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حمدون: ثقة هزاع بن زايد متنح العني 
الدافع املعنوي املطلوب يف ملعب الهالل 

عربي ودويل

موؤ�س�سة خليفة االن�سانية توزع 
53 الف �سلة غذائية يف العراق

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

التحالف �سد االإرهاب ي�سطدم 
ب�سعف اجلي�ص العراقي 

•• دبي-وام:

�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
حياة  لغة  باعتبارها  �لعربية  �للغة  �أه��م��ي��ة  �هلل  رع���اه 
وع��ل��م وف��ك��ر ..م�����ش��دد� على �أن��ه��ا م��ن �ل��ث��و�ب��ت �ل��ت��ي ال 
ميكن �مل�شا�س بها و�لعن�شر �لرئي�شي و�ملكون �الأ�شا�شي 

للهوية �لوطنية و�لعربية و�الإ�شالمية.
�لتنفيذي  �ملكتب  يف  �شموه  �إجتماع  �أع��ق��اب  يف  ذل��ك  ج��اء 

بدبي مع جمل�س جائزة حممد بن ر��شد للغة �لعربية.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق���دم  �خ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ير�فقه �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
دب��ي و�جب  �آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
�لعز�ء يف وفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل جمند �خلدمة 
�لوطنية حممد خالد �لري�شي �لذي و�فته �ملنية نتيجة 

�شكتة قلبية يف �ل�شكن �لد�خلي للقو�ت �مل�شلحة.
)�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
معايل  باأبوظبي  �ملعمورة  مبنى  يف  �م�س  �مل�شلحة 
ج��ان �ي��ف ل��و دري���ان وزي��ر �ل��دف��اع �لفرن�شي �لذي 
يزور �لبالد حاليا. ورحب �شمو ويل عهد �أبوظبي 
وبحث  له  �ملر�فق  و�لوفد  �لفرن�شي  �لدفاع  بوزير 
معه عالقات �ل�شد�قة و�وجه �لتعاون �لقائمة بني 
��شتعر��س  �للقاء  �ل�شديقني. ومت خالل  �لبلدين 

عدد  يف  �ال�شرت�تيجي  و�لتعاون  �لتن�شيق  جماالت 
و�لدفاعية يف ظل حر�س  �لع�شكرية  �ملجاالت  من 
قيادتي �لبلدين �مل�شتمر لرفع م�شتوى �لتعاون �إىل 
�مل�شرتكة  �مل�شالح  و�رح��ب ومبا يحقق  �أو�شع  �آف��اق 
للجانبني. كما بحث �شمو ويل عهد �أبوظبي ووزير 
�الهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  �لفرن�شي عدد� من  �لدفاع 
�مل�����ش��رتك ����ش��اف��ة �ىل �ل��ت��ط��ور�ت و�مل�����ش��ت��ج��د�ت يف 
�مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل. ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة �لفريق 
�ركان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �ل��رك��ن 

�لقو�ت �مل�شلحة وعدد من �مل�شوؤولني. 

   

حمدان بن زايد يوجه بتقدمي م�ساعدات 
اإن�سانية عاجلة للمتاأثرين من في�سانات الهند

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�إن�شانية  م�شاعد�ت  بتقدمي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  رئي�س  �لغربية 
�لهند  لها  تعر�شت  �لتي  �لفي�شانات  كارثة  من  للمتاأثرين  عاجلة 

موؤخر�.
يلبي  �إن�����ش��اين  ب��رن��ام��ج  بتنفيذ  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  �شموه  و�أم���ر 
�مل��ت�����ش��رري��ن �الأ���ش��ا���ش��ي��ة وي��ع��م��ل ع��ل��ى حت�شني ظروفهم  �ح��ت��ي��اج��ات 
�ل�شطر  �جتاحت  �لتي  �لفي�شانات  نتيجة  كبرية  ب�شورة  تردت  �لتي 
�لهندي من ك�شمري �الأ�شبوع �ملا�شي .. كما وجه �شموه ب�شرعة �إي�شال 
�مل�شاعد�ت للم�شتهدفني �لذين �شردتهم �لكارثة و يو�جهون �أو�شاعا 

يف غاية �ل�شعوبة .                                       )�لتفا�شيل �س3(

ملنع حاالت التلعب واملمار�سات اخلاطئة امل�ؤدية للإدمان 
ال�سحة تنظم تداول 500 �سنف من 

الأدوية املخدرة واملراقبة و�سبه املراقبة
•• دبي – حم�شن را�شد

�أ�شدر معايل عبد �لرحمن �لعوي�س، وزير �ل�شحة قر�ر�ً ب�شاأن تنظيم 
و�ملر�قبة  �مل��خ��درة،  �الأدوي���ة  من  �شنف   500 قر�بة  وو�شف  �شرف 
قبل  من  �خلاطئة  و�ملمار�شات  �لتالعب  ح��االت  ملنع  �ملر�قبة،  و�شبه 
�الأدوية  �الأن���و�ع من  ه��ذه  �ملر�شى وجتنب �شرف  �أو  �الأط��ب��اء  بع�س 
�إىل خف�س  �إىل �الإدم��ان، باالإ�شافة  بطريقة غري قانونية قد توؤدي 
كاهل  تثقل  كانت  �لتي  �ملتكررة  و�مل��ر�ج��ع��ات  �ل�شرف  ه��در  تكاليف 
�ل�شركات �لعاملة يف جمال �لتاأمني �ل�شحي.                      )�لتفا�شيل 

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله وزير �لدفاع �لفرن�شي  )و�م(

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الفرن�سي 
جمالت التعاون وامل�ستجدات يف املنطقة والعامل

حممد بن ر��شد خالل �جتماعه مع جمل�س �أمناء جائزة �للغة �لعربية )و�م(

قدم واجب العزاء الأ�سرة جمند اخلدمة ال�طنية .. واجتمع مع جمل�س اأمناء جائزة اللغة العربية

حممد بن را�سد: لغتنا العربية هي �سريان الأمة 
ووعاء تاريخها ورمز عزتها وح�سارتها وثقافتها

اعتداء تخريبي يقطع الكهرباء عن �سنعاء

احلوثيون يعلقون مفاو�ساتهم مع احلكومة اليمنية 
•• �شنعاء -وكاالت:

قال حممد عبد �ل�شالم �لناطق با�شم جماعة �حلوثي �إن جماعته علقت 
ب�شكل  �خلارجي  �لطرف  تدخل  ب�شبب  �لر�شمية  �مل�شاور�ت مع �جلهات 

و��شح و�شافر.
�لذي  لالتفاق  �مل�شودة  توقيع  على  �تفاق  �شبه  هناك  ك��ان  �إن��ه  و�أ���ش��اف 

ين�س على تلبية �ملطالب �ل�شعبية وفق خارطة طريق و��شحة.
و�أ�شاف �لناطق �حلوثي، �أن هذه �مل�شودة كان �لرئي�س عبدربه من�شور 
�أك��ر من  �أن عر�شها مندوبو �ل�شلطة عليه  ه��ادي قد و�ف��ق عليها بعد 

مرة يف �ملر�حل �الأخرية.
و�أحمد عو�س  لليمن،  �الأمم��ي  �ملبعوث  بنعمر،  �إن جمال  زعم  �أن��ه  غري 
مبارك، ممثل �لرئي�س �ليمني، تدخال بعد بيان �لدول �لع�شر، ولديهما 
ت�شور �آخر وهو �إعادة �الأمور �إىل نقطة �ل�شفر، ولي�س هذ� فح�شب بل 
وحماولة الإطالة �لوقت و�لت�شاور�ت، و�إعطاء ُبعد خارجي للت�شاور بناء 

على �ملبادرة �خلليجية، وقر�ر�ت جمل�س �الأمن.
على �شعيد �خر تعر�شت خطوط نقل �لطاقة �لكهربائية يف حمافظة 
�إىل  �أدى  م��ا  �ع��ت��د�ء تخريبي  ل���  �الإث��ن��ني،  �م�����س  �ليمن،  �شرقي  م���اأرب، 
�أخرى،  وحم��اف��ظ��ات  �شنعاء  �لعا�شمة  ع��ن  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع 

بح�شب م�شدر حكومي.

من  و14  لبديع  امل��وؤب��د  ال�سجن 
الإرهابية الإخوان  جماعة  قيادات 

•• القاهرة-رويرتز: 

قالت م�شادر ق�شائية �إن حمكمة 
بال�شجن  �م�����س  ق�شت  م�����ش��ري��ة 
�لعام جلماعة  �ملر�شد  �ملوؤبد على 
بديع  حممد  �الرهابية  �الخ���و�ن 
بتهم  الإد�ن���ت���ه���م  �آخ����ري����ن  و14 
و�لقتل  �لعنف  على  �لتحري�س 
�ل�شابق  �ل���رئ���ي�������س  ع������زل  ب���ع���د 
للجماعة  �ملنتمي  مر�شي  حممد 
�الرهابية يف يوليو �لعام �ملا�شي.

ومن قبل �شدرت �أحكام باالإعد�م 
عاما(   71( بديع  على  و�ل�شجن 
و�أع�������ش���اء ق���ي���ادي���ني �آخ����ري����ن يف 

�جلماعة.
ب���ني من  �إن م���ن  وق�����ال م�����ش��در 
جنايات  حمكمة  عليهم  حكمت 
�لبلتاجي وع�شام  �جليزة حممد 
�لعريان وهما ع�شو�ن قياديان يف 
�مل�شلمني وبا�شم  جماعة �الإخو�ن 
حكومة  يف  �لتموين  وزي���ر  ع���ودة 

مر�شي وهو ع�شو يف �جلماعة.
�ملاجد  عبد  عا�شم  و�شمل �حلكم 

و�شفوت حجازي.
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�سق�ط �ساروخ قرب م�سفاة الزاوية الليبية 

قوات حفرت ت�سعى لقطع الإمدادات عن امللي�سيات
•• طرابل�س-رويرتز:

قال قائد كبري �م�س �إن �لقو�ت �ملو�لية للو�ء �لليبي 
�ل�شابق خليفة حفرت يف بنغازي هددت بتفجري ميناء 
�ملدينة �لو�قعة يف �شرق ليبيا ما مل تغلقه �ل�شلطات 

هناك لوقف �مد�د�ت �الأ�شلحة للملي�شيات �مل�شلحة.
ق���و�ت ح��ف��رت للدفاع  ق��ائ��د  وق���ال �شقر �جل��رو���ش��ي 
�أي  ب�شرب  �شنقوم  باأننا  �مليناء  مدير  حذرنا  �جلوي 
مدير  ونحمل  �لليبية  �ل�شو�طئ  من  تقرتب  باخرة 

�مليناء م�شوؤوليه ذلك.
�مليناء  ت�شتخدم  �ل�شريعة  �أن�����ش��ار  جماعة  �أن  وذك���ر 

الإدخال �الأ�شلحة و�لذخرية.
ويف ب��ن��غ��ازي حت��ال��ف��ت �ل���ق���و�ت �خل��ا���ش��ة م���ع قو�ت 
عدد�  د�ه��م��و�  �ل��ذي��ن  للمت�شددين  للت�شدي  حفرت 

على  �ال�شتيالء  وي��ح��اول��ون  �جلي�س  مع�شكر�ت  م��ن 
مطار�ت مدنية وع�شكرية.

يف �الثناء ذكرت وكالة �الأنباء �لليبية �لر�شمية �م�س 
�أن �شاروخ جر�د �شقط قرب م�شفاة �لز�وية �لنفطية 

�إىل �لغرب من �لعا�شمة طر�بل�س.
وتبلغ طاقة �مل�شفاة 120 �ألف برميل يوميا.

وقالت �لوكالة �إن �ل�شاروخ مل ي�شبب �شرر� للم�شفاة 
بالز�وية حيث يوجد �أي�شا ميناء نفطي كبري م�شيفة 

�أن �مل�شفاة تعمل ب�شكل طبيعي.
�ملوؤ�ش�شة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  �حل������ر�ري  وق����ال حم��م��د 

�لوطنية للنفط �إن �ل�شاروخ مل ي�شب �مل�شفاة.
�إن  قالت  �لوكالة  لكن  �الأ،ول  �أم�س  �لو�قعة  وحدثت 
�لز�وية  مدينة  على  �شقطت  �ل�شو�ريخ  من  مزيد� 

�ليوم �الثنني. ومل ترد معلومات �أخرى على �لفور.

