمليــة  جهــود  وتعــرض  الدوليــة 
السالم للخطر. مع اإلعراب عن دعم 
لمكافحة  اليمنيــة  الحكومة  جهــود 
ومحاربــة  اإلرهابيــة  المنظمــات 

التطرف والراديكالية.
اإلنســاني  األثــر  واســتذكار 
والحث  للصراع  المدمر  واالقتصادي 
على الســماح بوصول المســاعدات 
اإلنســانية والعامليــن فــي المجال 
اإلنســاني بأمــان دون عوائــق إلى 

جميع أنحاء اليمن.

أكــد الــوزراء احترام وحــدة األراضي 
الليبيــة وســيادتها وســالمة أراضيهــا، 
ورْفــض أي تدخل أجنبي، وتأكيد الحل 
السياسي الشــامل لألزمة في ليبيا، من 
خالل االلتــزام بالتنفيذ الكامل لالتفاق 
بمدينــة  الموّقــع  الليبــي  السياســي 
الصخيرات المغربية. وأعربوا عن القلق 
البالغ إزاء الوضــع األمني والتهديدات 
اإلرهابيــة، وأشــادوا بتحريــر مدينتي 
ســرت وبنغــازي ومناطــق أخرى من 

سيطرة الجماعات اإلرهابية.

رحب المنتدى بانتخاب الرئيس ميشال 
عون وتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
الحريــري، واعتبارهــا  بقيــادة ســعد 
خطوات حاســمة لضمان قــدرة لبنان 
علــى مواجهــة التحديــات السياســية 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  واألمنيــة 
المتزايدة، ولضمان حســن سير العمل 
فــي المؤسســات الديمقراطيــة. وأكد 
االلتزام بوحدة لبنان واستقالله  مجدداً 
باستقراره  والتمســك  أراضيه،  وسالمة 
للحفــاظ علــى دوره، باعتباره نموذجاً 
فــي  المشــترك  والعيــش  لالعتــدال 

المنطقة.

تم الترحيب بإجراء االنتخابات الرئاسية 
والتشــريعية في الصومــال وفقاً لرؤية 
الحكومة الصومالية والقرارات الوطنية 
المدعومــة علــى المســتويين العربي 
فــي االعتبار الخطوات  والدولي، أخذاً 
الملموســة التي جــرى تنفيذها خالل 
الفتــرة مــن 2012 - 2016، والســعي 
إلى دعم المؤسسات األمنية الصومالية، 
والتعاون  التنســيق  اســتمرار  بهــدف 
الصومــال  مــع  واإلقليمــي  الدولــي 
لمواجهــة األنشــطة اإلرهابيــة لحركة 

شباب اإلرهابية في ربوع الصومال.

رحب الوزراء بمبــادرة الحوار الوطني 
الذي عقد تحت شــعار «ســودان يسع 
الجميع» الذي أطلقه رئيس الســودان 
والطلب مــن الممانعين االنخراط فيه، 
ودعم جهود الســودان من أجل تعزيز 
السالم واالســتقرار، ومناشدة األطراف 
بتعهداتهــا  الوفــاء  المعنيــة  الدوليــة 
لدعــم التنمية االقتصادية المســتدامة، 
والترحيــب بالرفع الجزئــي للعقوبات 
األحادية األميركية، والدعوة إلى اإللغاء 
الكامل لتلــك العقوبات، وتأكيد أهمية 
إزاحة السودان من الئحة الدول الراعية 
لإلرهــاب، والمطالبــة بتيســير عملية 

اإلعفاء من الديون.

فــي محور القضايــا االقتصادية واالجتماعية تم التشــديد على ضرورة تفعيل الحــوار بين الحضارات 
والثقافات واألديان باعتبارها خياراً اســتراتيجياً، بما في ذلك الســعي إلى الحفاظ على الهوية الوطنية 
والخصوصيــة الثقافية، واحترام التعددية الثقافية للمســاهمة في اســتعادة وتعميق مفاهيم الســلم 
واألمن والعدالة وتعزيز قيم التسامح واالحترام وزيادة التفاهم المتبادل بين مختلف األمم والشعوب، 
ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف الديني ومعالجة مظاهر العنصرية والتمييز العنصري أو الديني.
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قالــت وزارة الخارجيــة في كازاخســتان 
فــي بيان أمس، إن روســيا وإيران وتركيا، 
ســتجري محادثات بشــأن كيفيــة تطبيق 
وقف إلطالق النار في ســوريا في أســتانة 
االثنين المقبل. وكان اجتماع أستانة، الذي 
السورية والمعارضة،  الحكومة  ضم وفدي 
برعايــة الدول الثالث، قد أفضى األســبوع 
الماضــي إلى إنشــاء آلية ثالثيــة لمراقبة 
وقف إطالق النار، الذي دخل حيز التنفيذ 
في ديســمبر الماضــي. ومن المقــّرر أن 

يلتقــي طرفا النزاع مجــدداً في 20 فبراير 
الجــاري، ولكن هــذه المرة فــي جنيف، 
تحــت رعاية مبعوث األمــم المتحدة إلى 

سوريا، ستيفان دي ميستورا.
في السياق، ُنقل عن مصادر في المعارضة 
السورية المسلحة قولها، إّن اجتماعاً يعقد 
في العاصمــة التركية أنقــرة بين ممثلين 
عن وفد قوى الثورة الســورية العسكري، 
مــع الوفدين الروســي والتركــي، لمتابعة 
اتفاق وقف إطالق النار في سوريا. وقالت 

المصــادر إن الوفد المذكور، ســيطرح في 
االجتمــاع، تداعيــات عــدم التــزام قوات 
النار،  النظــام ومليشــياته بوقف إطــالق 
وخاصــة التهجيــر الذي جرى فــي وادي 

بردى بريف دمشق.
بدوره، صرح مســؤول تركــي بأّن ممثلين 
ســيعقدون  الســورية،  المعارضــة  عــن 
محادثات مع مســؤولين أتــراك في أنقرة 
االثنين المقبل، لتحديد مســار للمحادثات 
المقبلة في أستانة وجنيف. ونقلت صحيفة 

«حرييت» عن المسؤول، الذي طلب عدم 
ذكر اســمه، القول إنه من المتوقع انطالق 
الجولة الثانية من مباحثات أستانة عاصمة 
المقبل، بين الحكومة  كازاخستان األربعاء 
الدول  المعارضــة، بمشــاركة  والفصائــل 

الضامنة: روسيا وإيران وتركيا.
في األثناء، حّذر األمين العام لألمم المتحدة 
أنتونيــو غوتيريــس، علــى غــرار مبعوثه 
إلى ســوريا، مــن إمكانية تحديــد ممثلي 
وفد المعارضة الســورية إلى المفاوضات 

المرتقبة في 20 فبراير الجاري، في حال لم 
تتمكن األخيرة من ذلك. وأضاف غوتيريس 
للصحافيين: «من الواضح أن هناك إمكانية 
الســتخدام هــذا االحتمال، مــا نريده هو 
نجاح مؤتمر جنيف، ونجاح مؤتمر جنيف 
يتطلــب تمثيًال جدياً للمعارضة الســورية 
في جنيف، ســنبذل قصارى جهدنا لضمان 

هذا األمر».
إلى ذلك، شّدد الناطق باسم وفد المعارضة 
السورية المســلحة إلى مفاوضات أستانة، 

أســامة أبو زيــد، على أّن الوفــد لن يقبل 
أن يكون مســماراً في نعــش الهيئة العليا 
للمفاوضــات، ولن يقبل بتفكيكها. وأضاف 
أبو زيد أن تشــكيل المبعوث األممي إلى 
سوريا، ستفان دي ميستورا لوفد مفاوضات 
دون الهيئــة العليــا للمفاوضــات الممثلة 
للمعارضة، لن يوصل إلى حل، وإنما سيمد 

في أمد الصراع. عواصم - البيان، وكاالت

قــال مفوض عــام وكالــة غوث وتشــغيل 
بييــر  االونــروا  الفلســطينيين  الالجئيــن 
كرهينبــول، إّن الحصــار المفــروض علــى 
غزة له تكلفة عالية على كافة المســتويات 

لالجئين الفلسطينيين وسكان القطاع. 
وأضــاف كرهينبول، ال أحــد يريد لغزة أن 
تعيش حرباً أخرى ألّن التكاليف اإلنســانية 
غير محتملة، وسكان غزة مواطنون في هذا 
العالــم ولهم حقوق يجب احترامها، محذراً 
مــن اســتمرار األوضاع وتدهــور األوضاع 
الحياتية والنفســية للسكان.  ولفت مفوض 
االونــروا إلــى أّن مشــكلة الميــاه خطيرة 
للغاية، وأّن ســؤاالً كبيراً يطرح نفسه وهو 
هل ســتكون فــي غزة مياه آمنــة وصالحة 
للشرب خالل السنوات الثالث القادمة حتى 
غزة - وام  2020 أم ال؟.  

«وطــن في العاصفــة».. عنوان يصف على 
وجه الدّقة أحــوال الطقس في لبنان، بعد 
أن غــرق بغزيــر المطر وكثيــف الثلوج.. 
رحلت العاصفة «بيــرال»، وما تركت دّون 
مأســاة فتحــت نوافذ على مآســي النزوح 
الســوري في لبنــان، ففي خضــّم الطقس 
العاصف والتوقعات باســتمرار العواصف، 
يواجــه آالف النازحين الســوريين أوضاعاً 
قاســية جــراء النقــص الحــاد في أبســط 

مقّومات الصمود أمام ضغوط المناخ. 
ماتــت الرضيعة ســالم بعــد أن عجزت 
خيمــة خشــبّية عــن حمايتها من شــجرة 
اقتلعتها «بيرال»، أّما محمد فأمضى ساعات 
الصبــاح األولى في محــاولــة إزالة الثلوج 
التي تراكمت فوق خيمته البالية المرفوعة 
على أخشاب مهترئة، والتي كادت أن تنهار 
فــوق رؤوس أفراد عائلــــتــه المؤّلفة من 

8 أشخاص. 
ساعاٌت أمضاها بين كّر وفّر مع العاصفة، 
تــارًة يخرج لرفع الثلوج وتكســير طبقات 

الجليــد، وأخــرى يختبئ من هــول البرد 
والثلوج. وفي المحصلة، الخشــب المهترئ 
ال يرفع خيمــة، والنايلون ليس غطاًء يمنع 

تسّرب المياه الى داخل الخيمة.

في مخيم سهل مرجعيون، يلجأ نازحون 
إلــى اإلطارات المطاطّيــة، لحماية خيمهم 
مــن الثلــوج والتخفيــف من حــّدة البرد 
خــالل العواصــف. وبالرغم من المأســاة 

التــي تختصرها هذه القّصة، إّال أن أحدهم 
يعتبرها اختراعاً ال يبّرره فقط بل ويســعى 
مع شــبان آخرين، إلى تعميم التجربة في 

تجّمعات النازحين ومخيماتهم في لبنان.

وتكّر سبحة المشاهد، لتروي التجمعات 
والمخيمات العشوائّية للنازحين السورّيين 
في لبنان حكاية بشــر يعيشون في العراء، 
وتتكــّرر معاناتهم مــع كل منخفض جّوي، 
نتيجــة النقــص الحاّد في أبســط مقوّمات 
الصمــود أمــام المنــاخ، فهــم محاصرون 
داخــل ما تبّقى من خيــم اهترأت أغطيتها 
مــن النايلــون، مــع أخشــاب باتــت آيلة 
للســقوط بعد أن نخرتها المياه.. أكثر من 
فقــر وأصعب مــن حرمان فــي بقع يصّح 
وصفهــا بأنها خارج حدود الحياة.. أما هم، 
فيتدّثــرون بالبرد، وعزاؤهم:«ما زلنا أحياء 

ُنرزق». 

هم نازحون يدركون بأّال أفق حلول قريبة، 
م  وأن تمويــل الــوكاالت والمنّظمــات تقزَّ
إلــى النصف، وكل وقودهــم انتظار وأمل 
بالعــودة قبــل أن تصــدأ مفاتيــح البيوت 
وتهــرم الوجوه والنفوس، وهو أمل يشــبه 
تلك الرســومات التي تعرضها شوادر الخيم 
المتروكــة للريح.  وفي الخيم الجاثمة على 

أكــوام من الصقيع وضيــق الحال واألحالم 
المؤّجلة، يحفــر النازحون ثالثة احتماالت 
فــي األرض الموحلــة: «هجــرة ملغومــة 
بالغرق»، أو العودة الى ما تبّقى من حطام 
أمكنة في مكان ما على األرض السورية، أو 
الصمود في الخيم التي ال يعرف متى تطبق 

على أنفاسهم كلما هّبت عاصفة.

.. هكذا وفي عــّز البرد والصقيع، ومع كل 
عاصفــة ثلجية، تزداد مآســيهم ويجهدون 
عند هــدوء العاصفة في لملمــة جراح ما 
أصــاب مســاكنهم الضعيفــة كمــا حالهم، 
ومنهم من يتوّجه إلى الســهول والبساتين 
عّله يغنم بعض من األخشــاب المتكّســرة 
واألغصان التي تســاقطت من جراء الثلوج 
والريــاح، ويعمل على جّرهــا إلى خيمته، 
حتــى ولو طالت المســافة أكثــر من ثالثة 
كيلومتــرات، فالحاجة تفرض نفســها كما 
تقول «أم سعيد»، مضيفة:«ليس باليد حيلة 
ســوى الصبر، وانتظار الفرج في بلدنا، عّلها 

تكون آخر شتوة في نزوحنا».

أعلــن النظام الســوري، توســيع عملياته ضد 
تنظيم داعش شرقي حلب، وانتزاعه 32 بلــدة، 
وفيما شــّن مقاتلو التنظيــم هجوماً كبيراً على 
مطار الســتين في ريف دمشــق، أّكدت قوات 
النـــظام إحباطها الهجــوم وتكبيد اإلرهابيين 

خسائر فادحة. 
وذكــر الجيش الســوري أمــس، أّن تقدمه 
مؤّخراً أمام «داعش» في ريف حلب الشرقي، 
مجرد نقطة بدايــة لمزيد من العمليات لطرد 
مقاتـــلــي التنظيــم، وتوســيع الهيمنــة فــي 

المنطقة. 
وأفاد الجـيش في بيان، أّن وحداته تمكــنت 
من انتزاع أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمســاحة 
في حدود 250 كيلومتراً شــمال شرقي حلب، 
فضــًال عــن 16 كيلومتراً من الطريق الســريع 

الذي يربط حلب بمدينة الباب.
وأضاف أّن اإلنجاز في ريف حلب الشرقي، 
يوســع دائرة األمان حول المدينـــة، ويشــّكل 
مواجهــة  فــي  العمليــات  لتطويــر  منطلقــاً 
«داعش»، وتوســيع مناطق السيطرة والتحكم 
بطــرق المواصــالت التــي تربــط المنطقــة 
أّن الجيش يؤكد  الشــمالية بالشــرقية، مؤّكداً 
التزامه بحماية المدنيين والحفاظ على وحدة 

أراضي سوريا.
وأّكد مصدر عســكري، أّن الجيش الســوري 
يهــدف للوصــــــول إلــى البــاب، ومســتعد 
لالشــتباك مع الجيش الســوري الحــر إذا لزم 

األمر.

فــي األثناء، شــّن تنظيم داعش هجومــاً كبيراً 
مســاء أول مــن أمــس، علــى مطار الســتين 

العسكري في ريف دمشق. 
وقــال مصدر عســكري ســوري، إّن الجيش 
أحبط هجوماً كبيراً على منطقة المثلث شمال 
شــرقي مطار الستين العسكري بريف دمشق، 
ودمر أكثر من 5 ســيارات مزودة برشاشــات 

دوشكا.

وأكــد المصدر أّن قوات األســد تقوم حالياً 
بتأمـــيــن طريق مطار الســتين، بعد المعارك 
العــــنيفــة التي خاضها ضد مســلحي داعش، 
ويتابــع تحصيــن مواقعــه وتوســيع نطــــاق 

الســـيطرة في محيط المطار. 

وأفاد مصدر ميـــداني بأّن أكثر من 300 مقاتل 

من الجيـــش، اضطروا الليلة قبل الماضية إلى 
االنســحاب مــن معمل أسمنت البادية شرقي 
دمشــق بحوالي 45 كيلومــتــراً باتجاه قاعدة 

الضمير العسكرية.
بــدوره، قــال المرصــد الســوري لحقــوق 
اإلنســان، إن داعش قتل 14 جندياً ســورياً في 
هجومه على مطار الستين، واستولى على عدة 

مواقع من النظام.

■ آثار الدمار الهائل الذي حّل بحي صالح الدين شرقي حلب بفعل غارات النظام وروسيا  |  أ.ب

■ الالجئون يعانون األمّرين التقاء البرد وموجات الصقيع  |  رويترز

 وّســع جيش النظام السوري نطاق سيطرته 
في منطقة التيفور في ريف حمص الشرقي 
خــالل عملياته العســكرية الواســعة لطرد 

مسلحي تنظيم داعش.  

دخلت المعارضة الســورية فــي مرحلة مواجهة 
مــع المجتمع الدولــي وبعض القــوى اإلقليمية، 
بعــد تصريــح صــادم للمبعوث األممــي لألزمة 
الســورية ستيفان ديمســتورا، أول من أمس، قال 
فيه إنه في حال لم تتمكن المعارضة السورية من 
تشــكيل وفد موحد لحضور مشاورات جنيف في 
العشرين من الشهر الجاري، فإنه سيعمل شخصياً 
على تشكيل وفد للمعارضة، وهو األمر الذي دعا 
المنســق العام للهيئة العليــا للمفاوضات رياض 
حجاب إلــى الرد على ديمســتورا بالقول: «هذا 
ليس من شــأنك.. عليك االنشغال بتنفيذ قرارات 

مجلس األمن».

أمــا المواجهــة الثانية فبدأها الوفد العســكري 
للمشــاورات في األســتانة، إذ حّمل رئيس وفد 
المفاوضــات محمد علوش األطــراف اإلقليمية 
الضامنــة لوقف إطالق النار مســؤولية ما جرى 
في بردى، حيث دخل جيش النظام إلى المدينة. 
واســتهدفت الطائرات الروسية جيش العزة في 
حمــاة، وهو األمر الذي دفع جيــش العزة إلى 

االنسحاب من اتفاقية وقف إطالق النار.

وأضــاف علــوش، في بيــان له أول مــن أمس، 
حصلــت «البيان» على نســخة منــه: «ال يمكن 
التقــدم نحو الحل السياســي العادل ما لم ينفذ 
وقــف إطالق النــار ووضــع اآلليــات الدقيقة 

والمهنيــة لمراقبته». وانضــم علوش إلى رياض 
حجاب فــي انتقاده المبعوث األممي ســتيفان 
ديمســتورا قائــًال: «ليس مــن حق أحــد كائناً 
مــن كان أن يعّيــن أشــخاصاً يفاوضون باســم 
الشــعب الســوري، وعلى المبعوث األممي أن 
يلتزم بصالحياته، وأن يعتذر للشــعب السوري 

عما صرح به».
وبيــن لوم علوش لتركيا وروســيا وإيران الدول 
الضامنــة لوقف إطالق النــار، ومهاجمة حجاب 
للمبعوث األممي، فإّن المعارضة السورية اليوم 
أمام تحديات دبلوماســية إلعادة تموضعها بين 
األطراف اإلقليمية والدولية، ال ســيما أن إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب لم تتواصل مع 
أي طــرف من المعارضة الســورية، وتتجه إلى 

خطوات انفرادية للتعامل مع األزمة الســورية، 
بينمــا تتجــه روســيا إلى إعــادة إنتــاج النظام 
الســوري من جديد، من خالل ما صرح به وزير 
الخارجية الروسي سيرجي الفروف على هامش 
المنتدى (الروســي - العربي) حول إعادة مقعد 

سوريا للنظام.
لعل التحدي األكبر للمعارضة الســورية ال ســيما 
الهيئــة العليــا للمفاوضــات أن تقنــع المجتمع 
الدولــي، خصوصاً روســيا، بأّنهــا الممثل الرئيس 
للمعارضة مع اقتراب مؤتمر جنيف في العشرين 
من الشهر الجاري، ال سيما أن روسيا تسعى لجمع 
كل أطــراف المعارضة بدءاً من معارضة حميميم 
إلى تيار الغد في القاهــرة مروراً بحزب االتحاد 

الديمقراطي الكردي.

أمــس،  الفلســطيني،  األســير  نــادي  قــال 
إن حالــة مــن التوتر تســود ســجني نفحة 
والنقب اإلسرائيليين، وسط تحذيرات بشأن 
اســتمرار اإلجراءات العقابية بحق األســرى 
الفلســطينيين. وأوضح النــادي في بيان، أن 
سجن نفحة ســادته حالة من التوتر إثر قمع 
األســرى في السجن. وأضاف أن األسير الذي 
أقدم على طعن أحد الســجانين نفذ عمليته 
رداً علــى إجــراءات التفتيــش المذلــة التي 
يتعرض لها األســرى من قبل إدارة السجون. 
وبشــأن ســجن النقب، أّكد النــادي أّن حالة 
التوتــر انتقلــت إليه بعد إبالغ األســرى من 
قبل إدارة السجون أّن اقتحاماً كبيراً ستنفذه 
قــوات القمــع. وحذر النــادي ممــا يجري 
فــي ســجون االحتــالل، مؤكداً أن اســتمرار 
اإلجــراءات العقابيــة ســيؤدي إلــى انفجار 
رام الله ــ وكاالت األوضاع في السجون. 

اللبنانية ســعد  قــال رئيــس الحكومــة 
لالجئيــن  العــودة  إن حــق  الحريــري، 
الفلســطينيين إلــى بالدهــم ال يمكــن 
التفريط به. وذكر مصدر رسمي لبناني أن 
تصريــح الحريري جاء خالل رعايته أمس 
في الســراي الحكومي في بيروت، حفل 
العام للســكان  التعداد  إطالق مشــروع 
والمســاكن في المخيمــات والتجمعات 

الفلسطينية في لبنان.
أن  علــى  أركــز  الحريــري  وأضــاف 
اللبنانييــن يؤكدون علــى أن حق العودة 
هو حــق ال يمكــن التفريط بــه، ويجب 
أن يتحقــق، مــن المهــم أن يخــدم هذا 
العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، 
وأن يــرى العالم بأجمعــه حجم المعاناة 
التي يعيشــها الفلسطينيون، مردفاً: وجود 
الفلســطينيين في لبنان مرحب به، ولكن 
هــذا العمل يؤكد على حــق العودة إلى 
بالدهــم، هنــاك مغتصب فــي األراضي 
الفلسطينية، وهو إســرائيل، ونرى نتيجة 
بيروت - د.ب.أ أعماله اليوم.  



«االســتيطان» هو الغول األكبر الذي يهدد 
الفلسطينيين في  المواطنين  وينغص حياة 
الضفة الغربية، كما هو الحال نفسه يلتهم 
الســلة  الفلســطينية ويهدد  المزروعــات 
الغذائية الفلســطينية، بعد مسح األراضي 
المزروعــة لبنــاء بــؤر اســتيطانية مكانها 
أو مســتوطنات إســرائيلية، أو شــق طرق 

وشوارع للمستوطنات.
وخســر عــدد كبيــر مــن المزارعيــن 
الفلســطينيين في الضفة الغربية مساحات 
واســعة مــن أراضيهــم نتيجــة التوســع 
االستيطاني وجدار الفصل، وعزل أراضيهم 
الزراعــة  بذلــك  متحديــاً  بقيتهــا،  علــى 

الفلسطينية ويلتهمها.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أســعار األراضي 
في بعض المدن الفلســطينية مثل قلقيلية 
نتيجــة محدودية المســاحات المعروضة 
للبيــع، بعــد الزحف العمراني الســكاني، 

رغم تميزها بخصوبتها.
الرئيس  وبعــد يوميــن مــن تنصيــب 
األميركــي الجديد دونالــد ترامب، أعلنت 
إسرائيل عن مقترح لضم مستوطنة معالية 
ادوميــم إلــى القــدس، وســريان القانون 
اإلسرائيلي عليها، ويعني ذلك القضاء على 

فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وصودرت أراضي مستوطنة معاليه ادوميم 
عام 1975 باعتبارها أمالك دولة، ويتجاوز 
مخططهــا الهيكلــي المصــادق عليــه 35 
كيلومترا مربعا، علماً أن المبني منها حتى 
اآلن 10 كــم مربــع، ويمتــد مجــال نفوذ 
المستوطنة إلى غور األردن والبحر الميت، 

وهي ذات أفضلية إسرائيلية.
وتكمن خطورة المســتوطنات في أنها 

ستبدو مثل المنشــار الذي سيشطر الضفة 
الغربية إلى نصفين شــمال وجنوب، دون 
رابــط جغرافــي، وبالتالي ســيكون تنقل 
الفلســطينيين عبــر المســتوطنات بــإذن 

إسرائيلي.
كما يعني ضم المســتوطنة للقدس رفع 
أعداد المســتوطنين اليهود فــي المدينة، 
مما يعطل إمكانية اســتعادة شرق القدس 
عاصمــة للدولــة الفلســطينية، المطلــب 
الرئيسي للسلطة الفلسطينية، ألن تطبيقه 

يعني نسف مبدأ حل الدولتين.

ودعا رئيــس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين 
نتانياهو للســعي إلى محاولة تأجيل طرح 
المشــروع، ليس حرصاً على إقامة الدولة 
الفلســطينية، إنمــا بدافــع عــدم مفاجأة 
الرئيس الجديد ترامب بخطوة أحادية قبل 
اللقاء الثنائي بينهما، المتوقع األســبوعين 

المقبلين.
وقال خبير االســتيطان خليل التكفجي، 
إن مســتوطنة معالية ادوميــم، تم إعالنها 
كأول بلدية اســتيطانية في الضفة الغربية، 

وانــه تــم وضعها ضمــن المناطــق التي 
تبادل  ســيجري ضمنهــا ترتيــب عمليــة 
الفلســطينية كجزء  األراضي مع الســلطة 

من إسرائيل.
المســتوطنة  ضــم  قــرار  أن  وأكــد 
رفــع  يســتهدف  ديمغرافــي،  بعــد  لــه 
نســبة المســتوطنين مقابــل المواطنيــن 
الفلسطينيين المقدسيين، في الوقت الذي 
اعتبرت فيه الرئاســة الفلســطينية أن أي 
قرار إسرائيلي بشــأن ضم معالية ادوميم، 

يعد تصعيدا خطيرا ومرفوضا.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيــل أبو ردينة، أن هذه الخطوة ســتنهي 
كل عالقة بأي مســيرة ســلمية خاصة إذا 
مــا ترافــق ذلــك مــع الحديث عــن نقل 
الســفارة األميركيــة إلــى القــدس، وهذا 
اإلجــراء ســيفضي إلى مرحلــة جديدة ال 
يمكن السيطرة عليها. إال أن وجود ترامب 
فــي اللعبــة السياســية كان ضــوءا أخضر 
لمزيد من مشــاريع االســتيطان، وسيدعم 
قضم المزيد من األراضي الفلسطينية على 

حساب المشاريع االستيطانية.

شكّلت القرارات األخرية التي أصدرها الرئيس األمرييك دونالد ترامب، مبنع دخول مواطني سبع 
دول معظم سكانها من املسلمني، صدمة لألمريكيني والعامل، وبدأت األسئلة تثار حول املدى الذي 

ميكن أن تذهب إليه األمور بعد هذه القرارات.
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تحرص مصر على استغالل الفرص المختلفة 
مــن أجل تأكيــد الرغبة في العــودة القوية 
إلى أفريقيا، وتعزيز ســبل التعاون مع دول 
القــارة حــول مختلف القطاعــات في ضوء 
العوامــل الجغرافية والعالقات الممتدة بين 
مصــر ودول القــارة، وهي العالقــات التي 
شــهدت نقاط تحول ومهددات خالل فترات 
ماضيــة عملــت الســلطات المصريــة على 
تجاوزهــا وتطلعهــا لتطوير التعــاون معهم 
على جميع الصعد، وهو ما عّبر عنه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي خالل لقاءاته 
المختلفة مع الزعماء والمسؤولين األفارقة، 
مؤكداً انفتاح بالده على دول القارة وتطلعها 

لتطوير التعاون معهم على جميع الصعد.
الــدورة 28  وجــاء انعقــاد اجتماعــات 
لالتحــاد األفريقي خالل الفتــرة من 22 إلى 
31 ينايــر الماضي فــي العاصمــة األثيوبية 
أديــس أبابــا كفرصة للقاهــرة للتأكيد على 
ثوابتهــا فيمــا يتعلــق بالعالقــات مع دول 
القارة، وخطــوة جديدة تخطو بها مصر من 
أجــل تعزيز االنفتاح على األشــقاء األفارقة 
وفتــح مجــاالت تعــاون جديدة في مســار 
العودة المصريــة القوية للقارة. وكذا مثلت 
تلك االجتماعات فرصــة للحوار حول ملف 
«ســد النهضة األثيوبي» مع كل من السودان 
وأثيوبيا، وأيضاً فرصة للتأكيد على خصوصية 
ومواجهة  الســودانية  المصريــة  العالقــات 

البلدين ألية محاوالت إلفسادها.

وقال مســاعد وزير خارجية مصر األســبق 
األميــن العام التحاد المســتثمرين العرب 
الســفير جمال بيومي لـ «البيان» إن الدور 

المصــري لــم يتراجــع فــي أفريقيا خالل 
كان  التراجــع  وإن  الماضيــة،  الســنوات 
فــي دور الرئيس األســبق حســني مبارك 
الســيما في أعقاب عملية محاولة اغتياله 
فــي العــام 1995 فــي أديس أبابــا، لكن 
الــدور المصري كان متواصًال والســفارات 
المصريــة متواجــدة في أفريقيــا وكذلك 

خبــراء مصريــون متواجدون فــي أفريقيا 
واالســتثمارات المصريــة متواجــدة أيضاً 
بــل زادت ثالثــة أضعاف خالل الســنوات 
العشــر الماضيــة، ومــا يحــدث اآلن هو 
بمثابة «اســتعادة اهتمام مؤسسة الرئاسة 

بالعالقات األفريقية».
وشــدد علــى أن أفريقيــا تأتــي ضمن 

الخارجيــة  السياســة  اهتمــام  أولويــات 
المصرية بعد العالقــات المصرية العربية، 
انطالقاً مــن البعد الجغرافي وكذلك البعد 
«النيلي» الذي يعتبر شقاً مهماً في السياسة 
الخارجيــة المصرية. مؤكــداً اهتمام مصر 
بالملــف األفريقي وخاصــة على عدٍد من 
المحاور مــن بينها األمنية (جهود مكافحة 

الهجرة غير الشــرعية، واإلرهــاب) وأيضاً 
الملــف االقتصادي وجهــود خلق منطقة 

تجارة حرة أفريقية كبرى.

وأكــدت مصر - خالل االجتماعات األخيرة 
لالتحاد األفريقي - على عدٍد من الرســائل 

المهمــة في إطار عالقاتها مع دول القارة، 
مــن بينها (ضــرورة عدم االنســياق وراء 
أي محــاوالت للوقيعــة مــع دول القارة، 
وكــذا الحرص علــى تطويــر التعاون مع 
دول القــارة فــي المجاالت كافــة)، كما 
عرضت القاهرة موقفها من األزمة الليبية 
بصفة خاصــة وجهودها فــي إطار الحل، 
مــع التأكيــد على ضــرورة إيجــاد حلول 
تضمــن الحفاظ على كيــان الدولة الليبية 
وحماية مؤسســاتها، والتشــديد في ذلك 
الصــدد علــى محورية اتفــاق الصخيرات 
كأساس الســتعادة االستقرار وتفعيل دور 
الليبية)، إضافة إلى  الوطنية  المؤسســات 
محور «تمكين الشباب» الذي يعتبر عنواناً 
الجتماعات تلك الدورة لالتحاد األفريقي.