قو�ت �المم �ملتحدة تغادر مر�كزها يف ه�شبة �جلوالن )� ف ب(

عبد �هلل بن ز�يد و�مل�شاركون يف موؤمتر �ل�شالم و�الأمن يف �لعر�ق بباري�س   )و�م(

•• باري�س-وام-وكاالت:

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ���ش��ارك 
�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د 
يف �أع��م��ال �مل��وؤمت��ر �ل���دويل حول 
�لذي  �لعر�ق  يف  و�الأم��ن  �ل�شالم 
�نطلقت �أعماله �م�س يف �لعا�شمة 
�ملوؤمتر  يف  وي�����ش��ارك  �لفرن�شية. 
�لفرن�شي  �لرئي�س  �فتتحه  �لذي 
فر�ن�شو� هوالند ونظرية �لعر�قي 
دولة   20 نحو   .. مع�شوم  ف���وؤ�د 
ل��ت��ن�����ش��ي��ق �جل���ه���ود �مل�����ش��رتك��ة يف 
�إطار حتالف دويل �شد ما ي�شمى 
�ملوؤمتر  وي���رك���ز  د�ع�������س.  ت��ن��ظ��ي��م 
على تن�شيق �مل�شاعد�ت �الإن�شانية 
�لتنظيم  �شد  �ل��دويل  و�لتحرك 
�الإره����اب����ي و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �شمان 

وحدة �لعر�ق.
�أك�����دت �ململكة  م���ن ج��ه��ة �خ����رى 
�لتهديد  �أن  �ل�شعودية  �لعربية 
�لذي ميثله تنظيم د�ع�س جتاوز 
و�ل�شام  �ل����ع����ر�ق  ج��غ��ر�ف��ي��ت��ه  يف 
وبات ي�شكل خطر� يهدد �جلميع 
و�لت�شدي  حم��ارب��ت��ه  وي�شتدعي 
ل���ه ب����روح ج��م��اع��ي��ة ت��ق��ي �ل����دول 

خماطره ونتائجه.
لالأمري  م��د�خ��ل��ة  يف  ذل����ك  ج����اء 

بالق�شاء  باأ�شره معني  �لعامل  �أن 
جو�ر  دول  ولي�س  �لتنظيم  على 

�لعر�ق و�شوريا وح�شب.
�لتنظيم  م��و�ج��ه��ة  �أ���ش��ل��وب  وع��ن 
�لت�شدي  �أن  ف��اب��ي��و���س  �أو�����ش����ح 
للتنظيم �شيكون يف �شياق مقاربة 

�شيا�شية و�أمنية.
�أن���ه مت �الت���ف���اق على  �إىل  ول��ف��ت 
لبحث  �لبحرين  يف  موؤمتر  عقد 
و���ش��ائ��ل وط���رق قطع �الإم����د�د�ت 

و�لتمويل عن �لتنظيم.
ف��اب��ي��و���س ح��دي��ث��ه بالقول  وخ��ت��م 
�لدولة  تنظيم  على  �لق�شاء  �إن 
�شاملة  خ���ط���و�ت  �إىل  ���ش��ي��رتج��م 

�شيا�شية و�أمنية و�إن�شانية.
�خلارجية  وزي���ر  ق��ال  جهته  م��ن 
�جلعفري  �إب����ر�ه����ي����م  �ل���ع���ر�ق���ي 
�إن  نف�شه-  �ل�شحفي  -ب��امل��وؤمت��ر 
مب�شاركة  ح��ظ��ي  �ل����ذي  �مل���وؤمت���ر 
نحو 30 دولة �أكد �خلطر �لذي 
و�شرورة  د�ع�����س  تنظيم  ي�شكله 
عليه  �ل����ق���������ش����اء  ع����ل����ى  �ل����ع����م����ل 

مبختلف �لو�شائل.
�أث����ب����ت  �مل������وؤمت������ر  �أن  و�أ��������ش�������اف 
للعر�قيني �أنهم لي�شو� وحدهم يف 
�الإرهابي  �لتنظيم  ه��ذ�  مو�جهة 

و�إمنا يتلقون دعما عامليا كبري�.

عبداهلل بن زايد ي�سارك باأعمال امل�ؤمتر الدويل ح�ل ال�سلم واالأمن يف العراق بفرن�سا

موؤمتر باري�ش يتعهد بالق�ساء على داع�ش

•• بريوت-رويرتز:

�هلل  ح���زب  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  �أوردت 
�لقو�ت  م��ن  وح���دة  �أن  �ل��ل��ب��ن��اين 
�ل�����ش��وري��ة �خل��ا���ش��ة دم���رت �م�س 
ج�شر �ل�شيا�شية فوق نهر �لفر�ت 
�لذي ي�شتخدمه تنظيم د�ع�س يف 

نقل �الإمد�د�ت يف �شرق �شوريا.
وت�شكل هذه �لعملية �شربة قوية 
للتنظيم يف �جلزء �ل�شوري �لذي 

حتتله على �حلدود مع �لعر�ق.
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
جمريات  ير�شد  �ل���ذي  �الن�����ش��ان 
�إن �نفجار� دمر  �حلرب �ل�شورية 
�جل�����ش��ر يف حم��اف��ظ��ة دي���ر �لزور 
لد�ع�س  ح��ي��وي��ة  �أه��م��ي��ة  ذو  وه���و 
�لوحيد  �ل����ري  �ل��ط��ري��ق  ك��ون��ه 
�الإم����د�د�ت  لنقل  �ليها  بالن�شبة 
�لتي  �الأج��������ز�ء  �إىل  و�الن���ت���ق���ال 

ت�شيطر عليها يف �ملنطقة.
ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س على  و����ش���ي���ط���ر 
م��ع��ظ��م حم��اف��ظ��ة دي���ر �ل�����زور يف 

�ملتو�جدين عليه.
�لغربية  �حل��ك��وم��ات  و����ش��ت��ب��ع��دت 
�لتعاون مع ب�شار �الأ�شد يف �لقتال 
�لت�شريحات  �أن  �إذ  د�ع�����س  ���ش��د 
دوما  دع��ت  �لر�شمية  �الأمريكية 

�إىل رحيل �الأ�شد عن �ل�شلطة.
�ىل ذلك غادر �ملئات من عنا�شر 
وقف  ملر�قبة  �ملتحدة  �المم  ق��وة 
�جلوالن  ه�شبة  يف  �لنار  �ط��الق 
و�شوريا  ��شر�ئيل  ب��ني  �ل�شورية 
�جتاه  يف  �ل�����ش��وري  �ل�شطر  �م�س 
��شر�ئيل،  حتتلها  �ل��ت��ي  �ملنطقة 
فر�ن�س  لوكالة  م�شور  �ف��اد  كما 
كبرية  ق���اف���ل���ة  وع�������رت  ب����ر�����س. 
�مل����ت����ح����دة ظهر  ل������المم  ت���اب���ع���ة 
�ال�شتباك  ف�����س  م��ن��ط��ق��ة  �م�����س 
 1974 يف  ت��ر���ش��ي��م��ه��ا  مت  �ل���ت���ي 
و�بتعدت  و�شوريا.  ��شر�ئيل  بني 
ه��ك��ذ� ع���ن م��ن��ط��ق��ة �مل���ع���ارك بني 
�ل�شوري  �لنظامي  �جلي�س  جنود 
وبينهم  �مل�����ش��ل��ح��ني  و�مل��ع��ار���ش��ني 

عنا�شر من جبهة �لن�شرة.

ق��ارب  ب��غ��رق  مفقود   500
امل��ت��و���س��ط يف  م��ه��اج��ري��ن 

•• روما-اأ ف ب:

�لعاملية  �ل��ه��ج��رة  منظمة  �علنت 
�ملفقودين يف غرق  ع��دد  �ن  �م�س 
�شرعيني  غري  مهاجرين  �شفينة 
�ملتو�شط  �الب���ي�������س  �ل���ب���ح���ر  يف 
�ال���ش��ب��وع �ل��ف��ائ��ت ق��د ي�����ش��ل �ىل 

500 �شخ�س.
�نت�شلتهما  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ان  و�ك�����د 
باناما  ر�ي��ة  حتمل  �شحن  �شفينة 
)�ك�����رر ب���ان���ام���ا( �خل��م��ي�����س قرب 
مالطا، �ن �ملركب كان يقل حو�ىل 
�ملهربني  و�ن  ���ش��خ�����س،   500

�غرقوه عمد�.
�اليطالية  �ل�����ش��ل��ط��ات  وف��ت��ح��ت 
حتقيقا، لكن يف حال تاكيد هذه 
�مل��ع��ل��وم��ات ���ش��ي��ك��ون ه����ذ� �خطر 
�ل�شنو�ت �الخرية  حادث غرق يف 
ال ���ش��ي��م��ا و�ن�����ه ل��ي�����س ح���ادث���ا بل 

جرمية قتل جماعية.

�حتالل  م��ع  �ملا�شي  مت��وز  يوليو 
ت�شيطر  ك��ان��ت  �أر����ش��ي  مقاتليها 
م�شلحة  جم�����م�����وع�����ات  ع���ل���ي���ه���ا 
�أ�شلحة  م�����ش��ت��خ��دم��ني  م��ن��اف�����ش��ة 

نقلوها من �لعر�ق.
�أج����ز�ء م��ن دي���ر �لزور  ت���ز�ل  وال 
�شيطرة  حت����ت  �مل����ط����ار-  -م���ن���ه���ا 

�لقو�ت �حلكومية.

ون��ق��ل��ت ق��ن��اة �مل��ن��ار �ل��ت��ي ميلكها 
موقعها  على  �للبناين  �هلل  ح��زب 
�الل��ك��رتوين ع��ن م�����ش��ادر قولها 
دمرت ج�شر  �ل�شورية  �لقو�ت  �إن 
عملية  يف  �ل��زور  بدير  �ل�شيا�شية 
�خلا�شة  �ل��ق��و�ت  نفذتها  نوعية 
�جلي�س..  يف  �لهند�شة  ووح���د�ت 
�مل�شلحني  م��ق��ت��ل  �إىل  �أدى  م���ا 

�خلارجية  وزي���ر  �لفي�شل  �شعود 
�ل�����ش��ع��ودي خ��الل م��وؤمت��ر �الأمن 
�ل����ذي بد�أ  �ل���ع���ر�ق  و�ل�����ش��الم يف 
�م�س  ����ش���اب���ق  وق�����ت  يف  �أع����م����ال����ه 

بالعا�شمة �لفرن�شية باري�س.
�ملوؤمتر  يف  �مل�شاركون  تعهد  وق��د 
و��شتقر�ر  �أم����ن  ب�����ش��اأن  �ل�����دويل 

�م�����س بدعم  ب��اري�����س  �ل���ع���ر�ق يف 
تنظيم  ع���ل���ى  ح���رب���ه���ا  يف  ب����غ����د�د 
�ل�شرورية،  �لو�شائل  بكل  د�ع�س 
ومنها �إر�شال م�شاعد�ت ع�شكرية 
�أن خطر  �مل��وؤمت��ر  و�أك��د  منا�شبة. 
�لعر�ق  على  يقت�شر  ال  �لتنظيم 
و����ش���وري���ا و�إمن�������ا ي���ه���دد �الأ�����ش����رة 

�لدولية برمتها.
ق�����ال وزي����ر  �مل�����وؤمت�����ر  ويف خ���ت���ام 
�خل����ارج����ي����ة �ل���ف���رن�������ش���ي ل������ور�ن 
كانو�  �ملجتمعني  كل  �إن  فابيو�س 
�ل�شروري  �أن��ه من  على  متفقني 

�لق�شاء على تنظيم �لدولة. 
ويف موؤمتر �شحفي ذكر فابيو�س 

مئات اجلن�د االأمميني يغادرون اجل�الن ال�س�رية

تفجري ج�سر حيوي ي�ستخدمه داع�ش بدير الزور
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حتليل اخباري:   �سيناري� مرعب قابل للتحقيق:
اخليار النووي.. ل�سّيد الكرملني.!

•• جيفري تايلور - ترجمة خرية ال�شيباين

هل ميكن ل�شيناريو �أن يقود �لرئي�س �لرو�شي ل�شّن �شربات تكتيكية �شغرية 
�شد ع�شو يف حلف �لناتو، على غر�ر بولند� �أو ليتو�نيا؟

 بع�س �ملحللني �لرو�س يفكرون جدّيا يف ذلك.
�ل�شيا�شية  �جلغر�فيا  يف  جّيد  در�س  �إعطاء  على  �لد�ئم  ��شتعد�ده  �شياق  يف 
�لرئي�س  ذّكر  جر�أته،  من  �لتقليل  �إىل  مييلون  كانو�  �إذ�  خا�شة  خل�شومه، 
�لرو�شي فالدميري بوتني، خالل منتدى �شبابي ُنّظم �شمايل مو�شكو �أو�خر 
يف  �الأق���وى  �لنووية  �ل��دول  من  و�ح��دة  هي  “رو�شيا  �أّن  �ملا�شي،  �أغ�شط�س 

�لعامل.. وهذ� و�قع، ولي�س جمرد كلمات.
)�لتفا�شيل �س12(
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اأخبـار الإمـارات

زايد العليا تطبق اأ�سلوبا جديدا لقيا�ش مهارات وقدرات طالبها من ذوي الإعاقة يف جمال التاأهيل املهني
•• اأبوظبي-وام: 

تبد�أ موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �الإن�شانية وذوي �الحتياجات �خلا�شة 
هاميت  مقيا�س  تطبيق  �جل��دي��د  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  يف  مبادر�تها  �شمن 
قبل وخالل  �الإع��اق��ة  ذوي  فئات  وق��در�ت طالبها من  لتقييم مهار�ت 
وبعد عملية �إحلاقهم بور�س �لتاأهيل �ملهني للتاأكد من مالءمة �ملجال 
لكل طالب وحتديد �ملجال �ملهني �ملنا�شب له ومدى قابليته للتوظيف 

الحقا.
�لذي  �ملقيا�س  ه��ذ�  لتطبيق  �ملوؤ�ش�شة  ج��ان��ب  م��ن  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ي�شتخدم يف �لعديد من دول �الحتاد �الأوروبي و�شيكون ��شتخد�مه للمرة 
�الأوىل خارج دول �الحتاد - لرفع كفاءة �لكادر �لتدريبي و�لتخ�ش�شي 

�الحتياجات �خلا�شة  ذوي  �لتابعة لقطاع  و�لتاأهيل  �لرعاية  يف مر�كز 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ا���ش��ت��خ��د�م ب��ر�م��ج وم��ن��اه��ج ت��دري��ب��ي��ة ت��ت��و�ف��ق م��ع �أف�شل 

�الأ�شاليب و�ملمار�شات �لعاملية.
و�أ�شارت مرمي �شيف �لقبي�شي رئي�شة قطاع ذوي �الحتياجات �خلا�شة 
باملوؤ�ش�شة �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة نظمت دورة تاأهيلية لعدد من �الخت�شا�شيني 
فاي�س  �الأمل���اين  �خلبري  قدمها  لها  �لتابعة  و�لتاأهيل  �لرعاية  مبر�كز 
�أورليخ حول كيفية تطبيق هذ� �ال�شلوب �لعلمي �جلديد وذلك �شمن 
من  ك��ج��زء  حتقيقها  على  حت��ر���س  �ل��ت��ي  �ال�شرت�تيجية  �الأول��وي��ات��ه��ا 
خططها و�أهد�فها ومبادر�تها ل�شمان �الرتقاء باخلدمات �لتي تقدمها 
و�لو�شول �إىل �أف�شل �مل�شتويات يف ظل رعاية و�هتمام قيادتنا �لر�شيدة 
وحتقيقا لروؤيتها . ولفتت �لقبي�شي �إىل �أن ��شلوب هاميت يعتمد على 

جمموعة �ختبار�ت علمية مقننة بعيدة عن �لتقدير�ت و�الآر�ء لتحديد 
�ملهني  ب��ال��ت��اأه��ي��ل  ل��الل��ت��ح��اق  �الإع���اق���ة  ذوي  م��ن  �لطلبة  قابلية  م���دى 
وحتديد نوعية �لور�س �ملنا�شبة لكل طالب وم�شتوى تطوره و�كت�شابه 
للمهار�ت وكذلك مدى قابليته للتوظيف عقب �نتهاء مرحلة �لتاأهيل 
جلميع  ي�شلح  �لعلمي  �ملقيا�س  ه��ذ�  �أن  �لقبي�شي  و�أو���ش��ح��ت  �مل��ه��ن��ي. 
�أنو�ع �الإعاقات لكن ��شتخد�مه �الأ�شا�شي مع �لطبة من ذوي �العاقات 
�لذهنية .. ونوهت �إىل �أن هذ� �ملقيا�س مت تطويره يف �أملانيا وي�شتخدم 
��شتخد�مه خ��ارج نطاق  �لتي يتم  �مل��رة �الأوىل  �أوروبية وهي  8 دول  يف 
�لدول �الأوروبية و�ملدرب هو �أحد �خلر�ء �لذين طورو� هذ� �ملقيا�س يف 
�ل�شركة �ملالكة له .. م�شرية �إىل �أنه �شيتم تنظيم جزء تكميلي للدورة 
متقدمة  م�شتويات  لتطبيق  �ل��ق��ادم  دي�شمر  �شهر  خ��الل  �لتاأهيلية 

يتو�فق مع  �لعاملني مبا  و�أد�ء  �أن رفع كفاءة  و�أك��دت  و�أك��ر تف�شيال. 
�أولويات عمل �ملوؤ�ش�شة  �أف�شل �الأ�شاليب و�ملمار�شات �لعاملية تعتر من 
تقدمها  �لتي  باخلدمات  �الرتقاء  ل�شمان  �لتي حتر�س على حتقيقها 
و�لو�شول �إىل �أف�شل �مل�شتويات حتقيقا لروؤيتها يف تقدمي منظومة من 
�خلدمات و�الأن�شطة خلدمة �لفئات �لتي ترعاها ومب�شتوى يليق باملهام 
�الإن�شانية �لتي توؤديها. جدير بالذكر �أن عدد �مل�شاركني بالدورة - �لتي 
��شتمرت �أربعة �أيام يف مركز �أبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي �الحتياجات 
�أخ�����ش��ائ��ي��ني تقييم م��ن وحدة   4 ب��و�ق��ع  12 م��وظ��ف��ا  ب��ل��غ  �خل��ا���ش��ة - 
�لتقييم �ل�شامل يف �بوظبي و4 �أخ�شائيني من وحدة �لتقييم �ل�شامل 
�لتاأهيل يف �بوظبي و�آخرين من  يف مركز �لعني وموظفني من �شعبة 

�شعبة �لتاأهيل يف مركز �لعني. 

اجتمع مع جمل�س اأمناء جائزة اللغة العربية

حممد بن را�سد: لغتنا العربية هي �سريان الأمة ووعاء تاريخها ورمز عزتها وح�سارتها وثقافتها 

�سيف بن زايد يحث على تعجيل وترية النتقال اإىل العاملية لدى تروؤ�سه اجتماع جمل�ش ال�سيا�سات بالداخلية

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل �أهمية �للغة �لعربية 
وفكر  وع��ل��م  ح��ي��اة  لغة  باعتبارها 
�أن��ه��ا م��ن �لثو�بت  ..م�����ش��دد� ع��ل��ى 
�لتي ال ميكن �مل�شا�س بها و�لعن�شر 
�لرئي�شي و�ملكون �الأ�شا�شي للهوية 

�لوطنية و�لعربية و�الإ�شالمية.
ك��م��ا �أك����د ���ش��م��وه �الإه���ت���م���ام �لذي 
دور  لتعزيز  �الإم���ار�ت  دول��ة  توليه 
و�جلهد  �ملجتمع  يف  �لعربية  �للغة 
�لذي تبذله يف �إطالق �لعديد من 
للغة  �لد�عمة  و�مل��ب��ادر�ت  �لر�مج 
باالإرتباط  منها  �إمي��ان��ا  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل����وث����ي����ق ب�����ني �ل����ل����غ����ة و�ل����ه����وي����ة 

�لوطنية.
�شموه  �إجتماع  �أعقاب  جاء ذلك يف 
يف �مل���ك���ت���ب �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ب����دب����ي - 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
�ل�شيخ مكتوم بن  و�شمو  دبي  عهد 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�ل�شيخ حمد�ن  ومعايل  دبي  حاكم 

•• اأبوظبي-وام:

حث �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�أع�شاء  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
جمل�س �ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات 
تعجيل  ع��ل��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  يف 
�الأد�ء  لنقل  و�لتميز  �لعمل  وت��رية 
�ل�شرطة �الإمار�تي �لعام �إىل �أعلى 
ملو�كبة  وذل���ك  �ل��ع��امل��ي��ة  م�شتويات 
و�لتحديثالذي  �ل��ت��ط��وي��ر  ن��ه��ج 
تتبناه �لبالد بقيادة �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�شمجل�س �لوزر�ء حاكم 
�أ�شحاب  و�إخو�نهما  �هلل  رع��اه  دبي 
�ل�����ش��م��و ح��ك��ام �الإم�������ار�ت يف وطن 

�ملو�شوعات  م���ن  ع�����دد�  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شرطي  �لعمل  بتطوير  �ملتعلقة 
على  و�ط��ل��ع  �لتحديثية  وخططه 
�لد�خلية  ب���وز�رة  �الأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت 
�الجتماع  ح�����ش��ر   .2014 ل��ع��ام 
�لرميثي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د  �ل���ل���و�ء 
ل�شرطة  �ل�����ع�����ام  �ل����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
خلريباين  نا�شر  و�للو�ء  �أبوظبي 
ملكتب  �ل����ع����ام  �الأم��������ني  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
�لركن  و�ل����ل����و�ء  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر 
وكيل  �خل���ي���ي���ل���ي  ح�������ارب  خ��ل��ي��ف��ة 
للمو�رد  �مل�شاعد  �لد�خلية  وز�رة 
و�خلدمات �مل�شاندة و�للو�ء �ل�شيخ 
ط��ال��ب ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي قائد 
و�للو�ء  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام 
خ��م��ي�����س م��ط��ر �مل��زي��ن��ة ق���ائ���د عام 
���ش��رط��ة دب����ي و�ل����ق����ادة و�مل���دي���رون 

�لعامون لل�شرطة بالدولة.

و�إ�شتخد�ما باالإ�شافة �إىل ت�شجيع 
�ل�شباب وحتفيزهم على �الإبد�ع يف 
�لعربية يف  �للغة  �إ�شتعمال  تطوير 

حياتهم �ليومية.
وت��ه��دف ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن ر��شد 
�آل مكتوم للغة �لعربية �إىل تعزيز 
مكانة �الإم��ار�ت وموقعها �لريادي 
�لعربية  ل��ل��غ��ة  ل��الإم��ت��ي��از  ك��م��رك��ز 
�حلياة  يف  �إ�شتخد�ماتها  وت��ع��زي��ز 
�لعامة وت�شهيل تعلمها وتدري�شها 
.. كما تهدف �إىل دعم �همية �للغة 
�لتقنية  �ل���ت���ط���ور�ت  م���و�ك���ب���ة  يف 
و�ل���ف���ن���ي���ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل���ت���ج���اوب 
و�إمكانية  �مل�شتقبلية  �الأف����اق  م��ع 
�ل���ت���ع���ام���الت  يف  �إ�����ش����ت����خ����د�م����ه����ا 
ومتكني  �ل���ذك���ي���ة  و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
�لعربية  �للغة  ميد�ن  يف  �لعاملني 
م����ن �الإ�����ش����ت����ف����ادة م����ن �مل�����ب�����ادر�ت 
و�مل�����ش��اري��ع �مل��ق��دم��ة ب��ج��ان��ب ن�شر 
�لوعي باإهمية �ملبادر�ت �ل�شخ�شية 
�إ�شتخد�م  ت��ط��وي��ر  يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
�للغة �لعربية و�ختيار رو�ئع عاملية 
�الإطالع  �شبل  وتطوير  لتعريبها 
وثقافاتها  �الأمم  جت������ارب  ع���ل���ى 
بالنتاج  �الأخرى  �ل�شعوب  وتعريف 

�لثقايف و�لعلمي �لعربي �لوفري.

�الأع�شاء وهم �شعادة بالل �لبدور 
�لثقافة  ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل 
و�لفنون يف وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
�لدكتور  ومعايل  �ملجتمع  وتنمية 
خ��ال��د ك��رك��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جممع 
و�لدكتور  �الأردين  �لعربية  �للغة 
�لعام  �مل��ن�����ش��ق  م���و����ش���ى  ب����ن  ع���ل���ى 
�لعربية  ل��ل��غ��ة  �ل����دويل  للمجل�س 

�لعميد  �مل��ه��ريي  عبيد  و�ل��دك��ت��ور 
�لعربية  ل���ل���در�����ش���ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  يف  و�الإم����ار�ت����ي����ة 
�ل��ع��ل��ي��ا و�ل����دك����ت����ور ع���ب���د �ل���ق���ادر 
�ل��ف��ه��ري رئ��ي�����س جمعية  �ل��ف��ا���ش��ي 
و�لدكتورة  ب��امل��غ��رب  �ل��ل�����ش��ان��ي��ات 
ب��اأع��م��ال عميد  �لقائم  ه��ن��ادي ط��ه 
كلية �لبحرين للمعلمني يف جامعة 

�لبحرين.
�الجتماع  خ����الل  ���ش��م��وه  ون��اق�����س 
يف  �جل�����ائ�����زة  دور  ت��ع��ظ��ي��م  ����ش���ب���ل 
ب��ال��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ون�شر  �ل��ن��ه��و���س 
�إ�شتخد�مها يف �حلياة �لعامة حيث 
�أن  �ل��ذي يجب  �ل���دور  �أهمية  �أك��د 
باللغة  �الإرت��ق��اء  تلعبه �جل��ائ��زة يف 
وتعليما  تعلما  وتطويرها  �لعربية 

بن مبارك �ل نهيان وزير �لتعليم 
ومعايل  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء - مع جمل�س 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  جائزة حممد 
للغة �لعربية برئا�شة �ل�شيد فاروق 
�شو�شة �أمني عام جائزة حممد بن 
جممع  �أم��ني  �لعربية  للغة  ر����ش��د 

�للغة �لعربية يف �لقاهرة.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لعربية  لغتنا  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
تاريخها  �الأم��ة ووع��اء  �شريان  هي 
وثقافتها  وح�شارتها  عزتها  ورمز 

و�أ�شا�س لتقدمنا ورفعتنا .
�للغة  ج��ائ��زة  �أن  ���ش��م��وه  �أ���ش��اف  و 
�شل�شلة  �شمن  حلقة  ه��ي  �لعربية 

�لفعالة  و�ل���ر�م���ج  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
بهدف  تطويرها  على  نعمل  �لتي 
�لنهو�س بلغتنا �لعربية �لتي تعني 
و�لتاريخ  �لهوية  عربية  كاأمة  لنا 

و�الإنتماء".
و�طلع �شموه من �ملجل�س على �آخر 
ع��ل��ى �جلائزة  �ل��ع��م��ل  م�����ش��ت��ج��د�ت 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ن بقية  وخ��ط��ط��ه��ا 

�خلري و�ل�شعادة و�الأمن للجميع.
ك�����������ان جم�����ل�����������س �ل�����������ش�����ي�����ا������ش�����ات 
�لد�خلية  بوز�رة  و�ال�شرت�تيجيات 

ق���د ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ه �ل���ث���اين لعام 
�شمو  �ل��ف��ري��ق  ب��رئ��ا���ش��ة   2014
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  �ل�����ش��ي��خ 

وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
قاعة  يف  �م�������س  ظ���ه���ر  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
وناق�س  �ل��������وز�رة.  مب��ق��ر  �الحت�����اد 

حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء لأ�سرة جمند اخلدمة الوطنية حممد الري�سي

مهرجان اأبوظبي ال�سينمائي يختار فيلما اإماراتيا لالإفتتاح للمرة الأوىل  

•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�شمو  دب��ي رع��اه �هلل ير�فقه  حاكم 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
و�جب  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
�لعز�ء يف وفاة �ملغفور له باإذن �هلل 
�لوطنية  �خل���دم���ة  جم��ن��د  ت��ع��اىل 

.. د�عيا �شموه �هلل �لعلي �لقدير �أن 
يتغمده بو��شع رحمته ومغفرته.

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ�����ش����اد 
خالل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ل����ع����ز�ء يف حممد  �أد�ئ��������ه و�ج������ب 
�لري�شي مبا مل�شه من فخر �أهله به 
و�حت�شابهم  فقده  على  و�شرهم 
له عند ربه .. موؤكد� �شموه وقوف 
�أ�شرة  م��ع  �الإم������ار�ت  �أب���ن���اء  جميع 
مب�شابهم  و�إح�����ش��ا���ش��ه��م  �ل��ف��ق��ي��د 

و�فته  �لذي  �لري�شي  حممد خالد 
�ملنية نتيجة �شكتة قلبية يف �ل�شكن 
وذلك  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��د�خ��ل��ي 
جمندي  م����ن  دف���ع���ة  �أول  ���ش��م��ن 

�خلدمة �لوطنية.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��زي��ارة �لتي قام 
منزل  �إىل  �م�س  �شباح  �شموه  بها 
�ل�شالمات  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ع��ائ��ل��ة 
ب��ال��ع��ني ح��ي��ث ق���دم ���ش��م��وه �شادق 
تعازيه ومو��شاته �إىل �أ�شرة �لفقيد 

�لفقيد  ي��ت��غ��م��د  ب�����اأن  ودع���و�ت���ه���م 
برحمته وف�شله و�إح�شانه وي�شكنه 

ف�شيح جنانه.
�أك��ر ع��ز�ء الأ�شرة  �إن  وق��ال �شموه 
�أثناء  ت���ويف  �أن����ه  �ل��ري�����ش��ي  حم��م��د 
خ��دم��ت��ه ل��وط��ن��ه و�أك�����ر ع����ز�ء لنا 
ج��م��ي��ع��ا �أن�����ه غ���ادرن���ا وه����و يحمل 

�شرف �جلندية على كتفه.
جانب  �إىل  �ل���ع���ز�ء  و�ج����ب  و�أدى 
�ل�شيخ  طيار  �لركن  �ل��ل��و�ء  �شموه 

�أح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لقيادة  يف  و�الحتياطية  �لوطنية 
ومعايل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة 
�لفتان  ر����ش��د  ب��ن  م�شبح  �ل��ف��ري��ق 
نائب  �ل�شمو  مدير مكتب �شاحب 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
و�شعادة خليفة  دبي  �ل��وزر�ء حاكم 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 

�لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي .

•• اأبوظبي-وام: 

�أع�������ل�������ن م������ه������رج������ان �أب�����وظ�����ب�����ي 
�ل�شينمائي - �لذي تنظمه توفور 
�الإمار�تي  �لفيلم  �ختيار   -  54
من �أل��ف �إىل ب��اء من �إخ��ر�ج علي 
م�شطفى ليعر�س يف حفل �فتتاح 
�لدورة �لثامنة من �ملهرجان �لتي 
تقام خالل �لفرتة من 23 �أكتوبر 
�ملقبلني  نوفمر  م��ن  �الأول  �إىل 
�لر�شوم  ف��ي��ل��م  ي��ع��ر���س  �أن  ع��ل��ى 
�ملتحركة من ديزين بي بيغ هريو 
ليلة  يف   6 �لكبري  �لبطل  �أو   6
باء  �إىل  �أل��ف  �خلتام. ويعتر من 
�أبوظبي  �أول فيلم حملي يختاره 
وهو  لالفتتاح  كفيلم  �ل�شينمائي 
�لثاين  �لطويل  �ل��رو�ئ��ي  �لفيلم 

و�زدهارها  �ل�شينما  حيوية  على 
هذ�  دورة  �أن  و�أو�شح  �ملنطقة.  يف 
�شت�شلط  �مل���ه���رج���ان  م����ن  �ل����ع����ام 
ت�شهده  �ل��ذي  �لنمو  على  �ل�شوء 
�ملنطقة  يف  �الأف����������الم  ����ش���ن���اع���ة 
وت�������ش���ت���ع���ر����س �أف�������ش���ل �مل����و�ه����ب 
�الأف��الم جنبا  �لعربية يف �شناعة 
�إنتاجات  �أف�����ش��ل  م���ع  ج��ن��ب  �إىل 
عر  جهته  من  �لعاملية.  �ل�شينما 
من  فيلم  خم��رج  م�شطفى  علي 
باختيار  �شعادته  باء عن  �إىل  �ألف 
يكون  و�أن  �الف��ت��ت��اح  لليلة  فيلمه 
�لذي  �الأول  �الإمار�تي  �لفيلم  هو 
يعر�س خالل �فتتاح �ملهرجان .. 
�أبوظبي  مهرجان  �أن  �ىل  م�شري� 
�ل�شينمائي منر الإطالق �الأفالم 
�لعاملي.  �جل��م��ه��ور  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة 

ملخرجه علي م�شطفى بعد فيلم 
د�ر �حلي وهو �إنتاج م�شرتك بني 
54 و�إميج ني�شن . وتدور  توفور 
ق�شة �لفيلم حول ثالثة �أ�شدقاء 
حافلة  رح����ل����ة  خ������الل  ط���ف���ول���ة 
م�شافة  ع��ل��ى  مت��ت��د  ب���امل���غ���ام���ر�ت 
�إىل  �أب��وظ��ب��ي  م��ن  ميل   1500
بريوت تكرميا لذكرى و�حد من 
�أع���ز �أ���ش��دق��ائ��ه��م و�ل���ذي ك��ان قد 

تويف قبل خم�س �شنو�ت.
�جل����اب����ري مدير  ع���ل���ي  و�أع��������رب 
مهرجان �أبوظبي �ل�شينمائي عن 
�نتاجه  مت  فيلم  لعر�س  �شعادته 
�لعام  ه��ذ�  دورة  �فتتاح  يف  حمليا 
.. موؤكد� �أن �لنجاح �لكبري �لذي 
مثل  �ل��ع��رب  �مل��خ��رج��ون  يحققه 
دليل  �إال  ه��و  م��ا  م�شطفى  ع��ل��ي 

وم���ن ����ش��ت��دي��وه��ات و�ل����ت ديزين 
�لعمل  وفريق  �ملتحركة  للر�شوم 
�ل���ذي ق���دم �أف���الم���ا ���ش��ه��رية مثل 
ياأتي  �مل��دم��ر  ور�ل���ف  �لثلج  ملكة 
6 وهو عبارة عن  فيلمبيغ هريو 
حول  م�شوقة  كوميدية  مغامرة 
يف  ف��ج��اأة  نف�شه  يجد  �آيل  �إن�����ش��ان 
قب�شة جمرمني يهددون بتدمري 
مدينة �شان فر�ن�شوكيو ي�شتطيع 
�شديق  �آخ��ر  �آيل  �إن�شان  مبعاونة 
يدعى بامياك�س �لتغلب على قوى 

�ل�شر و�إنقاذ �ملدينة.
و���ش��ي��ت��م ع��ر���س �ل��ف��ي��ل��م وه���و من 
�إيفانز  وكري�س  ه��ال  دون  �إخ���ر�ج 
�ل�شينمائي  �أبوظبي  مهرجان  يف 
بعد �أيام قليلة من عر�شه �لعاملي 
�لعا�شمة  يف  �شيقام  �ل��ذي  �الأول 

بالذكر  جدير  طوكيو.  �ليابانية 
�ل�شينمائي  �أبوظبي  مهرجان  �أن 
تاأ�ش�س عام 2007 لي�شاعد يف بناء 
ثقافة �شينمائية حيوية يف جميع 
�أنحاء �ملنطقة ويعتر و�حد� من 
�الأحد�ث �لثقافية �لرئي�شية على 
�أب��وظ��ب��ي . ويقدم  �إم�����ارة  �أج���ن���دة 
�أيام  ع�شرة  م��دى  على  �مل��ه��رج��ان 
�ل�شينما  ح���ول  م��ت��ن��وع��ة  ب���ر�م���ج 
�إىل  باالإ�شافة  و�لدولية  �لعربية 
لالأفالم  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  �ل��ع��رو���س 
و�ل����ل����ق����اء�ت حول  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 
وتتناف�س   .. �مل�����ش��رتك  �الإن����ت����اج 
�للوؤلوؤة  ب��ج��و�ئ��ز  ل��ل��ف��وز  �الأف����الم 
�ملهرجان  م�شابقات  يف  �ل�����ش��ود�ء 
و�لوثائقية  �ل��رو�ئ��ي��ة  �الأ�شا�شية 

و"�آفاق جديدة . 

طحنون بن حممد يقدم واجب العزاء اإىل اأ�سرة جمند اخلدمة الوطنية

•• العني-وام:

ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  ق��دم 
تعازيه  �م�������س  ظ��ه��ر  �ل�����ش��رق��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  �حل���اك���م يف 
حممد  �لوطنية  �خل��دم��ة  جمند  و�ل���د  �إىل  وم��و����ش��ات��ه 
�لعائلة  وذل��ك يف منزل  و�إخ��و�ن��ه  �لري�شي  خالد خليفة 
وهو  �ملنية  و�فته  �أن  بعد  �لعني  يف  �ل�شالمات  مبنطقة 
�إىل  ب��ال��دع��اء  �شموه  وت��وج��ه  �لوطنية.  �خل��دم��ة  ي���وؤدي 

�هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته و�أن 
ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله �ل�شر و�ل�شلو�ن.

�للو�ء  �شموه  ج��ان��ب  �إىل  و�مل��و����ش��اة  �ل��ت��ع��ازي  ق��دم  كما 
�آل  ب��ن حممد  ب��ن طحنون  �أح��م��د  �ل�شيخ  �ل��رك��ن طيار 
و�الحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة  هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
�آل نهيان وكيل دي��و�ن ممثل  و�ل�شيخ هز�ع بن طحنون 
�حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�ل�شيخ خليفة بن طحنون 

�آل نهيان.

خريية دبي توزع كوبونات مدر�سية على األفي طالب
•• دبى-وام:

بد�أت جمعية دبي �خلريية توزيع �لكوبونات �ملدر�شية 
من  �مل�شتفيدين  و�لطالبات  �لطلبة  من  �ألفني  على 
يتيما   250 منهم  �ل��ع��ام  لهذ�  �لقرطا�شية  م�شروع 

وبتكلفة �إجمالية بلغت 200 �ألف درهم.
باجلمعية  �ل�����ش��ر  �أم���ني  �أح��م��د حم��م��د م�شمار  وق���ال 
دبي  خالله  من  تقدم  �ل��ذي  �لقرطا�شية  م�شروع  �إن 
و�لطالبات  للطلبة  �ل�شنوية  م�شاعدتها  �خل��ريي��ة 
ل�شر�ء �حتياجاتهم �ملدر�شية يتم بالتعاون مع مكتبة 

دبي للتوزيع.
و�أ�شار �إىل �أن �لتوزيع �شمل طالب وطالبات �حلاالت 
�مل�شتفيدة من م�شاعد�ت �ملد�ر�س لهذ� �لعام يف ق�شمي 

�لرجال و�لن�شاء .

من  �ملكفولني  �الأي��ت��ام  ر�ع���ت  �جلمعية  �أن  .مو�شحا 
قبلها بتوزيع كوبونات �لقرطا�شية عليهم �إ�شافة �إىل 

مدر�شية. حقيبة   250
�شمن  ياأتي  �ملدر�شية  �لكوبونات  توزيع  �أن  �إىل  ون��وه 
�لر�مج و�مل�شاريع �لتي تقدمها جمعية دبي �خلريية 
ل�شر�ء �مل�شتلزمات �ملدر�شية مع بد�ية كل عام در��شي 
م�شاهمة منها يف رفع �الأعباء �لتي تعاين منها �الأ�شر 
�لدخل.  حم���دودة  �الأي��ت��ام  و�أ���ش��ر  و�ملتعففة  �ملحتاجة 
عيد  ل��ر�م��ج  ح��ال��ي��ا  ت�شتعد  �جل��م��ع��ي��ة  �أن  و�أ����ش���اف 

�الأ�شحى �خلريية و�الإن�شانية .
و�ل��ت��ي ت�شمل ح��ج �ل��ب��دل و�الأ���ش��ح��ي��ة وت��وزي��ع ك�شوة 
�لعيد على �الأمهات و�الأيتام وتوفري �لكنادير لالأبناء 
�مل�شتلزمات  من  وغريها  و�الأمهات  للبنات  و�لعباء�ت 

�لتي تدخل �لبهجة و�لفرحة على �الأ�شر �ملحتاجة.
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اأخبار الإمارات

اأخبار ال�ساعة: روؤية اإماراتية �ساملة وطموحة للتنمية
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن فل�شفة �لتنمية �ل�شاملة يف �الإمار�ت تتمحور حول 
كافة  �ملجاالت  لهم يف  �لكرمي  �لعي�س  توفري مقومات  �إىل  وت�شعى  �لوطن  �أبناء 
�لعامل  دول  �أف�شل  م��ن  و�ح���دة  وجعلها  �الإم����ار�ت  مبكانة  �الرت��ق��اء  وت�شتهدف 
للتنمية  وطموحة  �شاملة  �إمار�تية  روؤي��ة  عنو�ن  وحتت  �ملقبلة.  �ل�شنو�ت  خالل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت�شريحات  �إن  قالت 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل خالل تروؤ�شه موؤخر�  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
جل�شة ع�شف ذهني مع فريق عمله عرت عن بع�س جو�نب �لروؤية �الإمار�تية 
من  �الإم����ار�ت  دول��ة  ت�شهده  م��ا  ور�ء  تقف  و�ل��ت��ي  للتنمية  و�لطموحة  �ل�شاملة 
حركة م�شتمرة للتطور يف �ملجاالت كافة. و�أ�شافت �لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز 
�الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية .. �أن �أول ما �أ�شار �إليه �شموه يف هذ� 

�إحد�ث  �شاأنها  من  �لتي  �لعمالقة  �لوطنية  �مل�شروعات  �إط��الق  هو  �خل�شو�س 
للو�شول  �لتاريخي  �الإم����ار�ت  م�شروع  مثل  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  هائلة  ط��ف��رة 
تطوير  ي�شتهدف  �شموه  قال  كما  �مل�شروع  فهذ�   2021 عام  بحلول  �ملريخ  �إىل 
علماء مو�طنني متخ�ش�شني يف  وتخريج  �الأبحاث  ومر�كز  و�جلامعات  �ملعارف 
علوم �لف�شاء. و�أكدت �أن هذ� بال �شك �شيكون له مردوده �الإيجابي على م�شرية 
وما  �مل�شروع  ه��ذ�  �أن  �العتبار  يف  �الأخ���ذ  مت  م��ا  �إذ�  خا�شة  �الإم����ار�ت  يف  �لتنمية 
�أحد  يعتر  �ل�شناعية  و�الأق��م��ار  كاالت�شاالت  ف�شائية  �شناعات  من  به  يرتبط 
�قت�شاد  �النخر�ط يف  �الإم��ار�ت نحو  �لتي تدعم توجه  �لو�عدة  �لقطاعات  �أهم 
�ملعرفة �لذي يقوم على �ملعرفة و�الإبد�ع و�البتكار من خالل �ال�شتثمار يف �لعلوم 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة. و�أ�شافت �أن ثاين جو�نب �لروؤية �الإمار�تية �لتي �أكدها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم هو �لعمل بروح �لفريق يف ظل 
قيادة طموحة ال تعرف �مل�شتحيل وتتحدى �ل�شعاب مهما كانت طبيعتها حيث 