وتبدي مصر اهتماماً واضحاً بملفات بعينها 
في إطار العالقة مع دول القارة وتطويرها 
تظل تلك الملفات ذات أولوية على طاولة 
االجتماعات واللقاءات األفريقية، يحددها 
الدبلوماسي المصري السابق مساعد وزير 
الخارجية األسبق السفير أحمد القويسني 
لـ «البيــان» في عدٍد مــن المحاور، أولها 
محور مواجهة اإلرهاب، الســيما في ظل 
التهديــدات اإلرهابيــة التــي تواجه دول 
القــارة األفريقيــة مثل ما تشــهد نيجيريا 
وليبيا وغيرهما من دول القارة، ما يتطلب 
تنســيقاً أمنياً واســعاً، ومن بيــن الملفات 
ذات األولويــة أيضــاً ما يتعلــق بالتعاون 
االقتصــادي وعمليات التبادل التجاري بين 
مصــر وأفريقيا، إضافة إلى ما يتعلق بمياه 
النيل، وكذا أزمة «ســد النهضة األثيوبي»، 
باإلضافــة إلى ملف «تغيــر المناخ»، فضًال 

عن ملف التنمية في أفريقيا.

  لقطة تذكارية تضم القادة المشاركين في قمة أديس أبابا  |  ا ب
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عمر  السياســي  المحلــل  قــال 
جعــارة، إن شــخصية ترامــب 
المتفــردة قــد ترتكــب أفعاالً 
وتتخــذ قــرارات، مغايــرة عن 
التي  األميركية،  اإلدارة  قرارات 
ادعــت عــدم دعمهــا لالحتالل 
وللمشــاريع االســتيطانية التي 

تقوم بإنشائها إسرائيل.

 مستوطنة عوفرا ، شمالي مدينة رام الله  |  ا ف ب    
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رفــض الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان، أمس، اســتخدام 
المستشــارة األلمانية أنجيال ميركل، في مؤتمر صحافي مشــترك، 
عبارة «اإلرهاب اإلســالمي»، لإلشــارة إلى الهجمات التي تشــّنها 

الجماعات اإلرهابية.
وأشــارت ميركل، إثر لقائها أردوغان في أنقرة، إلى أن «اإلرهاب 
اإلسالمي» كان بين المسائل التي تم التطرق إليها خالل المحادثات.

لكــن الرئيس التركــي عمد فوراً إلى مقاطعتهــا، قائًال: «إن عبارة 
اإلرهاب اإلســالمي تؤلمنا بشــكل كبير. إن عبارة كهذه ال يمكن 
اســتخدامها، هــذا ليس عدالً، ألنــه ال يمكن الربط بين اإلســالم 
واإلرهاب». وأضاف أن «كلمة إســالم تعني الســالم. من هنا، إذا 
تم الربط بين كلمتين يشيران إلى السالم وإلى اإلرهاب فإن ذلك 

يؤلم المسلمين».
وتابــع: «أرجــو عدم اســتخدام ذلك، ألنه مــا دام األمر على هذا 
النحو ســنكون مختلفين بالضرورة. إذا التزمنا الصمت فهذا يعني 
أننا نقبل باألمر. لكنني بصفتي مســلماً ورئيســاً مسلماً ال أستطيع 

القبول به».
وبرغم اعتراض أردوغان، اســتخدمت المستشارة األلمانية مجدداً 
تعبيــر «اإلرهاب اإلســالمي» خــالل مؤتمر صحافي مشــترك مع 
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم. وأضافت، في رد غير مباشر 
على أردوغان، أن هذا المصطلح ال يهدف إلى االشتباه في مجمل 

المسلمين.
كمــا قالت ميــركل إنها أجرت مناقشــات مفتوحــة وصريحة مع 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان ورئيس الــوزراء بن علي 
يلدريــم، تناولت سلســلة مــن القضايا المثيرة للخــالف، بما في 
ذلك مســعى تركيا لالنضمام إلى االتحــاد األوروبي. وأضافت أنها 
أكــدت أن الســلطات األلمانية تتخذ إجــراءات ضد حزب العمال 
الكردستاني، ودعت وزارتي الداخلية األلمانية والتركية إلى زيادة 
أنقرة - وكاالت تعاونهما بشأن تلك المسألة.  

أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، أن الجزائر ستجري انتخابات برلمانية 
فــي الرابع من مايو، ســتكون أول انتخابات منذ تعديالت دســتورية 
عززت سلطات الهيئة التشريعية. وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان، 
أن الرئيــس عبدالعزيز بوتفليقة، وقع مرســوماً «الســتدعاء الناخبين 

لإلدالء بأصواتهم في إطار دستوري يضمن شفافيتها».
وبمقتضــى التعديــالت الدســتورية التي ُأقرت في فبرايــر من العام 
الماضي، أنشــأت الجزائر هيئة مســتقلة لمراقبة االنتخابات وأعادت 

العمل بمادة تقصر الوالية الرئاسية على فترتين. الجزائر ــ رويترز 
ذكرت مصــادر أميركية مطلعــة أن إدارة 
الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب تريد 
تعديل وإعادة تســمية برنامــج للحكومة 
األميركيــة، يهدف إلى مكافحة كل األفكار 
التي تشــجع على العنف حتى يركز فقط 
على التطرف اإلسالمي. وأضافت المصادر 
أن اسم برنامج «مكافحة التطرف العنيف» 
ســيتغير إلى «مكافحة التشدد اإلسالمي» 

أو «مكافحة التشدد اإلسالمي المتطرف»، 
ولن يســتهدف بعــد ذلك جماعــات مثل 
تلــك التي تؤمــن بتفوق البيــض، ونفذت 
تفجيرات وعمليات إطالق نار في الواليات 

المتحدة.
وفي ملف حظر الســفر، الذي يشــغل 
العالم، أمر قاض اتحادي في لوس انجليس 
إدارة ترامب بالسماح للمهاجرين من سبع 
دول بدخول الواليــات المتحدة، رغم أمر 
تنفيــذي بحظــر دخولهم إذا مــا اجتازوا 
مراحل الفحص األمنــي األولية المطلوبة، 

للحصول على إقامة قانونية.
ويأتي قرار القاضي أندريه بيروتي بعد 
قــرارات مماثلــة من قضــاة اتحاديين في 
أربع واليات أخرى على األقل تحدت األمر 
التنفيذي، الذي أصدره ترامب يوم الجمعة، 
لكن قرار بيروتي ركز على مجموعة كبيرة 
من أبناء الدول السبع وهي إيران والعراق 
وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن 
كانوا خــارج الواليات المتحدة، ويحاولون 

دخولها.
وبموجب الحكــم المؤقت أمر بيروتي 
المسؤولين األميركيين باالمتناع عن «نقل 
أو اعتقــال أو منع دخــول المدعى عليهم 
أو أي شــخص آخر يحمل تأشــيرة هجرة 
سليمة» بعد وصوله من واحدة من الدول 

السبع.
مــن جهة أخرى شــجع ترامــب زعيم 
األغلبيــة الجمهورية في مجلس الشــيوخ 
ميتش ماكونيل، علــى اللجوء إلى «الخيار 
النووي»، لمنــع الديمقراطيين من تعطيل 

تعيينات إدارته.
وقــال ترامــب: «إذا وصلنــا إلى طريق 
مســدود في إقرار نيل غورســوتش عضواً 
فــي المحكمــة العليا، ســأطلب من زعيم 
األغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
اللجوء إلى الخيار النووي، ألنه سيكون من 
العار أال تتم الموافقة على رجل بمثل هذه 

الصفات».
وبموجــب الخيار النووي، يســهل على 

الجمهوريين، الذين يمتلكون 52 مقعداً في 
المجلس تثبيت مرشح ترامب، والمحافظة 

على أغلبية مقاعد المحكمة العليا.
يشار إلى أن «الخيار النووي» هو إجراء 
برلمانــي يتيح لترامب مواجهــة التعطيل 
إلغاء  الديمقراطــي إلدارته، ويقــوم على 
قاعدة الســتين صوتــاً من أصــل مئة في 
مجلس الشيوخ، واشتراط أكثرية عادية أي 

خمسين زائد واحد بدالً من ذلك.
في غضون ذلك، وافق مجلس الشــيوخ 
األميركــي ذو الغالبيــة الجمهوريــة على 
تعييــن ريكس تيلرســون، رئيــس مجلس 
اإلدارة الســابق لمجموعة اكســون موبيل 

وزيرا للخارجية في إدارة ترامب.
من جهة أخرى، هدد الرئيس األميركي 
االتحادي عــن جامعة  التمويــل  بحجــب 
كاليفورنيا في بيركلي إثر تظاهرات عنيفة 
احتجاجــاً علــى دعــوة محرر فــي موقع 
«برايتبــارت» المثير للجــدل، إللقاء كلمة 

في حرمها.
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انتقــد الرئيــس األميركي دونالــد ترامب 
االتفــاق النووي مع إيــران والذي تم إبان 
إدارة ســلفه باراك أوبامــا، متهماً الرئيس 
األميركي الســابق بأنه ألقــى طوق النجاة 
لطهــران التــي كانــت على شــفا االنهيار، 
مؤكداً تسلم طهران تحذيراً أميركياً رسمياً 
باليســتياً،  على خلفيــة إطالقهــا صاروخاً 
وغرد على «تويتر» بأنها تتوّسع أكثر فأكثر 
في العــراق. فيما اعتبرت إيران تحذيرات 

ترامب بأنها خطوة استفزازية.
وأوضح الرئيــس األميركي، في تغريدة 
علــى تويتر، أن إيــران «كانت على شــفا 

االنهيــار حتى جــاءت الواليــات المتحدة 
وألقت لها بطوق النجاة في شــكل اتفاق: 

150 مليار دوالر».
وقــال ترامب إن اإليرانيين «كان عليهم 
أن يكونــوا ممتنين لالتفــاق المريع الذي 

أبرمته الواليات المتحدة معهم».
وأكد أن بالده ســلمت تحذيراً رســمياً 
إليران بســبب إطالقها صاروخاً باليســتياً، 
بعــد أن قالت إدارته، األربعاء، إنها تبحث 

كيفية الرد على هذه التجربة.
تغريــدة  األميركــي  الرئيــس  ونشــر 
علــى «تويتر» انتقــد فيهــا الطريقة التي 
تستخدمها إيران والتي تجعلها تتوسع أكثر 
فأكثــر في العــراق، بالرغم مــن إجراءات 

الواليات المتحدة.
وغــّرد ترامب قائًال إن «إيران تتوســع 
سريعاً أكثر فأكثر في العراق حتى بعد أن 
بددت الواليات المتحدة 3 ترليونات دوالر 

هنالك منذ فترة طويلة».

فــي األثناء، تقــدم أعضاء فــي الكونغرس 
األميركي بمشــروع قــرار لفرض عقوبات 
جديدة ضــد إيــران على خلفيــة برنامج 

الصواريخ البالستية.
وتقــدم بمشــروع القــرار 4 أعضاء من 
الحزب الجمهوري وهم: لي زيلدين، وبيتر 

روسكيم، وليونارد النس، وداغ ليمبرون.

صفحتــه  علــى  روســكيم  وكتــب 
اإللكترونية إن «إيران تسخر من المجتمع 
الدولي، تواصل برنامجها الصاروخي، تدعم 
اإلرهاب، وتنتهك حقوق اإلنسان، الواليات 
المتحدة لن تبقــى مكتوفة األيدي». ودعا 
المشــروع إلى فرض عقوبات جديدة ضد 
شــخصيات، تعمــل علــى تطويــر برنامج 

الصواريخ البالستية اإليراني.
بالمقابــل، اعتبــر الناطق باســم وزارة 
اإليرانيــة بهــرام قاســمي أن  الخارجيــة 
التحذيــر الــذي وجهتــه اإلدارة األميركية 
لبالده بعد التجربة الصاروخية، «ال أســاس 

له» و«استفزازي».
وقال قاسمي كما نقلت عنه وكالة األنباء 

اإليرانية الرسمية إن المالحظات التي أدلى 
بها مستشار األمن القومي لترامب ال أساس 

لها ومكررة واستفزازية.
بــدوره، قال علي أكبر واليتي وهو أحد 
كبــار مستشــاري الزعيم األعلــى اإليراني 
علي خامنئي إن إيران لن تخضع لما وصفه 
بتهديــدات الواليــات المتحــدة المتعلقة 

بتجربة إطالق صاروخ باليستي.
كمــا نقلــت وكالة تســنيم لألنباء عن 
وزيــر الدفاع حســين دهقــان قوله إن 
«التجربــة الصاروخية يــوم األحد كانت 
ناجحــة، التجربة لم تنتهــك اتفاقاً نووياً 
مــع القــوى العالمية أو أي قــرار لألمم 

المتحدة».

إذا كان وزير الهجرة والالجئين والمواطنة 
الكندي الســابق جون ماكالــوم يؤمن بأن 
احتضان الالجئين الســوريين مشروع لكل 
الكنديين، فإن تعييــن رئيس حكومة كندا 
جاســتن ترودو ألحمد حســين الصومالي 
األصــل خلفاً له، يحمل إشــارات ودالالت 
بــارزة فــي موقف البــالد اإلنســاني مع 
المستويين  الالجئين وتعاطفها على  قضية 

الرسمي والشعبي مع المهاجرين. 

ويســتعد حســين ابن 23 ربيعــاً، الذي 
طلــب قبل 16 عاماً اللجوء السياســي إلى 
كندا هرباً من أوضاع الحرب والمأساة في 
بلده الســتقبال ما يقارب 300 ألف الجئ 

خالل العام الجاري. 
ووجــه تــرودو، أخيــراً، رســالة إلــى 
الالجئيــن الذين رفضــت «أميركا ترامب» 
اســتقبالهم قال فيها: كندا تستقبلكم. وفي 
حين أشــار تــرودو إلى نيتــه التحدث مع 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب حول 
نجاح سياســة كندا في اســتقبال الالجئين، 

نشر تغريدة عبر صفحته على تويتر القت 
مــا يزيد على 150 ألــف إعجاب، مفادها: 
«إلــى الفارين مــن االضطهــاد واإلرهاب 
والحرب، الكنديــون يرحبون بكم، بمعزل 
عــن معتقدكــم. فالتعددية مكمــن قوتنا. 

أهًال بكم في كندا».
أما على الصعيد الشعبي فشكل استقبال 
الالجئين الســوريين جهداً تاريخياً، وحفل 
بقصص إنسانية موثقة مؤثرة بقدر ما هي 
موجعــة. وقد وصفت صحيفة «واشــنطن 
بوست» ذلك بالقول: «كندا توضح الطريق 

فــي عمليــة توطيــن الالجئيــن بتعاطف 
وعقالنية كبيرين».

وفــي خطوة إنســانية ملفتة قام طالب 
الصف الســادس في مدرســة فــي أكتون 
بأونتاريو بإعداد بطاقات ترحيب باألطفال 
الســوريين الوافديــن إلى كنــدا. أما نديم 
الرفاعــي البالغ من العمر 14 عاماً فأشــار 
إلى أن مدير المدرســة التــي يتعلم بها ال 
يكتفي بمســاعدته على التكيف مع النظام 
المدرســي والنجاح فحسب، بل أيضاً على 

التأقلم مع الحياة في كندا خارج الصف. ■ عائلة سورية تحمل علم كندا لدى وصولها إلى ميناء تورونتو  |   أرشيفية 

أصــدر الرئيــس الروســي فالديمير بوتين 
أمس مرســوماً يقضــي بإقالــة 16 جنراالً 
يشــغلون مناصب بارزة، فيمــا وصل إلى 
بوادبســت فــي زيارة التقــى فيها برئيس 
الــوزراء فيكتــور اوربان وهو أحــد أبرز 

حلفائه األوروبيين.
ووفقاً لما نقله موقع «روســيا اليوم» أقال 
بوتين 16 جنراالً من كبار مسؤولي وزارتي 
الطــوارئ والداخليــة، ولجنــة التحقيــق 
الروسية. ولم يذكر التقرير سبب اإلقاالت.

فــي األثنــاء، وصل بوتين إلى بودابســت، 
حيث التقى رئيس الوزراء فيكتور اوربان، 
فــي وقــت يســعى الكرملين لالســتفادة 
مــن اختــالف المواقف بيــن دول االتحاد 

األوروبي بشأن العقوبات على موسكو. 
وأحيطت الزيــارة بتدابير أمنية مشــددة 
وهي األولــى لبوتين إلــى أوروبا منذ أن 
احــدث انتخــاب دونالــد ترامب رئيســاً 
للواليــات المتحــدة اهتزازاً في أوســاط 

االتحاد األوروبي.

ويأمل الكرملين ان يــؤدي وصول ترامب 
للبيت األبيض إلــى تخفيف الضغوط على 
روسيا بعدما تراجعت العالقات مع الغرب 
إلى ادنى مســتوى لها منذ الحرب الباردة 

اثر اتهام موسكو بالتدخل في اوكرانيا. 
وكان اوربان الذي دعا الى الغاء اإلجراءات 
العقابية ضد روســيا من القادة القالئل في 
دول االتحــاد الذيــن اعربوا عــن دعمهم 
لترامب. وقال وزير الخارجية المجري بيتر 
جيارتو ان الزيارة ســتتيح «االســتماع الى 

وجهة نظر روســيا بشأن إمكانات التقارب 
بين روسيا والواليات المتحدة».

ويؤيــد رئيس الــوزراء المقرب من بوتين 
رفع العقوبات عن موســكو والتي اضرت 
باالقتصاد الروسي منذ فرضها عام 2014. 

ويــرى محللــون ان تولي ترامب الســلطة 
وموجة الشــعبوية التي تجتاح أوروبا هما 
عامالن قد يدفعــان الزعيمين للدفع قدماً 
ـ د.ب.أ وأ.ف.ب  في هذا االتجاه.   موسكوـ 
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حينما تتعمد دولة ما التحول إلى قلق عالمي، فإنها بذلك تفقد 
جوهرها كدولة؛ أي ككيان سياسي يفترض به أن يدير موارده 
فــي الداخل، وعالقاته في الخــارج، لتحقيق مصالحه من دون 

احتكاك خاسر، أو صدام مكلف.
ومن هذا المنظور، فإن السياســة اإليرانية التي تثير قلقاً دولياً 
بتبنيها خطاباً طائفياً، وسياســة عدائيــة تقوم على التدخل في 
شؤون الغير وإثارة القالقل، ودعم الفوضى، إلى جانب مساندة 
جماعات التطرف واإلرهاب، تبعث على الشك في ما إذا كانت 

طهران تريد من العالم أن يتعامل معها كدولة.
وفي هذا الســياق، فإن هذه السياســة التي تســتثمر الموارد 
الداخلية في القالقل الخارجية، تدفع بقوة نحو سياسات دولية 

أكثر تشدداً حيالها.
وهنا، ال يمكن للمرء إال أن ينظر بجدية لآلراء التي يعبر عنها 
أركان اإلدارة األميركيــة الحالية، ويؤكــدون فيها أن اإلخفاق 
في الرد على تصرفات طهران الضارة، جعل إيران تشــعر حالياً 

بأنها أكثر جرأة.
لقــد عبرت طهــران عن هــذه «الجــرأة» بإطالقهــا صاروخاً 
باليستياً، في اختبار واضح لصبر المجتمع الدولي، وتحٍد مباشر 
لقــرار مجلــس األمن الذي يطالبهــا بعدم القيام بأي أنشــطة 

متعلقة بالصواريخ الباليستية.
هــذا كله، أمٌر يدعو المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لحمل 

طهران على نبذ سياستها القائمة على زعزعة االستقرار، ال 
سيما أن عالمنا اليوم ال يحتاج إلى يد عابثة إضافية، ولكنه 
في أشــد الحاجة إلى دول تصنع األمــل والتفاؤل، وتكون 

شريكة في الحفاظ على االستقرار وضمان المستقبل.

يتصــرف الرئيس األميركــي دونالد ترامب، مثل فيل فــي متحف خزف، 
غير أن العالم المنهك المتشــظي، الذي بالكاد يتمالك أنفاســه، يحتاج إلى 
عقالنية في التعامل وتضميد الجراح التي تنزف من جسد اإلنسانية، وإلى 
ثني اإلنســان عن اندفاعــه إلى الغابة، ال إلى من يدفعــه إليها على عربة 
الطائفية والعنصرية، وبقرارات كالتي اتخذها ترامب ضد المسلمين، وبناء 
جدار يفصل بين الشعبين األميركي والمكسيكي، الذي لو تواصلت وحدة 

الواليات األميركية لضمته وكان اآلن.. أميركياً.
يحتــاج العالم إلى سياســيين مثل مادلين أولبرايــت، أول وزيرة خارجية 
أميركيــة، التي قالت في تغريدة عبر حســابها علــى موقع «تويتر»: «لقد 
نشــأت كاثوليكية، وأصبحت بروتســتانتية، واكتشــفت الحقــاً أن عائلتي 
يهودية. واآلن أنا مستعدة للتضامن وتسجيل نفسي كمسلمة». قد تفعلها 

وتغير اسمها إلى مريم أو منى أو منتهى... إلخ.
اســتهجن أغلب الشعب األميركي موقف ترامب، وتعّهد العديد بالوقوف 
تضامنــاً مع المســلمين األميركيين، لكــن يبدو أن تغريــدة أولبرايت قد 
ألهمــت اآلخريــن للتعبير عن هذا التضامن، بمن فيهم الممثلة الشــهيرة 
ماييــم بياليــك، التي تجســد دور آمي فــرح فاولر في مسلســل بيغ بانغ 
ثيــوري، أحــد أكثــر المسلســالت األميركية شــعبيًة، وهو ما قــد يدفع 
مشــاهير آخرين ليحذو حذو أولبرايت، فكتبــت بياليك في تغريدة: «أنا 
يهودية. أنا مســتعدٌة لتسجيل اسمي كمسلمة، تضامناً معهم، إن تّم إنشاء 
قاعدة البيانات هذه»، تعني شــعوب الــدول التي قرر ترامب منعهم من 
دخول أميركا. وأضافت المعارضة العلنية لترامب الحقاً: «إن كنا نســجل 
النــاس الذيــن نعتقد أنهم يشــكلون تهديــداً، فيجب 
تسجيل الذكور البيض أيضاً، نظراً 
ألن معظــم القتلة المتسلســلين 
النار بشــكل عشوائي،  ومطلقي 

هم من الذكور البيض».
فقد أظهرت دراسة جديدة 
مــن جامعــة ديــوك، قام 
تشــارلز  االجتماع  عالم  بها 
تدويــن  بعــد  كورزمــان، 
البيانات عــن الهجمات التي 
ارتكبت من قبل «المســلمين 
األميــركان».. أّن هذا اإلرهاب 
يشــّكل الثلــث مــن واحد في 
المئــة من جميــع جرائم القتل 
في الواليات المتحدة األميركية.. 
وفيها 46 مســلماً فقط من أصل 
متورطيــن  أميركــي  مالييــن   3.3
بالتطّرف العنيف في الداخل أو الخارج 

عام 2016..
أما الحروب األسوأ تاريخياً من حيث عدد الضحايا، 
فهــي كما يلي: الحرب العالمية الثانية، حصدت أرواح 

50 مليون إنســان، الحرب العالمية األولى بأقل تقدير حصدت 15 مليون 
روح، حمالت نابليون ثالثة ماليين ونصف المليون إنسان، الحملة الصليبية 
مليون إنســان، الحرب على العراق بيــن 2003 - 2007، فقد أريقت دماء 
مليــون وثالثمئــة وثالثين ألف إنســان، ناهيــك عن أعــداد ضحايا قنبلة 

هيروشيما وتجارة الرقيق.
أما أســوأ القتلة األفراد، فمعظمهم ليســوا مســلمين، وفي مقدمهم طبعاً 
هتلــر. وال يذكــر التاريــخ وجود قتلة متسلســلين في المناطــق العربية 
والشرق أوســطية، إذا تّم استثناء بعض الرؤســاء وقادة بعض المليشيات 
المســيحية واإلســالمية في بعض المناطق. وال يمكــن طبعاً التغاضي عن 
أن جميــع الهجمات اإلرهابية التي تمت منذ 11 ســبتمبر 2001 إلى اآلن 
في أوروبا وأميركا، لم يكن متورطاً فيها أي شــخص من الجنسيات السبع 
الــواردة في قرار ترامب، القاضي بمنع دخــول أميركا، بل جميعهم كانوا 

يحملون جنسيات أخرى.
المفارقــة أن أكثر البلدان أمناً بالعالم، هي ثــالث دول، منها دول عربية، 
ويوماً ما كانت ســوريا من بينها. وهذه الدول كما تورد الدراســة: فنلندا، 
قطر، اإلمارات، آيسلندا، النمسا، لوكسمبورغ، سنغافورة، ُعمان، البرتغال، 
سويسرا، هونغ كونغ، سلوڤينيا، إيرلندا، بلجيكا، هولندا، النرويج، السويد، 

ألمانيا.
هــل عاقل مــن يضع جميع المســلمين الذين يبلغ تعدادهــم 1.6 مليار، 
ويشــكلون حوالي 24 في المئة من ســكان العالم.. في مصاف اإلرهاب؟، 
وهــل من المنطق محاولة عزل منطقة كاملــة من العالم، باعتبارها بؤرة 
للمــوت، وال بــد مــن إبادتها، ومنــح تصاريح حياة للبعــض دون اآلخر؟، 
وثمــة حقيقــة مزرية في ما يقوم به ترامب، وهــي أن البعض يمتلك من 
المازوشــية للتسليم بكل حقيقة تقال عنه، دون البحث ودون الدفاع عن 

حقه بالوجود، واعتبار نفسه ضحية وقاتًال بآن واحد!! 
لكن ترامب ال يسمع صوت الماليين الذين خرجوا في مظاهرات ضده في 
الواليات المتحدة، وال يرى أبعد من قراراته. فقد أقال المســؤول بالوكالة 
عن إدارة الهجرة والجمارك، دانيال راغسديل، وعين مكانه توماس هومان، 
وذلك بعيد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة، لرفضها تطبيق 

قرار منع رعايا سبع دول إسالمية من السفر للواليات المتحدة.
أما بالنسبة للقرار المثير بشأن بناء جدار مع المكسيك لمنع التهريب، فإن 
ترامب المعجب بجدار الفصل العنصري اإلســرائيلي، يتخبط أيضا، ففكرة 
االحتمــاء خلف األســوار هي فكرة قديمة، ولكنها فكــرة بالية، تدل على 
الجبن والضعف، فقد ســبق أن بنت فرنســا (خط ماجينو) الشــهير، بينها 
وبين ألمانيا، وجهزته بكافة األســلحة، إال أنــه لم يصمد في الحرب بضع 
ســاعات، وتنزه (هتلر) في شــوارع باريس. كما أن خط بارليف الذي بنته 
إســرائيل لحمايتها من مصر، ما لبــث أن تهاوى أمام قوة الجيش المصري 

في حرب 1973. 
واضــح أننا أمام واحد من احتمالين: إمــا أن يدمر ترامب أميركا، وإما أن 

تدمر أميركا ترامب!* كاتب أردني

كشــفت األيام القليلة التي أعقبت اســتالم الرئيس األميركي ترامب مهام 
منصبــه، عن أنه ليس جاداً فحســب في تنفيذ طروحاتــه المثيرة للجدل 
خالل حملته االنتخابية، بل متعجل في ذلك، فخالل أيام قالئل، أصدر عدداً 
من القرارات التنفيذية بشــأنها، قد ال يكون بعضها ســالكاً ألسباب تتعلق 
بمدى دســتوريتها، وبشــرعية اتخاذها، وبتعارضها مع القيم الغربية، ومع 
تقاليد المؤسسة األميركية الحاكمة. في هذا السياق، ُيطرح التساؤل حول 
عالقة إدارته مع العراق، وعن مســتقبل الوجود العسكري األميركي، بعد 
هزيمــة تنظيم داعش في الموصــل، التي تمثل انعطافة مهمة في الحرب 

على اإلرهاب.
نتذكــر أن ترامب أكد خالل حملتــه االنتخابية، على موقفه الرافض لقرار 
احتــالل العراق، معرباً عن معارضته لنهج التدخل إلعادة بناء الدول وفق 
المنظور الغربي، لفشل هذا النهج، وقد حرص على تأكيد موقفه هذا بعد 
فوزه بالرئاســة، في مقابلة مع صحيفتي التايمز البريطانية وبيلد األلمانية 
في الســادس عشر من يناير المنصرم، وصف خاللهما قرار احتالل العراق 
بأنه «كان واحداً من أسوأ القرارات، وربما أسوأ قرار اتخذ في تاريخ بالدنا 
على اإلطالق». وســبق لترامب أن ارتأى في عام 2007، أن على الواليات 
المتحدة إعالن االنتصار واالنســحاب من العراق، إال أنه عاد واتخذ موقفاً 
مغايــراً بعد ذلك، حيث وجه أشــد النقد إلدارة الرئيــس أوباما، لقرارها 

بسحب جميع القوات األميركية من العراق.

قــراران خطيران مهدا لظهــور تنظيم داعش، كأبرز الظواهر اإلرهابية في 
العصــر الحديــث، األول اتخذه الرئيس بوش باحتــالل العراق عام 2003، 
والثانــي اتخذه الرئيس أوباما بســحب القــوات األميركية منه عام 2011. 
فالقرار األول أفســح المجال لظهور الحركات المســلحة الرافضة للوجود 
األميركي، في حين ســمح القرار الثاني، بترك الساحة العراقية شبه خالية، 

لتفرض بعض هذه الحركات نفسها على الساحة السياسية.
الرئيس ترامب وضع محاربة اإلرهاب على رأس أولوياته، لذا، من المرجح 
أال يكرر ما اعتبره خطأ ارتكبته إدارة سلفه، فهو يدرك أن العراق ال يزال 
الســاحة الرئيسة لمحاربة اإلرهاب، وقد يبقى كذلك إلى حين، لذا، عرض 
فــي حديثه الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقــي، تقديم المزيد من الدعم 
والمســاعدات. كمــا أن هناك شــخصين مهمين جداً فــي إدارته، لهما ما 
يقوالنه بشأن بقاء القوات أم انسحابها بعد تحرير الموصل، هما مستشار 
األمــن القومي «فلين»، ووزير الدفاع «ماتيس»، وهما جنراالن متقاعدان، 

يؤيدان بقوة خيار اإلبقاء على القوات األميركية. 
كما أن هناك ما اســتجد من طروحــات الرئيس ترامب، يرجح في ضوئها 
بقاء القوات األميركية، وربما زيادة تعدادها، منها الحاجة لضمان ســالمة 
المناطق اآلمنة في ســوريا، التي أعلن الرئيس عن نيته في فرضها، ومنها 
التصعيد المتوقع مع إيران، وما يحمله من رســائل تطمين من أن منطقة 
الشــرق األوســط وأمنها ال يزاالن على رأس أولويات السياســة الخارجية 

األميركيــة، فاحتــالل العراق، هو ما جلب عدم االســتقرار لهذه المنطقة، 
وسمح إليران أن تبني قوتها، وكلف الواليات المتحدة اآلالف من القتلى.