�أ�شار �شموه �إىل �أن وظيفة �لقائد هي �شناعة فريق �لعمل �لناجح و�لقادر على 
�لتغيري وهناك �الآالف من فرق �لعمل �ملتفانية �لتي تعمل يف �حلكومة �الحتادية 
و�حلكومات �ملحلية وهي �شر جناح �الإم��ار�ت وتفوقها وهي �أعظم �الأ�شول �لتي 
تعتمد عليها �لدولة من �أجل بناء م�شتقبل م�شتقر لالأجيال �لقادمة . و�أ�شارت 
�أف�شل  وتطبيق  �حلكومي  للعمل  �مل�شتمر  �لتطوير  هو  �جلو�نب  ثالث  �أن  �إىل 
ي�شهم يف تطوير �خلدمات  �لعمل �حلكومي مبا  �أنظمة  �الجتاهات �حلديثة يف 
�حلكومية مبختلف �لقطاعات ويف �لوقت ذ�ته �مل�شي قدما يف مو�جهة �لروتني 
�أكد  �لعمل �حلكومي حيث  �أهم عو�ئق تطوير  باعتبارهما من  و�لبريوقر�طية 
بد�ية  عند  و�ل�شلبيني  للمت�شككني  �ال�شتماع  ع��دم  �أهمية  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �شموه 
�أي م�شروع �أو عند �إطالق �أي خطة للتطوير. و�أو�شحت �أن ر�بع �جلو�نب �لتي 
�إىل  �أهد�فا طموحة وت�شعى  �أنها ت�شع لنف�شها  �الإمار�تية للتنمية  متيز �لروؤية 
كافة حيث  �ملجاالت  لها يف  �لرئي�شي  �لهدف  �الأول  �ملركز  حتقيقها حيث جتعل 

لفت �شموه �لنظر يف هذ� �خل�شو�س �إىل �أن �لهدف �لذي و�شعه منذ عام 2006 
هو �أن ت�شل حكومة �الإمار�ت �إىل �ملر�كز �الأوىل عامليا خالل �شنو�ت قليلة ولعل 
نظرة �شريعة �إىل ما حققته �الإمار�ت من مر�تب متقدمة يف �ملوؤ�شر�ت و�لتقارير 
�لنمو و�لتطور يف  �ل�شادرة عن منظمات وهيئات دولية تقي�س خمتلف مظاهر 
�أن �الإم��ار�ت مت�شي بخطى  �لدول و�ملجتمعات يف �الآونة �الأخرية توؤكد بو�شوح 
و�ثقة نحو �ملركز �الأول يف �ملجاالت كافة. وقالت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �أك��ده �شاحب  �أن خام�س جانب   .. �الفتتاحي 
��شم  رف��ع  ت�شتهدف  كاملة  حياة  بل  وظيفة  لي�شت  �لوطن  خدمة  �أن  هو  مكتوم 
دولة �الإمار�ت وحماية مكت�شباتها وحتقيق �الزدهار الأبنائها وهذ� يعك�س فل�شفة 
�لتنمية �ل�شاملة يف �الإمار�ت �لتي تتمحور �أوال و�أخري� حول �أبناء �لوطن وت�شعى 
�إىل توفري مقومات �لعي�س �لكرمي لهم يف �ملجاالت كافة كما ت�شتهدف يف �لوقت 
�ل��ع��امل خالل  �أف�شل دول  �الإم����ار�ت وجعلها و�ح���دة م��ن  �الرت��ق��اء مبكانة  ذ�ت��ه 
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حمدان بن زايد يوجه بتقدمي م�ساعدات اإن�سانية عاجلة للمتاأثرين من في�سانات الهند
•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل��غ��رب��ي��ة 
�الأح�����م�����ر ب���ت���ق���دمي م�������ش���اع���د�ت 
من  للمتاأثرين  عاجلة  �إن�شانية 
تعر�شت  �لتي  �لفي�شانات  كارثة 
�شموه  و�أم���ر  م��وؤخ��ر�.  �لهند  لها 
بتنفيذ  �الأح����م����ر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة 
�حتياجات  يلبي  �إن�شاين  برنامج 
ويعمل  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل��ت�����ش��رري��ن 

�شموه  ح���ر����س  �إط�������ار  يف  ج������اءت 
�ملت�شررين  معاناة  تخفيف  على 
�الإن�شانية  ظ���روف���ه���م  وحت�����ش��ني 
�شموه  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  �ل��ر�ه��ن��ة 
ظل يتابع باهتمام �شديد تد�عيات 
 . �لهند  �الأخ����وة يف  �ل��ك��ارث��ة على 
�الأحمر  �ل��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  �ن  وق����ال 
توجيهات  تنفيذ  يف  ف��ور�  �شرعت 
�إغاثية  خ��ط��ة  وو����ش���ع���ت  ���ش��م��وه 
�الحتياجات  ل��ت��وف��ري  ط��م��وح��ة 
�لوقت  يف  للمتاأثرين  �ل�شرورية 
ب��رن��ام��ج يلبي  �ل���ر�ه���ن وت��ن��ف��ي��ذ 

قدر�تها  دع���م  يف  ب��ق��وة  وت�����ش��اه��م 
بو�جباتها  �لقيام  م��ن  ومتكينها 
خدماتها  م��ن  �مل�شتفيدين  جت��اه 
ع���ل���ى ���ش��اح��ت��ه��ا �مل��ح��ل��ي��ة . و�أك�����د 
على  �شتعمل  �لهيئة  �أن  �لفالحي 
�مل�شاعد�ت  م����ن  �مل����زي����د  ت���ق���دمي 
بالتقارير  م�شرت�شدة  للمنكوبني 
�ل��ت��ي ���ش��رتده��ا م��ن د�خ���ل �مليد�ن 
وحتديد  �لو�شع  تقييم  �أج��ل  من 
�أولويات �لدعم و�مل�شاندة للتخفيف 
�ملت�شررين  �أو����ش���اع  ت��ف��اق��م  م���ن 
..م�شري� �إىل �أن م�شاعد�ت �لهيئة 

على حت�شني ظروفهم �لتي تردت 
�لفي�شانات  نتيجة  كبرية  ب�شورة 
�لهندي  �ل�����ش��ط��ر  �ج��ت��اح��ت  �ل��ت��ي 
 .. �مل��ا���ش��ي  م��ن ك�شمري �الأ���ش��ب��وع 
�إي�شال  ب�شرعة  �شموه  وج��ه  كما 
�لذين  للم�شتهدفني  �مل�����ش��اع��د�ت 
يو�جهون  و  �ل���ك���ارث���ة  ���ش��ردت��ه��م 
�أو�����ش����اع����ا يف غ���اي���ة �ل�����ش��ع��وب��ة . 
و�أك�������د ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور حممد 
ع��ام هيئة  �أم���ني  �ل��ف��الح��ي  عتيق 
�لهالل �الأحمر �أن توجيهات �شمو 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن 

للمتاأثرين  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
�لهند  �مل��ح��ل��ي��ة يف  �الأ�����ش����و�ق  م���ن 
�إي�شالها  ع���ل���ى  م���ن���ه���ا  ح���ر����ش���ا 
للم�شتهدفني  �ملطلوبة  بال�شرعة 
�حلاجة  �أم�س  يف  �الآن  هم  �لذين 
ل��ل��دع��م و �مل�����ش��ان��دة. و�أو����ش���ح �أن 
�الإغاثية  عملياتها  تن�شق  �لهيئة 
م����ع ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ل��ي��ب �الأح���م���ر 
�ل��ه��ن��دي��ة وق��ن�����ش��ل��ي��ة �ل����دول����ة يف 
�لهيئة  �أن  �إىل  ..الف��ت��ا  م��وم��ب��اي 
ت���ع���اون وثيقة  ب��ع��الق��ات  ت��رت��ب��ط 
�لهندية  �ل��وط��ن��ي��ة  �جلمعية  م��ع 

�لر�شيدة  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  تطلعات 
ك��ب��رية مع  ب�����ش��ورة  �ل��ت��ي تفاعلت 
من  و�مل�شردين  �ملنكوبني  �أو���ش��اع 
�أودت  �ل���ت���ي  �ل��ف��ي�����ش��ان��ات  ج�����ر�ء 
بحياة �ملئات و�أ�شفرت عن ت�شريد 
�ملنكوبة  �مل����ن����اط����ق  يف  �الآالف 
جانب  �إىل  �مل���ي���اه  غ��م��رت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ملياه  نتيجة  �ملنازل  �آالف  تدمري 
�ل��ت��ي غ��م��رت مناطق و����ش��ع��ة من 
�شرينغار عا�شمة �ل�شطر �لهندي 
من ك�شمري . و�أ�شار �لفالحي �إىل 
توفري  ع��ل��ى  �شتعمل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 

�لغذ�ئية  �مل���و�د  تت�شمن  �حلالية 
�ل�����ش��روري��ة ومو�د  و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات 
�إن �لهيئة  �الإي��و�ء �ملختلفة. وقال 
تتابع تطور�ت �الأو�شاع �الإن�شانية 
على �ل�شاحة �لهندية وتد�عياتها 
�لكارثة و�شدد  �ملتاأثرين من  على 
على �أن �لهيئة لن تدخر جهد� يف 
�ملت�شررين  و  �ل�شحايا  م�شاندة 
وتلبية ند�ء �لو�جب جتاه �الأخوة 
يف �لهند لذلك تعمل على خمتلف 
�ملحاور لتقدمي خدمات ت�شاهم يف 

حت�شني �لظروف �ل�شائدة هناك.

موؤ�س�سة خليفة الن�سانية توزع 53 الف �سلة غذائية يف العراق
•• اربيل-وام: 

و��شلت فرق موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال 
�الن�شانية �م�س �ال�شر�ف على عملية توزيع �مل�شاعد�ت 
�إىل جانب  �شلة غذ�ئية  �لف   53 بلغت  �لتي  �لعر�ق  يف 
و�شل  وقد  و�لن�شاء.  باالأطفال  �خلا�شة  �لطرود  �آالف 
وك�شنز�ن  ب��ح��رك��ة  م��ن��اط��ق  �إىل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن  ف��ري��ق 
لتوزيع  �ربيل  مدينة  ومركز  �شقالوه  وق�شاء  وعنكاوه 

�الطفال  وم�شتلزمات  و�لفر�س  �ل�شرب  ومياه  �الأغذية 
لالأ�شر  �لكبري  �لعدد  وب�شبب  �لنازحني.  على  و�لن�شاء 
�مل�شلحة  �جلماعات  هجمات  ب�شبب  �لنازحة  �لعر�قية 
ذلك  �أن  �ملو�قع.. غري  �لعديد من  على  توزيعها  جرى 
عليها  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��وزي��ع  ت��اأخ��ري عمليات  �ىل  ي���وؤد  مل 
و����ش��ت��م��ر�ر ب��رن��ام��ج �ل��ت��وزي��ع �ل��ي��وم��ي �ل���ذي �شي�شتفيد 
�ملرحلة �حلالية من  بانتهاء  نازح  �ألف   500 منه نحو 

برنامج �مل�شاعد�ت �خلا�س مبوؤ�ش�شة خليفة.

ال�سوؤون ال�سالمية والوقاف تنظم دورة تدريبية حول مهارات حتفيز ومتكني املوظفني
•• ابوظبي-الفجر:

ت��ن��ف��ي��ذ� ل���ق���ر�ر جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�د�رة  �ملوقر �خلا�س باعتماد نظام 
�الد�ء ملوظفي �حلكومة �الحتادية 
�ال�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  �إط���ار  ويف 
للهيئة �لعامة لل�شوؤون �ال�شالمية 
و�الوق���������اف �ل���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن دعم 
مبختلف  وت���ع���زي���زه���ا  �ل����ك����ف����اء�ت 
�الإد�ري���ة مبا يخدم هدف  �ملهار�ت 
وتنظيم  �لعمالء  بخدمة  �الرتقاء 
����ش���ري �ل���ع���م���ل وت��ف��ع��ي��ل �ل���ر�م���ج 
�إىل حتقيق  �لتي تهدف  و�ملبادر�ت 
�لر�شيدة  �حل��ك��وم��ة  ��شرت�تيجية 
تدريبية حول  دورة  �لهيئة  نظمت 
�ملوظفني  ومتكني  حتفيز  مهار�ت 
�شارك فيها �شعادة �لدكتور حممد 
�ل��ك��ع��ب��ي م��دي��ر ع���ام �لهيئة  م��ط��ر 
�لتنفيذيني  �مل����������در�ء  ب���ح�������ش���ور 
وم���در�ء �ل��ف��روع وم���در�ء �الد�ر�ت 
�طلعو� خاللها على جمموعة من 
�لدو�فع  و�ه���م  و�ال���ش�����س  �ملفاهيم 
�لتاثري  يف  ت�شاهم  �لتى  و�حلو�فز 
للموظفني  �لوظيفي  �الد�ء  على 

و�بعاده  �لتمكني  مبفهوم  و�المل���ام 
منظومة  يف  وم���وق���ع���ه  و�ه��م��ي��ت��ه 
�در�ك  وك���ذل���ك  �حل��دي��ث��ة  �الد�رة 
كمنطلق  �ل��ذ�ت��ى  �لتحفيز  �همية 

لتح�شني �الد�ء.
ونظريات  تاريخ  �لور�شة  وتناولت 
�لوظيفي  و�ل���ت���م���ك���ني  �ل��ت��ح��ف��ي��ز 

�لتطوير  م�������ش���ار  يف  و�ه���م���ي���ت���ه 
عدم  وخماطر  و�ملوؤ�ش�شي  �لفردى 
و�همية  �ملوؤ�ش�شات  يف  ��شتخد�مه 
وتاثري�ت  �لب�شرية  �مل���و�رد  متكني 
�لتنظيمية  �لفعالية  �لتمكني على 
�لد�فعية و�ليات عمله يف  ومن��وذج 
حتفيز�ال�شخا�س يف �لعمل ودو�فع 

�ل���ع���م���ل وح�����و�ف�����زه و�ه��م��ي��ت��ه��ا يف 
و�لنتائج  �لوظيفي  �لر�شا  حتقيق 
على  �ملعنوى  للتحفيز  �اليجابية  
لعدد  باال�شافة  �ملوؤ�ش�شات  �شعيد 
�حلديثة  و�ملفاهيم  �ملو��شيع  م��ن 
و�لتمكني  �لتحفيز  م��ه��ار�ت  ح��ول 

�لوظيفي.

�سمن اإطار حملتها )ال لل�سكن الع�س�ائي(

بلدية مدينة اأبوظبي توؤكد ا�ستمرار التوعية والتثقيف مبعايري ال�سكن مبا يتوافق واإجراءات الأمن وال�سالمة والقيم املجتمعية ال�سائدة وتنتهي من املرحلة الأوىل
••  اأبوظبي-الفجر: 

ت��و����ش��ل ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي مع 
تنفيذ  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني  �ل�������ش���رك���اء 
�ل�شكن  تنظيم  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  حملتها 
�لع�شو�ئي(  لل�شكن  )ال  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�ملرحلة  ت��ن��ف��ي��ذ  م����ن  �ن���ت���ه���ت  ح���ي���ث 
حاليا  وت���ق���وم  �حل��م��ل��ة،  م���ن  �الأوىل 
ومدتها  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رح���ل���ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
تنتهي  �أ���ش��ه��ر   )6( ت�شتمر  �ل��زم��ن��ي��ة 
 2015 عام  من  �الأول  �لربع  بنهاية 
مدينة  ب��ل��دي��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر   .
�أب���وظ���ب���ي ك���ان���ت ق���د �أط���ل���ق���ت حملة 
توعوية وتثقيفية حتت �شعار: ))قل 
�ل���وح���د�ت  ل��ل�����ش��ك��ن �جل���م���اع���ي يف  ال 
�أج�����ل �شمان  م���ن  م���ع���اً   - �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
لل�شكان((  �الأف�����ش��ل  �حل��ي��اة  م�شتوى 
�مل��ا���ش��ي ح��ي��ث ت�شتهدف  ي��ون��ي��و  م��ن��ذ 
�خلا�شة  باملعايري  �لتعريف  �حلملة 
يتو�فق  مب����ا  �حل���������ش����اري  ب��ال�����ش��ك��ن 
و�ل�شالمة ومبادئ  �الأم��ن  و�إج���ر�ء�ت 
�ملجتمعية  و�ل��ق��ي��م  �ل��ع��ام��ة  �الأخ����الق 
�شكن  وتنظيم  �ل���دول���ة،  يف  �ل�����ش��ائ��دة 
�ملخ�ش�شة  �مل��دن  يف  و�ل��ع��ز�ب  �لعمال 
لر�شالة  جت�شيد�  وذلك  �لغاية،  لهذه 
تر�شيخ  يف  �لر�شيدة  حكومتنا  وروؤي��ة 

لل�شكان.  �حل���ي���اة  م�����ش��ت��وي��ات  �أرق������ى 
�الإيجابية  �ل�شورة  تعزيز  �إىل  �إ�شافة 
باملظهر  و�الرت��ق��اء  �ل�شكنية  لالأحياء 

�حل�شاري ملدينة �أبوظبي .
�الأوىل  �ملرحلة  �أن  �لبلدية  و�أ���ش��ارت 
�الإن�����ذ�ر  و�إ�����ش����د�ر  �ل��ر���ش��د  ت�شمنت 
�أ����ش���اب���ي���ع،  و������ش����ت����م����رت ح���������و�يل  8 
وحترير  �ل��ك�����ش��ف  �إع��������ادة  وم���رح���ل���ة 
و�لتحويل  ي�شتجب  مل  مل��ن  �ملخالفة 
�لق�شائية  �الأح��ك��ام  وتنفيذ  للنيابة، 
�أن  يف م���رح���ل���ة  م�����ش��ت��م��رة، م�����ش��رية 
بلغت  �إيجابية  نتائج  حققت  �حلملة 
ن�شبة 90 % من �ملخطط له لر�شد 
باملدينة،  �ل�شكاين  �لتكد�س  مناطق 
متابعة  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رح���ل���ة  يف  وي���ت���م 
و��شتمر�ر  �لق�شائية  �الح��ك��ام  تنفيذ 
�لدورية  لر�شد  �لتفتي�شية  �جلوالت 
�ل�شكن  �أي��ة ح��االت ج��دي��دة ملخالفات 
�لتجارية  �لبنايات  كافة  يف  �جلماعي 
و�ل���ف���ل���ل �ل�����ش��ك��ن��ي��ة د�خ������ل �الح���ي���اء 
تكر�ر  ع��دم  م��ن  للتاأكد  و   ، �ل�شكنية 
�لتي مت  �ل��وح��د�ت  يف  �ل�شكان  تكد�س 
�إخالوؤها وهى مرحلة م�شتمرة وذلك 
خالل �لربع �لر�بع من �لعام �حلايل 
�الأول من  �لربع  نهاية  2014 حتى 
للتاأكد  وذل���ك   ،2015 �ملقبل  �ل��ع��ام 

و�شو�بطها  �ل�ش�������كنية  �ل���وح���د�ت 
نلخ�شها يف �لتايل : 

�شاغلي  ع����دد  ي���زي���د  �أن  ي���ج���وز  ال   -
ثالثة  عن  �لو�حدة  �ل�شكنية  �لغرفة 
)3( �أ�شخا�س ) فئات �لعز�ب �مل�شرح 
�لبنايات  ف��ى  �ل��ن��وم  غ��رف��ة  (  يف  لهم 
��شتخد�م  ي���ح���ظ���ر   -  . �ل���ت���ج���اري���ة 
�ل�شاالت  ت���اأج���ري  �أو  ت��خ�����ش��ي�����س  �أو 
لغايات  �ل�شكنية  �لوحدة  يف  و�ملمر�ت 
تقطيع  �أو  تق�شيم  يحظر  كما  �ل��ن��وم، 
�أو  �لتاأجري  لغايات  �ل�شكنية  �لوحدة 
من  م�شبق  ب��رتخ��ي�����س  �إال  �الإ���ش��غ��ال 
�لوحدة  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب   - �ل��ب��ل��دي��ة. 
و�ح���دة  الأ����ش���رة  خم�ش�شة  �ل�شكنية 
�لوحدة  ه����ذه  ك���ان���ت  ����ش���و�ء   ، ف��ق��ط 
�أو  جت��اري��ة  بناية  يف  �شقة   ( �ل�شكنية 
�أو  �ل�شقق  بنظام  �شكنية  فيال  �شمن 
فيال �شكنية متال�شقة �أو فيال �شكنية 
�جلهات  جم�����ال  ويف   - م�����ش��ت��ق��ل��ة(. 
�حلكومية و�ل�شرك�ات و�ملن�ش�اآت تلتزم 
و�ل�شركات  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  كافة 
و�لهيئات �حلكومية و�لتي توفر �شكناً 
لديها،  �مل�شتخدمني  �أو  للموظفني 
�ملوظفني  ب���اإ����ش���ك���ان  �ل�����ش��م��اح  ب���ع���دم 
الأحكام  ب��امل��خ��ال��ف��ة  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني  �أو 
�لقانون رقم )1( ل�شنة 2011 ب�شاأن 

تنظيم �إ�شغال �لوحد�ت �ل�شكنية.
�لعقار�ت  �إ�شغال  �أو  ت��اأج��ري  يحظر   -
�شكنية  �أو  جتارية  �أر���س  على  �ملقامة 
ب�شاأنها  ���ش��در  و�ل��ت��ي  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  �أو 

تر�خي�س بالهدم كلياً �أو جزئياً
لعقوبات  �ل���ت���ع���ر����س  ل����ع����دم  وذل�������ك 

�لقانون و�لتي تن�س على :
حكم  �أي  يخالف  من  كل  يعاقب   .1
�ل��ق��ان��ون و�لقر�ر�ت  �أح��ك��ام ه��ذ�  م��ن 
�لتي  ب��ال��غ��ر�م��ة  ل��ه  تنفيذ�ً  �ل�����ش��ادرة 
�آالف دره����م وال  ع�����ش��رة  ع���ن  ت��ق��ل  ال 
ت��زي��د ع��ل��ى م��ائ��ة �أل����ف دره����م، �شو�ًء 
�أو  م�شتاأجر�ً  �أو  موؤجر�ً  �أو  مالكاً  كان 
للعاملني  �شكناً  توفر  جهة  �أو  �شاغاًل 

لديها.
�لعقوبة  تكون  �لعود  حالة  ويف    .2
�أل���ف درهم  غ��ر�م��ة ال تقل ع��ن م��ائ��ة 

وال تزيد على مائتي �ألف درهم. 
يجوز  �ل�شابقتني  �حلالتني  ويف   .3
�أ�شباب  ب��اإز�ل��ة  تق�شي  �أن  للمحكمة 
و�إخالء  �ملخالف  نفقة  على  �ملخالفة 

�لوحدة �ل�شكنية.
ت��دع��و �لبلدية  و���ش��م��ن ه���ذ� �الإط�����ار 
مالك �لعقار�ت وم�شتثمري �لوحد�ت 
�أهمية  �إىل  و�مل�����ش��ت��اأج��ري��ن  �ل�شكنية 
�الل���ت���ز�م ب��ال��ق��و�ن��ني �مل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 
تنظم  �لتي  �أبوظبي وخ�شو�شاً  �إمارة 
حيث  �ل�شكنية،  �لوحد�ت  �إ�شغال  �آلية 
�لتوعية  ب��ه��دف  ت��اأت��ي ه���ذه �حل��م��ل��ة 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف ب���اأح���ك���ام �ل���ق���ان���ون رقم 
تنظيم  ب�ش�اأن  م   2011 ل�شنة   )1(
و�النتفاع  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  �إ�شغال 
يف  للمو�طنني  �ملخ�ش�شة  بالعقار�ت 
�أحكامه  ت�شري  و�لذي  �أبوظبي  �إمارة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع �ل���ع���ق���ار�ت و�ل����وح����د�ت 
�الإم��ارة، مهيبة باجلميع  �ل�شكنية يف 
على  وتطبيقه  �حلملة  �شعار  لتبني 

�أر�س �لو�قع. 

 )1( رقم  �لقانون  �أحكام  تطبيق  من 
�إ�شغال  تنظيم  ب�����ش��اأن   2011 ل�شنة 
مبعايري  للتقيد  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت 
وتطبيق  �لعامة  و�ل�شالمة  �ل�شحة 
�إليها  ت�شعى  �لتي  �لعاملية  �ملو��شفات 
�أعلى  ت��ر���ش��ي��خ  �أج������ل  م����ن  �ل���ب���ل���دي���ة 
�ل�����ش��ك��ن �حل�����ش��اري �ملالئم  م��ع��اي��ري 
جل��م��ي��ع ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع. وح����ول �أهم 
�ملرحلة  �شمن  حتققت  �لتي  �لنتائج 
ظاهرة  م��ن  �حل��د  حملة  م��ن  �الأوىل 
�أ�شارت  �الآن  حتى  �ل�شكاين  �لتكد�س 
ب��د�ي��ة م��ن �شهر  ق��ام��ت  �أن��ه��ا  �لبلدية 
�أ�شهر بجوالت   3 �ملا�شي وملدة  يونيو 

مناطق  ك��اف��ة  ع��ل��ى  مكثفة  تفتي�شية 
نتائج  و�أ���ش��ف��رت ع��ن  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
%90 )فقط ب�شبب  �إيجابية بن�شبة 
�الإج��������ازة �ل��ر���ش��م��ي��ة( م���ن �الأع���م���ال 
�ملرحلة  ه��ذه  �إجن��ازه��ا خ��الل  �ملتوقع 
خمالفة   797 حت����ري����ر  مت  ح���ي���ث 
و�ف���ر�د  ومت  �شركات  متنوعة ما بني 
للبت  �ل��ق�����ش��اء،  د�ئ����رة  �إىل  حت��وي��ل��ه��ا 
�لق�شائية،  �الأح���ك���ام  و�إ����ش���د�ر  فيها 
وباملقارنة مع �ل�شنة �ل�شابقة 2013 
لعدد  ت�شاعفا  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �شهد  فقد 
�ملخالفات �لتي مت حتريرها  ، وبهذ� 
�ل�شاأن  بهذ�  �ملخالفات  ع��دد  بلغ  فقد 

خ�����الل �ل���ع���ام���ني �مل���ا����ش���ي���ني و�ل���ع���ام 
حتويل  مت  خمالفة   1184 �حل���ايل 
ويتم  �ل��ق�����ش��اء،  �إىل  م��ن��ه��ا   1124
�ل�شادرة  �لق�شائية  �الأح��ك��ام  تنفيذ 

�ول باأول .
و�لوحد�ت  �الإن����ذ�ر�ت  نتائج  ع��ن  �أم��ا 
�شهر  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  �مل��خ��ال��ف��ة  �ل�شكنية 
�أغ�شط�س  وح����ت����ى  �مل���ا����ش���ي  ي���ون���ي���و 
�إنذ�ر�ً   230 توجيه  مت  فقد  �حل��ايل 
�شكن  ال�شرت�طات  �ملخالفة  لل�شركات 
عملها خارج �ملدن �لعمالية �ملخ�ش�شة 
�الأف���ر�د فقد  �أم��ا على �شعيد  لذلك. 
مت توجيه 810 �إنذ�ر�ت لها لتعديل 
�ملهلة  خ��الل  �ملخالفة  ��شباب  الإز�ل���ة 
�الإج����ر�ء�ت  �شعيد  وعلى   . �ملمنوحة 
�لبلدية  تتخذها  �ل��ت��ي  �الح��ت��ي��اط��ي��ة 
�ل�شكاين  �لتكد�س  ظاهرة  من  للحد 
ومن  �أنها  �أك��دت  �جلماعي(  )�ل�شكن 
منطلق حر�شها على جودة �حلياة يف 
بتنفيذ  قامت  فقد  �ل�شكنية  �الأح��ي��اء 
�لتي ت�شمن  �الإج��ر�ء�ت و�لت�شريعات 
�ل�شاأن  بهذ�  �ملطلوبة  �ملعايري  حتقيق 
توثيق  م�شروع  تنفيذ  �شملت  و�ل��ت��ي 
�ل��ع��ق��ود �الإي���ج���اري���ة، الإن�����ش��اء قاعدة 
ل��ل��ع��ق��ار�ت ومالكها  ب��ي��ان��ات م��وح��دة 
، وت��ع��م��ي��م �ل��ع��م��ل ))ب���ت���وث���ي���ق(( مع 
تقدم  �لتي  �حلكومية  �جلهات  جميع 
باإ�شد�ر  ق���ام���ت  ك��م��ا  )�خل�����دم�����ات(، 
�ملباين  �شيانة  و�إن������ذ�ر�ت  خم��ال��ف��ات 
 )16( رق��م  �لبناء  لقانون  �لقدمية 
�أعمال  تنظيم  ب�����ش��اأن   2009 ل�شنة 
�إ�ش�����غال  ق��و�ع��������������د  وح�����ول  �ل���ب���ن���اء.  العدد  11208 بتاريخ   2014/9/16     