لم يســتطع الرئيس ترامب، القادم من عالم األعمــال، مغادرة عالمه في 
طروحاته السياسية، ففي حديثه مع مسؤولين من االستخبارات األميركية 
فــي الواحد والعشــرين من يناير المنصرم، لمح إلــى أنه كان يتعين على 
الواليات المتحدة أن تستولي على النفط العراقي، تسديداً لتكاليف الغزو 
عام 2003، فللمنتصر حق الحصول على الغنائم، مضيفاً «لكن، حسناً، ربما 

تكون هناك فرصة أخرى». 
مــن الصعب التعرف إلى مدى جدية الرئيــس ترامب في تنفيذ ذلك، بل 
نكتفــي بالتطرق ســريعاً إلى الناحية القانونية، فنحــن لم نعد في حقب 
الغزو والســلب وشــريعة الغاب، والقانون الدولي الذي أسهمت الواليات 
المتحــدة نفســها في صياغة بنــوده، يعتبر مصادرة الممتلــكات المدنية 
للشــعوب المغلوبــة بمثابة جرائم حــرب. لذا، فــإن اإلدارات األميركية 
المتعاقبة التي حققت االنتصارات في الحروب التي خاضتها، وهي كثيرة، 
لــم تعمد إلى مصادرة ثروات البلدان الخاســرة، بــل ذهبت عكس ذلك، 
فمشروع مارشال الشهير في إعادة بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، 

ليس غير مثال واحد على ذلك. 

rashad-ad@hotmail.com

mohammedakif@yahoo.ca

www.albayan.ae
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برز اســم الشــيخ أحمد الفهد الصباح، رئيــس المجلس األولمبي 
اآلسيوي، ضمن قائمة المرشحين عن المقاعد اآلسيوية في مجلس 
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي أعلنها االتحاد القاري أمس، 
ليصبــح العربي الوحيد بين المرشــحين والعضو الوحيد المرشــح 
مجــدداً، والمرشــحون اآلخرون هــم الصيني زهانــغ ، والكوري 
الجنوبي مونغ ، والفيليبيني ماريانو.   كوااللمبور ـ أ ف ب

رفــع الوصل رصيده إلــى 36 نقطة، محتًال وصافــة دوري الخليج 
العربــي لكــرة القــدم، عقب فــوزه أمس علــى الوحــدة 2 ـ 1، 
بالجولــة 17، وســجل للوصل البرازيليان فابيــو دي ليما، ومينديز 
فــي الدقيقتيــن 8 و90، وللوحــدة إســماعيل مطر فــي الدقيقة 
48، وشــهدت المباراة طرد حمدان الكمالــي ( الوحدة) ق90، 
وشــهدت المباراة أجــواء توتر بين العبــي الفريقين، رغم أنها 
ضمــن جولة «التشــجيع المثالي»، وفي المبــاراة الثانية تعادل 
الظفرة والشــارقة سلبياً على اســتاد حمدان بن زايد بالمنطقة 
الغربية،ويلتقي اليوم  الجزيرة مع كلباء، والعين مع النصر، ودبا 

الفجيرة مع األهلي. 

 –

■ صراع على الكرة في مباراة الوصل والوحدة | تصوير ـ سالم خميس 
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■  األلماني ديغونكلوب يحتفل باللقب  |  تصويرـ  دينيس ماالري 

أحــرز األلماني جون ديغــو نكلوب، دراج «تريك ســيغافريدو»، 
لقــب المرحلة الثالثــة (واحة دبي للســيليكون) من طواف دبي 
الدولي للدراجات, بينما حافظ مواطنه كيتل من «كويك ســتيب» 
علــى صــدارة الترتيب العــام، مؤكدا رفضــه اعتــذار األوكراني 

غريفكو، دراج أســتانة الكازاخســتاني، الذي اعتدى عليه بالكوع 
أثناء الســباق،  وأصابه في عينــه.  من ناحية اخرى قررت اللجنة 
المنظمة للطواف امس تقليل مســافة السباق في المرحلة الرابعة 
من 172 كم إلى 109 كـم بجانب تغيير االنطالقة لتكون من مدينة 
حتا بدال من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ،بســبب الرياح 

القوية التي تهدد سالمة المتسابقين. 

قاد األسطورة عصام الحضري (44 عاماً) منتخب مصر إلى نهائي 
كأس األمــم األفريقية لكــرة القدم المقامة حاليــا في الغابون، 
بصده ركلتين ترجيحيتين، من العبي منتخب بوركينا فاســو في 
ماراثون ركالت الترجيح، عقب انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي 
لمبــاراة الفريقيــن بالتعــادل 1 ـ 1، لتفوز مصــر بنتيجة 4 ـ 3، 
ويعــد الحضري، أكبر العب في تاريخ (األمــم اإلفريقية) ،وهو 
نجم نصف النهائي ، وكان عبدالله الســعيد أضاع ركلة الترجيح 
األولى لمصر.  وبلــغ المنتخب المصري (7 ألقاب) النهائي بعد 
غياب طويل وتحديداً منذ إحرازه لقبه األخير عام 2010،وعمت 
مظاهر الفرح شــوارع المدن المصرية بعيــد المباراة وامتألت 

باآلف المحتفلين بالتأهل.
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أيــدت لجنــة التمييــز في اتحــاد الكرة 
برئاسة المستشــار عبدالله الطاهر، حكم 
هيئة التحكيم القاضي بإلزام نادي الوحدة 
دفع مســتحقات الالعب ســيف العامري 
والبالغــة 3 مالييــن و120 ألــف درهم، 
بعد قيام النادي بفســخ عقد الالعب، إلى 
جانب تكاليف رسوم المحاماة البالغة 10 
آالف درهــم. وكانت قضية قد بدأت في 
أروقــة لجان االتحاد منــذ يونيو الماضي 
ونظرت أمــام لجان المنازعات والتحكيم 

والتمييز.           دبي ــ البيان الرياضي



 شــهد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
أمس، سباق برقاء الليان للقدرة المخصص 
للسيدات لمسافة 100 كم «CEN»، الذي 
أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح 

السلم وسط مشاركة 107 فارسات.
 وشــهد الســباق اللــواء الدكتور أحمد 
اتحــاد اإلمارات  الريســي رئيــس  ناصــر 
للفروسية، وســعيد بن حميد الطاير نائب 
رئيس نادي دبي للفروسية، والدكتور غانم 
الهاجري أمين السر العام التحاد الفروسية، 
وعدد من المســؤولين والمالك، وجمهور 

من عشاق سباقات القدرة والتحمل.
 وتوجت الفارسة عفراء خليفة السويدي 
بطلة للسباق ممتطية صهوة الجواد «أوفر 

درافت»، مهدية اللقب إلى إســطبالت ند 
الشبا مسجلة زمناً قدره 3.16.12 ساعات، 
واحتلت المركز الثاني الفارســة التشــيلية 
كاتالينا لورينس على صهوة الجواد «أوثيلو 
للقدرة،  الشــبابي  دي سيدرز» إلسطبالت 
مســجلة زمنــاً قــدره 3.18.08 ســاعات، 
وجاءت في المركز الثالث الفارسة فاطمة 
جاسم المري على صهوة الفرس «فليمينغ 
إيفــوري» إلســطبل دباوي، مســجلة زمناً 

قدره 3.21.06 ساعات.
الفارســة  الرابــع  المركــز  واحتلــت   
البرتغالية ناروا كالفــو على صهوة الجواد 
«زيزوم» إلسطبل إم 7، مسجلة زمناً قدره 
3.25.06 ســاعات، وجــاءت فــي المركــز 
الخامس الفارســة الكويتيــة هبه اليعيش 
على صهوة الجواد «بركه حكيم» إلسطبل 
النصــر 2 للقــدرة، مســجلة زمنــاً قــدره 
3.26.37 ســاعة، وظفرت بالمركز السادس 

أشــاد محمد عيســى العضب المدير العام 
لنادي دبي للفروسية، بمشاركة الفارسات 
المتميزة في ســباق برقــاء الليان للقدرة 
في سيح السلم، وقال إن عدد المشاركات 
تجاوز 100 فارســة في السباق، ما يعكس 
قــوة حضــور بنات اإلمــارات في مختلف 
الرياضات عموماً، ورياضة القدرة والتحمل 
على وجه الخصوص، انسجاماً مع توجهات 
القيــادة الرشــيدة نحــو تمكيــن المــرأة 
اإلماراتية ودعمها فــي مختلف المجاالت 

والميادين في دولة اإلمارات.
 وتوجــه مديــر عام نادي دبي للفروســية 
دبي للفروســية، بالشــكر والعرفــان، إلى 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، وقال إن 
تواجد ســموه في السباق، ساهم في إثراء 
الحــدث، مضيفاً أن متابعــة فارس العرب 
ودعمه الال محدود، عزز مشــاركة مختلف 
الفرســان والفارســات في رياضــة القدرة 

والتحمل، وساهم في انتشار الرياضة على 
نطاق أوسع.

 وأكــد العضــب أن الســباق كان ناجحــاً 
بجميع المقاييــس، من حيث آلية التنظيم 
ومســتوى األداء المشــرف لفارسات دولة 
اإلمــارات، الذي عكس تألــق بنات الوطن 
فــي مياديــن الفروســية، مشــيراً إلى أن 

المنافسات شهدت سرعات عالية.
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أشــاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس 
النسائية  بالمشاركة  للفروســية،  اتحاد اإلمارات 
الكبيــرة للفارســات في رياضة القــدرة عموماً، 
وســباق برقاء الليان المخصص للســيدات على 
وجــه الخصوص، ما عزز حضور المرأة اإلماراتية 
في كافة المجاالت، ورياضة الفروســية تحديداً، 
خاصــة في ظل الدعم الال محــدود من صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله.
 وأضــاف الريســي أن ســالمة الخيــول أولوية 
قصــوى، حيث يحــرص اتحاد الفروســية بدولة 
اإلمارات، خالل اإلشراف على مختلف السباقات، 
على توعية الفرســان والفارسات بأهمية الرفق 

بالخيول، واالبتعاد عن إجهادها في المنافسات.
 وأشــار الريسي إلى أن مشــاركة أكثر من 100 
فارسة في الســباق، يعكس الدور الكبير للمرأة 
اإلماراتيــة فــي رياضــة الفروســية، واالهتمام 
الواســع من قبل مختلف اإلسطبالت في الدولة 

من أجل تأهيل الفرسان والفارسات.

 وأشاد الريســي بدعم أصحاب السمو الشيوخ 

لرياضة الفروسية، والتوجيهات السامية ليشمل 
أكبر عدد من المتسابقين في مختلف السباقات.

 ولفــت الريســي إلــى أن اتحــاد اإلمــارات 
للفروســية، يســعى دائماً إلى المســاهمة في 
تعزيــز دورة المــرأة وتمكينهــا فــي مختلف 
المهــام والمناصــب بهذه الرياضــة، معرباً عن 
سعادته بالتطور الدائم والمستمر، حيث أثبتت 
نتائج ســباقات الســيدات، قوة حضور الفارسة 

اإلماراتية.

 مــن جهته، أكــد الدكتور غانــم الهاجري أمين 
الســر العام في اتحاد اإلمارات للفروسية، أنهم 
حريصون على دعم وتوجيه الفرسان والمدربين 
في مختلف إســطبالت الدولــة، من أجل تعزيز 
ثقافة الســالمة بين المشــاركين لتوفير الرعاية 
الصحية المناســبة والتغذية السليمة والتدريب 

الصحيح للخيل.
ولفت الهاجري إلى أن رياضة الفروسية ورياضة 

القــدرة والتحمل علــى وجه التحديــد، تحظى 
باهتمام كبير ودعــم ال محدود من قبل القيادة 
الرشــيدة، وأصحاب الســمو الشــيوخ، ما يحث 
الجميع على اتباع الطرق والممارســات الصحية 
الســليمة، مؤكداً دورهم في االتحاد على نشــر 
التوعيــة بين الفرســان والمدربيــن، عبر وضع 
النظم واللوائح المســاعدة على المحافظة على 
الخيل، وديمومة إقامة الســباقات بصورة مثالية 

باستمرار في المستقبل.

■ الريسي والهاجري والعضب خالل تتويج البطالت  

■ محمد بن راشد خالل متابعة السباق  |    تصوير موهان    

■ سموه خالل تفقد مجريات السباق

اللــواء  الســباق، قــام  عقــب ختــام 
الدكتــور أحمد ناصر الريســي رئيس 
اتحــاد اإلمارات للفروســية، والدكتور 
غانم الهاجري أمين السر العام التحاد 
الفروســية، ومحمــد عيســى العضب 
المديــر العام لنادي دبي للفروســية، 
بتتويج البطالت الثالث بكؤوس الفوز، 
الفارســة عفراء خليفة  حيث تسلمت 
الســويدي كأس المركــز األول، فيمــا 
الفارسة كاتلينا لورينس كأس  تسلمت 
المركز الثاني، ونالت الفارســة فاطمة 

جاسم المري كأس المركز الثالث.



الفارســة هند خالــد على صهــوة الجواد 
«هنهام شــين» إلســطبل إم.آر.إم، مسجلة 

زمناً قدره 3.26.37 ساعات.

 تصدرت الفارســة نســرين خارســو علي 
المرحلــة األولى لمســافة 40 كم «األعالم 
الصفراء»، ممتطية صهوة الجواد «مولمان 
شوك» إلسطبالت سيح السلم، مسجلة زمناً 
قدره 1.24.26 ســاعة، وجاءت في المركز 
الثاني الفارسة عفراء خليفة السويدي على 
صهــوة الجواد «أوفر درافت» إلســطبالت 
ند الشــبا، مســجلة زمناً قــدره 1.25.01 
ســاعة، واحتلــت المركز الثالث الفارســة 
األرجنتينيــة كاتلينــا باســتونس ممتطيــة 
الجواد «إتش.سي دونا» إلسطبالت  صهوة 
جميرا، مسجلة زمناً قدره 1.25.21 ساعة.

 وجاءت في المركز الرابع الفارســة مها 

خالد على صهوة الجواد «إم تايلي» إلسطبل 
األجيال، مسجلة زمناً قدره 1.25.33 ساعة، 
تلتهــا في المركز الخامس الفارســة جوليا 
ســبيلالنزون على صهوة الجواد «كاروان» 
إلسطبل إم 7، مسجلة زمناً قدره 1.26.22، 
وحلت في المركز السادس الفارسة إينيس 
الفرس «إتش  باينتينــات ممتطية صهــوة 
إتش ميرينا» إلســطبل األجيال 2، مسجلة 

زمناً قدره 1.26.30 ساعة.

كاتالينا  األرجنتينيــة  الفارســة   تصــدرت 
باســتونز المرحلة الثانية لمســافة 40 كم 
«األعالم الحمراء» على صهوة الجواد «إتش.

سي دونا» إلسطبالت جميرا، مسجلة زمناً 
قدره 2.43.05 ســاعة، وجاءت في المركز 
الثاني الفارسة صابرينا ماجالي على صهوة 
الجواد «كانيليتا» إلســطبل الريف عجبان، 

مسجلة زمناً قدره 2.43.14 ساعة، وجاءت 
في المركز الثالث الفارسة التشيلية كاتالينا 
لورينــس ممتطية صهوة الجــواد «أوثيلو 
للقدرة،  الشــبابي  دى سيدرز» إلسطبالت 

مسجلة زمناً قدره 2.43.27 ساعة.

 واحتلــت المركــز الرابع الفارســة عفراء 
خليفة السويدي على صهوة الجواد «أوفر 
درافت» إلسطبالت ند الشبا، مسجلة زمناً 
قدره 2.44.10 ســاعة، وجاءت في المركز 
الخامس الفارســة أســماء محمد الجناحي 
ممتطيــة صهوة «بركة ســماح» إلســطبل 
دباوي، مسجلة زمناً قدره 2.46.36 ساعة، 
فيمــا احتلــت المركز الســادس الفارســة 
فاطمة جاســم المري علــى صهوة الفرس 
«فالمينج إيفوري» إلسطبل دباوي، مسجلة 

زمناً قدره 2.46.44 ساعة.
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توجهت البطلة الفارسة عفراء خليفة السويدي 
الفائــزة بالمركز األول، بالشــكر والعرفان إلى 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، على حضور ســموه في السباق 
ممــا كان لــه األثــر البالــغ في رفــع معنويات 

الفارسات.
 وأشــادت الســويدي بالحصــان البطــل «أوفر 
درافت» المملوك إلســطبالت ند الشبا، وقالت: 
إن الجواد كان على موعد مع اللقب ولم يخيب 
التوقعات في أول المشاركة الرسمية األولى له 
ســباقات القدرة، حيث قدم الجواد أداء متميزاً 
وتألق رغم المنافسة القوية من مختلف الخيول 

المشاركة من مختلف اإلسطبالت.
 

 وأوضحت البطلة أنها اســتطاعت تحقيق إنجاز 
آخر وهو كسر الرقم القياسي أمام منافسة قوية 
في الســباق الذي شهد ســرعات عالية، معربة 
عن ســعادتها بتحقيق اللقب األول هذا الموسم 
ليضاف إلى ســجلها السابق المتمثل في تحقيق 
المركزين الخامس والثالث في ســباقات الوثبة 

بالعاصمة أبوظبي.

 بدورها، أعربت الفارســة فاطمة جاسم المري 
الفائــزة بالمركــز الثالــث على صهــوة الفرس 
«فليمينغ إيفوري» إلسطبل دباوي، عن فرحتها 
بالفوز فــي المركز الثالث، وقالت إن الســباق 
شهد سرعات عالية منذ االنطالقة األولى، مؤكدة 
حرصها على سالمة الخيل منذ بداية المنافسات 

عبر عدم الدفع بقوة بالفرس.
 ولفتــت المــري إلــى أن ســباق برقــاء الليان 
المخصص للســيدات شــهد منافســة قوية من 
مختلــف اإلســطبالت المشــاركة عبــر نخبــة 
وطموحهــا  أملهــا  عــن  معربــة  الفارســات، 
بتحقيــق مراكــز أفضل وتحديــداً المركز األول 
في المشــاركات المقبلة ســواء في مدينة دبي 
الدولية للقدرة أو في سباقات الوثبة بالعاصمة 

الحبيبة أبوظبي.

■ محمد بن راشد يتابع تفاصيل السباق مع سلطان السبوسي

■ البطلة لحظة وصولها إلى خط النهاية 

■ سموه مع سعيد الطاير

0354
حصل الفائزون بالمراكز الثالثة األولى على 
جوائز عينية ثمينة، عبارة عن سيارات ذات 
دفع رباعي. ونالت الفارسة الفائزة بالمركز 
الرابع جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، 
فيمــا حصلــت الفارســات الفائــزات من 
المركــز الخامس وحتى المركز العشــرين 
على مبلغ نقــدي بقيمة 100 ألف درهم. 
وتوجه نادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر 
والعرفان إلى القيادة الرشيدة مثمناً الدعم 

الال محدود لرياضة القدرة.

شــهد ســباق برقاء الليان للســيدات، 54 
حالة انســحاب، نتيجة عدم اجتياز الفحص 
الطبــي الــذي يعقب كل مرحلة، بســبب 
تجاوز عدد نبضات القلب عن الحد األعلى 
المســموح بــه، وهو 64 نبضــة، أو إصابة 
الخيل، أو بناء على رغبة الفارســة نفســها 
في عدم اســتكمال الســباق رأفة بالخيل. 
وبلغــت حاالت االنســحاب فــي المرحلة 

األولى 28 حالة.

تســتضيف مدينة دبــي الدوليــة للقدرة 
في ســيح الســلم الخميس المقبل، سباق 
العشــوش للقدرة الذي يمتد لمسافة 120 
كم والمصنف من فئة «CEN»، وسينقسم 
الســباق إلى أربع مراحل، حيث ســتكون 
االنطالقة في الساعة السابعة صباحاً، ومن 
المتوقع أن يشــهد الحدث منافســة قوية 
من جميع الفرســان المشــاركين من أجل 

نيل اللقب.
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النقدية لمســابقة  الجوائــز  ســتتم زيادة 
األشــواط بالمبلــغ المتبقــي من الســباق 
الســابق وهــو 3000 درهــم بمقدار 600 
درهم لكل شــوط لتصبح جائزة االشــواط 
3600 درهــم لــكل شــوط من األشــواط 
الخمســة (ما عدا الشــوط الرئيسي) الذي 

ستظل جائزته 5000 درهم .

ترعــى طيران اإلمــارات جميع األشــواط 
الستة وتفاصيلها كالتالي:

الشــوط األول برعايــة اإلمارات للشــحن 
الجوي . الشــوط الثانــي برعاية اإلمارات 
للعطالت . الشــوط الثالــث برعاية طيران 
اإلمــارات . الشــوط الرابع برعاية ســكاي 

واردز طيران اإلمارات .
الشوط الخامس براية المغامرات العربية . 
ثم الشوط السادس واألخير برعاية طيران 

اإلمارات .

ينطلق في الساعة الثانية والربع من بعد 
ظهر اليوم، الســباق الثامن لمضمار جبل 
علي «سباق أم سقيم - طيران اإلمارات»، 
والــذي يتألــف من 6 أشــواط، خصصت 
كلها للخيول المهجنة األصيلة، بمشــاركة 
67 خيًال، وتبلــغ القيمة اإلجمالية لجوائز 
الســباق الذي ترعــاه بالكامــل «طيران 

اإلمارات» 470 ألف درهم. 
وســتكون األنظار مسلطة على الشوط 
الثالــث «الرئيــس» لمســافة 1600 متر، 
برعاية «طيــران اإلمــارات»، والتي تبلغ 
قيمــة جوائــزه 100 آلــف درهم، حيث 
سيشارك في هذا الشوط القوي 6 خيول، 
يتقدمهــم «بالف» لســمو الشــيخ أحمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، بقيــادة الفارس 
المدرب  وإشــراف  كريســتوفر هايــس، 
دروبا ســلفارتنام، «كيلــت روك» لنقابة 
اإلمــارات للســباقات الترفيهيــة، بقيادة 
الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب 
دووغ واتســون، «مشاكس» لسمو الشيخ 
حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، بقيادة 
المدرب  أونيل، وإشــراف  الفارس ديــن 
علي راشــد الرايحي، «أوســتاد» لســمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة 
الفارس جيم كراولي، وإشــراف المدرب 
دووغ واتســون، «قبول» لســمو الشــيخ 
أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس 
كاميرون نوبل، وإشــراف المدرب دروبا 
ســلفاراتنام، و«لونج ووتــر» لعبد الغني 
عبد الله، بقيادة الفارس رويستون فرنش، 

وإشراف المدرب هالل العلوي. 

يشارك في الشــوط األول لمسافة 1800 
متر، برعاية «اإلمارات للشــحن الجوي»، 
والتــي تبلــغ قيمــة جوائــزه 80 آلــف 
درهم، 10 خيول أبرزهــم، «راكونتيور» 
لناصر عســكر، «تدمير» لســمو الشــيخ 
أحمــد بن محمــد آل مكتوم، «داي أوف 
كونكويســت» لنقابة بورسلي للسباقات، 
«انتنس ايفورت» لسلطان علي، «أساطير» 
لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، 
«هالو» لمحمد خليفة البســطي، «سكاي 
جازر» لســمو الشــيخ منصور بن محمد 

آل مكتوم، «ســونو دامور» لفتحي السيد 
إقزيمــه، «هيســتوريك فاينــد» للشــيخ 
جمعــة بن دلمــوك آل مكتوم، و«وثيق» 
لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. 
وسيشهد الشوط الثاني لمسافة 1600 
للعطالت»، والتي  برعاية «اإلمارات  متر، 
تبلــغ قيمــة جوائــزه 65 آلــف درهم، 
مشــاركة 13 خيــًال، يتقدمهــم «قناص» 
لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
الشــيخ مكتوم  «فايز» و«رعود» لســمو 
بــن محمد آل مكتوم، «هير ناو» لســمو 
الشــيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لورد 
بروفوست» لسمو الشيخ سعيد بن محمد 
آل مكتــوم، «جينتشــي» لفريــق البيت 
المتوحد، «ماركســيان» لعبد الغني عبد 
الله عبد الغني، «تدارك» لنقابة اإلمارات 

للسباقات.

يشــارك فــي الشــوط الرابــع لمســافة 
1600 متــر، برعايــة «اإلمــارات ســكاي 
واردز»، والتــي تبلــغ قيمــة جوائزه 65 
آلــف درهــم، 13 خيــًال، أبرزهم «اليت 
بريجيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل 
مكتوم، «كراوديد» لسمو الشيخ أحمد بن 
محمد آل مكتوم، «جنوني» لسمو الشيخ 
محمــد بن خليفــة آل مكتــوم، «إيجلو» 
لمحمد خليفة البسطي، «سيمبلي» لنقابة 
بورسلي للسباقات، «مور تو كوم» لنقابة 
لناصر  «نالــوت»  للســباقات،  اإلمــارات 

عسكر. 
وسيشــهد الشــوط الخامس لمســافة 
1400 متر، برعاية «المغامرات العربية»، 
والتي تبلغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، 
مشاركة 10 خيول، على رأسهم «جارف» 
لســمو  و«المحتســب»  ماليبو»  و«كيــد 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتوم، 
«ديزرت وينجز» للشيخ راشد بن دلموك 
آل مكتوم، «هايمنايوز» لنقابة بورســلي 
للســباقات، «كينــج كــول» لخليفــة بن 

دسمال. 

يشــارك فــي الشــوط الســادس األخير، 
لمســافة 1200 متــر، برعايــة «طيــران 
اإلمارات»، والتــي تبلغ قيمة جوائزه 75 
ألف درهم، 15 خيــًال، أبرزهم «انيتيال» 
لســمو الشــيخ حمــدان بــن محمد آل 
مكتوم، «إنترميديم» لسمو الشيخ مكتوم 
بــن محمــد آل مكتوم، «برزان» لســمو 
الشــيخ ســلطان بن خليفة بــن زايد آل 
نهيــان، «هايليــن» لمصعب عبــد القادر 
الريس، «نجم سهيل» لراشد محمد مهران 
البلوشــي، «آوت رانــك» لفتحي الســيد 
إقزيمــه، و«نيو ســيجنال» لحمد  محمد 

راشد بن غدير.

■ تنافس قوي على اللقب  |   البيان

■ الهدايا والجوائز في انتظار الجماهير  |   البيان
أكــد المهنــدس شــريف الحلوانــي  نائب 
المديــر العام لمكتب ســمو الشــيخ أحمد 
بــن راشــد آل مكتوم، مديــر مضمار جبل 
علــي، أن المضمار بالتعاون مع إســطبالت 
ومزارع شــادويل، قد توليــا اإلعداد الجيد 
إلخــراج هذا الســباق في صــورة متكاملة 
تعكــس األهميــة الكبيرة لهــذا اليوم على 
المضمار العائلي الذي يســعى بكل ما لديه 
مــن إمكانات إلنجاح جميع الفعاليات التي 

تقام فيه.
وأضاف قائًال «وكمــا هي العادة، قامت 
إدارة المضمــار بتســخير كافــة اإلمكانات 
اســتعداداً  المضمــار  داخــل  والخدمــات 
الســتقبال الجماهيــر الكبيــرة والعاشــقة 
لســباقات الخيل التي تقام علــى المضمار 
العائلي». وقال الحلواني إن المضمار يوفر 
الخدمات والمرافق،  مجموعة متكاملة من 

وهي كالتالي:
•حافالت شركة «تريفتي لتأجير السيارات»، 
تقــوم بنقــل الجماهيــر مــن موقــف 
الســيارات إلى داخل المضمــار، بجوار 

الكافتيريا.
•نقاط طبية وإسعافات أولية متكاملة على 

طول المضمار.

•كافتيريــات متنوعــة لتقديــم المأكوالت 
والمشروبات.

•جميع الخدمــات األخرى والمطلوبة أثناء 
السباقات. 

تــم رصد عدد كبيــر من الهدايــا والجوائز 
للجماهير، كالتالي:

جوائز للجماهير، عبارة عن جوائز عينية 
وإلكترونية قيمة، سيتم السحب عليها بدءاً 
من الثانية عشرة ظهراً وبين األشواط، وفي 
السباقات، بواسطة كوبونات مجانية،  نهاية 
توزع علــى بوابات الدخول. وهذه الجوائز 
مقدمة من الشــركات المســاندة، وعددها 

130 جائزة.

ســيتم إجراء الســحب على 20 جائزة في 
الثانية عشــرة ظهراً، فيما يجري الســحب 
علــى 20 جائــزة أخرى في الســاعة 1.30 

ظهراً.
وتقرر إجراء الســحب علــى 30 جائزة 
بين األشواط. وكذلك يتم السحب على 30 

جائزة أخرى في نهاية السباقات.

كمــا يتم الســحب علــى 30 جائزة في 
أماكن الضيافة.

ســيتم الســحب على 10 جوائز قيمة، كل 
منها 400 درهم، مقدمة من شــركة العبار 
للمقاوالت. وهنــاك جائزة مالية بقيمة 10 
آالف درهــم، توزع على 25 فائزاً من خالل 
السحب بين األشواط. وسيتم إجراء القرعة 
على ســيارة  «نيسان ســوني» 2016  بعد 

نهاية الشوط السادس.

يبلــغ مجموع الجوائز المالية للترشــيحات 
63 ألــف درهم تفاصيلهــا كالتالي: الجائزة 
الماليــة الكبــرى 40 ألــف درهــم، جائزة 
للشــوط األول 3600 درهم،  الترشــيحات 
جائــزة الترشــيحات للشــوط الثاني 3600 
للشــوط  الترشــيحات  جائــزة  درهــم، 
الثالــث (الرئيســي) 5 آالف درهم، جائزة 
الترشــيحات للشــوط الرابع 3600 درهم، 
جائزة الترشــيحات للشوط الخامس 3600 
الترشــيحات للشــوط  درهــم ثم جائــزة 

السادس 3600 درهم.



الســوبر  المنظمة لمباراة  اللجنــة  عقدت 
المصــري، التــي تجمع بين قطبــي الكرة 
المصريــة األهلــي والزمالــك على ملعب 
محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي 
يــوم 10 فبرايــر الجــاري اجتماعــاً أمس، 

لمناقشة الخطة األمنية للمباراة.
وأعرب عايض مبخوت المدير التنفيذي 
لنــادي الجزيــرة، رئيس اللجنــة المنظمة 
للســوبر المصــري، عن رضــاه عن خطط 
العمــل، التــي وضعتهــا اللجــان الفرعية 
اإلعالميــة والتســويقية واألمنية، وأكد أن 
وتيرة العمل ستتصاعد خالل األيام المقبلة، 
إلكمــال كل الترتيبات النهائية الســتضافة 

الفريقين والمشجعين والضيوف.
االجتمــاع  خــالل  «اســتعرضنا  وقــال 
الخطــوط العامــة للخطة األمنيــة لمباراة 
الســوبر المصــري والفعاليــات المصاحبة 
كل  مفصــل  بشــكل  واســتعرضنا  لهــا، 
مــا يتعلق بتأميــن وصــول الفريقين إلى 
العاصمــة أبوظبي والفنادق التي ســتحل 
بهــا البعثات الرســمية ومالعب التدريب، 
وملعــب محمد بــن زايــد ومحيطه، وتم 
التأكيد على أن الهدف األساســي ســيكون 
ضمــان دخول وخــروج المشــجعين إلى 
ومــن ملعب محمد بن زايد بكل ســهولة 
ويســر، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن 

إقامة وتنقــًال مريحين للفريقين والبعثات 
المرافقة في الفنــادق ومالعب التدريب، 
كما تم اســتعراض الخطــة األمنية الخاصة 
بيوم المبــاراة وبالفعاليات، التي تســبقها 
وبحفل التتويج الذي ســيجري على أرضية 
ملعــب محمد بن زايــد، وســنقوم برفع 
وتيــرة العمل فــي األيــام المقبلة إلكمال 
اللمســات النهائية علــى الترتيبات األمنية 

والتسويقية واإلعالمية للمباراة».
وأضــاف «ملعب محمد بــن زايد، وكل 
مرافقــه جاهــزة تماماً الســتضافة فريقي 

األهلــي والزمالك ومشــجعيهم وعشــاق 
كرة القدم، الذين ســتضيق بهم مدرجات 
الجماهيريــة  للطبيعــة  نســبة  الملعــب 
لهــذا الكالســيكو العربي العريــق، ولدينا 
توجيهات من اإلدارة العليا لنادي الجزيرة 
ولشــركة كرة القدم بالنادي بتســخير كل 
اإلمكانــات المادية والبشــرية إلنجاح هذا 
الحدث الكبير، إذ نســعى إلخراج الحدث 
بالشكل الالئق، وبما يمكن اعتباره امتداداً 
للنجاحات اإلماراتية بشــكل عــام ونجاح 
العاصمة أبوظبي بقيــادة مجلس أبوظبي 

الرياضي في اســتضافة ورعاية أهم وأكبر 
األحداث الرياضية اإلقليمية والعالمية».