يف  الق�سية رقم 2013/1813 جتاري جزئي ابوظبي
�ملرفوعة من :�شركة د�ر للتمويل 

�شد : �حمد علي �شالح قويرح �مل�شعبي
باال�شارة �ىل �ملو�شوع �عاله وحيث �نني �خلبري م�شريف يف �لدعوى �عاله، نحيطكم 
علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلرة وذلك يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/9/17 يف متام 
للهد�يا  �ل�شديق  بجانب  �شارع حمد�ن  باأبوظبي  وذلك مبكتبنا  م�شاء  �ل�شاعة 6.00 
و�نرتيز للمفرو�شات بنف�س بناية �المار�ت �لدولية لل�شر�فة بناية حا�شر �ملريخي 

�لطابق �الول.
وتتطلب �خلرة من وكيل �ملدعي تقدمي ك�شوف �حل�شابات �خلا�شة بالقر�س وطلب 
�حل�شول على �لقر�س وكذلك �عاله �ملدعى عليهم بالن�شر وفقا لل�شيغة �ملرفقة مع 

هذ� �لكتاب.
اخلبري امل�سريف/ ح�سني �سامل الها�سمي

دعوة اجتماع خربة

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ م�������ار�ل 
ك����ارب����ي���������س ك���و����ش���ك���ري���ان   
- ����ش���وري���ا �جل���ن�������ش���ي���ة  - 
ج����������������و�ز  �������ش������ف������ره رق������م 
)7144620( من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/3298388   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ جورج كري�شت 
جوزيف خ��ورى   - �شوريا 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
 )6509477( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/3298388

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت   �مل����دع����وة/ �شهاد 
�لعايدي   ح�����ش��ن  حم���م���د 
�جلن�شية   ف���ل�������ش���ط���ني   -
- ج���������و�ز  ����ش���ف���ره���ا رق���م 
عليه  يجده  م��ن   )167(
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/5365736

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
اعالن بيع  �سفينة  بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2013/1317 تنفيذ جتاري
�لدوله-�ثينا- عنو�نها  .�ي��ه   عنو�نه: خارج  ��س  .�رجا�شياي�س  �لتنفيذ: بنك �ي �ف جي يورو.بنك  طالب 
�ملختار مكتب هادف و�شركاوؤه. �ملنفذ �شده: �شركة �يونو�س �م �شي بي و�ي   عنو�نه: �مارة دبي- بر دبي- �شارع 
�ل�شيخ ز�يد باجتاه �بوظبي خمرج مر�شى دبي- بعد مارينا- مول مقابل حمطة مرتو بحري�ت جيمري� �ول 
��شارة �شوئية- خلف �شوبر ماركت �ملايا.  �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/10/8 �ل�شاعة 6.00 م�شاء وعلى 
مد�ر ثالث جل�شات يف�شل بني كل منها �شبعة �يام من �جلل�شة �ملذكورة وطبقا لن�شو�س �ملو�د 128.126.127 
من �لقانون �الحتادي رقم 26 ل�شنة 1981 ب�شاأن �لقانون �لتجاري �لبحري، �شيجري بيع �ل�شفينة �ملو�شحة 
�و�شافها �دناه بطريق �ملز�د �لعلني �مام د�ئرة �لتنفيذ مبقر حمكمة دبي �البتد�ئية. ��شم �ل�شفينة: �مييلي 
تو- ميناء �لت�شجيل : �ليونان ) piraoms( ميناء �لر��شية به �ل�شفينة: مر�شى دبي/ نادي دبي لليخوت 
�لنوع: قارب نزهة- �ملحرك: كرتبلر �لعدد 2- �لطول : 19.99 مرت- �لعر�س: 5.28 مرت- �لعمق:  2.8 مرت 

�لثمن �ال�شا�شي: 600.000درهم.
 مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

و�الإ�شالحية  �لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  نظمت 
�م�س  �شباح  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
�لتهاب  ت���وع���وي���ة ���ش��ح��ي��ة ح����ول م���ر����س  ح��م��ل��ة 
جمعية  مع  بالتعاون  �لعظام  وه�شا�شة  �ملفا�شل 
�مل��ف��ا���ش��ل يف �ملجل�س  �ل��ت��ه��اب  �أ���ش��دق��اء م��ر���ش��ى 
�الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة بال�شارقة  ، بح�شور عدد 

من �الأطباء و�ملخت�شني .
�لتهاب  �لوعي مبر�س  �إىل تعزيز  تهدف �حلملة 
�ل�شر�كات  وتطوير    ، �لعظام  وه�شا�شة  �ملفا�شل 
للموؤ�ش�شة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �الأه������د�ف  لتحقيق 
�مل�����ش��اب��ة، و�ملحافظة  ل��ل��ح��االت  �مل��ب��ك��ر  و�ل��ر���ش��د 
ع��ل��ى �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة وت��ع��زي��ز ث��ق��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
جهود �ملوؤ�ش�شة ويكون ثمرته �لتعاون �مل�شاركة يف 

�إ�شالح وتاأهيل �لنزالء.
�أكد �لعقيد عارف حممد �ل�شريف مدير �ملوؤ�ش�شة 
على  �ل�����ش��ارق��ة  ب�شرطة  و�الإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية 

�أه��م��ي��ة �ل���ت���ع���اون ب���ني ���ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة وكافة 
خدمة  يف  �لعاملة  �لطوعية  و�ملنظمات  �جلهات 
ت��وظ��ي��ف ج���ه���وده���ا يف خدمة  ب���ه���دف  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لغ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  ن��زالء  �شريحة 

و�لعناية  �الإن�����ش��ان��ي��ة  ب��اأو���ش��اع��ه��م  و�الأه���ت���م���ام   ،
ب�شوؤونهم �ل�شحية ، ودعم جهود �ملوؤ�ش�شة بدورها 
على �لوجهة �ملطلوب يف رعاية �لنزالء و�ملحافظة 

على حقوقهم �الإن�شانية  

•• عجمان ـ الفجر 

و�حلد�ئق  �ل���زر�ع���ة  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 
�لعامة بد�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
حتت  جمتمعية  م��ب��ادرة  بعجمان  
�شعار تطوعنا مناء و�نتماء مب�شاركة 
وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية  بعجمان 
وبالتعاون مع مدر�شة  عائ�شة بنت 

عبد�هلل بعجمان.
مدير  �أحمد  �إبر�هيم  يحيى  و�أ�شاد 
ع���ام �ل���د�ئ���رة ب��ال��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر مع 
�أن�شطة  لتنفيذ  �ل���د�ئ���رة  ���ش��رك��اء 
�لعامة  �مل�شلحة  ت��خ��دم  وفعاليات 
جمل�س  �أن  م������وؤك������د�  ب�������االإم�������ارة 
يكر�س جهوده  ب��ال��د�ئ��رة  �ل��ق��ي��اد�ت 
�لتطوعي  �ل���ع���م���ل  ث���ق���اف���ة  ل��ن�����ش��ر 
�الجتماعي بني خمتلف �لقطاعات 
باالإمارة  و�ل�شركاء �الإ�شرت�تيجيني 

للد�ئرة.
�مل��ه��ريي مدير  �أح��م��د �شيف  وذك���ر 

�لعامة  و�حل���د�ئ���ق  �ل���زر�ع���ة  �إد�رة 
ب��ال��د�ئ��رة ب��اأن �مل��ب��ادرة   تهدف �إىل 

�أفر�د  ب��ني  و�لتثقيف  �ل��وع��ي  ن�شر 
�ملجتمع عامة وطلبة �ملد�ر�س ب�شكل 

�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ب��اأه��م��ي��ة  خ��ا���س 
�لد�ئرة   �أن  �إىل  �الجتماعي م�شري� 

ن�شر  ع���ل���ى  �مل���ع���ن���ي���ني  م�����ع  ت���ع���م���ل 
�ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني  �لبيئي  �ل��وع��ي 
�لرقعة  زي��ادة  �أهمية  مفهوم  ون�شر 
�لفارغة  �ل�����ش��اح��ات  يف  �خل�����ش��ر�ء 
على  �ل��ط��الب  وت�شجيع  ب��امل��د�ر���س 
�ل������زر�ع������ة الف����ت����ا ب��������اأن ع������دد من 
�ل��ط��ال��ب��ات ���ش��ارك��ن ب��اأع��م��ال زر�عة 

و�أن �الإقبال منهن كان جيد�.
وبني �ملهريي باأن 30 طالبة ُقمن 
باملدر�شة  �لرملية  �الأماكن  بزر�عة 
باالأ�شجار �لبيئية وثبنت �أ�شماءهن 
ع��ل��ي��ه��ا  مب�����ش��ارك��ة ع�����ش��و�ت مركز 
مع  بعجمان  �الجتماعية  �ل�شوؤون 
�لطالبات و�لهيئة �لتدري�شية فيها 
ل��ت��ج�����ش��ي��د �ل���ع���م���ل   �مل���وح���د  بروح 
�لفريق �لو�حد مبا يخدم �مل�شلحة 
لروؤية  ترجمة  ب��االإم��ارة  �لوطنية 
ثقافة   ن�شر  يف  وتطلعاتها  �لقيادة 
�ل��ع��م��ل �الج��ت��م��اع��ي �ل��ت��ط��وع��ي يف 

نفو�س �أبناء �لوطن.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ����س 
�خليمة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �م�س 
للمجل�س  �لثالث  �العتيادي  �الجتماع 

لعام 2014.
على  �جلل�شة  بد�ية  يف  �شموه  و�شادق 
حم�شر �الجتماع �ل�شابق ثم ��شتعر�س 
�مل���و����ش���وع���ات �مل����درج����ة ع���ل���ى ج����دول 
�أعماله ذ�ت �ل�شلة بتطوير �خلدمات 
�القت�شادية  �لتنمية  ودع���م  �ل��ع��ام��ة 
وتنظيم  �حلكومية  �ل�شر�كة  وتعزيز 

�لعمل يف �لقطاع �حلكومي.
�لو�رد  �لتقرير  على  �ملجل�س  و�ط��ل��ع 
للتناف�شية  �الإم���������ار�ت  جم��ل�����س  م���ن 
تقرير  يف  �ل�����دول�����ة  ت���رت���ي���ب  ح������ول 
�لتناف�شية �لعاملية �ل�شادر عن �ملنتدى 

�الق��ت�����ش��ادي �ل��ع��امل��ي ل��ع��ام 2014 - 
�لدولة  ����ش��ت��ط��اع��ت  و�ل�����ذي   2015
من خالله �إحر�ز �ملرتبة �ل� 12 عامليا 
�ملجل�س  وج��ه  حيث  �إقليميا  و�الأوىل 
�لتهنئة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل على هذ� �الإجناز �لعاملي ..م�شيد� 
يف �لوقت نف�شه باجلهود �ملباركة كافة 
�ل��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�الأج���ه���زة 
هذ�  �إىل  للو�شول  و�ملحلية  �الحتادية 

�لت�شنيف.
�ملوؤ�ش�شات  ج���م���ي���ع  �مل���ج���ل�������س  ودع�������ا 
�ملحلية يف �الإم��ارة �إىل �لعمل �لدوؤوب 
و�ل�شر�كة �مل�شتمرة مع �جلهات �ملعنية 
يعزز  مبا  �الإم��ارة  بتناف�شية  لالرتقاء 

�ملنظومة �لتناف�شية للدولة.
من  �ملرفوعة  �ملذكرة  �ملجل�س  وناق�س 
�مل�شاركة  ب�شاأن  �ملدين  �لطري�ن  د�ئ��رة 
يف جل���ان وف����رق ع��م��ل م�����ش��روع �إع����ادة 
بهدف  للدولة  �جل��وي  �مل��ج��ال  هيكلة 
�حلركة  يف  �مل�شتمر  �لتنامي  ��شتيعاب 
وفعالية  ���ش��الم��ة  وحت�����ش��ني  �جل���وي���ة 
�مل���ج���ال �جل����وي ح��ي��ث و�ف����ق �ملجل�س 
�لالزمة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ت��خ�����ش��ي�����س  ع��ل��ى 
يف  �لفاعلة  �ل��د�ئ��رة  م�شاركة  لتمكني 
هذ� �مل�شروع و�شمان حتقيق �الأهد�ف 

�ملرجوة.
�ملرفوعة  �مل��ذك��رة  �ملجل�س  ناق�س  كما 
ب�شاأن  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
ر�شوم  تخفي�س  مظلة  ف��رتة  مت��دي��د 
و�ملن�شاآت  ل��ل��م��ح��الت  �ل���رت�خ���ي�������س 
�مل��ت��اأث��رة مب�����ش��روع �إحالل  �ل��ت��ج��اري��ة 
و و�فق  �ل��ق�����ش��ي��د�ت   - ���ش��م��ل  ط��ري��ق 

للحركة  دع���م���ا  �ل��ت��م��دي��د  ه����ذ�  ع��ل��ى 
للمتغري�ت  و����ش��ت��ج��اب��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 

�لتي تغرزها بيئة ممار�شة �الأعمال.
و�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى م���ذك���رة د�ئ���رة 
�مل�������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ب�������ش���اأن �الي����ف����اد�ت 
�ل��الئ��ح��ة �خلا�شة  و�أق����ر  �حل��ك��وم��ي��ة 
للوفود  �مل��ال��ي��ة  �مل�����ش��ت��ل��زم��ات  بتغطية 
�ملنا�شبات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��ر���ش��م��ي��ة 

و�الأحد�ث �ملختلفة.
�لقطاع  دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح���ر����ش���ا 
�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف  �خل����ا�����س 
وتوفري �لبيئة �ال�شتثمارية �اليجابية 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ودع������م 
ت��ع��دي��ل نظام  �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى  .. و�ف����ق 
و�ملر�فق �حلكومية  �لعمل يف �جلهات 
�مل�شتقلة ذ�ت �لعالقة �ملبا�شرة بتقدمي 
خدمات للقطاع �خلا�س بحيث تكون 
�أيام  م��ع  م��ت��و�ف��ق��ة  �لر�شمية  عطلها 

�جلهة  من  �إعالنها  يتم  �لتي  �لعطل 
�الحتادية �ملخت�شة للقطاع �خلا�س.