وتقدمت اللجنــة المنظمة بالتهنئة إلى 
منتخب مصر بمناســبة تأهلــه إلى نهائي 
كأس أمــم أفريقيــا 2017 المقامــة فــي 
الغابــون، بعد فوزه علــى نظيره منتخب 
بوركينا فاســو بضربات الجزاء الترجيحية، 
مشــيدة بالمستوى الذي ظهر به المنتخب 
المصري في البطولة األفريقية، متمنين له 
التوفيق في المباراة النهائية والفوز بكأس 

البطولة.

أعاد الصقور بقيادة التشيكي إيفان هاشيك 
مــدرب الفريق ترتيــب أوراقه من جديد 
وعالــج خــالل التدريبات الســابقة أخطاء 
مباراة دبا الفجيرة في الجولة الماضية من 
دوري المحترفين والتي خســرها بهدفين 
دون رد، وأجــرى الصقــور تدريبات قوية 
في إطار تحضيراته للقاء الغد أمام الشباب 
لحســاب الجولة 17 والتي يتوقع أن تشهد 
بعض التعديالت بعودة خالد خميس وعلي 
الرشيد وأحمد يســلم للتشكيلة األساسية، 
مــع وجــود اتجــاه لتحويــل األرجنتيني 
ساشــا إلى مقاعد البــدالء بعد إخفاقه في 

الجوالت السابقة.
وأكــد أنور الدربي مدير فريق الصقور، أن 
فريقه تجاوز ســريعاً الخسارة التي تعرض 
لها أمــام دبــا بوقفــة اإلدارة والجماهير 
خلــف الالعبين وتقديم الدعــم المعنوي 
لهــم، مشــيراً إلى اكتمــال الجاهزية للقاء 
الشــباب والــذي يدخله الفريق، حســب 
قولــه، علــى أنه مبــاراة كأس، ذاكــراً أن 
موقــف الصقور فــي المنافســة أصبح ال 
يتحمــل المزيد من نزيف النقاط ويتطلب 

تحقيق االنتصارات.

وقــال الدربــي إن فريقه باســتثناء مباراة 

دبــا فإنه ظل يقدم مســتويات جيدة لكن 
ينقصه التوفيق فقط، معترفاً بأن فريقه لم 
يكن يســتحق الفوز على دبا ألن ما قدمه 
الالعبون كان مفاجئاً ومغايراً لمســتواهم 
الحقيقــي، وأكد الدربــي أن فريقه مؤهل 
لالنتصــارات على كل الفــرق بدليل فوزه 
علــى العين وأضاف: كل األمور مســتقرة 
داخل النادي، لدينا عناصر جيدة، واإلدارة 
تقــوم بواجبها على الوجه األكمل، بمتابعة 

مستمرة للفريق .
وذكــر مدير الصقــور أن فريقه قادر على 
إثبات وجــوده والبقاء بدوري المحترفين، 
وأضاف: كل الفرق المهددة بالهبوط لديها 
فرصة في البقاء، ألن النقاط متقاربة جدا، 
وعلى ســبيل المثال فإن بني ياس صاحب 
المركز األخيــر يمتلك فرصــة التقدم في 
الترتيب إذا حقق الفوز في 3 مباريات، في 
رأيي أن تقارب موقف الفرق يجعل الباب 
مفتوحاً للتقدم فــي جدول الترتيب و 20 
نقطة يمكن أن تكون كافية لعدم الهبوط.

وعــاد أنــور الدربي وقال إن مبــاراة الغد 
ضد الشــباب تعتبر صعبة ألنها أمام خصم 
كبير وقوي ولــه مكانته في الدوري وكان 
متصــدراً المنافســة في الجــوالت األولى 
وأضــاف: نحترم خصمنا ونــدرك أن الفوز 
عليه ليس سهًال لكن إذا أدى العبو الصقور 
المباراة بحماس وإصرار وحالفهم التوفيق 

سيحققون الفوز.
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واصل األهلي االنتصارات في حملة الدفاع 
عن لقب دوري الصاالت، بالفوز 3 / 2 على 
غريمــه النصر، ويحمل الفــوز عدة معاٍن، 
أولها الفوز على المدرب السابق ماركوس 
ســيراتو، وثانياً التغلــب على الفريق الذي 
تعاقــد مع 3 مــن العبيه، ليرفــع األهلي 
رصيــده 25 نقطــة، وظــل والنصر في 17 
نقطة، وتخطى الظفرة مليحة 6 / 3، رافعاً 
رصيده إلى 31 نقطــة، وتجمد مليحة في 
دبي - البيان الرياضي 11 نقطة.  

تختتــم مرحلــة الذهــاب لــدوري الدرجة 
األولــى اليوم وغداً، بثــالث مباريات اليوم، 
حيث يحل دبا الحصن الوصيف بـ 18 نقطة 
ضيفــاً على الشــعب الجريــح، والذي يقبع 
فــي المركز العاشــر بـ 11 نقطة، ويســعى 
الكوماندوز لمداواة جراح هزيمته األخيرة 
أمام الخليج بثالثة أهــداف مقابل هدفين، 
شــأنه شــأن الفجيرة، الذي يحل ضيفاً على 
الحمرية أيضــاً في اإلمارة الباســمة، حيث 
يســعى األحمــر لتناســي جــراح الهزيمــة 
المفاجئــة أمام العربي بهــدف على ملعبه 

ووســط أنصــاره، ويحتل الفجيــرة المركز 
الثالــث بـ 15 نقطة، فــي الوقت الذي يأتي 
فيه الحمرية ثامناً بـ 12 نقطة، ويســعى هو 
اآلخر للفوز، وفي اللقاء الثالث األخير اليوم، 
يشــد العروبة التاســع بـ 11 نقطة، الرحال 
صــوب رأس الخيمة، لمالقاة صاحب األرض 
والجمهــور القابع في المركز األخير بثماني 
نقــاط، والذي حقق فــوزاً مهمــاً على في 
الجولة الماضية على مصفوت بثالثة أهداف 
مقابل هــدف، وتســتكمل مباريــات هذه 
الجولة غداً الســبت، بلقاء عجمان المتصدر 

بـ 22 نقطة، بمصفوت السادس بـ 12 نقطة 
فــي ديربي إمــارة عجمان، وســيكون لقاء 
الذيد الخامــس بـ 13 نقطة، وضيفه الخليج 
الرابع بـ 14 نقطة، على سطح صفيح ساخن 
في قمة المنطقة الوســطى إلمارة الشارقة، 
فيما يسعى أسود العوير الذي يحتل المركز 
السابع، الســتعادة النغمة عبر بوابة العربي 
الحادي عشر بعشر نقاط، والمنتشي بفوزه 

الغالي على الفجيرة قبل أسبوع. 

أهــدت بعثــة منتخبنــا الوطنــي للرماية 
المشاركة في البطولة العربية الثالثة عشرة 
التــي اختتمت أمــس بالكويــت «اإلنجاز 
الــذي حققه  الرائــع  العربــي»  الذهبــي 
منتخبنا الوطني لرماية األطباق المزدوجة 
مــن الحفرة «الدبل تــراب» والمتمثل في 
ذهبيــة الدبل تراب للفريق وبرونزية نجم 
منتخبنا خالد الكعبي إلى القيادة الرشيدة.

وضم منتخبنا الوطنــي للدبل تراب كًال 
من خالد الكعبي وسيف الشامسي ويحيى 
المهيــري وتصــدر البطولة بجــدارة منذ 
الجولة األولى وحتى نهاية الجولة الخامسة 
وسط درجة حرارة بلغت 8 درجات ووصل 
رصيده إلى 374 طبقاً وبفارق 11 طبقاً عن 
الثاني  المركز  الكويتي صاحــب  المنتخب 
والميداليــة الفضية والذي جمع 363 طبقاً 
وحل فــي المركز الثالث ونــال الميدالية 
البرونزية المنتخــب القطري برصيد 361 
طبقاً فيما احتل المنتخب العماني المركز 

الرابع برصيد 357 طبقاً.
وكان خالــد الكعبــي ويحيــى المهيري 
قــد تأهال إلــى النهائي، وحــاز األول على 
الميدالية البرونزية بينما حل الثاني سادسا 

وهي نتائج طيبة في ظل معطيات البطولة.

ووجه الشــيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم 
رئيس فريق فزاع للرماية الشكر والتقدير 
إلى ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، ولي عهــد دبي رئيس 
مجلــس دبــي الرياضي، لدعمه المســتمر 
والالمحــدود للرياضــة والرياضييــن عامة 
ولمنتخبنا الوطنــي لرماية األطباق خاصة، 
ممــا أثمــر عنــه تحقيق هــذه اإلنجازات 
الرائعة التي يعــود الفضل فيها إلى رعاية 
ســموه للفريق ودعمه السخي والمتواصل 
له مؤكدا أن رماية اإلمارات ســتظل منجم 

اإلنجازات الرياضية.
كما وجه الشــيخ جمعــة بن دلموك آل 
مكتــوم الشــكر إلى الهيئــة العامة لرعاية 
الشــباب والرياضة وإلــى اللجنة األولمبية 
الوطنية كما وجه التهنئة إلى اتحاد الرماية 
وإلــى أســرة الرمايــة بالدولــة على هذا 
اإلنجــاز الكبير.  وأثنى الشــيخ جمعة بن 
دلموك آل مكتوم على المســتوى المتميز 
واألداء الرائع واإلصــرار والعزيمة اللذين 
أظهرهمــا منتخبنــا الوطنــي خــالل هذه 

البطولة رغم برودة الطقس.

■جانب من اجتماع اللجنة المنظمة للمباراة |   البيان

■جانب من اجتماع اللجنة المنظمة للسوبر المصري  |   البيان

■ منتخبنا الذهبي للدبل تراب   |   البيان

تنطلــق التصفيــات المؤهلــة إلى بطولــة التحدي للجوجيتســو 
والمخصصة للناشــئين والبراعم اليوم وغداً، فــي أبوظبي والعين 
والمنطقة الغربية بشــكل متــواٍز، تمهيداً لمشــاركة الفائزين في 
بطولة التحدي للجوجيتســو، المزمــع إقامتها على مدار يومي 24 
و25 من شــهر مارس المقبل. وأكد يوســف البلوشي مدير اإلدارة 
الفنيــة باتحــاد اإلمارات للجوجيتســو، أن أعداد المشــاركين من 
الذكور 606 واألنات 695 العبة، بالنســبة لتصفيات أبوظبي، و688 
العبــاً و695 العبة في العين، و171 العباً و147 العبة في المنطقة 
الغربية.  وأضاف، خصص اليوم األول في أبوظبي للبنات ابتداًء من 
الســاعة 12 ظهراً، فيما خصص اليوم الثاني لتصفيات البنين، والتي 
ســتنطلق في الســاعة الحادية عشــرة صباحاً، وذلك نظراً لإلقبال 

الكبير على المشاركة من هذه الفئة.

تنطلــق اليوم الجولــة الرابعة مــن بطولة اإلمــارات الصحراوية، 
ويســعى الدراج اإلماراتي محمد البلوشــي لتعزيز صدارته، حيث 
يأتــي حالياً في المركــز األول في الترتيب العــام لفئة الدراجات 
الناريــة. وبعد حصوله على المركز الثاني في الموســمين -2014

2015 و2016-2015، فإنــه يعتــزم انتزاع لقب البطولة لهذا العام. 
وقــال محمــد البلوشــي: «بعد حصولــي على المركــز الثاني في 
الموســمين الماضيين، ســيكون الفوز بلقب البطولة هذا الموسم، 
إنجازاً رائعاً بالنسبة لي،».   دبي - البيان الرياضي

تدفق المئات من المتســابقين والزوار إلى صحراء البداير في 
الشــارقة، للمشــاركة في فعاليات مهرجان الشــارقة الرياضي 
الصحــراوي، الذي انطلقــت فعالياته أمس تحت شــعار «كن 
واحداً مــن أبطال الصحــراء»، وتضمنت فعاليــات المهرجان 
برامــج ترفيهية إلى جانب الســباقات، وجــرى التنافس ضمن 
ثالث فئات هي سباقات التحمل للمركبات الصحراوية «كواد»، 
وســباقات التحمل للدراجات النارية MX1/      2، وسباقات تحدي 
الوقت.  الشارقة - البيان الرياضي

 كجــزء مــن الحــدث الرياضي «طــواف أبوظبي»، الذي تشــهده 
العاصمة أبوظبــي، وبحضور أبرز األبطال العالميين في ســباقات 
الدراجــات الهوائية خالل الفترة مــن 23 – 26 فبراير، تنظم حلبة 
مرســى ياس، ســباق «تايم تريل» للدرجات الهوائية،ويقام السباق 
يومــي األحــد 5 فبراير أو األحــد 12 فبراير، علــى مضمار الحلبة 
الممتد لمســافة 5.5 كم، وموطن ســباق جائــزة االتحاد للطيران 
الكبرى للفورموال1. ويعد السباق جزءاً من الفعالية المسائية «ابدأ 

في ياس»، التي تقام برعاية أكتف اليف من ضمان.

■ جانب من مباراة اإلمارات ودبا الفجيرة   |   البيان



يستضيف فريق الجزيرة لكرة القدم نظيره اتحاد كلباء 
فــي الخامســة و25 دقيقة على اســتاد محمد بن زايد 

اليوم ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي.
إلــى  أبوظبــي  فخــر  يســعى 
مواصلــة نتائجــه المبهــرة فــي 
الترتيب  الدوري، وتصدره لقائمة 
بـــ 41 نقطة، والحفاظ على فارق 
النقاط مع أقرب منافســيه العين 
34 نقطــة، ولذلــك يســعى إلى 
إحراز النقــاط الثالث لكي يحقق 
هدفــه، على الوجــه اآلخر يمني 
نتيجة  بتحقيق  النفــس  «النمور» 
إيجابية تبعده عــن مربع الخطر، 
ومواصلــة للنتائــج اإليجابية التي 
حققها خــالل الجــوالت الماضية 
جعلتــه في المركز العاشــر بـ 16 

نقطة.
ويخــوض صاحب األرض المواجهة وهو منتش بفوز 
مهم على الشارقة 1/   0 في الجولة الماضية، وترشيحات 
الفوز تصب في مصلحــة الجزيرة نظراً للفوارق الفنية 

الكبيرة بين الفريقين.

بدوره، يتطلع كلباء لمواصلة نتائجه الجيدة التي بدأها 
مع انطالقة مرحلة اإلياب التي تمكن فيها من الحصول 
حتــى اآلن على 7 نقاط من تســع بعد أن فاز على دبا 
والشــباب وتعادل مع حتا في الجولة الماضية، ولذلك 
يتطلع العبو النمــور ومدربهم الصربي غوران لتحقيق 
نتيجة إيجابية على ملعــب الجزيرة أقلها التعادل لكن 
المهمة لن تكون ســهلة خصوصــاً وأن الفريق األصفر 
سيرحل للعاصمة أبوظبي وهو يفتقد اثنان من أعمدته 

األساســية في ظل غياب كل من البرازيلي سياو وزميله 
االيفــواري بــكاري كوني لإليقاف، إلى جانب شــاهين 
سرور الذي سيغيب وفقاً لبند إعارة الالعب القادم من 
فريق الجزيرة لكــن غير ذلك جميع العبي الفريق في 
قمــة الجاهزية إلحراج العنكبوت على ملعبه ووســط 
أنصاره، ومعروف أن كلباء يحتل المركز الحادي عشــر 
خلف حتا برصيد 16 نقطة وربما يحتاج النمور لعشــر 
نقــاط أخــرى لتأمين موقفهــم نهائياً مــع كبار دوري 

الخليج العربي.

أوضــح تين كات مدرب الجزيرة أن كلباء فريق مجتهد 
والعبيــه أقوياء بدنياً ومنضبطون تكتيكياً، ولذلك يجب 
التعامــل بــذكاء، من خــالل عمل خــاص داخل أرضية 
الملعــب، وأن الفارق الكبير في النقاط ال يقدم شــيئاً 

وعلينا احترام الخصم والقتال من أجل النقاط الثالث.
 وعن الوضع البدني قال: بارك لم يتعاف من اإلصابة 
بشــكل كامل، باإلضافة إلى مســلم فايز لحصوله على 
3 بطاقــات صفراء، وفــي المقابل سنســتعيد خدمات 
محمــد فــوزي، كمــا أن خلفــان 
مبــارك اســتعاد جزءاً كبيــراً من 
لياقته البدنية بعــد فترة التوقف 
الطويلة عن التدريبات والمباريات 
بســبب اإلصابــة، ونحن ســعداء 
للفريق  بوصوفــة  مبــارك  بعودة 
بعــد نهاية مشــاركته مع منتخب 
بالده في نهائيات األمم األفريقية 
ألنه يتمتع بالذكاء وتقديم الحلول 

اإليجابية للفريق.

وشــدد المدرب على أن فريقه ما 
زال في طور البناء، وأوضح أن االنتصارات المســتحقة 
التــي حققها الجزيــرة في الجوالت األخيــرة واعتالءه 
قائمــة الترتيب ال تعني أن مشــروع بنــاء الفريق قد 
من جهته، أكــد الصربي غوران مــدرب كلباء،  اكتمــل
أنه يخطط لمفاجــأة الجزيرة الذي نحترمه كثيراً لكننا 
عازمــون علــى إحراجــه، الفتاً إلــى أن فريقــه تأهل 
بدنيــاً ومعنويــاً للمباراة وســنذهب للعاصمة أبوظبي 
مــن أجل العودة بنتيجة التعادل على أقل تقدير إن لم 
يكن الفوز، وقال ســنكون ســعداء بنقطة التعادل أمام 
المتصــدر، وفيما يتعلق بغيابات فريقه خصوصاً ســياو 
وكونــي، أكــد أن وجــود الالعبين مهــم للغاية في أي 
تشكيلة لكن أعود وأقول إنه ال يعتمد على العب بعينه 
وإن كلبــاء يلعب بمن حضــر دائماً وال يتأثر بغياب أي 
العب، الفتاً إلى أن المهاجم شاهين سرور أيضاً سيغيب 
عن اللقاء بسبب بند إعارة الالعب القادم من الجزيرة.
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أبدى الصربي غوران مدرب كلباء، تحفظه 
علــى الطريقــة التي ســيباغت بها خصمه 
لكنه جدد قوله إنه يعد مفاجأة وســنلعب 
بتكتيك معين أمام فريق يمتلك الكثير من 
الحلول الفردية ويضم أبرز العبي الدوري 
ســواء كانوا أجانــب أو مواطنين، مشــيراً 
إلى أن أســلوب الرقابة اللصيقة ربما يحد 
كثيــراً من خطورة الهجوم الجزراوي، وفي 
اعتقــادي أن دفــاع كلباء يقــع عليه دور 
كبيــر اليوم، مشــيراً إلــى أن الجزيرة كله 

نجــوم ولن نركز فقط على إيقاف خطورة 
مبخوت أو ليوناردو، نافياً في نفس الوقت 
اهتــزاز ثقة الالعبيــن حــال الهزيمة من 
الجزيــرة وبالتالي انعــكاس ذلك على لقاء 
الظفــرة بعد أيــام، منوهاً بأنــه يأخذ كل 
مبــاراة على حدة وغيــر متخوف من لقاء 
اليوم وال المباراة المقبلة ولذلك لن يكون 
هنــاك أي تأثير على نتيجة اليوم في قادم 

الجوالت

اعتبر العب العين الجديد داوود علي الذي 
تألق بصورة واضحة في المباراة الســابقة، 
أن مواجهة اليوم أمام النصر تحمل أهمية 
أكبر من مباراة األهلي الماضية، موضحاً أن 
النصر خســر في الجولة الماضية وسيقاتل 
اليوم من أجل العــودة القوية أمام العين، 
وهو األمر الذي يتطلب تركيزاً وقتالية في 
أرض الملعــب، وأعتقــد أن الفريق الذي 

سيكون أقل أخطاء سيكسب المواجهة.
وعن ســر تألقه في الجولــة الماضية، قال: 

أجيــد التعامل مع مباريات األهلي منذ أن 
كنت العباً بصفوف الشــباب وكان دخولي 
في المواجهة األخيرة بقميص نادي العين 
تحدياً خاصاً إلثبــات جدارتي بالدفاع عن 
فــي تحقيق  الفريق والمســاهمة  ألــوان 
الفوز بنتيجة المبــاراة، والحمد لله حالفنا 
التوفيــق في تحقيــق المطلــوب وحصد 
النقاط الثالث، وقد ســاعدني عامل الخبرة 
فــي تجاوز ظروف المباراة وكنت ســعيد 

بأول مشاركة لي مع الفريق أساسياً.
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أكــد الروماني دان بيتريســكو مدرب فريق 
النصــر، أن المباراة صعبة أمــام فريق كبير 
بحجم العين، حيــث إن التوقيت والظروف 
غيــر جيدة كما يبــدو على العميــد، إال أن 
فريقــه ذاهب النتــزاع الفوز مــن أصحاب 

األرض.
المباراة  بيتريسكو أســباب صعوبة  وعزا 
إلــى الظــروف التي يمــر بها فريقــه حالياً 
من غيابات بســبب اإلصابات، التي عصفت 
بالعديد من األســماء المهمة، فيما ســيعود 
مسعود ســليمان لتدعيم الخط الخلفي بعد 
غيابه عن مباراة الوصل الماضية في الدوري 
بسبب اإليقاف. وقال: في حال نجح العبونا 
بالقتــال واللعب بالــروح المطلوبــة، فإننا 
ســنحقق الفوز، يجب أن نتكاتف ونســعى 
لتخطي هذه المرحلة معاً، من أجل استعادة 
توازننــا، نخــوض كل مبــاراة بنفس الهدف 

والتطلعات.

وعــن عــدم تلقــي النصــر ألي هزيمة في 
اســتاد هزاع بن زايد الــذي يحتضن اللقاء، 
تمنى بيتريسكو أن يبتسم «تحفة المالعب» 
مجــدداً للعميد، حيث لم يعرف الخســارة 
هناك، وقال: دائماً نســعى لعدم الخســارة 
فــي جميــع المالعــب ونبحث عــن الفوز، 
عدم الخســارة هناك يشكل حافزا إضافيا لنا 
لتقديم صورة قوية على أرضية الملعب في 
المباراة، والســعي إليقاف نزيف النقاط في 

المباريات الماضية.
وعــن تكــرار ســيناريو بدايــة الموســم 
وتحديــداً في الــدور األول بتلقــي العميد 
خســارة من األهلــي ثم الوصــل واآلن في 
مواجهــة صعبة أمام العين، قال بتريســكو: 
أتمنى أال يتكرر مشهد دور الذهاب، ونعود 

من دار الزين بفوز ثمين.
واختتم بيتريسكو قائًال إن كل شيء وارد 
ومتوقع فــي المبــاراة التــي يحكمها قتال 
الالعبيــن على أرضيــة الملعب طوال الـ 90 

دقيقة.

من جانبــه، أكد الكرواتــي زوران ماميتش، 
مــدرب العين الجديــد، أنه جاهــز لقيادة 
الفريــق فــي المواجهة التي تجمعــه الليلة 
مــع ضيفه النصر بعد يومين فقط من توليه 
المهمــة، وأوضــح أنــه أصبح علــى دراية 
بإمكانــات وقــدرات الالعبيــن المواطنيــن 
واألجانب، وأبــان أن العبي العين يتمتعون 
جميــع  لمواجهــة  المأمولــة  بالقــدرات 
التحديــات، وبالنســبة له فيتطلــع لتحقيق 

أفضــل النتائج مع الفريق البنفســجي على 
المستويين المحلي والقاري.

وأضاف المدرب الكرواتي: أعرف أن العين 

■ علي مبخوت مهاجم الجزيرة في لقاء الذهاب | البيان

بقيــادة مدربــه الجديــد الكرواتــي زوران 
ماميتــش، الــذي تعاقــد معــه النــادي أول 
مــن أمــس خلفــاً لمواطنه زالتكــو داليتش 
المســتقيل أخيــرا من قيادة الجهــاز الفني، 
يســتضيف العين (34 نقطــة)، نظيره النصر 
(22 نقطــة)، فــي الثامنة والربع من مســاء 
اليــوم علــى ملعب إســتاد هزاع بــن زايد 
لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي 
لكرة القدم للمحترفين، وهي المواجهة التي 
ينتظــر أن تأتي قمة في اإلثارة قياســاً على 
اإلمكانــات الكبيرة التي يتمتع بها كل فريق، 
فضــال عن الخصوصيــة التاريخية لمواجهات 

العميد والزعيم.

ويتطلع الفريق البنفسجي لمتابعة انتصاراته 
بعد الفــوز األخير على األهلــي، واالقتراب 
أكثــر من الصدارة على أمل أن تخدمه نتائج 
الفرق المنافســة، وأكمل العيــن تحضيراته 
الميدانية وبات في كامــل جاهزيته لمباراة 
الليلــة بعد أن أجرى أمــس حصته التدريبية 
زوران  المــدرب  قيــادة  تحــت  األخيــرة 
ماميتش الذي عمد إلى إخضاع الالعبين إلى 
اختبــارات متنوعة في تنفيذ وتطبيق الجمل 
التكتيكيــة وأســاليب اللعب، قبــل أن يضع 
لمساته األخيرة على خطة وتشكيلة المباراة 
الليلــة، وهو يعول على الحالة الفنية الجيدة 
والمعنويات العالية لالعبي الفريق بعد الفوز 
األخيــر علــى األهلي لتحقيــق التفوق على 
النصــر اليوم والحصول علــى النقاط الثالث، 
وينتظــر أن يدخل المباراة بخطــة متوازنة 

ما بيــن الدفــاع والهجوم، مــع العمل على 
خطف هدف مبكر يريح به األعصاب ويربك 
حســابات المنافــس، ومن ثــم العمل على 

تعزيزه أو المحافظة عليه.
ويتوقع أن يخوض العين لقاء اليوم بنفس 

العناصــر التي خاض بها المواجهة الســابقة 
أمام األهلــي مع بعض التغييــرات الطفيفة 
حيث ينتظر أن يبدأ المهاجم ناصر الشمراني 
المبــاراة بعد أن دخل بديال فــي المواجهة 

األخيرة. 

■ العين والنصر لقاء خارج التوقعات   |   البيان

■ جانب من لقاء الدور األول   |    البيان



يحل فريق األهلي ضيفاً ثقيًال على النواخذة، وذلك خالل 
المبــاراة التي تقام اليــوم ضمن الجولة الـ 17 من دوري 
الخليــج العربــي، ويحتضنها ملعب الفجيــرة األنيق في 
الخامسة والربع من بعد عصر اليوم في مباراة يشتد فيها 
الصراع على النقاط من قبل العبي الفريقين، ولكن وفقاً 

ألهداف وطموحات متباينة، وذلك 
في مــا يتعلق باالبتعاد عن مناطق 
الهبوط بالنسبة لدبا واللحاق بركب 
فريق  للفرســان، ويسعى  الصدارة 
دبا الســتغالل ظرف األهلي، الذي 
تلقى هزيمة أمام غريمه التقليدي 
العيــن في الجولة الماضية بهدفين 
مقابل هدف في الوقت، الذي عاد 
فيه العبو دبــا الفجيرة من ملعب 
اإلمارات بالعالمــة الكاملة بعد أن 
تمكنوا من تحقيــق ثاني فوز لهم 
في المسابقة على فريق اإلمارات، 
ليرفعــوا رصيدهــم مــن النقــاط 

إلــى 12 نقطة ويتخلوا عن مسلســل التعــادالت، الذي 
اســتمر معهم في ست مباريات خلت، ويخوض المدرب 
البرازيلــي كاميلي لقاء اليوم بصفوف مكتملة، وال يوجد 
مــا يعكر صفوه مــن غيابات إما باإليقــاف أو اإلصابات 
خصوصــاً بعــد أن تلقى الالعب حمدان قاســم التصريح 
بالمشــاركة بعد أن تعرض لكدمــة طفيفة، خالل مباراة 
اإلمارات الماضية وســيلعب كاميلي لقاء الفرســان اليوم 
إليقاف سطوة الفريق الضيف وسيطرته على النتائج التي 
تجمع الفريقين، والتي غالباً ما يكون االنتصار فيها لفريق 
األهلي الــذي بات يمثل عقدة لفريــق دبا، حيث خاض 
كل من األهلي ودبا خالل هذا الموسم مباراتين كسبهما 
الفرســان ســواء في الدوري أو في مسابقة كأس الخليج 
العربي ولذلك ستكون هناك رغبة عارمة من قبل العبي 

النواخذة في رد االعتبار للفريق الضيف.

مــن جانبه، يدخل األهلي مواجهــة دبا، وفي رصيده 32 
نقطــة في المركز الرابع، وســعى الجهــاز الفني لألهلي 
خــالل األيــام الماضية، في إخــراج الالعبين مــن اآلثار 
النفســية للخســارة أمــام العين فــي الجولــة الماضية، 
ويســتعيد الفريق جهــود العبيه ســالمين خميس وعبد 
العزيز هيكل وماكيتي ديــوب، بعد انتهاء اإليقاف، فيما 
يغيــب وليد عباس، لإليقــاف باإلنذار الثالــث، ويواصل 
األهلــي خوضه لمبارياته بالعبين أجنبيين فقط، مع بقاء 
جيــان مع منتخب غانا في نهائيات كأس األمم األفريقية، 

وعدم التعاقد مع العب آسيوي حتى اآلن.

مــن جهته، أكد البرازيلي كاميلي مدرب دبا الفجيرة بأن 
الحذر واجب أمام الفرســان مشيراً إلى أن مواجهة اليوم 
تختلف عن ســابقاتها خصوصاً تلك التي جمعتنا مع بني 
ياس، والتي اندفعنا فيها نحو الهجوم، لكننا سنلعب اليوم 
بتوازن تــام في كل الخطوط مع اتباع أســلوب تكتيكي 
يحــد من خطورة الهجوم األهــالوي، معرباً عن أمله في 
أن يكون كل العبي الفريق الدباوي 
في يومهم وألمــح كاميلي إلى أن 
خبرتــه الطويلة فــي دورينا ألربع 
ســنوات جعلتــه على درايــة تامة 
بــكل الفرق ويعرف كيف يواجهها 
،وذلــك باتباع أســلوبه الخاص في 
أنه،  المباريــات. موضحــاً  تســيير 
تمكن من توظيف إمكانات العبي 
فريقه الجدد والقدامى، ما أســهم 
ذلك فــي ظهورهم بشــكل مرض 
حتــى اآلن خصوصــاً مــع انطالقة 

مباريات مرحلة اإلياب.

بدوره، أشــار الروماني أوالريــو كوزمين مدرب األهلي، 
إلــى أن دبا الفجيرة فريق متصاعد فنياً، خاصة مع قدوم 
مدربهــم الجديد، ألن لديه نوعيــة العبين جيدين، وهو 
يعتمــد على األطراف بامتالكه العبين ســريعين، وكذلك 
لديهــم الالعب إدريس فتوحــي، وهو العب مهم. وقال: 
«دبا قدم مباريات قوية مؤخراً، وحقق انتصارات متتالية، 

وعلينا أن نكون حذرين في مواجهتهم».
وحول حظوظ األهلي في المنافســة على لقب دوري 
الخليج العربي، قال كوزمين: «من الممكن أن يظهر معنا 
أي شــيء، وتبقت لنا 10 مباريات، وتحدثت مع الالعبين 
واتفقنا أن نكمــل طريقنا حتى النهاية، ألن هذا واجبهم 
والتزامهــم أمام جمهورهــم، وكانت لدينا بعض األخطاء 
في مبــاراة العين، ودفعنا ثمنها غاليــاً، ويجب أال تظهر 

هذه األخطاء مجدداً».
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وصف العب كلباء الشــاب ماجد راشــد، 
مباراة اليوم بالمهمة لفريقه، مشيراً إلى أن 
المدرب غوران حاول إخراج الالعبين من 
الضغوطــات التي تعرضوا لها عقب مباراة 
حتــا التي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف، 
منوهاً إلى أنهم مصممون على العودة من 

العاصمة بنتيجة إيجابية.
وأشــار العب كلباء الشاب، إلى أنه كالعب 
ناشئ يطمح في االستفادة من تجربة اليوم 
التــي اعتبرها بمثابة فرصة له الكتســاب 

مزيد من االحتكاك، معرباً عن أمله في أن 
يحافظ على مستواه وأن يظهر بذات األداء 
الــذي كان عليــه في المباريــات الماضية، 
مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سعيد بثقة 
المــدرب غــوران، وأتمنــى أن أكون عند 
حســن ظن الجمهــور واإلدارة والجهازين 

الفني واإلداري.

قــال محمد جابر مدافــع األهلي، أن أمام 
فريقــه مباراة قوية وليســت ســهلة أمام 
فريق دبــا الفجيــرة المتطور منــذ بداية 
الموســم وحتى اآلن، وأضــاف: «دبا دائماً 
مســتواه يتصاعد من مباراة ألخرى، وعلينا 
النظــر  بنجــاح دون  نكمــل طريقنــا  أن 
البتعادنــا عن المتصدر أو دون ذلك، وكرة 
القدم قابلة لكل شــيء، وســمعنا حديث 
مدربنا بأنه تبقت لنا 10 مباريات». وتابع: 
«علينا أن نقاتل من أجل أن نكســب نقاط 

مبــاراة اليوم، واألهلي تعود على الغيابات 
منذ بداية الموســم، ولدينا مجموعة جيدة 
من الالعبين الشــباب القادرين على إكمال 
المشــوار، وســنقاتل جميعنا لنصل ألعلى 

طموح لنا».
من جانبــه، أكد المحترف البرازيلي برونو 
مورايــس الــذي يلقب بالجنــرال انه جاء 
للنواخذة لمســاعدة الفريق في البقاء وأن 
مهمتــه تتمحور فــي تســجيل األهداف، 
مشــيراً إلى انه تمكن من تســجيل أربعة 

أهداف حتى اآلن بعد مشــاركته في ثالث 
مباريــات وبالتأكيد اطمح للمزيد، مشــيداً 
بأداء الفريق وبفكر المدرب كاميلي منوهاً 
إلــى أن زمــالءه الالعبين ســاعدوه على 
التأقلــم ســريعاً، واصفاً مســابقة الدوري 
اإلماراتي بالقوية في ظل وجود عدد كبير 
من الفرق تطمــح للتتويج باللقب وأخرى 
تبحــث عن طوق نجاة مــن الهبوط، وقال 
ســيكون هدفنا دائما مســاعدة النواخذة 
على الفوز حتى لو لم أتمكن من التسجيل.
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من جانبه، يســعى النصر إلى تكرار ســيناريو 
الفوز أمام العيــن الذي حققه في مطلع يناير 
الماضي ضمن مســابقة كأس صاحب الســمو 
رئيــس الدولــة، والعودة مــن دار الزين بفوز 

ثميــن يضمن لــه التقــدم إلى األمــام، حيث 
يحتل العميد حالياً المركز الســابع برصيد 22 
نقطة، ويفتقد خدمات الالعبين أحمد إبراهيم 
الياسي وعلي حسين ومحمود خميس وعصام 
ضاحــي، إضافة إلــى غياب الالعــب فاندرلي 

ســانتوس بســبب اإليقاف. كما يسعى العميد 
لتعويض خسارته الســابقة، وتحسين وضعيته 

في سلم الترتيب.
مواجهة

من جهته، أوضح ســالم صالــح مهاجم العب 
فريق النصر، إن كتيبة العميد قادرة على الفوز 
أمام فريق العين اليوم وتكرار مشهد االنتصار، 
الذي تحقق في ربع نهائي كأس صاحب السمو 
رئيس الدولة قبل نحو شــهر، وقال سالم صالح 
فــي المؤتمر الصحفي إنهم جاهزون لمواجهة 
الزعيم، وخاض الفريق التمارين بانتظام خالل 
الفترة الماضية اســتعداداً للقاء، مشيراً إلى أن 

المباراة لن تكون سهلة على جميع األطراف.
 وعن االســتعداد النفســي لالعبين في ظل 
الظــروف الحالية المؤثرة مثل غياب الالعب 
فاندرلــي وقضيــة إيقافه، أكد ســالم صالح 
مهاجــم العــب فريــق النصــر، أن الفريــق 
استعد بدنياً ونفسياً، وثقته كبيرة في جميع 
زمالئه الذين ســيحرصون علــى الدفاع عن 
شــعار النصر علــى أرضية الملعــب، منوهاً 
إلــى أن الكلمــة األخيرة فــي مواجهة اليوم 
يحســمها الميدان بعيداً عــن األمور األخرى 
التي يتوالهــا المختصون فيما يتعلق بقضية 

زميلهم فاندرلي.

يعانــي من ظــروف اإلصابــات التي غيبت 
عددا من الالعبيــن، ولكنني على ثقة كاملة 
فــي جميع العناصر التي ســتخوض مواجهة 
اليوم، وســأعمل معهم لتحقيــق التطلعات، 
وال ســقف لطموحاتي ومن المهم أن نعمل 

جميعــا كجهاز فني وطبــي والعبين ونقاتل 
بقوة من أجل تحقيق األهداف التي رسمها 

النادي خالل المرحلة المقبلة.
وعمــا إذا كان على درايــة بفريق النصر 
الذي ســيواجهه اليوم قال زوران: شــاهدت 

مباراتــه التي جمعته بالعين في كأس رئيس 
الدولــة ولــدي معلومات جيــدة عنه وعن 
العبيــه وقد الحظت أن خطورته تكمن في 
المحاوالت الهجومية المعاكسة وهو يلعب 
بأســلوب دفاعي منظم، ومن المهم اللعب 

أمامه بحذر وقتالية عالية.
وأضاف مدرب العين: سنرفع شعار العمل 
الجاد خالل المرحلة المقبلة، وأعد العيناوية 
بتقديــم أفضل ما لدي مــع فريقي الجديد، 
فقط أحتاج لقليل من التوفيق والمســاندة 
وعلينــا أن نعمل معاً بجديــة وجهود أكبر، 
وأنا واثق من منظومة العمل في العين فهو 
فريق كبير يضم فــي صفوفه العبين أقوياء 
يتمتعــون بمقدرات فنية عالية، ونعرف أننا 
مطالبــون بالعمــل وليس الــكالم من أجل 
تأكيد قوتنا الميدانية أمام جميع المنافسين.
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■  من مواجهة سابقة بين األهلي ودبا الفجيرة  |  البيان 
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فاز العين علــى النصر 10 مرات مقابل 
4 لألخيــر وحضر التعــادل بينهما في 3 
مناسبات خالل لقاءات الفريقين بدوري 
الخليــج العربي لكرة القدم للمحترفين 
والبالغة 17 مواجهة، وســجل العين 26 
هدفاً فيما ولج مرماه 16 هدفاً، ويأمل 
الزعيــم في تعزيز تفوقــه على العميد 
بالفــوز 11 اليــوم تحت قيــادة مدربه 
الجديد الكرواتي زوران ماميتش، الذي 
خلف مواطنه زالتكو داليتش المستقيل 

أخيراً من تدريب الفريق البنفسجي.

خالد عيسى في حراسة المرمى• 
الدفــاع مــن اليمين للشــمال: داوود • 

علي، إســماعيل أحمد، مهند العنزي، 
خالد عبد الرحمن

الوسط: كايو لوكاس، لي ميونغ، أحمد • 
برمان، عمر عبد الرحمن، اسبريال

الهجوم: ناصر الشمراني• 
الغائبون: محمد أحمــد، محمد فايز، • 

سعيد مصبح المنهالي، فوزي فايز
الملعب: إستاد هزاع بن زايد• 
سعة الملعب 25 ألف متفرج• 
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قــررت لجنة التحكيم اســتبعاد األوكراني 
اســتانة  اندريــه غريكــوف دراج فريــق 
الكازاخي نهائياً من النسخة الرابعة لطواف 
دبي وتغريمه 200 فرانك سويسري بسبب 
اعتدائه بالكوع على األلماني مارسيل كيتل 
أثناء الســباق أمس في مرحلة الفجيرة، ما 
خلف له إصابة على مســتوى عينه.ورفض 
كيتل مغادرة السباق حتى ال يخسر الرهان 

على اللقب.

قررت اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي 
تغييــر انطالقــة المرحلــة الرابعــة اليوم 
المقررة من نــادي دبي الدولي للرياضات 
البحريــة، ونقلهــا كاملة إلــى مدينة حتا، 
والتقليــل من مســافة  الســباق من 172 
كــم إلــى 109 كـــم، حفاظاً على ســالمة 
المتســابقين، حيــث ســيطوف الدراجون 
مرتين في المسار الجبلي قبل التوجه إلى 
خــط النهاية.  وجاء قــرار اللجنة المنظمة 
بعــد  تأكيد تقرير المركز الوطني لألرصاد 

الجويــة والزالزل وجود رياح قوية محملة 
باألتربــة والرمال، فــي المناطق التي  كان 
مــن المقرر أن يمر بهــا الطواف من دبي 
إلى الشارقة ورأس الخيمة وصوالً إلى حتا. 
وتســببت الرياح القوية أمس في 4 حاالت 
ســقوط على طــول المرحلــة الثالثة التي 
بلــغ طولها 200 كم، أصيــب خاللها بعض 

المتسابقين بإصابات خفيفة.

انتزع األلماني جــون ديغونكولب، دراج 
فريــق تريك ســيغافريدو األميركي، لقب 
المرحلة الثالثة (واحة دبي للســيليكون) 
لطــواف دبــي الدولي، التــي يبلغ طولها 
200كــم بزمن قــدره 4:03:08 ســاعات، 
فيمــا حل اإليطالي رينــاردت جانس فان 
ررينســبورغ، دراج فريق داتا دايمنشــن 
الجنــوب أفريقي في المركز الثاني، وجاء 
اإليطالــي ســوني كولبرلــي دراج فريق 

البحرين ميريدا في المركز الثالث.

وبنهايــة المرحلــة الثالثة أمــس، احتفظ 
األلماني مارســيل كيتل دراج فريق كويك 
ســتيب البلجيكي، بصدارة الترتيب العام 
للطــواف بزمــن قدره 12:34:54 ســاعة، 
كما احتفظ الهولنــدي ديالن غروينيوغن 
الثاني بزمن 12:35:02 ســاعة،  بالمركــز 
وصعــد جــون ديجونكولب إلــى المركز 
الثالــث بزمــن 12:35:06 ســاعة، وتأخر 
اإليطالي نيكوال بوام دراج فريق باردياني 
إلى المركز الرابع، وحل جون بيار دروكر 
دراج فريــق «بي أم ســي» األميركي في 

المركز الخامس، وتقدم اإليطالي ريناردت 
إلــى المركز  جانــس فــان ررينســبورغ 
الســادس، بينما تأخر يوسف ميرزا دراج 

فريق اإلمارات أبوظبي إلى المركز 13.

واحتفظ مارســيل كيتل بالقميص األزرق 
الذي يرعاه بنك دبي التجاري، وهو قميص 
الترتيــب العام للمرحلة، كما احتفظ أيضا 
بالقميــص األحمر، الذي يعــرف بقميص 
تصنيــف النقــاط للدراج األســرع وصوالً 
إلى نقطة النهاية وترعاه طيران اإلمارات، 
وحصل اإليطالــي نيكوال بوام دراج فريق 
بارديانــي اإليطالــي علــى قميــص علم 
اإلمــارات الذي ترعاه هيئة الصحة بدبي، 
ويحصل عليه الدراج األكثر منافسة خالل 
مراحــل الطواف، فيما احتفــظ الهولندي 
ديالن غروينيوغن دراج فريق لوتو جمبو، 
علــى القميص األبيض الــذي ترعاه هيئة 
الطــرق والمواصــالت الخــاص بتصنيف 
الدراج األصغر ســناً للدراجيــن دون 25 

عاما، ويحصل عليه أفضل دراج صاعد.

وقام الشــيخ عبد الله بن حمد بن سيف 

الشرقي، نائب رئيس االتحادين اإلماراتي 
واآلســيوي لبناء األجسام والقوة البدنية، 
بتتويــج ديجونكولــب بطــال للمرحلــة 
الثالثــة من الطواف الذي يملكه وينظمه 
مجلس دبي الرياضي تحت رعاية ســمو 
الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل 
مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي 
الرياضــي، بمشــاركة 128 دراجاً ينتمون 

إلى 16 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.
كما شــارك في تتويج الفائزين سعيد 
حــارب أمين عام مجلــس دبي الرياضي 
رئيــس اللجنة المنظمة للطواف، أســامة 
الشعفار رئيس اتحاد اإلمارات للدراجات 
الهوائيــة نائــب رئيس اللجنــة المنظمة 
وحريــز المر بــن حريز مديــر الطواف، 
أحمــد إبراهيــم محمــد نائــب رئيــس 
البحرية  للرياضــات  االتحــاد اإلماراتــي 
الفجيــرة  لنــادي  التنفيــذي  والمديــر 
البحــري، د. جمعــة المطروشــي نائب 
الرئيــس التنفيذي - العمليات وشــؤون 
العمالء في سلطة واحة دبي للسيليكون، 
مــوراي ســيمز المدير العــام لمجموعة 
الخدمات المصرفية الشــخصية في بنك 
دبــي التجــاري، خالــد الســركال مدير 
طيران اإلمارات في الشــارقة واإلمارات 

الشــمالية، حمزة عباس مدير األنشــطة 
الرياضيــة المجتمعية بهيئــة الصحة في 
دبــي، المهندس حســن ســالم اليماحي 

مدير عام بلدية دبا الفجيرة. 

وتوجــه الشــيخ عبــد الله بــن حمد بن 

سيف الشرقي، بالشــكر لصاحب السمو 
الشــيخ حمد بــن محمد الشــرقي عضو 
المجلس األعلى حاكم الفجيرة، ولســمو 
الشــيخ محمد بــن حمد الشــرقي ولي 
عهد الفجيــرة، لتوجيهاتهما بتقديم كافة 
التســهيالت والخدمــات إلنجــاح كافــة 
األحداث الرياضية التي تقام في الفجيرة 

ويأتي في واجهتهــا طواف دبي الدولي، 
مشــيداً بمبادرة اللجــان المنظمة والتي 
منحتنا شرف ختام المرحلة الثالثة للعام 
الثانــي على التوالي، مؤكداً أن مثل هذه 
المبادرات من شــأنها تعزيز الدور الكبير 
الــذي تلعبه الرياضة فــي كافة المحافل، 
الفتاً إلى النجاح الكبير الذي القته جولة 
الفجيرة، والعدد الكبير من المتســابقين 
الذيــن أكملوا الســباق علــى الرغم من 
الظروف المناخيــة التي واكبت الحدث، 
لكــن ما تم أمــس يعتبر مفخــرة للجنة 
المنظمة، وبدورنا نوجه الشــكر لســمو 
الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل 
مكتوم ولــي عهد دبي رئيــس المجلس 
التنفيذي بدبي، لرعايته ودعمه للنســخة 
الرابعــة من طــواف دبي الدولــي، كما 
وجه الشــكر للدوائر الشرطية في إمارة 
الفجيــرة ودبــا والبلديــات وكل الذين 

ساهموا في إنجاح الحدث.

أكــد عبد الرحمن أبو الشــوارب رئيس 
مجلــس إدارة شــركة النصــر لأللعــاب 
الرياضيــة، أن النصــر لن يمانــع انتقال 
دراج الفريق يوســف ميــرزا إلى فريق 
اإلمــارات أبوظبي، وقــال: همنا الوحيد 
إلــى  ليصــل  ميــرزا  تطويــر مســتوى 
لرياضة  العالميــة خدمــة  المســتويات 
اإلمــارات، وليس لدينا أن نية لالعتراض 
عــن انتقاله إلى فريق اإلمارات أبوظبي 
المحتــرف في حــال رغب فــي توقيع 
عقد طويل المــدى معه. وأضاف: نادي 
النصر يزخر بالنجــوم، ولديه تقاليد في 
تكويــن الالعبين الكبــار، ومثلما تخرج 
منه يوسف ميرزا، فهو قادر على تخريج 
العبين آخريــن، وحاليــاً لدينا دراجون 
متميزون في صفوف المنتخب الوطني. 

غياب النصر
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة النصر 
لأللعــاب الرياضيــة، أن غياب نصر دبي 
عن النسخة الرابعة للطواف كان بسبب 

أغلــب دراجيه فــي صفوف  مشــاركة 
المنتخــب الوطني، ويوســف ميرزا مع 
فريــق اإلمــارات أبوظبي، بعــد أن تم 

االســتغناء عــن الدراجيــن المحترفين 
األجانب.

وكشف أبو الشوارب أن فريق نصر دبي 

القاري حقق العديد من المكاسب، بعد 
النتائج الجيدة التي حققها بعد أكثر من 
عام من تأسيســه، وقـال: كان هدفنا من 

تأسيس فريق نصر دبي اكتساب الخبـرة 
لالحتكاك  لدراجينــا  الفرصــة  وإتاحــة 
بأبطال العالم في سباقات السرعة، سواء 

من خالل االســتعانة بدراجين محترفين 
في الفريق أو من خالل المشاركات في 

طوافات دولية وقارية. 

وأوضــح أبــو الشــوارب أن نصــر دبي 
يتشــكل حالياً مــن مجموعــة دراجين 
مواطنيــن، بعــد أن ضــم فــي البداية 
دراجين محترفين أجانب، هم الليتواني 
توماس فاتكوس، والمغربي سعيد بلواش 
واإليطالــي لــوكا واكيرمان واإلســباني 
البريتو كروز، ومواطنه خوســيه البيرتو 

والجزائري عادل برباري.
أكد أبو الشـــوارب أن اختيار الدراجين 
المحترفين كان مدروساً وفي اختصاصات 
متنوعة في الســرعة وســباقات الطريق 
والمضمـار، لتحقيق االســتفادة الكاملة 
للدراجين المواطنين، مشيراً إلى النتائج 
كانــت جيدة، وقال: نشــعر بالرضا على 
المســتوى الــذي قدمه الفريــق، ونحن 
واثقــون أن المســتقبل ســيكون أفضل 

لفريق النصر للدراجات.

■ ميرزا قدم مستوى عالياً في طواف دبي  |  تصوير دنيس ماالري

يملك األلماني جون ديجونكولب ســجالً حافالً باإلنجازات، حيث فاز بلقبه األول في 
العام 2010 في ســباق تورينغن بألمانيا، وحل ثانيا في بطولة العالم لســباق الطريق 
تحت 23 ســنة، وحقق ديجونكولب أبرز فوزين له في العام 2015 األول في ســباق 

ميالن سان ريمو والثاني في سباق باريس لليوم الواحد.
وعلى مستوى السباقات الكبرى حقق دنكلوب أول فوز له في أغسطس 2012 بالفوز 
بالمرحلــة الثانية من طواف أســبانيا، إضافــة إلى قميص تصنيــف النقاط، كما توج 

بمرحلة واحدة في طواف إيطاليا الدولي في العام 2013.

■ إثارة وقوة عند خط النهاية  | البيان

■ تتويج األلماني ديغونكولب في المرحلة الثالثة  |  البيان

 ■
 ■



وشــهد خط مســار الســباق إلى الفجيرة 
إثــارة عالية بســبب الريــاح القوية، التي 
عقدت مهمة الدراجين في بعض المناطق 
وســّهلت مهمتهم في مناطق أخرى مثل 
شارع اإلمارات وساهمت في رفع معدل 
الســرعة إلى 49,355 كم في الساعة قبل 
أن تصــل إلــى 67 كــم في الســاعة في 
األمتــار األخيرة قبل خــط الوصول، الذي 
شــهد تخلف 26 دراجاً ألســباب مختلفة 
منها اإلصابات وعدم القدرة على مواجهة 
الرياح خصوصا أن ســرعة الرياح وصلت 

أحيانا إلى 60 كم في الساعة.

وتســببت العاصفة الرمليــة في وقوع 4 
حاالت ســقوط على طول مســار السباق 
مــن دبي إلى الفجيــرة، أولها بعد 70 كم 
من خــط االنطالق وشــهدت ســقوط 3 

دراجين هم جوســيف روســكوبي العب 
فريق «بي أم ســي» األمريكي، وصامويل 
ويليامــز دراج فريق وان برو ســايكلينغ 
البريطاني، وجوســيبي فونزي دراج فريق 
ويلر االيطالي، أما حادثة الســقوط الثانية 
كانت على مستوى النقطة الكيلومترية 72 
مــن خط االنطالق وســقط فيها االيطالي 
ماركــو مارونــزي العب فريــق باردياني 
الــذي أصيب بكدمات فــي كوعه األيمن. 
وشهد الســباق حادثة ســقوط ثالثة بعد 
105 كم من خط االنطالق أدت إلى إصابة 
االيرلندي ســتيفان كالنســي دراج فريق 
نوفو نورديســك بكدمات عديدة وبعض 
الجروح الخفيفة غادر على اثرها السباق 
وتــم نقله إلى المستشــفى للخضوع إلى 

فحوصات إضافية.

أمــا الحادثــة الرابعة فشــهدت ســقوط 

دراجنــا يوســف ميــرزا، علــى مســتوى 
خــط  مــن   160 الكيلومتريــة  النقطــة 
االنطــالق، أصيــب على إثرهــا بكدمات 
على مســتوى كوعه األيمن ورجله، لكنه 
واصل الســباق وتمكن مــن الدخول في 
المركز 62. كما تســببت الرياح في إلغاء 
التصوير التلفزيوني من طائرة الهليكوبتر 
واالعتماد فقط على الكاميرات الثابتة في 
بعض المواقــع المحددة والمحمولة على 

الدراجات النارية.

وعبر ديجونكولب عن ســعاته بالفوز في 
التي وصفهــا باألصعب  الثالثة  المرحلــة 
حتــى اآلن بســبب الريــاح، مشــيرا إلى 
اختيــاره الوقــت المناســب لالندفاع في 
المقدمة ســاعده على انتــزاع لقب هذه 
المرحلة، وقال: لم يكن فوزاً سهًال بسبب 
الرياح والمنافسة القوية على خط النهاية 
خصوصا من البريطانــي مارك كافنديتش 
واإليطالــي ســوني كولبرلــي والهولندي 

ديالن. 

وأكــد الــدراج األلمانــي أن حظوظه في 
الفوز باللقب أصبحت ممكنة، لكنها تبقى 
رهينــة النتيجة التي ســيحققها اليوم في 
مرحلة حتا، التي تتميز بجبالها المرتفعـة 
وهي التي ستحســم مصير اللقب بشكل 
كبيــر. وكان ديجونكولب تعرض لإلصابة 
في يناير 2016 أثناء معســكر تدريبي في 
أســبانيا بعد أن اصطدمت ســيارة جاءت 
من االتجاه المعاكس بسبعة من الدراجين 
في فريق جيانت، وكانت إصابة دنكولب 
هــي األخطــر، ليتــم نقلــه للعــالج في 
فالنســيان وبســبب اإلصابة فقد األلماني 
فرصــة خوض مســابقات الربيع ولم يعد 
للتنافــس إال في األول من مايو 2016 في 

سباق بمدينة فرانكفورت األلمانية.
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وبــدوره توجه ســعيد حــارب أمين عام 
مجلس دبي الرياضي، بالشكر إلى صاحب 
الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي 
حاكــم إمــارة الفجيــرة، علــى توجيهاته 
الســامية بدعم طواف دبــي الدولي للعام 
الثانــي علــى التوالــي، مما كان لــه أبلغ 
األثــر في نجاح هذه الجولــة التي أقيمت 
في إمارة الفجيرة. وتوجه حارب بالشــكر 
أيضــاً إلى ســمو الشــيخ محمــد بن حمد 
الشــرقي ولي عهد الفجيرة، على متابعته 

المســتمرة ودعمــه الكبير لطــواف دبي 
الدولــي، وتوجيهاته للدوائر الحكومية من 

أجل تنظيم جولة مثالية.
وأشــاد حارب بالجهود الكبيرة التي بذلتها 
الجهــات الحكوميــة في إمــارة الفجيرة، 
والتي أثمــرت على تنظيــم مميز للجولة 
الثالثة، حيث قامت بجهود كبيرة من أجل 
تأمين كافة مراحل السباق وخاصة الطرق 
مما ســاهم في نجاح باهر لهــذه الجولة. 
وأضاف حــارب بأن طواف دبــي الدولي 

يتشــرف بمشاركة نخبة من أفضل دراجي 
العالــم، خاصة أن هذه المرحلة كانت من 
المراحل المهمة والصعبة في نفس الوقت 
من الطواف، والتي قد تحدد بشكل رئيسي 
البطــل العام للطواف فــي جميع مراحله، 
وقال: ربمــا كانت جولة الفجيرة األصعب 
في الطواف، وفي اعتقــادي أنها األصعب 
على مستوى العالم.  دبي - البيان الرياضي

أكــد أســامـة الشــعفار رئيــس اتحــاد 
اإلمارات للدراجات الهوائية، نائب رئيس 
اللجنــة المنظمة للطواف، أن النســخة 
الحالية للطــواف تعتبر األفضل من بين 
النسخ األربع واألكثر إثارة بفضل جودة 
التنظيم وقوة المنافســة، موجهاً الشكر 
إلى جميع األطراف المتعاونة مع اللجنة 
المنظمة في دبي وكافة اإلمارات الست 

التي مر بها السباق. 
وأوضح الشــعفار أن المشاركة المكثفة 
ألبطال العالم وأبــرز الدراجين والفرق 
المحترفة يؤكد المكانة التي وصل إليها 
طواف دبي علــى الصعيد العالمي رغم 
عمره القصير وقال: نفخر بمشاركة هذه 
النخبة من األبطال العالميين، والمنافسة 
القويــة بينهم من أجل الفــوز بمراحل 

السباق.
وصرح الشــعفار أن طواف دبي يحظى 

بســمعة عالميــة جيــدة، والتنظيم نال 
إعجاب كل المشــاركين والمتابعين وأن 
اللجنــة المنظمــة تبذل جهــوداً كبيرة 
من أجـل نيل ثقــة الدراجين وفرقهـم، 
موضحاً أن التنظيم المميز يفسح المجال 
أمام الدراجين لتقديم أفضل مستوياتهم 
وهــو األمر الــذي ينعكس علــى روعة 
الحــدث واســتمتاع الجمهور وعشــاق 
رياضــة الدراجات الهوائية في كل مكان 

في العالم. 

كشــف موقع «ســايكلينغ نيوز» أســراراً 
جديدة عــن فريق دايمنشــن داتــا الذي 
يقــوده الــدراج اإلنجليزي الشــهير مارك 
كافنديش، وأشــار الموقع إلــى أن الفريق 
يخطط الســتخدام دراجة جديدة للمرحلة 
الرابعة التــي تنطلق اليوم وتصل إلى حتا، 
ورصــد الموقع وجــود دراجتين من طراز 
«ســيرفيلو آر 5» داخــل معســكر الفريق 
وهي تتميز بخفة وزنها وسهولة التحكم بها 

إضافــة إلى مميزات فنية أخرى ما يجعلها 
األنسب في الســباقات الجبلية. وتم رصد 
الدراجتين بحوزة عضوي فريق دايمنشــن 
داتا جاي تومســون وبرنارد ايزيل، وحرص 
أعضاء الفريق ومسؤولوه على عدم األدالء 
بأي تصريحــات أو توضيحات حول األمر، 
فيما نشر «ســايكلينغ نيوز» تقريراً مفصًال 
عن الدراجة الجديدة التي اعتمدها االتحاد 
الدولي للدراجات الهوائية لالســتخدام في 
الســباقات مؤخــراً، وهي دراجــة حديثة 
ومطــورة تتمتع بمزايا عديــدة تتفوق بها 

على الدراجــات األخرى، وتنــاول التقرير 
المستخدمة  والتقنيات  الدراجة  مواصفات 
في صناعتها، وســلط الضوء على التفاصيل 
الفنية الدقيقة لـ «آر 5» ونشــر صوراً عن 

األجزاء المختلفة والمواد التي تكونها.
وكشــف الموقــع أن اســتخدام الدراجــة 
الجديدة في المرحلة الرابعة لطواف دبي 
الدولــي للدراجــات الهوائيــة ربما يكون 
االختبــار األخيــر لقدرتها قبــل اعتمادها 
لطــواف إيطاليا الدولي للدراجات الهوائية 

بعد الوقوف على أدائها في دبي.

■ تطور كبير في مستوى تنظيم الحدث  |  البيان

■ لقطة جماعية للفائزين ومنظمي السباق  |  البيان

رفض األلماني مارســيل كيتــل اعتذار 
األوكراني اندريه غريكوف، دراج فريق 
أستانا الكازاخستاني الذي اعتدى عليه 
بالكوع أثناء السباق، ما خلف له إصابة 
على مســتوى عينه. ولم يكتف الدراج 
األلمانــي بعدم قبول االعتذار، بل وجه 
انتقــاداً الذعاً لغريكوف، واصفاً تصرفه 
بغيــر الرياضــي وبوصمة العــار على 
الدراجات، وعلى فريق أســتانا  رياضة 
والشــركات الراعية له، داعيــاً االتحاد 
الدولي التخاذ قرارات ردعية ضد هذه 
التصرفات. وأظهرت لقطات تلفزيونية 
الدماء تنزف بغــزارة من جبين كيتل، 
الــذي كان يبحــث أمــس عــن فوزه 
بالمرحلــة الثالثة لالقتــراب من لقب 
النســخة الرابعة للطواف، لكن اإلصابة 

أثرت سلباً على تركيزه.

واعتــذر غريكوف نهاية الســباق وتم 
اســتبعاده نهائيــاً من الطــواف، ولكن 
كيتــل رفض االعتذار واعتبر أن اإلجراء 
الذي قامت به لجنة التحكيم غير كاف. 
وقــال: لن أقبل اعتذار غريكوف ألن ما 
قام به ال عالقة لــه برياضة الدراجات، 
إنــه تصــرف غير الئــق ومصدر خجل 
لرياضتنــا الجميلــة، ولــو كان عضــواً 
بفريقي لقمنا بإيقافه 6 أشهر. وتحدث 
كيتل عن الواقعــة قائًال: «عندما مررنا 
بمبنى قيد اإلنشاء، بدأت الرمال تتناثر، 

وعندما هّبــت الرياح الجانبيــة، بدأنا 
نتصارع الختيار الموقع المناسب ضمن 
الكوكبــة، وهــو أمر تعودنــا عليه في 
بغريكوف  فوجئت  وحينها  الســباقات 

يعتدي علّي.

وأضاف: حقاً ال أستطيع أن أفهم كيف 
   wيســتطيع أن يفعــل شــيئاً مــن هذا
القبيــل، الحصول علــى موقع جيد في 
الســباق أثناء هبوب الريــاح الجانبية، 

يصيبنــا بالتوتر دائمــا لكنه ليس مبرراً 
لما قام بــه غريكوف. وختم قائًال: كان 
بإمكانه أن يــؤذي عيين، ومن العار ما 
حــدث، لقد أثــر على تركيــزي، وكان 
ذهني متشــتتا ولكن أنا ســعيد بعدم 
تعرضــي إلصابات بليغــة. وتألق كيتل 

بطل النســخة الماضية بشكل الفت 
في طــواف دبي، بفــوزه بالمرحلة 
األولــى «نخيــل» والمرحلــة الثانية 
«رأس الخيمــة» واصبــح قريبــاً من 

الحفاظ على لقبه.

■ كيتل يتحدث في المؤتمر الصحافي  |  البيان
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عقدت لجنــة مراجعة اللوائــح في اتحاد 
الشــطرنج اجتماعهــا األول بمقــر االتحاد 
بدبي، برئاسة حسين الشامسي األمين العام 
رئيس اللجنة وتم اســتعراض مواد النظام 
األساسي، والتاكيد على ضرورة التحقق من 
تطابقها مع لوائح االتحاد الدولي للشطرنج 
والالئحــة التنفيذية لالتحــادات الرياضية، 
واكــد الشامســي أن اللجنــة تحرص على 
الحصــول على رأي جميع األندية األعضاء، 
للوصول إلى الئحة متكاملة، تلبي تطلعات 

األندية الشطرنجية.
وتقدم الشامســي بالشكر لألندية األعضاء 
والكفاءات  الخبــرات  أصحاب  لترشــيحها 
اإلدارية والقانونية والفنية لعضوية اللجنة، 
كما تقدم بالشــكر لنادي دبي للشــطرنج 
والثقافــة لتجاوبــه مــع اللجنة وإرســال 
المقترحــات، التي تهــدف لتطوير النظام 
دبي- البيان الرياضي األساسي لالتحاد. 

تعــود عجلــة دوري رجال اليــد للدوران 
اليــوم، بعد توقف 35 يوماً، لظروف إقامة 
بطولــة كأس صاحب الســمو نائب رئيس 
الدولة، التي حلــق بلقبها الوصل، وبطولة 
الشــيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية، 
بنــادي الشــعب ، ويلتقي اليــوم بالجولة 
السادســة، الشــارقة مع الفريــق الدولي، 
واألهلي مع الشــعب  وتســتكمل الجولة 
غــداً بمباراتين يلتقي الوصــل مع العين، 
والنصرمــع الجزيرة، ويغيب الشــباب عن 

الجولة لظروف جدولة المباريات. ويتصدر 
الترتيــب الوصل برصيد 11 نقطة، يطارده 
الشارقة وصيفاً برصيد 10 نقاط، ثم الشباب 
بتسع نقاط، ومتســاوياً بالرصيد نفسه مع 
الشــعب الرابع والجزيرة الخامس، ويحل 
الفريــق الدولي بالمركز الســادس برصيد 
8 نقــاط، يتبعــه العيــن ســابعاً برصيد 7 
نقاط، والنصر ثامناً 6 نقاط، واألهلي تاسعاً 
دبي- البيان الرياضي  وأخيراً بأربع نقاط.  

 ■

اســتقبل سمو الشيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيان ممثل صاحب الســمو رئيس الدولة، 
رئيــس نــادي تــراث اإلمــارات، في قصر 
ســموه في ناهل بمدينة ســويحان، أمس، 
وبحضور الشــيخ الدكتور هزاع بن سلطان 
بن زايد آل نهيان، والشــيخ الدكتور خالد 
بن ســلطان بن زايد آل نهيــان، عدداً من 
اإلعالمييــن ونجــوم التواصــل االجتماعي 
الذين حضــروا لمتابعة مهرجان ســلطان 
بن زايد التراثي، وتبادل سموه مع ضيوفه 
الحديث حول المهرجان والتراث، وأهمية 
وسائل التواصل االجتماعي مثل «انستغرام 
وتويتــر وفيســبوك وســناب شــات» في 
المجتمع والتواصل الســريع مع األحداث 
باســتخدام تقنيات العصر الحديثة، وشدد 
ســموه على أهمية االهتمام بنقل وتغطية 
الفعاليــات التراثية والثقافية ال ســيما أن 
هذه الوســائل تخاطب في معظمها الجيل 
الجديد، وقال: على القائمين على حسابات 
مواقــع التواصل العمل على خدمة التراث 
والتعريــف بــه وتشــجيع اآلخريــن على 
االهتمــام بمكوناته، وتحدث ســموه عن 
وســائل التواصل االجتماعي بشــكل عام، 
وقــال: مــن الواجب علــى القائمين عليها 
تّحري الدقة وعدم االنجرار وراء الســرعة، 
مبينــاً أن علــى هذه الوســائل مســؤولية 
أخالقية ووطنية.  وجاء اســتقبال ســموه 
لرواد التواصل االجتماعــي إيماناً وتقديراً 

من ســموه للدور الكبيــر لإلعالم الحديث 
ووســائل اإلعالم بشــكل عام فــي توثيق 
وتأصيــل قيم التراث المتعــددة والحفاظ 

عليه .

وعبر رواد وسائل التواصل االجتماعي عن 
تقديرهم لجهود  ســمو الشيخ سلطان بن 
زايــد آل نهيان في نشــر وحفــظ التراث، 
الفرصة  وأعربــوا عن ســعادتهم إلتاحــة 
للقاء ســموه واالســتماع إلــى توجيهاته، 
وتقدم أحمد الشــرياني من رواد التواصل 
بالشكر إلى ســموه على اهتمامه بحضور 
اإلعالميين العاملين علــى مواقع التواصل 

االجتماعي وإتاحة الفرصة لهم بأن يكونوا 
جزءاً مــن التظاهــرة التراثيــة التي يعتز 
الجميــع بها، وتوجه نجــم مواقع التواصل 
الســعودي الملقب بـ«بوجفين» ولديه ما 
يزيد على مليون متابع بالشــكر إلى سمو 
راعي المهرجــان لدوره البارز في الحفاظ 
على التــراث ودعمه الالمحدود للمواهب 

الشابة. 
وقــال اإلعالمــي حمــدان الدرعــي إن 
التلفزيونية،  انطالقته  له  المهرجان شــكل 
معرباً عن شكره وتقديره لتوجيهات سموه 
ومنحــه الفرصة للعمل بالمهرجان لتطوير 
قدراته ومهاراتــه في هذا المجال، وقالت 
اإلعالميــة فاطمة البلوشــي إن المهرجان 

يشــكل حالة ثقافيــة تراثية فريدة ال مثيل 
لهــا وعمًال فنياً إبداعياً رائعاً يلزمنا كقطاع 
إعالمــي بأن نفكر جديــاً بعمل الكثير من 
األشــياء المهمــة والمفيــدة التــي تخدم 
الحــدث وتتوازى مــع ريادتــه في حفظ 

التراث على مستوى المنطقة.

 وتوج ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيان ممثل صاحب الســمو رئيس الدولة 
رئيــس نادي تراث اإلمــارات، صباح أمس 
بميدان سباقات الهجن بسويحان، وبحضور 
الشــيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد 
آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان 

بــن زايــد آل نهيــان الفائزيــن بالمراكز 
العشرة للشــوط الذهبي المفتوح لمزاينة 
لقايا بكار وانتزعت ناموس الشوط المطية 
«وطــن الخليــج» لمالكهــا حميد ســعيد 
المحرمي ونال سيارة فاخرة، وجاءت ثانية 
«جينار» للشيخ سيف بن خليفة آل نهيان، 
وثالثة «مكيده» للشــيخ الدكتور خالد بن 
ســلطان بن زايــد آل نهيان. وتّوج ســمو 
الشيخ ســلطان بن زايد آل نهيان الفائزين 
بالمراكز العشــرة األولى بشــوط الجماعة 
الفضي لمزاينة لقايا بكار، وظفرت المطية 
«طــرب» لســلطان بــن علــي المنصوري 
بنامــوس الشــوط، وحلــت ثانية «شــف 
بن قاســم» لعمر عوض العامــري، وثالثة 

«سمحة» لمحمد بن عايض القحطاني.

وتوج ســموه الفائزين بالمراكز العشــرة 
األولى لشــوط الجماعة الذهبي لفئة لقايا 
بــكار ونالــت المطيــة «ســلطة» لمالكها 
سلطان بن هياي المنصوري بطولة الشوط 
وسيارة فاخرة، وجاءت ثانية «عزة» لحمد 
بن خلفان المعولي، وثالثة «تحرير» لعبد 
اللــه الكــواري، كما توج ســموه الفائزين 
بالمراكــز العشــرة األولى لشــوط التالد، 
وانتزعت الناموس والسيارة المطية «بلوة» 
لسالم طارش حمدان المنصوري، وجاءت 
ثانية «خزامــة» ألحمد بخيت المنصوري، 
وثالثة «مشغلة» لراشــد مبارك الهاجري. 
وعقب تتويج ســموه للفائزين باألشــواط 

األربعــة للمزاينة تحولت ســاحة المنصة 
الرئيسية إلى كرنفال فرح واحتفالية على 

إيقاعات فرقة سالم الراشدي للحربية.

انطلــق أمــس شــوط المجاهيم وشــوط 
المجاهيم الخواوير في ظل منافسة كبيرة 
لمســابقة المحالــب (الحــالب)، وأوضح 
أحمد مهير بالصايغ المزروعي رئيس لجنة 
مســابقة المحالب أن عــدد المطايا التي 
شــاركت في شــوط المجاهيــم بلغ (44) 
مطية، وبلغ عددها في شــوط المجاهيم 

الخواوير (50) مطية.

واصل مجلس ضيوف مهرجان ســلطان بن 
زايــد التراثي وبناء علــى توجيهات راعي 
المهرجان ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد 
آل نهيــان، تنظيــم العديد من األنشــطة 
والفعاليات والمســابقات التراثية، وشــهد 
أمــس عروضاً شــعبية لفرقــة حضرموت 
للتــراث والفنون، كما تواصلت نشــاطات 
للجمهــور  بمســابقة  الشــعبية،  الســوق 
محورها المهن التقليدية ومنها «الطّواش» 
تاجــر اللؤلؤ فــي حياة المجتمــع البحري 
اإلماراتي القديم،وحظيت األكالت الشعبية 
اإلماراتيــة بإقبال الفــت  واختص متحف 
عبد الله راشــد الكعبــي، بعرض عدد من 
المقتنيــات الخاصــة بالمغفور له الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

■ سلطان بن زايد خالل استقباله عدداً من اإلعالميين ونجوم مواقع التواصل االجتماعي   |   البيان  

■ سموه خالل تتويج الفائزين  | البيان 

تواصل اللجنة المشــرفة على مسابقة 
يتــم تنظيمها  التي  التصويــر الضوئي 
على هامش فعاليات مهرجان ســلطان 
بن زايــد التراثي، تحفيز واســتقطاب 
الهــواة والمحترفين، وتضم مســابقة 
هــذا العــام محوريــن، األول محــور 
عــام حــول التــراث، والثانــي يختص 

بالسباقات الرياضية.

 ■

يكثف منتخب إناث الدراجات تحضيراته لخوض منافسات 
بطولــة آســيا للمضمار التي تقام في الهنــد في الفترة من 
6 إلــى 10 فبرايــر الجاري ويضم المنتخــب 4 العبات هن 
شــيخة عيســى، مها خالــد، طرفة محمد، وصفيــة الصايغ، 
ويقود التدريبات اليومية المدربة ســناء المرداسي وتحفل 
بحمــاس وندية بيــن الالعبات للوصول إلى أعلى مســتوى 
فني بطمــوح تكرار الفوز بميدالية قاريــة ثانية بعد الفوز 
في العام الماضي بالميدالية  األولى منذ إشهار االتحاد،وتم 
اختيــار الالعبــات األربع باعتبارهــن األفضل فنيــاً وبدنياً  
للمشــاركة فــي البطولة المهمة التي تأتــي في إطار خطة 
االتحاد ولجنة المنتخبات لتحقيق مكانة متميزة  للمنتخب 
في مختلف البطوالت. وأكدت المدربة سناء المرداسي أن 
مشاركة منتخب اإلناث للمرة الثانية في بطوالت المضمار 
اآلســيوية، خطوة طيبة تحســب التحاد الدراجات برئاسة 
أســامه الشــعفار ولجنة المنتخبات برئاســة عبــد الناصر 

الشامســي ألنها تكســب الالعبات الخبرة وكيفية التعامل 
مــع المنتخبات األعلى فنياً ما يســاهم بشــكل إيجابي في 
منــح الالعبــات الرغبة والطمــوح في الوصول للمســتوى 
األفضل لمواكبة التطور الملحوظ في الدراجة النسائية على 
المســتوى اآلسيوي، وقالت: حرصنا على التدريب المكثف 
منــذ فترة ليكون المنتخب أكثر جاهزية وتمنياتي لالعبات 
بالتوفيــق في أول بطولة يشــاركن فيها فــي 2017، ونأمل 
الفوز بميدالية قارية ثانية وأن تكون المشاركة في البطولة 

اآلسيوية خير إعداد للبطوالت المقبلة.

ووجهت المرداسي الشــكر لمجلس إدارة االتحاد،وأشادت 
بحرص أســامة الشــعفار علــى توفير كل اإلمكانــات أمام 
منتخــب اإلنــاث لكي يواصل مســيرته الناجحة كما ثمنت 
دعم وتشــجيع أحمد الحوري نائب رئيــس االتحاد، وعبد 
الناصر الشامســي رئيس لجنة المنتخبات، وأشادت بجهود 

عبد الله سويدان المدرب العام.

■  الشعفار يتوسط منتخب إناث الدراجات | البيان 

 ■

يلتقــي فــي الرابعــة عصر اليــوم على 
مالعب منتجــع ونادي الحبتــور للبولو 
والفروســية بدبي النــد، فريقا اإلمارات 
وديــزرت بالــم في نهائــي بطولة كأس 
ماكالرين الفضي للبولو، والمقامة تحت 
رعاية ســمو الشــيخ مكتــوم بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب حاكم دبي، 
ويلعــب فــي الثانية ظهــرا فريقا مهرة 
وزيدان الســعودي علــى كأس هيلدون 
والذي يقــام على هامــش بطولة كأس 

ماكالرين الفضي بدور الترضية.
وتعد مواجهتا اليوم ســيناريو مكرراً 
لما شــهدته مباريات الدور األول، عندما 
واجــه فريــق اإلمارات نظيــره ديزرت 
بالــم ونجح األول اإلمــارات في تحقيق 
فــوز عريــض بنتيجــة 11ـ 6، وانتهــت 
المباراة الثانية بين فريقي مهرة وزيدان 

السعودي بفوز الثاني 8 ـ 6.
وامتدت منافســات البطولة أكثر من 
أسبوعين وشهدت اإلثارة والتحدي ولم 
يخــُل من المفاجــآت التــي حفلت بها 
النسخة السادسة للبطولة والتي أقيمت 
ضمن سلسلة كأس دبي الذهبي البطولة 
ذات التصنيف األعلى بالمنطقة والشرق 
األوســط والبالــغ (18) هانديكاب، تعد 

رابع بطولة بتصنيف اللعبة العالمي.

وكان الــدور نصــف النهائــي أول مــن 
أمس شــهد مفارقات ملفتة تمثلت في 
خروج فريقي الحبتــور وبن دري، وفاز 
فريق ديــزرت بالم القــادم من الخلف 
على الحبتور (المتأهل مبكراً إلى نصف 

النهائي) بالهدف الذهبي 8 ـ 7.
وتعرض فريق بن دري (والذي حجز 

مقعده مبكراً أيضاً فــي نصف النهائي) 
إلى خســارة ثقيلة أمام فريق اإلمارات 
بنتيجــة 9 أهــداف ونصــف مقابــل 7 

أهداف.
وابتســم الحــظ وفق نظــام البطولة 
لفريقــي مهرة وزيدان الســعودي رغم 
عــدم تأهلهم إلى نصــف النهائي ليلعبا 

اليوم على كأس هيلدون.
اللحظات األخيرة 

وأبــدى محمــد الحبتور قائــد فريق 
الحبتــور دهشــته لخســارة فريقه أمام 
ديــزرت، واعتبرهــا من أكبــر مفاجآت 
اللحظــات األخيرة، وحســمت بالهدف 
الذهبــي، بعــد أن كان فريقــه األقرب 
الناجــح، وقال:  للفوز لتكملة مشــواره 
رغم احترامي لفريــق ديزرت بالم فإن 
التوفيــق حالفه في بلوغ هذا الدور من 
خالل دور الترضيــة ونجح في الوصول 
للنهائي، ولكنه في النهاية نقدم لمنافسنا 
ولفريــق اإلمــارات التهنئــة بوصولهما 
التحدي والمفاجآت  للنهائي، في بطولة 

والتي دفعنا ضريبتها.

■ فريق اإلمارات كسب «بن دري» وبطاقة النهائي  |  تصوير ـ عماد عالء الدين 

اعترف ســعيد بــن دري قائد فريق 
بن دري بأفضلية فريق اإلمارات في 
المباراة ونجاحه في الفوز والتأهل 
يســتحق  منافســنا  للنهائــي وقال: 
اإلشــادة لمــا قدمه من مســتويات 
تؤكد أحقيته بالمنافسة على اللقب، 
وفريقنا لم يكن في يومه ولم يقدم 
العديد  بفقدانه  المطلوب وخاصــة 
من الفرص الســهلة إضافة لضربات 
الجــزاء، وأتمنى أن يشــهد الجميع 
نهائياً يرقى ألهمية ومكانة البطولة.
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يشــرف على إعداد الرياضيين اإلماراتيين، 
3 مدربيــن هم الكســندرا إيفليفيا مدربة 
التزلج الفني، وماتي فاجرســتروم، وتومي 
سوتاســاري لهوكــي الجليد، وتم تســمية 
للوفد الرســمي،  هامل القبيســي رئيســاً 
وحمد الشرياني نائباً، وأحمد الطيب مديراً 
للوفــد إلى جانــب رقية سيســيل كاكرن 
إداريــة فريق التزلج علــى الجليد، وخالد 
القبيســي إداري منتخــب الهوكي، وزكريا 
عقيــل كريــزم الشــؤون اإلداريــة، وتضم 

مجموعــة الفريق الوطنــي لهوكي الجليد، 
هونج كونــج، ومنغوليا، والصين، وتايوان، 
وتايالند، وســنغافورة، ونســتهل مشاركتنا 
بمالقــاة تايــوان 18 فبرايــر الجــاري، ثم 
مواجهة تايالند ومنغوليا ، وسنغافورة على 
التوالي، قبل أن يختتم منتخبنا لقاءاته في 
دور المجموعــات بمواجهــة هونج كونج 
يوم 25 من الشــهر نفسه، وتخوض زهرة 
الري مسابقة التزلج الفني على الجليد 23 

فبراير الجاري.

أوضح هامل أحمد القبيســي نائب رئيس 
اتحــاد اإلمــارات للرياضــات الجليدية أن 
اإلمــارات نجحــت فــي إقنــاع المجلس 
األولمبي اآلســيوي في تقسيم الدورة إلى 
تصنيفين «A و B»، وهو أمر جيد يســاعد 
على المنافســة والتطلع لتحقيق ميداليات 
ذهبية، وقــال، إن فكــرة التصنيف بدأت 
في كازاخستان، ولم تكن مسجلة حينذاك، 
ولكن مــن الــدورة المقبلة في ســابورو 
تــم اعتمادهــا، وقال، إن اإلمــارات تعتبر 

حاليــاً الدولــة األولي عربيــاً وخليجياً في 
األلعاب الشــتوية، بفضــل االهتمام، الذي 
يوليه أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولون 
فــي توفير البنية التحتية، حيث إن مجلس 
أبوظبــي الرياضي أنشــأ أكاديمية لهوكي 
الجليد انعكســت إيجاباً على تطور اللعبة، 
كما أشــاد بدعم أكاديمية ســمو الشــيخة 
فاطمة بنت مبارك، وشــكر االهتمام الذي 

توليه أيضاً الشيخة فاطمة بنت هزاع. 

عبــرت العبة التزلج الفني زهرة الري عن 
فخرهــا بتمثيل الدولــة للمرة األولى على 
المستوى األولمبي، مشيرة إلى مشاركاتها 
الســابقة في بطوالت دولية أخرى، ولكن 
التواجــد األولمبي له طعم خاص، وذكرت 
خالل حديثهــا في المؤتمــر الصحافي أن 
التأهــل للمرحلة  طموحاتهــا كبيرة فــي 
الثانيــة، التــي تضم 24 العبــة، مؤكدة أن 
المنافسة صعبة، ولكن باإلصرار والعزيمة 

يمكن التغلب على قوة المنافسات. 

وأوضحت الري أنها بدأت ممارســة هذه 
اللعبة في عمر 12 سنة، وهو يعتبر متأخراً 
كثيــراً لكــون الالعبات يبــدأن من عمر 3 
ســنوات، لكنهــا اســتطاعت تعويض تأخر 
بدايتهــا، وأشــادت بالدعم، الــذي وجدته 
من أكاديمية ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك، منوهة بأن بدايتها كانت في مدينة 
زايد الرياضية، وقالت إن المرور للمرحلة 
الثانية يبقى هدفاً أساســياً لها في الدورة، 

التي تمثل لها محطة مهمة بمسيرتها.

 ■
سجل اإلسباني سيرجيو جارسيا، المصنف 
رقم 15 عالمياً، أفضل النتائج في انطالقة 
منافسات النســخة 28 من بطولة أوميغا 
دبــي ديزرت كالســيك للغولــف أمس، 
على ملعــب المجلس في نادي اإلمارات 
للغولف في دبي، والتي تقام تحت رعاية 
سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس 
دبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة الغولف 
في دبي، وتعد أعــرق بطوالت الغولف 
فــي المنطقــة، ضمن الجولــة األوروبية 
«الســباق إلى دبي»، والتي يصل مجموع 
جوائزهــا الماليــة إلى 2 مليــون و650 
ألف دوالر أميركــي، ما يعادل 9 ماليين 
ونجــح  إماراتــي،  درهــم  ألــف  و733 
اإلسباني سيرجيو في إنهاء الجولة األولى 
بســبع ضربات تحت المعــدل، بمجموع 

65 ضربــة، وضعتــه فــي المقدمة، في 
حيــن اكتفى األســطورة األميركي تايجر 
وودز، بتســجيل 5 ضربات فوق المعدل 
بمجموع 77 ضربة، ليحتل مركزا متأخراً، 
ولم يقدم وودز األداء المعتاد منه سابقاً، 
وقاده لحصــد اللقب مرتين عامي 2006 
و2008، بعدما ظهر متأثراً بإصابة الظهر، 
التي أبعدته عن المالعب 17 شــهراً، ولم 

ينجــح بالنــزول تحت المعــدل عند أي 
حفرة.

وحصد الكوري الجنوبي جونجهون وانج 
واإلنجليزي روس فيشــر جائــزة تحدي 
«بــرو-أم»، الــذي يعتبــر تقليداً ســنوياً 
يشــارك فيــه الالعبــون المحترفون مع 

الالعبيــن الهواة في منافســات تقام قبل 
يــوم من انطــالق البطولــة، وذلك على 
فترتيــن صباحية ومســائية، وحقق وانج 
جائزة الفتــرة الصباحية حينما قاد فريق 
«األحواض الجافة العالمية 3» لتســجيل 
أفضل النتائج بمجمــوع 35 ضربة تحت 
المعــدل، متقدمــاً على فريــق «الوصل 
3» بقيادة اإلنجليــزي كريس وود، الذي 
جمــع 29 ضربة تحــت المعــدل، وفي 
الفترة المسائية حصد الجائزة اإلنجليزي 
روس فيشــر، الذي قاد فريق «نيوكاســا 
للتصميــم 2»، لتحقيــق 36 ضربة تحت 
المعــدل، بفــارق 6 ضربات عــن فريق 
«جولف سيتيزن» بقيادة التايالندي بروم 

ميساوات.

وقام محمد جمعة بوعميم، نائب الرئيس 
والرئيــس التنفيــذي لمؤسســة الغولف 

في دبي، بتكريــم الفائزين في الفترتين 
السويدي  الصباحية والمســائية، بحضور 
هنريك سيتنسون، حامل لقب نسخة عام 
2007، وتحدث بوعميم بهذه المناســبة، 
بالتزامن مع اليــوم األول للبطولة، قائًال: 
يوفــر هــذا التحــدي فرصــة فريدة من 
نوعها لالعبي الغولف الهواة في الدولة، 
للمشــاركة رفقة عدد مــن أفضل العبي 
العالم والمشــاركة معهــم لعب الغولف 
فــي الفريق نفســه، أو التنافس ضدهم، 
واكتساب الكثير من خبراتهم والمشاركة 
معهم بأسرارهم في رياضة الغولف، إلى 
جانــب تحقيق أحد األهداف المجتمعية 
المهمــة من هــذه البطولــة، التي تقدم 
نموذجاً على مســتوى العالم، من حيث 
عدد الجنسيات التي تشارك في التحدي، 
وهو ما يميز دبي ودولة اإلمارات، وطن 
األمن والسالم، التي يعيش فيها أكثر من 

200 جنسية بكل وئام.

 ■
طالب ســمو الشيخ أحمد بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، رئيــس اللجنة األولمبية 
الوطنيــة بمضاعفة الجهود من أجل تمثيل 
مشرف في دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
الثامنة، والتي تســتضيفها مدينة ســابورو 
باليابان خالل الفتــرة 19 – 26 من فبراير 
الجــاري، وتشــارك فيها الدولــة بعدد 24 
العباً والعبة يتنافســون في رياضتين هما 
هوكي الجليــد والتزلج الفني على الجليد، 
وقال ســموه بهذه المناسبة، «مع انطالق 
محفل رياضي جديد فإننا نطالب رياضيينا 
بخوض المنافســات بالروح، التي اعتدناها 
دائماً من أجل ترجمة األهداف المنشودة، 
والتركيز علــى التواجد في الصدارة بصفة 
مســتمرة، وهو األمــر الذي نســعى إليه 
لرفــع علم اإلمــارات عاليــاً خفاقــاً على 

منصات التتويج، في ظل التقدم الملحوظ، 
الــذي تشــهده رياضة اإلمــارات على كل 
الصعــد، وذلك بعد أن أثبــت أبناء الوطن 
واالستحقاقات  المشــاركات  في  جدارتهم 
المختلفة، فينبغــي علينا مضاعفة الجهود، 
مــن أجــل الحفاظ علــى هــذه المرحلة 
المتقدمة، والتي وصلنــا إليها بفضل دعم 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة، حفظــه الله، وأخيه 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، وصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
ولي عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلى 
للقوات المســلحة، وأصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، المتواصل 
والرياضية  األولمبيــة  للحركة  والمســتمر 
علــى مســتوى الدولة، والــذي عزز فرص 

التميز وحصد األلقاب القارية والعالمية».

وتابع سموه، «بعد أن صارت الرياضة واجهة 
الدول أمام العالم بأكمله، والوســيلة األولى 
لنقــل الوجه الحضــاري للشــعوب، يتعين 
علينا أن نمضي بخطــى ثابتة بالطرق، التي 
تلبــي طموحاتنا العريضــة وتخدم مصلحة 
الوطــن وتعلــي رايته، عن طريق اســتثمار 
كل المعطيــات للظهور بالصــورة الالئقة»، 
وأكد سموه «إن مسؤولية تمثيل الوطن في 
مختلف الميادين أكبر مصدر للفخر والعزة، 
وليس هناك أفضل من أن نكون خير ســفير 
لدولتنــا الغاليــة عن طريق وضــع مجدها 
ونهضتهــا نصــب أعيننــا، وقد كان مشــهد 
النصــر خير دليل علــى التفانــي والجدية، 
حين اســتطاع رياضيونا تحقيق العديد من 

اإلنجازات في العديد من المحافل».

وأعلنــت اللجنــة األولمبيــة الوطنية ظهر 
أمــس، بمقرهــا فــي دبــي عــن تفاصيل 
المشــاركة فــي المؤتمــر الصحافي، الذي 
عقدته بحضور هامل أحمد القبيسي نائب 

رئيس اتحاد اإلمارات للرياضات الجليدية، 
وأحمد الطيب مدير إدارة الشــؤون الفنية 
والرياضية باللجنة األولمبية الوطنية، وعمر 
على الشامسي قائد منتخبنا الوطني لهوكي 
الجليــد، وزهرة الري بطلــة اإلمارات في 
التزلج علــى الجليد، وتقــدم الحضور في 
بداية المؤتمر بجزيل الشكر والتقدير إلى 
ســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن راشــد 
آل مكتــوم على دعمه المســتمر للحركة 
للرياضيين  الدائمــة  الرياضيــة ومتابعتــه 
في شــتى المحافل على المستويات كافة، 
مؤكدين أن المحفل اآلسيوي فرصة كبيرة 

إلعالء راية الوطن أمام الجميع.

وتمثــل اإلمــارات في لعبــة التزلج الفني 
علــى الجليــد زهــرة فاضــل الري، فيما 
يتكــون منتخبنا الوطني لهوكي الجليد من 

فيصل الســويدي، هزاع الســعدي، أحمد 
النعيمي،  العامري، سعيد  السويدي، سيف 
أحمــد عتيــق الظاهري، فيصل البلوشــي، 
علي محمد الحداد، عايز أحمد المحيربي، 
محمــد الظاهري، محمد ســعيد الجنيبي، 
جمعــه الظاهــري، عمر على الشامســي، 
محمــد ســعيد الشامســي، محمــد حمد 
الظاهري، ســهيل المهيري، سالم اليافعي، 
عبيــد على محرمــي، خليفــة المحروقي، 
خالــد الســويدي، ذياب على السبوســي، 
محمــد الزعابــي ومحمد راشــد الكعبي، 
وتضم دورة األلعاب اآلســيوية الشتوية 5 
رياضات هي التزحلــق الجليدي، والتزلج، 
والبايثلــون، وهوكــي الجليــد، والكرلنــغ 
موزعة على 11 مســابقة مختلفة تقام في 
13 منشــأة رياضية، حيث يشارك بالدورة 
1500 رياضــي من 31 دولــة من مختلف 

أنحاء القارة الصفراء.

02
تحتضن مدينة سابورو النسخة الثامنة 
من األلعاب اآلســيوية الشــتوية، بعد 
ما احتضنتهــا مرتين ســابقتين عامي 
اإلمــارات  وتشــارك  و1990   1986
في هذا الحــدث للمــرة الثانية، بعد 
مشاركتها األولى سنة 2011 في مدينة 
بذات  كازاخستان  بجمهورية  «أستانا» 

الرياضتين.

■  خالل المؤتمر الصحافي لإلعالن عن مشاركة اإلمارات  |  البيان

■  بوعميم خالل مراسم تكريم الفائزين  |  البيان

قدم الســويدي هنريك سيتنسون، بطل نســخة 2007 وحامل لقب الجولة األوروبية 
الموســم الماضي، مردوداً جيداً، وأنهى مشواره في الجولة األولى، محققاً 4 ضربات 
تحت المعدل، بمجموع 68 ضربة، وهو حال اإليرلندي الشــمالي جرايمي ماكداويل، 
الذي ســجل ذات النتيجــة، ونجح اإلنجليزي مات فيتزباتريــك، المتوج بلقب بطولة 
جولة موانئ دبي العالمية، التي أقيمت في دبي في شهر نوفمبر الماضي، بتسجيل 3 

ضربات تحت المعدل بمجموع 69 ضربة.

■ وودز حقق نتيجة متواضعة في بداية المشوار



قــررت رابطة دوري البيســبول األميركي 
تغريم نادي سانت لويس كاردينالز مليوني 
دوالر، بعــد قيــام األخير بســرقة بيانات 
العبــي فريق آخــر. ويتعين علــى النادي 
األميركي دفع الغرامــة المقررة خالل 30 
يوماً لصالح نادي هيوســتن ، بعد أن ثبت 
قيام أحد العاملين في كاردينالز بالتلصص 
على بيانات العبين من النادي قبل عامين. 
وقــال بيل ديويت، مالك نــادي كاردينالز: 
المفــوض روب مانفريد،  «نحتــرم قــرار 
ونحــن ســعداء بإيجــاد حل نهائــي لهذا 

المدير  الموضــوع». وكان كريس كوريــا، 
الســابق لكاردينالز، قد تمكــن في الفترة 
مــا بين عامــي 2013 و2014 من الدخول 
بشكل غير قانوني إلى بيانات العبي نادي 
هيوستن. وأقال كاردينالز كوريا من منصبه 
فــي 2015، وهو نفس العام، الذي شــهد 
الحكم بحبســه أربعة أعــوام وتغريمه بـ 
279 ألفــاً و38 دوالراً. ومــن جانبــه، قال 
مديــر كاردينالز، جون موزلياك: «ســلوكه 
مناٍف لكل ما يؤمن به كاردينالز، لم يطلب 
منه أحد القيام بهذا».     نيويورك ـ د ب أ

قال النجم الســنغالي الدولي المعتزل 
الحاج ضيوف، إن مستقبله بات واضحاً 
أمامــه بعد أن أنهى مشــوراه مع كرة 
القــدم، كاشــفاً عن رغبته فــي اقتحام 
العمل السياســي. وأضــاف ضيوف في 
تصريحات أمس: الدخول إلى البرلمان 
الســنغالي هو الهدف الرئيسي بالنسبة 
لي خالل الســنتين المقبلتين، أثق جداً 
بقدرتي على الوصول إلى قمة السلطة 
التشــريعية في بالدي، أريد أن أساعد 
فــي تطور كــرة القدم الســنغالية عبر 

العمل السياســي، أثق بشــعبيتي، وأن 
مواطني السنغال سيستمعون لما أقول، 
سيتم انتخابي، أعرف هذا جيداً، خدمت 
كــرة القدم في بــالدي داخل المالعب 
سنوات طويلة، وعلى ثقة بقدرتي على 
خدماتها من خارج الملعب بالمســتوى 
نفســه، الــذي ظهرنــا بــه للعالــم في 
مونديــال 2002، عندما وصلنا إلى دور 
دبي- البيان الرياضي الثمانية.  
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تلقى األسطورة مارادونا دعوة من جامعة 
هارفرد إللقاء محاضرة على طلبة الجامعة 
بعنوان «اللعبــة العالمية.. كرة القدم بين 

السياسة والثقافة الشعبية». 
واقترحــت الجامعــة الفترة مــن منتصف 
فبراير الجــاري إلى منتصف أبريل المقبل 
موعــدا للمحاضــرة، مع إمكانيــة تحديد 
موعد آخر .  دبي ـ البيان الرياضي

الالعــب  أن  ميــرور،  صحيفــة  كشــفت 
الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو 
مدريــد ، توصل إلى اتفاق مع مانشســتر 
يونايتد اإلنجليزي تمهيداً لالنتقال لصفوفه 
في الصيف المقبل. وأشارت الصحيفة إلى 
أن الالعب الفرنســي سيتقاضى 15 مليون 
يورو راتباً سنوياً، كما هو الحال مع مواطنه 
باول بوغبا، نجم وســط ميدان «الشياطين 
الحمــر». وأضافت «ميــرور» أن غريزمان 
طالــب بارتــداء القميــص رقــم 7، وربط 
البعض بين وصــول غريزمان إلى يونايتد، 
وبين انتهاء حقبة واين روني. ويمتد عقد 
غريزمــان مــع أتلتيكو مدريــد حتى عام 
2021، حيــث يصر النادي األســباني على 
أن يقــوم مانشســتر يونايتــد بدفع قيمة 
الشــرط الجزائي، المــدرج في تعاقده مع 
النجم الفرنســي، بالكامل، والذي يبلغ 85 

مليون يورو.

أعلن الالعب االنجليزي الدولي الســابق 
فرانــك المبارد أمــس اعتزاله كرة القدم 
عن عمــر 38 عامــاً، بعد رفضــه «عدداً 
من العــروض المغرية» لمواصلة اللعب، 
بحســب ما كتــب على صفحتــه بمواقع 
التواصل االجتماعي. وقال النجم السابق 
لنادي تشلســي عبر «فيسبوك»، بعد 21 
عامــا مذهلة قــررت أن اآلن هو الوقت 
المناســب ألنهي مســيرتي كالعب كرة 
قدم محتــرف. أضاف: أنا فخــور للغاية 
التــي أحرزتهــا، بتمثيل بالدي  باأللقاب 
اكثــر مــن 100 مرة، وتســجيل اكثر من 
300 هــدف. ولم يحــدد المبارد خططه 
المســتقبلية بعد االعتزال، إال انه اعرب 
عن شــكره لالتحاد االنجليزي على إتاحة 
الفرصــة له لنيل شــهادة تدريبية، ما قد 
يؤشــر إلى احتمال خوضه غمار التدريب 
في مرحلة الحقة.  لندن - أ ف ب
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أمــس عــن تعرض  تقاريــر  كشــفت 
اإلسباني ديفيد ســيلفا نجم مانشستر 
بيليغريني  مانويل  والتشــيلي  يونايتد، 
المــدرب الســابق للقمــر الســماوي 
لعملية تزوير لبطاقات ائتمان خســرا 
بســببها 150 ألف جنية إسترليني من 
ومضــت صحيفة  البنكية.  حســابتهما 
«آس» نقًال عن مانشستر إفينيغ :ضبط 

شــخص يدعــى جونثان روبيــن وهو 
يســحب 20 ألف جنية اســترليني من 
حســاب سيلفا من فرع البنك اإلسباني 
في مانشستر في الوقت نفسه، بعدما 
قــام مــن قبل باالســتيالء علــى مبلغ 
آخــر، بينما قام بشــراء ســاعة فاخرة 
ببطاقة ائتمـــــان التشـــــيلي مانويل 
بيليغرينــــي.     دبي - البيان الرياضي

اســتغلت الصحافــة البريطانية النجاح 
الســريع لنجم مانشستر سيتي الجديد 
غابريــال جيســوس، لتزيد مــن متابع 
بــول بوغبا، حيث قارنت بين الالعبين، 
خاصة بعد تمكن غابريال من التسجيل 
والمساهمة بفعالية في فوز سيتي على 
وســتهام 4 ــــ 0، بينمــا عانــى بوغبا 
مــع يونايتد للخــروج بتعادل ســلبي 

أمــام هال. وأشــارت صحيفــة «صن» 
إلــى الوقت الذي احتــاج إليه غابريال 
اإلنجليــزي،  الــدوري  علــى  للتعــود 
وأضافــت: 30 دقيقة فقط كانت كافية 
ليثبــت البرازيلــي اليافــع أقدامه في 
البيريمرليــغ، بينما ال يزال أغلى العب 
يبحث عن نفســه بعــد 30 مباراة مع 
دبي – البيان الرياضي يونايتد. 

 –

المقاتل، القاتل، العضــاض، وأخيراً تميمة الحظ، هكذا تقلبت رحلة 
األوروغوياني لويس سواريز، نجم برشلونة مع األلقاب التي أطلقتها 

عليــه جماهير األندية التي لعب 
بهــا، أو الصحافة العالمية، وحتى 
جمهور منتخب بالده، الذي قاده 
إلى المركــز الثالث في مونديال 
فــي  العبــاً  كان  عندمــا   ،2010
أياكس الهولنــدي، قبل أن ينتقل 
إلــى ليفربول، ويعــرف الطريق 
إلــى الشــهرة، ثم الوصــول إلى 
النجومية، بعد أن بات أحد أميز 

نجوم النادي الكاتالوني.
وبات جمهــور النادي الكاتالوني 
يتفاءل عندما يصل لويس سواريز 
إلى شباك المنافســين، وغالباً ما 
األوروغوياني  المهاجــم  ينجــح 
في هذه المهمــة، فعندما ينجح 
ســواريز فــي هز شــباك الفريق 
المنافس، يبدأ جمهور برشــلونة 
باالحتفال بجنون، ليس من أجل 
الهــدف، ولكن لمــا وراء الهدف 

نفسه.
البارســا فــي تفادي  فقــد نجح 

الخســارة متى مــا تمكن لويس ســواريز مــن الوصول إلى شــباك 
المنافسين، وهذا ما حدث أول من أمس مجدداً، عندما افتتح أهداف 
فريقه في شــباك أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس إســبانيا، في 

اللقاء الذي انتهى لصالح البارسا 2 – 1، قاطعاً أكثر من نصف الطريق 
إلى النهائي، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة 0 – 1، في لقاء اإلياب 

على أرضه.
ولم يحدث أن تعرض برشــلونة للخسارة، متى ما تمكن سواريز من 

الوصول إلى شباك المنافسين.
النــادي  مــع  مشــواره  فخــالل 
الكاتالونــي بداية من 2014، بعد 
انتقاله من ليفربول، شارك سواريز 
مــع الفريــق الكاتالوني في 126 
مبــاراة، تمكن من التســجيل في 
68 منها، بنسبة نجاح وصلت إلى 
53 فــي المئة من المباريات، ولم 
يحدث أن عرف الفريق الخسارة 
في أي من هــذه المباريات التي 
تمكن فيها ســواريز من الوصول 
إلى شــباك المنافســين، بل خرج 
برشــلونة منتصراً فــي 64 مباراة 
منها، آخرها مباراة أول من أمس، 
وعرف الفريــق التعادل في أربع 
مباريــات فقــط، آخرهــا عندما 
تمكن ســواريز نفســه مــن منح 
الفريق هدف التعادل في الوقت 
القاتــل أمــام ريــال بيتيــس في 
الدوري اإلسباني، األحد الماضي.

ظاهــرة ســواريز تبقــى مصــدر 
تفاؤل لجمهور برشــلونة، في الوقت الذي يثبت فيها المهاجم الذي 
تعرض ألكبر عقوبة دولية في تاريخ المونديال، أنه األكثر تميزاً بين 

المهاجمين الحاليين في العالم.

أجبــر نادي رايــو فاليكانو اإلســباني على 
إلغاء آخر صفقاته الشــتوية، بسبب مزاعم 
تتعلــق بانتماء األوكرانــي رومان زوزويال 
لجماعــة مصنفــة على أنها مــن جماعات 
«النازية الجديدة».  ونشــر جمهور النادي 
صــوراً لالعــب وهو يرتــدي أزيــاء هذه 
الجماعة، كما نشــرت صــورة أخرى، وهو 
يحمل سالحاً نارياً.   دبي- البيان الرياضي



يبــدأ اليوم فــي صاالت الســينما المحلية 
عــرض فيلــم «كونغ فــو يوغــا» للمخرج 
ســتانلي تونغ، ويعد أحــدث أفالم الممثل 
جاكي شــان التي صورت فــي دبي، وذلك 
للمرة األولى في منطقة الشــرق األوسط، 
حيــث يتضمــن الفيلــم مشــاهد عديدة 
أنجزت فــي مناطق ومعالــم «دار الحي» 

خالل سبتمبر الماضي. 
 يضم الفيلم في بطولته، نجمة بوليوود 
ديشــا باتانــي، ويعتبــر المشــروع األول 
الــدارج تحــت اتفاقية اإلنتاج المشــترك 
بين الهنــد والصين. وصور الفيلم في دبي 
لمدة ثالثيــن يوماً بالتعــاون مع باقة من 

الموهوبين المحليين.

وقال جمال الشريف رئيس مجلس اإلدارة 
للجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي: 
«نحــن متحمســون لمشــاهدة دبي مرة 
أخرى في واحد مــن أكبر أفالم هوليوود. 
ويأتــي تصوير فيلم «كونغ فــو يوغا» في 
اإلمارة إضافة جديدة لقائمة إنجازاتها في 
الســياق، إذ صور عدد من األفالم الكبيرة، 
سابقاً، التي اختارت دبي كموقع للتصوير، 
خاصــة في العــام الماضي، بمــا في ذلك 
«ويلكــم باك» و«ســتار تريــك». وأضاف: 
سيعرض الفيلم المعالم واألماكن السياحية 
الشــهيرة في دبي أمام الجمهور العالمي، 
والذي بدوره يعمل على تعزيز مكانة دبي 

كمركز عالمي رائد لمواقع التصوير.
الفيلم تصوير مطاردة للسيارات  ويتخلل 

فــي وســط مدينة دبــي، وعــرض المناظر 
الخالبــة والرفاهية فــي اإلمــارة، باإلضافة 
للبنية التحتية المتميزة والطرق والجســور. 
وتعاونــت لجنة دبــي لإلنتــاج التلفزيوني 
والســينمائي مع عدد من الجهات والهيئات 
الحكومية والخاصة في دبي، لضمان تصوير 
هــذه األفالم الضخمة وفقاً للمعايير الدولية 
لألمن والســالمة. وتشــمل قائمــة الجهات: 
هيئة دبــي للطــرق والمواصــالت، اإلدارة 

العامة للدفاع المدني، اإلدارة العامة للمرور، 
مؤسسة دبي لخدمة اإلسعاف الموحد.

من جهتــه، قال المــالزم أول أحمد مهدي 
رحمــة، الضابــط المســؤول عــن تأميــن 
التصويــر في لجنــة تأميــن الفعاليات في 
شــرطة دبي: جرى التنســيق مع لجنة دبي 
لإلنتــاج التلفزيونــي والســينمائي وجميع 

الجهــات المعنيــة إلنجاز تصوير مشــاهد 
الفيلم بالشكل األمثل واآلمن، وهكذا نظمنا 
زيــارات ميدانية إلى مواقــع تصوير الفيلم 

في دبي لتحديد جميع احتياجات األمن.
كما قال سيرج زالوف، الرئيس والمدير 
التنفيــذي لمنتجع أتالنتــس النخلة والذي 
احتضــن تصويــر بعــض المشــاهد: نحن 
فخــورون بكوننا جــزءاً من هــذا اإلنتاج 
الضخــم الــذي يعيد إلى الشاشــة الكبيرة 

جاكي شــان، أحد ألمع نجوم لعبة الكونغ 
فو في العالم. وننتظر بفارغ الصبر العرض 
األول لفيلــم «الكونغ فو يوغــا» ألننا أوالً 
وقبل كل شــيء، من أشــد المعجبين بهذا 

النجم الكبير. 

وعن دعم هيئة الطرق والمواصالت لفيلم 
كونغ يوغا، قالت موزة المري، مدير إدارة 

التســويق واالتصال المؤسسي في الهيئة: 
اعتمدت خطتنا في الخصوص، على تقديم 
التسهيالت المطلوبة للتصوير، وامتد دعم 
الهيئة وتسهيالتها لفريق العمل في الفيلم 
ليشــمل مواقع أخرى فــي المدينة وعدداً 
مــن الشــوارع الداخلية والطــرق. لذلك، 
أعددنــا خطــة عمل محكمــة للتعامل مع 
هذه المواقع خالل تصويــر الفيلم، وذلك 

بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.
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  يقــدم غاليــري االتحــاد للفــن 
الحديــث في أبوظبي سلســلة 
من الصور الفوتوغرافية تحمل 
توقيع يانيس روساكيس، تحت 
عنوان «أغاني لجميع البشــر»، 
اإلنســانية  مصيــر  وتعكــس 
المشــترك. المعرض ســيفتتح 
في 7 الجاري ويســتمر حتى 1 

مارس المقبل.

  يســتضيف قصر اإلمــارات في 
الجاري، «دار  فــي 8  أبوظبي، 
أوبرا فيينا»، والتي تعد إحدى 
أرقى دور األوبــرا في العالم، 
في  رئيســياً  اذ تشــغل موقعاً 
كما  الكالســيكية،  الموســيقى 
تشــكل أيضاً مهداً أللمع نجوم 

الموسيقى الكالسيكية. 

قال علماء بريطانيون في دراســة نشــرت 
أخيراً فــي إحدى الدوريــات المتخصصة، 
إن تدخين الســجائر اإللكترونية يزيد من 
احتماالت اإلصابــة بأمراض القلب. ووجد 
العلماء أن االستخدام الدائم لهذه السجائر، 
يزيــد مــن عملية األكســدة في الجســم 
والعوامل الخطرة المرتبطة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية. 
وبين الباحثون أن الســجائر اإللكترونية 
يمكنهــا أن تكــون أخطر مــن التدخين 
علــى محلــول  تحتــوي  إذ  التقليــدي. 
الجلســرين الــذي يرفع درجــة حرارة 
المــواد الموجــودة في جهــاز التدخين 
ويحولهــا إلــى بخــار. ومن أهــم هذه 
المــواد: النيكوتيــن والنكهات واألصباغ 
والمــواد الكيميائيــة والفورمالديهايــد 
دبي-البيان واألسيتالدهايد. 

من قصة قصيرة، إلى فيلم طويل بإمكانات عالمية 
هوليوودية، ينطلق المخرج ياســر الياســري في 
أول فيلــم طويل له ليضع على طاولة الُمشــاهد 
عمًال إبداعياً يحمل بصماته في التأليف واإلخراج، 
اســتوحى فكرته من قصة رواها له الشاعر كريم 
العراقي مــن إحدى مجموعاتــه القصصية، ليقع 
الياســري في غرامها فــوراً، ويحاكيها بإحساســه 
وخياله، ويقدم توليفة رائعة تجمع أبرز األســماء 
الفنية على الساحة المحلية والخليجية والعربية.

«في الوقت الضائع» عنوان فيلم ياسر الياسري، 
الذي يطل مــن خالله على جمهوره خالل 2017، 
ويمثل مغامرة حقيقية لم يكن للحظ أي يد فيها، 
فسعيه وراء تقديم فيلم محلي بمواصفات عالمية 

حقق له حلماً كان يتطلع إليه بشغف.

«البيان» التقت ياسر الياسري، ليتحدث عن فيلمه، 
فقــال: انطلقت فكرة هذا الفيلم منذ 3 ســنوات، 
وأشــعل شــرارتها كريم العراقي بقصة رواها لي 
شفاهياً، هي من مجموعته القصصية، ألجد نفسي 
أغــوص فيهــا بتفاصيل أعمــق، وبعــد أن كتبتها 
تقدمت بنصــي إلى أكثر من شــركة إنتاج، حتى 
وجدت كل الترحيب من «إيمج نيشــن أبوظبي» 

التي دعمت العمل بقوة. 
واعترف أنــه أثناء كتابته للســيناريو كان يرى 
الشــخصيات أمامه. وقــال: كنــُت أرى مجموعة 
نجوم في األدوار التي أكتبها، فســعد الفرج فرض 
نفســه على الدور، وكذلك مرعي الحليان وسلوم 
حــداد ومنصور الفيلي، وكنــُت أتمنى أن يوافقوا 
علــى تجســيدها في فيلمــي، لتكتمل ســعادتي 

بموافقتهم جميعاً.

احتضنــت دبي تصوير الفيلــم بمواقعها المميزة، 
وعــن قصته قــال الياســري: يحكــي الفيلم قصة 
4 رجــال مســنين، يقضون ســنواتهم األخيرة في 
مــأوى للكبار، يعيشــون حياة رتيبــة ومملة في 
ظــل ابتعادهم عن عائالتهم، وكل منهم ناقم على 
أســرته بســبب الحال التي وصل إليها، متناســين 
أن الحيــاة ال تزال أمامهم. وفجأة تتغير األحداث 
وتتوالى أمامهــم المفاجآت، حين يحصل أحدهم 
على إرث كبير «50 مليون درهم»، لتتغير حياتهم 

كلياً.
وأشــار الياســري إلى أن المــال ليس هدف أو 
وســيلة أو مركز قوة الفيلم، بل هناك نقاط مهمة 

ستكشف عنها األحداث الحقاً.
وبين الياسري أنه أنهى تصوير مشاهد الفيلم، 

وهــو حالياً في مرحلة المونتاج، مشــيراً إلى أن 
اإلنتاج الســخي للفيلم ســيجعله عمًال منافســاً 

بقوة. 

وذكر الياســري أنه محظوظ في تعاونه في فيلمه 
هــذا مع طاقم محترف، ينتمــي أفراده لمختلف 
الــدول العربيــة واألجنبية. وقال: مــن بين طاقم 
العمل أشــخاص مرشــحون لجوائز كبيــرة، وعبر 
أكثر من ســاعة ونصف الســاعة، سيجد الُمشاهد 
نفسه أمام متعة حقيقية. وأوضح أن العمل إنتاج 
مشترك بين «إيمج نيشن أبوظبي» و«ستار شيب 

انترتينمنت» و«بريك أوت فيلمز». 
ولفت الياســري إلى أن شــركته «ستار شيب» 
ستتفرد خالل السنوات القريبة المقبلة في إنتاجها 
الخــاص لألفــالم الطويلــة، وعبر عــن طموحاته 
وتوقعاتــه الكبيرة للفيلم: اشــتقت لحضور فيلم 
محلــي عالــي المســتوى، تتخلله المتعــة طوال 
مــدة عرضه، وأرى أن فيلمي هذا ســيكون فيلماً 

جماهيرياً من الدرجة األولى.

■  لقطة من أحد مشاهد «في الوقت الضائع»  |  من المصدر

■ ياسر الياسري

أكد الياســري أنه لن يتعجل فــي عرض الفيلم، 
إذ سيخضع لعمليات مونتاج في هوليوود، وأما 
موسيقاه فستنجز في فرنسا. وقال: أرغب في أن 
يحصل الفيلم على حقه كامالً، ال سيما أنه عملي 

الطويل األول.

■ ملصق الفيلم  |  من المصدر
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حفل عدد مجلة «الكاتب العربي»، األخير: 
(94 ـ فبرايــر/  2017) بباقــة مــن المواد 
المتنوعــة والقضايــا الفكريــة والتحوالت 

الراهنة. 
وكتب الشاعر الكاتب حبيب الصايغ األمين 
العــام التحاد الكتاب العرب، رئيس تحرير 
المجلة، الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب/  
أبوظبــي، افتتاحية بعنــوان (اتحاد الكتاب 

العرب وصراع النخب السورية).
بينما كتــب الباحث خالد بــن ققه رئيس 

التحرير التنفيذي، في فضاءات اإلبداع عن 
(الكتابــات العربية وهــم الزمن والهروب 
من المنتهى). وتطرق خالد الروســان إلى 
موضــوع (العرب أحياء يحّملون فشــلهم 
لألموات). كما اشتمل العدد على مجموعة 
دراســات وحوارات، بينهــا: حوار مع نوال 
السعدواي أجراه د.أحمد فؤاد أنور. كذلك 
حاورت غالية خوجة المستعرب الروماني 
الشــاعر المترجم د.جورج غرغوري، حول 
مستقبل العرب.     أبوظبي-البيان

صــدرت عــن دار نشــر «ســطور للنشــر 
والطباعــة والتوزيــع» في بغــداد، رواية 
جديــدة للكاتــب العراقــي المقيــم فــي 
اإلمارات، شــاكر نوري، «خاتــون بغداد»، 
وهــي روايته التاســعة في قائمــة أعماله 
الروائية. ويتزامن صدور الرواية مع مرور 
100 عام علــى االحتالل البريطاني للعراق 
في 1917. وتتمحور الرواية حول شخصية 
غيرترود بيل، المثيرة للجدل، التي دخلت 
العــراق مع القوات البريطانيــة باعتبارها 

مسكتشــفة آثاراً، ثم أصبحت الســكرتيرة 
الســامي فــي بغداد  للمندوب  الشــرقية 
آنذاك، بيرســي كوكس، والتي توفيت في 
عــام 1926 ودفنت في مقبــرة البريطانية 

في الباب الشرقي. 
وتعتمد الرواية في تقنيِتها على شخصيات 
مهووســة بهذه المرأة التي صنعت أحداثاً 
وشــخصيات كثيرة. ووطــَدت عالقتها مع 
كبــار القــادة والسياســيين. وفيهــا، نجح 
المؤّلــف، في الخروج عن ســكة الســرد 

التاريخــي الرتيب، وقدم لنــا حبكة متقنة 
البريطانــي  االســتعمارين  حــول  تــدور 
واألميركي للعراق عبر شــخصية مس بيل 
ومعها وست شــخصياٍت  ُأخرى لمبدعين 
افتِتنــوا بها وبحثــوا عنها.«خاتون بغداد» 
رواية رائدة تعيد االعتبار لهذه الشــخصية 
الفــذة التي ألفت عــن العــراق 16 كتاباً 
وأصبحت جزءاً مــن تاريخه المعاصر، من 
خالل المزج بين التاريخ والعاطفة والخيال 
دبي ـ البيان والسيرة.   

يتجلى إبــداع الفنان حين يحول األلم إلى 
حالــة فنية مــن اإلبــداع، تجمع مــا بين 
التفاعــل مــع عمق الحالة اإلنســانية التي 
يطرحها، وفي الوقت نفســه ما تحمله من 
جماليــات على مســتوى معالجتها، ســواء 
كلوحة أو منحوتة أم عمل تركيبياً وغيرها، 
ممــا يترك فــي الزائر عميــق األثر ليبقى 
نتاجــه راســخاً في الذاكــرة. وأقرب مثال 
علــى ذلك األثر والتفاعل بين العمل الفني 
والمشاهد، المعرض التشكيلي «الفوضى» 
للفنــان اللبناني بيار عبود الذي افتتح أول 
من أمس في غاليري «أوف اليت» بمسرح 
دبــي االجتماعي ومركــز الفنون في مول 

اإلمارات.
وفي المعرض، يــدرك الزائر منذ بداية 
جولتــه أنه أمام تجربــة نوعية تدفعه إلى 
تــرك تفاصيــل عالمه الخارجــي، واإلبحار 
فــي عالــم كل لوحة والتمعن فــي أجواء 
تفاصيلها، وما تحركه من مشاعر في داخله، 
مــا بين الماضي والحاضــر، والمرتبطة إما 
بعالقة اإلنسان بذاكرة المكان أو بأحداث 

عاشها أو يعيشها.

يأخذ الفنــان الزائر في رحلــة بين عوالم 
شــكلت جزءاً، أو تشكل، من ذاكرة الوطن 
العربي، ومنها مثال: ما تبقى من ركام مبنى 
طالــه الدمار فــي لوحة ضخمــة باألبيض 
واألسود وتدرجات الرمادي، ليترجم عبود 
بريشــته عبر هذا العمل، الوجع اإلنساني 

فــي مالمــح ودالالت النور الــذي يخترق 
بقايــا بنــاء، وهناك ســاحة مهجــورة في 
الشــارع الخلفــي تراكمــت فيهــا بقايا ما 
تركه البشر قبل رحيلهم من براميل صدئة 
وإطارات، ليصــل بعدها إلى حالة مختلفة 
مــع لوحة «تواصل» التي تتداخل وتتالحم 
فيها الكراسي الخشبية العتيقة، لتبعث في 
نفســه حالة متناقضة من المشاعر ما بين 

الدفء والفقدان واإلحساس بالعزلة.

 تســتمر جولــة الفنان فــي أعماله ضمن 
المعــرض، ما بين األزقة والذاكرة والحنين 
ووصوال إلى أمكنة جميلة للزمن اآلمن مع 
لوحــة «نافذتي»، والتي تحكــي تفاصيلها 
جماليات بساطة الحياة التي عاشها الفنان 
يوماً عبر تفاصيــل النباتات المركونة على 
حافتها داخل، إمــا علبة حليب معدنية أو 
نصــف قنينة ميــاه بالســتيكية... وغيرها، 
ليعكس بهــذا حنين الذاكرة فــي جمالية 
دفء األلوان التي تنبض بالحيوية والحياة.

وتكمــن خصوصيــة أســلوب عبود في 
اســتخدامه الدرامــي للعالقــة بيــن النور 
والظــل في إبداعاتــه، ليعكس بــذا حدة 
الوجع، وفي الوقت نفسه، ليأسر المشاهد 
بجماليــة معالجتــه لهما، كما ُيحســب له 
إحساســه بنقاء اللــون ومعالجتــه له بما 
يعكس تراب األرض وبيئة الشــرق. كذلك 
جرأته فــي تصميم تكوين اللوحة بمفهوم 
معماري، يعكــس براعته في توزيع الكتل 
وأحجامهــا، ليكون للظل والنــور دور في 

تحقيق معادلة التوازن.

يقول عبــود لـ «البيان» عــن األجواء 
التــي اســتلهم منها لوحــات معرضه: 
«هــذه الفوضــى التــي جســدتها في 
لوحاتي جــزء من ذاكرتنا، ســواء في 
زمن الحــرب األهليــة اللبنانية أو ما 
يجري حالياً. وتُشــكل بحلوها ومرها، 
جانباً من نشــأتنا وألفتنــا مع المكان، 
كمــا أردت توثيقهــا كذاكــرة للحرب 
التــي علينــا أال ننســاها كــي ال تعاد 

مجدداً».

حصلــت ســمية المرزوقي علــى المركز األول 
في جائزة اإلبــداع األدبي عام 2011 في مجال 
«الخاطــرة». كما حصلت على شــهادات تقدير 
وتكريمــات كثيرة، عن مشــاركتها في عدد من 

المسرحيات والكتابة والرسم.

 بيار عبود..ذاكرة الحاضر 
وجمالية الظل والنور  |  البيان

 حدة النور تعكس عمق األذى اإلنساني 

 نافذتي واأللفة مع المكان 
وبساطة الحياة 

 بقايا من الشارع الخلفي

 بببيياارر عععببببووووددد..ذذذذذذذااااككككررررةةةة االللحححااضضضرر  زمن مهجور في الذاكرة 
ووججمالية االلظظللل وووووااالللللللننننننووووووورررر  ||  اااللللبببببييييييياااااانننننن

 زمن مهجور في الذاكرة 

 نظم اتحاد كتــاب وأدباء اإلمارات - فرع 
دبي، مســاء أول مــن أمس، ليلــة ثقافية 
إماراتيــة هنديــة، في مقره فــي المكتبة 
العامــة في منطقــة الطوار بدبي، شــارك 
فيها: الشــاعر والمترجم اإلماراتي الدكتور 
شــهاب غانــم، والشــاعر الهنــدي في تي 
واإلعالمــي  والشــاعر  دامــوداران،  فــي 
خالــد الظنحاني. وذلــك بحضور نخبة من 
المثقفين العرب والهنود وجمهور الشباب.
اســتهل الفعالية الشاعر خالد الظنحاني 
بالحديث عن عمق العالقات بين الشعبين: 
إلــى أهمية  اإلماراتــي والهندي، مشــيراً 
الثقافــة بالذات في تعزيــز هذه العالقات 
الوثيقة، ولفت إلى تنظيمه أخيراً مجموعة 
من الفعاليــات الثقافية واألدبية في والية 
كيــرال بالهنــد بهــدف التعريــف بالثقافة 
الظنحاني  ثــم قــرأ  واألدب اإلماراتييــن. 
مجموعــة من قصائــده كانت قد ترجمت 
إلى اللغــة الماالياالمية، اســتهلها بواحدة 

عنوانها «أميرة القلب» قال فيها.

ومــن جهته، تحدث الدكتور شــهاب غانم 
في كلمته عن عمــق العالقة بين البلدين، 
مؤكــداً أهمية العامــل الثقافي في تمتين 
العالقات بين الشــعوب. ثم عرض لتجربته 
الخاصــة في مجال ترجمــة األدب الهندي 
إلى اللغــة العربية، وذكر أن من بين كتبه 
المطبوعة الخاصة بالترجمة، والتي تتجاوز 

ال25 كتابــاً، ثالثــة كتب في هــذا المجال 
«تعزيــز التعــاون الثقافي بيــن اإلمارات 
والهنــد»، هي: «قصائد من كيراال» الصادر 
عن دائرة الثقافة واإلعالم في الشــارقة - 
2005، «قصائد من الهند» الصادر عن هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث- 2008، «أربعون 
قصيــدة هنديــة لإلمــارات - قصائد لجيتا 
شهابرا» الصادر عن دار موتيفيت في دبي 
- 2012. وذكــر غانــم أن هذا الجهد الذي 
بذلــه في مجــال التقريب بيــن الثقافتين 
العربية اإلماراتية والهندية أهله لعديد من 
التكريمات والجوائز، أهمها جائزة طاغور 

للسالم عام 2012.

 قرأ الشاعر الهندي في تي في داموداران، 
باللغــة  قصائــده  مــن  نمــاذج  عقبهــا، 
الماالياالمية،. ومن ثم أعاد الظنحاني قراءة 
قصائد هذا الشاعر الهندي، المترجمة إلى 
اللغــة العربيــة. إذ يقول دامــوداران في 

«اإلمارات أرض الخير»:
اإلمارات أرض المساواة

يسود فيها األمن والطمأنينة واالستقرار
بغض النظر عن كل هويٍة

من لون أو دين أو جنس ومدار
هي أرض المحبة والرشد

من غير حقٍد وال بغٍض أو شتات.
 كما اشــتملت األمسية، على عرض فني 
براتيبا كولكالي» جســد  لفرقة «جرامــام 
بعض جوانب الفولكلور الهندي في مجالي 
الموسيقى والرقص، نال إعجاب الجمهور.

الرســم فن يعكس جمــال روح الفنان علــى لوحته، 
هذه العبارة تلخص الرسائل، التي تبثها الطالبة سمية 
المرزوقي، التي تدرس عالقات عامة في كلية االتصال 
الجماهيري بجامعة الفالح، عبر لوحاتها ورســوماتها، 
ولــم يكن الفن وحده هو ما يعكس ما بداخلها، وإنما 
أظهرته كذلك كلماتها، التي سطرتها في كتابيها اللذين 
أطلقتهما أخيراً. وأشــارت المرزوقي إلى أن موهبتها 
في الرســم والكتابة ظهرت منــذ كانت على المقاعد 
الدراســة في وقت مبكر، ذلك عندمــا حاولت تقليد 
صورة عبر اإلنترنت، لتســتمر حتى الســنة الثالثة في 
الجامعة «حالياً». وأشــارت إلى قدرتها على التنسيق 

بين الهواية والدراسة.

وأضافت ســمية، ألفت كتابين خالل عام واحد، أولهما 
كان بعنوان «نقطــة وكفى»، الذي أطلقته في معرض 
أبوظبي للكتاب بدورتــه الماضية2016-، والثاني كان 
بعنوان «مهرة أنت»، الذي أطلقته في معرض الشارقة 
للكتــاب2016. وأوضحــت ســمية أن الكتــاب األول 
يزخــر بالخواطر التي جمعتها فيــه، إذ إن كل خاطرة 
تشــكل نواة شــعرية أو قصة قصيرة، فهــو مجموعة 
«اسكتشــات» جميلة، تتناول األحداث اليومية بسحر 
أدبي، كما أن بعض الســمات العامة للكتاب من حيث 
اللغة جاءت بشــكل سلسة ومنســابة، لتشجع القارئ 
على القراءة، ذلك إلى جانب الهدوء الذي يسيطر على 
كتاباتها، ووجود السحرية في اللغة، واقتراب الخواطر 
من القصائد الشــعرية والقصة القصيــر، فهي خواطر 
ذكية تعبر فيها عن مكنونات نفسها، وعن الواقع الذي 
تعيشــه، فضًال عن أن هــذه الخواطر تتضمــن أفكاراً 

وتطرح وتعالج األمور بحلول ناضجة.

أما الكتاب الثاني «مهرة أنت» فيمثل قصة واقعية 
اســتوحتها من نشــأتها بين أحضان جدتهــا لوالدها، 
حيث تناولــت واقعة وفاتها، ولمحــات من ذكرياتها 
بطابع فلسفي، كما أنها لجأت إلى الرمزية أحياناً، التي 

تعتبر روح العمل األدبي. 

وبينت ســمية أنها تقدم رســومات هادفة لألطفال في 
المراحل األولى، وتســعى إلطالق قصص مصورة لهذه 
لألعمار التأسيسية في مرحلة الروضة وما قبلها، لتعزيز 
مفهوم القراءة والكتابة وترسيخ الفن والثقافة الهادفة 

في نفوســهم. واختارت لرســومات هــذه المرحلة 
الدولفين كونه صديق اإلنسان، ولغرس مبدأ 
الرفــق بالحيوان في نفــوس األطفال، وألنها 
تحب أال تتقيد في قالب واحد، فهي تســعى 
لإلبداع في مجــاالت عدة، منها فن الزخرفة 

اإلسالمية على السجاد والستائر. 

وهي تســعى أيضاً، كما قالت، إلى ترك بصمة 
في ســاحة الفن التشــكيلي في الدولــة، وإبراز 

طاقات المرأة اإلماراتية في هذا المجال، من خالل 

إتقانها لرســم البورتريه، بما يتــالءم والعصر، وتتنقل 
ريشتها بين أنواعه، غير متناسية أبداً أن لتراث دولتها 
عليها حقاً، فهي تعشــق رســم الخيول والشــخصيات 
الكرتونية الخليجية التراثية، إضافة لقدرتها على رسم 

مشاهد أخرى من الفن التشكيلي.
وألن عالقتها بالخيول قديمــة وتربطها بها صداقة 
أكثــر من الهوايــة أو الرياضة، حيث تمــارس رياضة 
الفروسية، تتقن رسم الخيول كونه تعبيراً حقيقياً عن 

أصالة تــراث الدولة، فضًال 
عن إتقانها لفن اإللقاء، 
حيث شــاركت مرات 
في  بفعليات  عديدة 
وشــاركت  الحقل. 
إحــدى  فــي 
المسرحيات، 
إلصــدار  وتطمــح 
وروايــات  قصــص 

وأفالم.

ن ي ه ر ن ير ت ريم و
المسرحيات والكتابة والرسم.

م وإ ه ا ب س ي و
تي سطرتها في كتابيها اللذين 
ت المرزوقي إلى أن موهبتها 

ي ي

رت منــذ كانت على المقاعد 
ر، ذلك عندمــا حاولت تقليد 
ســتمر حتى الســنة الثالثة في 
رت إلى قدرتها على التنسيق 
ي

كتابين خالل عام واحد، أولهما 
فى»، الذي أطلقته في معرض 
ه الماضية2016-، والثاني كان 
ي أطلقته في معرض الشارقة 
ت ســمية أن الكتــاب األول 
معتها فيــه، إذ إن كل خاطرة 
 قصة قصيرة، فهــو مجموعة 
تناول األحداث اليومية بسحر 
مات العامة للكتاب من حيث 
سة ومنســابة، لتشجع القارئ 
نب الهدوء الذي يسيطر على 
ة في اللغة، واقتراب الخواطر 
القصة القصيــر، فهي خواطر 
نات نفسها، وعن الواقع الذي 
ــذه الخواطر تتضمــن أفكاراً 

حلول ناضجة.

أما الكتاب الثاني «مهرة أنت» فيمثل قصة واقعية 
اســتوحتها من نشــأتها بين أحضان جدتهــا لوالدها، 
حيث تناولــت واقعة وفاتها، ولمحــات من ذكرياتها 
بطابع فلسفي، كما أنها لجأت إلى الرمزية أحياناً، التي 

تعتبر روح العمل األدبي. 

وبينت ســمية أنها تقدم رســومات هادفة لألطفال في 
المراحل األولى، وتســعى إلطالق قصص مصورة لهذه 
لألعمار التأسيسية في مرحلة الروضة وما قبلها، لتعزيز 
مفهوم القراءة والكتابة وترسيخ الفن والثقافة الهادفة 

في نفوســهم. واختارت لرســومات هــذه المرحلة 
الدولفين كونه صديق اإلنسان، ولغرس مبدأ 
الرفــق بالحيوان في نفــوس األطفال، وألنه     ا 
تحب أال تتقيد في قالب واحد، فهي تســعى 
لإلبداع في مجــاالت عدة، منها فن الزخرفة 

اإلسالمية على السجاد والستائر. 

وهي تســعى أيضاً، كما قالت، إلى ترك بصمة 
في ســاحة الفن التشــكيلي في الدولــة، وإبراز 

طاقات المرأة اإلماراتية في هذا المجال، من خالل 

ري رس م يث ري ا أو هواي ا ن ر أ
الفروسية، تتقن رسم الخيول كونه تعبيراً حقيقياً عن 

أصالة تــراث الدولة، فضًال 
م

عن إتقانها لفن اإللقاء، 
حيث شــاركت مرات 
ف ي  بفعليات  عديدة 
وشــاركت  الحقل. 
إحــدى  فــي 
المسرحيات، 
إلصــدار  وتطمــح 
وروايــات  قصــص 

وأفالم.



أعلنت األمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 
بدء المرحلة النهائية ألعمال التحكيم للدورة 
السادســة «التحــدي»، من خالل ســبعة من 
المحّكمين الدوليين من أبرز وأعرق األسماء 

في عالم التصوير الفوتوغرافي المعاصر.
وفــي تصريحه عن بدء المرحلــة النهائية 
ألعمــال التحكيم قال علــي خليفة بن ثالث، 
األميــن العام للجائزة: «بــدأت المرحلة التي 
ينتظرهــا آالف المصورين حــول العالم من 
الذيــن اجتهــدوا وثابروا وقّدمــوا خالصة ما 
لديهم مــن روائــع وإبداعات، ومــن حقهم 
انتظار النتائج وتوّقع األفضل. بدورنا نشــكر 
جميع المصورين الذين شــاركونا «التحدي» 
في الدورة السادســة وقد لمســنا زخماً غير 
مســبوق في المشاركات، خاصة نسبة اإلقبال 
الكبيــرة على المشــاركة في محــور «ملف 
مصــور» الــذي يتطّلب مــن 10-5 صور، وال 
ُنغفل المهمــة الصعبة علــى المحّكمين في 

التعامل مع هذا المحور».

من ضمن محكمي الدورة السادسة «التحدي» 
أدريــان ســوميلنج، وهــو مصــور متخصص 
بالتصويــر المفاهيمي للوجــوه ويجيد رواية 
القصص من خالل صوره، وكينيث جيجر، من 
الواليات المتحدة، الذي َشــَغَل منصب نائب 

مدير التصوير في ناشــيونال جيوغرافيك لما 
يقــرب من 12 عاماً، قبلها كان مديراً للتصوير 
فــي برنامج «أخبار الصباح في داالس». حائز 
على جائــزة بوليتزر، إضافــة لجائزة جمعية 
تصميم الصحف والعناوين الوطنية الرئيسية، 
ومايــكل كريســتوفر بــراون مــن الواليات 
المتحدة، وهو مصور ومخرج نشــأ في وادي 
«ســكجت» الريفي في والية واشنطن. وقام 

فّعاليتــي  بتغطيــة  أخيــراً 
اإللكترونيــة  الموســيقى 

ومســرح الشــباب فــي 
كوبــا، والصراع الدائر 

جمهوريــة  فــي 
الكونغو 

الديمقراطية، 
وفيليكس 

رودريغيــز هيرنانديــز من المكســيك، وهو 
مصــور مكســيكي متخصــص فــي التصوير 
التجاري والمفاهيمي كما أنه مصّمم جرافيك 
يبتكــر المفاهيم اإلبداعيــة والبصرية لعمالء 
شركته اإلبداعية الخاصة باإلضافة إلى وكاالت 

إعالن وعمالء في جميع أنحاء العالم. 

ضمــن المحكميــن أيضاً، أليســون 
رايــت مــن الواليــات المتحدة، 
«دوروثي  بجائزة  فازت  التي 
الوثائقي،  للتصويــر  النج» 
بجائزة  مرتين  فازت  كما 
«لويــل توماس» لتصوير 
األســفار، وُمِنَحت أخيراً 

لقب «المرأة المهيمنة على تصوير األسفار لعام 
 .Premier Traveler 2014» من قبل مجلــة
وهي زميل نادي المستكشفين وعضو عريق 
في الجمعية األميركية للمصورين اإلعالميين، 
وأديــب العاني من العراق، الــذي كان أيضاً 
أســتاذاً للتصويــر الصحفي فــي كلية اإلعالم 
ومصوراً محترفــاً في جميع مجاالت التصوير 
الفوتوغرافي لســنواٍت عديدة. وبيل مار من 
الواليــات المتحــدة األميركية، وهــو المدير 
اإلبداعــي لمجلــة «ناشــيونال جيوغرافيك»، 
والمكّلف بالتصميــم الفني للمطبوعة األهم 
لــدى الجمعية الجغرافية الوطنية، وُتنســب 
إليه عملية دخول الجمعية إلى العالم الرقمي 
من خالل تطبيقها على األي-باد الحاصل على 

عدد من الجوائز.

ارتفعــت حدة المنافســة لحجــز بطاقات 
التأهــل للــدور النهائــي فــي ثانــي أيام 
منافســات النســخة الخامســة من بطولة 
«فخــر األجيــال» للصيــد بالصقــور، التي 
ينظمها ويشــرف عليها مركــز حمدان بن 
محمــد إلحياء التــراث، وتتواصل حتى 12 
فبراير الجاري، بمشــاركة محلية وخليجية 
واسعة. وشهدت منافسات اليوم الثاني من 

البطولة مشاركة 180 طيراً.
وفــي الفترة الصباحية لليــوم الثاني، التي 

أقيمــت أمس، تصدر «مخــروش» لـ «إف 
3»، الترتيب في فئة جير تبع فرخ، بقيادة 
خليفــة بن مجرن، وجــاء ثانياً «إس 725» 
بقيادة نفس الصقار، واستحوذ فريق «إف 
3» على المراكز العشــرة األولى بالكامل، 

محققاً قصب السبق في المنافسات.
أمــا فــي فئة الشــيوخ الخاصــة بجير تبع 
جرنــاس، فنجــح فريــق «إف 3» بحصــد 
المراكز العشــر األولى أيضاً، وجاء بالمركز 
األول «إيه 19» بقيادة راشد الكندي، وثانياً 

«إيه إل 157» بقيادة سهيل الكندي.
وعلــى صعيــد العامــة، شــهدت فئة جير 
شــاهين فرخ، حصــول «ســحيم» لمالكه 
خالد ناصر الهاجري، وبقيادة ســالم ناصر 
الهاجــري، على المركــز األول، وجاء ثانياً 
«إس 11» لمالكه حمدان سعيد جابر. وفي 
منافســات العامة أيضاً، شــهدت فئة جير 
شــاهين جرناس، حصول «عــزام» لمالكه 
المركز  المنصــوري علــى  محمــد خليفة 
دبي - البيان األول.   

3360
اســتقبل بينالي الشارقة لألطفال في دورته 
الخامسة أكثر من 3360 زائراً خالل النصف 
األول مــن انطالقتــه في 15 ينايــر الماضي 
بمشــاركة 376 عمــًال فنياً ألطفــال من 27 
جنسية عربية وأجنبية. الحدث الذي يستمر 
حتــى 15 فبراير الجاري أقيــم تحت رعاية 
قرينة صاحب الســمو حاكم الشــارقة سمو 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة 
المجلــس األعلى لشــؤون األســرة بتنظيم 
مراكز أطفال الشارقة.     الشارقة - وام
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■ خط التلواح في اليوم الثاني من بطولة فخر األجيال

فــي حفل جماهيري فــي مملكة البحرين 
الشــقيقة، نثر الفنان حســين الجســمي، 
نســمات الحنين والحــب المعطرة، وذلك 
في فنــدق أمواج روتانــا بالبحرين، ضمن 
تعاونــه في الحفالت مع مهرجان البحرين 
للتســوق 2017 وشــركة روتانا للصوتيات 

والمرئيات من ناحية التنظيم.
وشــكر الجســمي بعــد ظهــوره أمام 
الجمهــور علــى خشــبة المســرح أهــل 
البحريــن وضيوفهــا مــن مختلــف دول 
الخليــج والوطن العربي هذه الفرحة في 
المهرجــان، مؤكداً ســعادته بهذا الحضور 
الكبير وتفاعلهم، عبر عنها قائًال: «ذبحني 

الشوق يا البحرين».
وبعزفــه المنفرد على آلــة البيانو، قّدم 
حســين الجســمي خالل برنامجه الغنائي 
أغنيــة «شــفت» ناقًال الجميــع الى أجواء 
متعددة من المشاعر المختلفة، تبعها بناًء 
على طلب الحضور بأغنية «ســته الصبح» 
التــي عزفها وغناها الجمهور بصوت واحد 
أعلنوا من خاللها فرحتهم الكبيرة بالحفل. 

وتوشــح الجســمي خالل الحفل بوشــاح 
العلم الســعودي مفتخراً ومقبًال له، والذي 
قدمــه إليــه الجمهور الســعودي الحاضر، 
مؤكــداً احترامه وتقديــره لمحبة جماهير 

هــذا الوطــن، ليختتــم أغنياته والســهرة 
الغنائية بأغنيته «بشرة خير»، التي حققت 
متابعات واسعة عبر جميع وسائل التواصل 

االجتماعي.

■ الجسمي خالل الحفل الفني في المنامة  

غيــب المــوت أمس الخميــس المخرج 
والمؤلــف وأســتاذ الســيناريو المصري 
محمد كامل القليوبي عن عمر ناهز 74 
عاماً، بعــد صراع مع مرض الســرطان، 
وتم تشــييع جثمان الراحل من مســجد 
عمرو بن العــاص بالقاهرة عصر أمس. 
مصــري  ومؤلــف  مخــرج  والقليوبــى 
وأســتاذ ســيناريو، حاصل علــى جائزة 
الدولــة التقديرية ولعب دوراً كبيراً في 
إثــراء الفن المصري مــن خالله أعماله 
العديدة من األفالم الروائية والتسجيلية، 
ومن أبــرز أفالمه التي أخرجها «خريف 
آدم، اتفــرج يا ســالم، أحالم مســروقة، 
البحــر بيضحــك ليــه، واالبــن الضال»، 
ومــن مسلســالته «طعــم الحريق، بعد 
الطوفــان»، وقبــل رحيلــه كان يترأس 
مؤسسة نون للثقافة والفنون التي تنظم 
مهرجان شرم الشيخ السينمائي للسينما 

المصرية واألوروبية.
وقال مستشــار وزير الثقافة للسينما 
فــي مصر خالد عبــد الجليل إنه برحيل 
المصريــة  الســينما  القليوبــي فقــدت 

والعربيــة واحــداً من أهــم المخرجين 
والمؤلفين والباحثين الذين أثروا الحياة 
السينمائية باألعمال المتميزة، حيث تعد 
أفالمه واحدة مــن أهم األفالم الروائية 
والتسجيلية والوثائقية في تاريخ السينما 
المصرية، فضًال عن أنــه كان واحداً من 
أهم الرؤساء الســابقين للمركز القومي 

للسينما.
للثقافة  بدورها نعت مؤسسة نون 
والفنون رئيســها الدكتور محمد كامل 
القليوبي، وقرر مجلس أمناء المؤسسة 
إهداء الدورة األولى لمهرجان شــرم 
الشيخ للسينما إلى روح الفقيد الكبير 
بالعديد  الحياة السينمائية  الذي أثرى 
مــن األفــالم منهــا الفيلــم الوثائقي 
الطويل، وهو يعد آخر أعماله «اسمي 
مصطفــى خميــس»، وهــو تحقيــق 
ســينمائي طويل حول إعدام مصطفى 
خميس ومحمد حســن البقري في 8 

سبتمبر 1952.

■ محمد كامل القليوبي

على أنغام الموسيقى والصوت الطربي األصيل، كان 
الجمهــور على موعد، أول من أمــس، مع الفنانين 
رابح صقر وداليا مبــارك، اللذين أحييا حفًال غنائياً 
من تنظيم شــركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في 
الفســتيفال ســيتي، بقاعة أرينا، وسط أعداد كبيرة 
من الحضــور وأهــل الصحافة واإلعالم، ليعيشــوا 
أجواء سعودية بامتياز في دبي، وذلك استكماالً 
لسلسلة من الحفالت تقيمها روتانا في عدد 
من دول الخليج، ويحييها كبار نجوم الفن.

بدايــة الحفــل كانت مــع داليا التي 
قدمــت مجموعــة متنوعــة مــن 
األغنيات وسط حماس الجمهور، 
الذي قدم لها مفاجأة أسعدتها؛ 
فحيــن ســألت بعضهم عبر 
المدن  عــن  الميكروفــون 
التــي جــاؤوا منهــا مــن 
فوجئــت  الســعودية، 
بأن جمهــور القاعة جاء 
المملكة،  أنحــاء  من كل 
مبــارك أبدت ســعادتها 
بوجود هــذا الكم الكبير 

من الجمهور الذي تمايل على إيقاعات أغانيها. 

ثم جاء دور الفنــان رابح صقر الذي انتظره الجمهور 
لمــدة نصف ســاعة، ليطــل بعدها وتســبقه عاصفة 
مــن التصفيق الحــار، ليقوم بعدها بتحيــة الجمهور 
المعتادة. الجميل في صقر وجود لغة مشــتركة بينه 
وبين جمهوره، فهناك إيقاع من التصفيق الذي يحرص 
علــى أن يجعل القاعــة جميعها تتناغــم معه.. حالة 
الحب التي يكنها الجمهور لصقر كانت واضحة، حيث 
القى طيلة السهرة حفاوة كبيرة، وتفاعًال ال حدود له، 
ليقــدم «أوجه المعنى» ثم «بايــن عليك اليوم زعالن 
منــي» و«طالبــك واجد»، «من كبرهــا» و«مغرورة» 

وغيرها من األغاني المتنوعة.

على أنغام الموسيقى والصوت
الجمهــور على موعد، أول من
رابح صقر وداليا مبــارك، اللذ
من تنظيم شــركة روتانا للصو
الفســتيفال ســيتي، بقاعة أري

من الحضــور وأهــل الصحافة
أجواء سعودية بامتياز في

لسلسلة من الحفالت تق
من دول الخليج، ويح
بدايــة الحفــل ك
قدمــت مجمو
األغنيات وس
ل الذي قدم

فحيــن س
الميكرو
التــي

الســع
بأن ج
من ك
مبــار
بوجو

طلــب الجمهــور من مصــور «البيــان» أن يقوم 
بالتقــاط صــورة لرابح صقر، وهو يقــوم بتحيته 
المعتــادة، حيــث إنها تمثــل بالنســبة لهم، لغة 

تواصل يقوم بها نجمهم في جميع حفالته.

■ داليا مبارك تغني في الحفل ■ رابح صقر في لقطة من الحفل الغنائي  |  البيان

فّعاليتــي  بتغطيــة  أخيــراً 
اإللكترونيــة  الموســيقى 

ومســرح الشــباب فــي 
كوبــا، والصراع الدائر 

جمهوريــة  فــي 
الكونغو 

الديمقراطية، 
وفيليكس 

رودريغيــز هيرنانديــز من المكســيك، وهو
مصــور مكســيكي متخصــص فــي التصوير
التجاري والمفاهيمي كما أنه مصّمم جرافيك
يبتكــر المفاهيم اإلبداعيــة والبصرية لعمالء
شركته اإلبداعية الخاصة باإلضافة إلى وكاالت

إعالن وعمالء في جميع أنحاء العالم. 

ضمــن المحكميــن أيضاً، أليســون
رايــت مــن الواليــات المتحدة،
«دوروثي بجائزة  فازت  التي 
الوثائقي، للتصويــر  النج» 
بجائزة مرتين  فازت  كما 
«لويــل توماس» لتصوير
األســفار، وُمِنَحت أخيراً

■ أدريان سوميلنج■ مايكل كريستوفر براون■ أليسون رايت■ بيل مار■ أديب العاني

■ فيليكس هيرنانديز
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فــي أحيان كثيرة ال يجد كاتب المقــال موضوعاً الفتاً يكتب 
عنه، أو فكرة عميقة يبحث فيها، يجلس ســاعات - كما أفعل 
اآلن - يقلــب نظره فيما حوله، يقيــس أبعاد الغرفة، يخمن 
قياســات الجدران، يقول: لو أنهم تركوا لي األمر لما اخترت 
هذا الطالء الالمع األملس الذي يذكّر بانزالق ســحلية لزجة، 
تشــيح بنظرك عندما تصل إلى هذا الحد كي ال تتمادى فيما 

ليس منه فائدة!
تقع عيناك على اآليباد مفتوحاً على صفحتك على الفيسبوك، تنقر 
عليها مؤمالً أنك ستحصل على طرف خيط لحكاية أو موضوع ذي 
قيمة، فكثير من المدونين ال عمل لديهم طيلة النهار إال الكتابة، 
تقول: ألقرأ بعض الوقت، فربما وجدت فكرة أو موضوعاً أو رأياً 

جديراً بالنقاش، ألن هناك من يتابع ويعرف أكثر!
تقلــب وتقرأ وتســتمر فــي التقليب، ترامــب يحتل واجهة 
األخبار بقرارتــه المثيرة، ومصر التي فازت في الدور نصف 
النهائــي علــى بوركينا فاســو وتأهلت للدور ربــع النهائي، 
فتحول الفيســبوك صفحة تهــاٍن وتبريكات، حتى يخّيل إليك 
أنك تسمع أصوات أبواق السيارات وزغاريد النساء في مصر 
وأنت تجلس في مكانك هنا في دبي، تقلب نظرك باحثاً عن 

موضوع ذي قيمة تكتب فيه!
تتوقف عند صفحة ال تعرف صاحبها، تحتوي عدة صفحات مصورة 
مــن ديوان شــعر يبــاع في معــرض القاهرة للكتــاب في دورته 
الحالية، أتوقف كثيراً عند صفحة هذا الشخص الذي ال أعرفه، ليس 
ألنه قدم لي طلب إضافة، وليس ألنه يعمل في تجارة اإلســمنت، 
ولكــن ألنه يكتب بشــكل جميل والفت، وينتقــد الديوان بذوق 
حقيقــي، قبلت إضافته لقائمة أصدقائي ولــو أن صاحب الديوان 

قدم طلباً مشابهاً لكنت رفضته وحجبته أيضاً، لماذا؟
اإلجابــة في نوعية الشــعر الذي لم يتــورع ذلك الرجل عن 
كتابته برغم تفاهته، بل تمادى كذلك بأن نشــره كمن يقوم 
بعمليــة تمجيد التفاهــة، بل أكثر، اختار منصــة ذات تاريخ 
عريق كمعــرض القاهرة للكتاب ليطلق ذلك الكتاب، وأرجو 
أن ال يحدثنــي أحدكــم عــن حريــة اإلبداع وحريــة الرأي، 
ألنــه في المقابــل هناك في موازاة أو مقابــل حرية اإلبداع 

مسؤولية أكبر هي مسؤولية بناء الذوق والذائقة.
لم أحصل علــى فكرة محددة، لكن بحق، أن تبحث عن 
فكــرة يعني بشــكل أو بآخر أنك ممتلــئ بالقدرة على 

الكتابة عن الكثير من األفكار.

ayya-222@hotmail.com
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توقــع المركز الوطني لألرصــاد الجوية والزالزل أن يكــون الطقس اليوم في 
البالد، غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة ســقوط بعض األمطار، والبحر شــديد 

االضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

دخل الذكاء الصناعي التاريخ لتغلبه على 
اإلنســان للمرة األولى فــي لعبة القمار 
"البوكــر"، التــي كانت تمثــل آخر لعبة 
يتفــوق فيها العقل البشــري على اآللة. 
اإللكتروني،  ليبراتــوس  برنامــج  وجمع 
الذي صممتــه جامعة كارنيجي أكثر من 
1.7 مليــون دوالر بعد تغلبه على  أربعة 
من أمهــر المقامرين فــي العالم ضمن 
بطولة اســتمرت 20 يوماً، وانتهت، أول 
من أمس، في مدينــة فيالدلفيا. وتغلب 
الذكاء الصناعي على البشر خالل العقدين 
الماضيين في الشطرنج ومؤخراً في لعبة 
جــو القديمة وغيرهمــا. لكن تفوقه في 
ألعــاب القمار كان يواجه صعوبات ألنها 
تعتمد على المعلومات الناقصة وصعوبة 
التنبؤ بالسلوك البشري، لذا كانت تعتبر 
عصية على اآلالت.   نيويورك - رويترز

www.albayan.ae

زعيم جنوب إفريقي (1918 - 2013 م)

شاعرة كويتية ُمعاصرة

أظهــر برنامج «غوغل إيرث» مكان قاعدة 
«نيفادا» الجوية الســرية التي تســتخدمها 
الطائرات  الختبــار  األميركيــة  الحكومــة 
الموجهــة عن بعد، في ســابقة من نوعها. 
وكانــت المنطقة 6 التابعــة للقاعدة التي 
ظهرت على «غوغل» تســتخدم في بعض 
األحيان من أجل إجــراء اختبارات نووية، 
وأجري فيهــا نحو 1000 اختبار بين عامي 
1945 و1992. وبحســب تقرير صادر عن 
وزارة الطاقة األميركيــة فإن هناك أربعة 

اختبارات أجريت في هذه المنطقة. 
أمــا اآلن فيتــم إجراء اختبــارات على 
المــدرج الذي يصل طوله إلى 5000 قدم، 
لصالح الوكاالت الفيدرالية األميركية، مثل 
تلك التي تجريها وزارة الدفاع. وتستخدم 

هذه المــدارج مجســات لتحديــد مكان 
الطائرات البعيدة. وفي هذا المدرج أيضاً 
يتــم اختبــار المواد المشــعة التي يحصل 
عليهــا الجيش من الحــروب أو الجماعات 

اإلرهابية. 

وأنشــأت هذه المنطقة في خمسينات 
القرن العشــرين بتكلفة بلغــت نحو 9.6 
مالييــن دوالر أميركــي. وأضيف المدرج 
عــام 2005. واليوم تحتــوي المنطقة على 

العديد من المباني الملحقة بالقاعدة.
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قالت شــركة «إنســتغرام» للتواصل االجتماعي إن تدوينة مغنية البوب بيونســيه 
التي أعلنت فيها عن حملها بتوأمين جذبت أكثر من 8 ماليين إعجاب لتصبح أكبر 
تدوينة في عدد المعجبين على اإلطالق. وقالت «إنســتغرام» إن التدوينة جذبت 
نصــف مليــون تغريدة على «تويتر» في نحو 45 دقيقــة فقط، أول من أمس. ولم 
تعّلق بيونسيه على تدوينتها غير ما قالته في البيان األساسي إنها وزوجها جاي زي 
نجم الراب ينتظران توأمين.  نيويورك - رويترز       

تحتفل المغنية فيرا لين بعيد ميالدها المئة 
بإصدار ألبوم يضم أغنياتها الكالسيكية، لين 
تلقب بـ«معشــوقة القوات»، وستكون أول 
من يصل لقوائــم األلبومات البريطانية في 
عمر المئة.     لندن - رويترز

طيور تحوم، فيما بنت أخرى أعشاشها على 
حواف أغصان شجرة على كورنيش الممزر في 
دبي، في لقطة فنية تغلغل فيها جمال الطبيعة 

وكائناتها.  |  تصوير - عماد عالءالدين

لو أن اإلمبراطور الروماني نيرون المعروف عنه 
حماســه لالبتــكارات الجديدة علــى قيد الحياة 
ألعجبــه دخــول قصــره الذهبي فــي روما إلى 
العالم االفتراضي. فاعتباراً من يوم غد، ســيكون 
بمقــدور زوار القصر الذهبــي (دوموس أوريا) 
وضع نظارات مجســمة للتعــرف عن كثب على 
الجداريــات التي تزين حوائــط ترتفع 12 متراً. 

وبني القصر عام 64 ميالدياً، بعد أن أتت النيران 
علــى المدينة. وقال فرانشيســكو بروســبيرتي 
المشــرف الخــاص على الموقــع «نعتقد أن من 
المهــم أن نجعــل الــزوار يفهمــون كيف كان 

دوموس أوريا يبدو حقاً».
وســمى القصر علــى اســم أوراق الذهب التي 
تغطــي بعض جدرانه. والقصر هو البناء الرئيســي 
ضمن مجمع كان يشــمل ذات يوم بحيرة صناعية 

يقف مكانها مدرج الكولوسيوم حالياً. 

زائرة تسير في رحاب عمل فني ضوئي للفنانة 
آنيال قيوم، في معرض الفنون في العاصمة 

الهندية نيودلهي، تعرض فيه مجموعة من األعمال 
الفنية الحديثة والمعاصرة  |  إ ب
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