و�طلع �ملجل�س على تقرير �شامل حول 
�الأ���ش��غ��ال و�خلدمات  د�ئ���رة  �إجن����از�ت 
�لعامة وخطة �لعمل �مل�شتقبلية حيث 
ع��ل��ى ����ش���رورة �الرتقاء  �مل��ج��ل�����س  �أك����د 
باخلدمات �ملقدمة للمو�طنني وتعزيز 
مب�شتوى  و�ل��ن��ه��و���س  �ل��ع��م��ل  ك���ف���اءة 
�الإجناز�ت ملو�كبة �ملتطلبات �ال�شكانية 
�لتميز  �ل��ن��م��اذج �حل��دي��ث��ة يف  وت��ب��ن��ي 
قامت  �لتي  �جلهود  ..مثمنا  �خلدمي 
�ملكلفة  �لد�ئرة يف تنفيذ �خلطط  بها 
بها .. ودعا �إىل مزيد من �لتن�شيق بني 
لتحقيق  �ملعنية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 

��شرت�تيجيات �الإمارة.
و�ل���ت���ع���اون على  �ل�����ش��ر�ك��ة  �إط�����ار  ويف 
م�شتوى �حلكومات �ملحلية يف �لدولة 
�الجتماع  نتائج  على  �ملجل�س  ..�ط��ل��ع 

معايل  ع���ق���دت���ه  �ل�������ذي  �ل���ت���ع���ري���ف���ي 
�ل��ه��ا���ش��م��ي وزيرة  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن��ت  رمي 
�لعليا  للجنة  �ملنتدب  و�لع�شو  دول���ة 
دبي  يف   2020 �إك�����ش��ب��و  ال���ش��ت�����ش��اف��ة 

ممثلي  م��ع  �إك�شبو  مكتب  ع��ام  م��دي��ر 
�حلكومات �ملحلية حيث وجه �ملجل�س 
بالتفاعل  �حلكومية  �جل��ه��ات  جميع 
�لعاملي  �اليجابي الإجن��اح هذ� �حلدث 

لتقدمي  ع���م���ل  ف����ري����ق  ت��ك��ل��ي��ف  ومت 
كيفية  ح�����ول  �مل���ب���ت���ك���رة  �ل���ت�������ش���ور�ت 
م�شاهمة �الإم���ارة يف ه��ذ� �حل��دث مبا 

يتالءم مع �لروؤية �ملو�شوعة.
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�أع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة ج��اه��زي��ة م��ر�ف��ق��ه��ا �خل��دم��ي��ة مثل 
�الأ�شحى   عيد  ال�شتقبال  و�ملقا�شب  �ل�شحي  و�لتفتي�س  �ال���ش��و�ق 
ب��ر�م��ج خا�شة  �أع���دت  �لتفتي�س  ف��رق  �ن  �لبلدية   م�����ش��ادر  و�أك����دت 
بعيد �الأ�شحى  تقوم على تكثيف �لرقابة علي �ال�شو�ق و�ملجمعات 
وطيور  و�الأ�شماك  و�لدو�جن  �للحوم  بيع  وحم��الت  �ال�شتهالكية  
على  عملها  �لبلدية  لد�ئرة  �لتابعة  �ال�شو�ق  �شتبا�شر  كما  �لزينة  
مدى �يام �لعيد يف وجود  مر�قبني للبلدية . وبالن�شبة ل�شوق �لغنم 

�لرئي�شي مبنطقة �لفلية  �شيبا�شر ن�شاطه  يف يوم وقفة عرفات من 
�ل�شاعة �ل�شاد�شة �شباحا وحتي �لعا�شرة م�شاء حيث �شيكون �ل�شر�ء 
لفح�س  م�شتمرة  ب�شورة  و�مل��ر�ق��ب��ني  �الأط��ب��اء  با�شر�ف  �الأ���ش��اح��ي 
�الأغنام ظاهريا و�لتاأكد من حالتها �ل�شحية وعدم وجود �إ�شتباه الأي 
�أمر��س وبائية �أو معدية ت�شر بال�شحة وتبطل �شرعيتها كاأ�شحية  .  
وبعد �شالة �لعيد ي�شتقبل مق�شب �ملركزي يف �لفلية و�أي�شا مق�شب 
ر�أ�س �خليمة �لقدمي �الأ�شاحي من �ملو�طنني و�ملقيمني و�جلمعيات 
فح�س  �شيولون  �لذين  �لبياطرة  �الأطباء  فريق  با�شرف  �خلريية 
لالإ�شتهالك  �شالحيتها  من  للتاأكد  �لذبح  وبعد  قبل  �حليو�نات 

�الآدمي علما بان خدمات �لذبح تتم مقابل  نف�س �لر�شوم �ملفر�شة 
قبل �لعيد  وهي : 15 درهم للخروف و�ملاعز و60 درهم للعجول 
�ل�����ش��غ��رية و100 دره���م ل��الأب��ق��ار و�جل��م��ال و�ل��ع��ج��ول �ل��ك��ب��رية .  
وتن�شح د�ئرة �لبلدية �الأهايل �لتوجه باالأ�شاحي للذبح يف �ملقا�شب 
�شمانا ل�شالمتهم و�شالمة �أ�شرهم ولال�شتفادة من �المكانات �لتي 
وبيئة �شحية  ك��و�در طبية وق�شابني موؤهلني  �لد�ئرة من  توفرها 
منا�شبة للعمل كما  حتظر  دخول �أ�شحاب �الأ�شاحي  ل�شاالت �لذبح 
�لعاملني  و�شالمة  �شالمتهم  علي  حفاظا  نهائيا  �لفلية   مبق�شب 

وعدم �عاقة �شري �لعمل باملق�شب

ر�س�م خدمات الذبح من غري زيادة

بلدية راأ�ش اخليمة ت�ستكمل ا�ستعداداتها ل�ستقبال عيد الأ�سحى 

•• اأبوظبي-وام:

وزير  قرقا�س  حممد  ب��ن  �أن���ور  �لدكتور  معايل  ��شتقبل 
�لوز�رة  عام  بديو�ن  مبكتبه  �خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة 
�م�س �ل�شيد توما�س ميليا نائب م�شاعد وزير �خلارجية 
بوز�رة  و�لعمل  �الإن�شان  �لدميقر�طية وحقوق  يف مكتب 

�خل��ارج��ي��ة �الأم��ري��ك��ي��ة �ل����ذي ي����زور �ل���ب���الد ح��ال��ي��ا. مت 
خالل �للقاء ��شتعر��س �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 
�الن�شان  حقوق  ملفات  حول  �لتعاون  مو�شوع  ومناق�شة 
�إ�شافة �إىل بحث عدد من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك 
�لواليات  �شفري  ك��ورب��ني  مايكل  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�شر   .

�ملتحدة �الأمريكية لدى �لدولة.

بلدية عجمان تطلق مبادرة زراعية بعنوان تطوعنا مناء وانتماء بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية وطلبة املدار�ش بعجمان

 قرقا�ش يبحث العالقات الثنائية مع م�سوؤول اأمريكي 

�سرطة ال�سارقة تنظم حملة حول الك�سف عن مر�ش التهاب املفا�سل وه�سا�سة العظام ملوظفيها والنزلء

جنايات راأ�ش اخليمة حتاكم 
متهما باغت�ساب قريباته 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

طلبت  حمكمة �جلنايات يف د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة بجل�شتها �لتي عقدت �شباح �أم�س برئا�شة 
حميد�ن  ع��ارف  �لقا�شيني  من  كل  وع�شوية   ، �خلاطري  مفتاح  بن  حممد  �لدكتور  �لقا�شي 
�لزعابي،وب�شام خليل بح�شر مري�ت ورثة �أم عربية �جلن�شية قتلها زوجها مطلع �لعام �ملا�شي 
طعنا بال�شكني نتيجة خالفات �أ�شرية لتقدميها يف �جلل�شة �لقادمة  . كما حددت �ملحكمة نف�س 
�لعربية متهمني  و�م يحملون �جلن�شية  �ب  �أ�شخا�س منهم  �شبعة  للمر�فعة يف ق�شية  �ملوعد 
�ملحكمة  و�لفجور يف حني حددت  �لدعارة  �أعمال  و�لتحري�س على ممار�شة  بالب�شر  باالإجتار 
�ملوعد لغر�س ورود ت�شجيالت كامري� مر�قبة منزلية يف ق�شية عربي �جلن�شية متهم  نف�س 

بال�شب و�الإعتد�ء و�ل�شرب و�ل�شروع باإغت�شاب وهتك عر�س قريباته بد�خل منزله .  

ويل عهد راأ�ش اخليمة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

معهد ال�سرطة املجتمعية يطلق 
مبادرة لإعداد كوادر تدريب 

من ال�سباط املتقاعدين
•• اأبوظبي-وام:

�ملجتمعية  �ل�������ش���رط���ة  م��ع��ه��د  �أط����ل����ق 
يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة  الإد�رة  �ل��ت��اب��ع 
�لكو�در  �إع��د�د  �أبوظبي مبادرة  �شرطة 
�لتدريبية من �ل�شباط �ملتقاعدين يف 
خمتلف �ملجاالت كل ح�شب �لتخ�ش�س 
�شابقا  عمله  خ��الل  ي�شغله  ك��ان  �ل��ذي 
للعمل كمدربني وذلك �شمن �ملبادر�ت 
�مل��ع��ه��د. وق����ال �لنقيب  �ل��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  �جل��ن��ي��ب��ي  ط������ارق 
للمعهد �إن هذه �ملبادرة �شت�شهم ب�شكل 
�إيجاد كو�در وطنية يقع على  كبري يف 
عاتقها ن�شر �لوعي �الأمني و�ال�شتفادة 
على  بها  يتميزون  �لتي  �خل��ر�ت  من 
�ل�شعيدين �مليد�ين و�لعملي مبا يوؤدي 

�إىل تطوير �آليات �لعمل �ل�شرطي

•• راأ�س اخليمة الفجر

ر�أ�س �خليمة - �شباح  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة  �أطلقت 
�الأم�س -  بالتعاون مع  طبية ر�أ�س �خليمة حملة قلبي 
�شليم، �ملقامة حتت �شعار ) �شحة قلبي بيدي (، بهدف 
�خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة  �ملنت�شبني  جميع  �شحة  تعزيز 

من خالل تقدمي  بر�مج �شحية حلماية �لقلب .
ل��ت��غ��ي��ري من���ط �حل���ي���اة، ومعاجلة   وت�����ش��ع��ى �حل��م��ل��ة 
�لبع�س  ميار�شها  �لتي  �ل�شائعة  �ل�شحية   �الأخ��ط��اء 
يومياً وتكون �شببا  يف حدوث �أمر��س �لقلب، وتوفري 

بيئة عمل مثالية �شحيا .
ر�أ�س �خليمة،   وتاأتي  �حلملة �شمن مبادر�ت �شرطة 
�لتي تهدف �إىل رفع �لوعي �لتثقيفي �ل�شحي، تطبيقاً 
�لتعاون  �إىل  �لر�مية  �لد�خلية  وز�رة  الإ�شرت�تيجية  
�لعام و�خلا�س،  �مل�شتويني  �ملعنية على  �لقطاعات  مع 
ب��ن��اء جمتمع  على  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  م��ن  ح��ر���ش��اً 

�شحي �آم��ن خ��اِل من �الأم��ر����س، من خالل �الهتمام 
ب�شحة ولياقة �ملنت�شبني .

و�أو�شحت هبة �ل�شحي �مل�شئول �الإد�ري مبركز جلفار 
�أن �حلملة  تت�شمن �إجر�ء فحو�شات طبية  �ل�شحي، 
�لدكتورة  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  �ل�����ش��رط��ة،  منت�شبي  جلميع 
يف  �حليوية  �لعالمات  لقيا�س  تهدف  نعمان،  خ��ال��دة 
ج�شم �الإن�شان ) �ل�شغط و�ل�شكري ( مع قيا�س �لوزن 
�الإر�شاد�ت  تقدمي  ثم  �جل�شم،  كتلة  وموؤ�شر  و�لطول 
�ل�شحية �لالزمة، �ملرتتبة على نتائج تلك �لفحو�شات 

�لطبية .
�شحية،  ت��وع��وي��ة  تثقيفية  حم��ا���ش��رة  ت��ق��دمي  مت  كما 
بقاعة �ملركز �الإعالمي مببنى �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
م�شوؤولة  �لكا�س  م��رمي  فيها  حت��دث��ت  �خليمة،  ر�أ����س 
�لتثقيف  �ل�شحي مبركز جلفار �ل�شحي، ومت توزيع 
لعو�مل  توعية  وم��ط��ب��وع��ات  ب��رو���ش��ور�ت(   ( كتيبات 

خطورة �الإ�شابة باأمر��س �لقلب.

�سرطة وطبية راأ�ش اخليمة تطلقان حملة قلبي �سليم 

•• عجمان ـ الفجر 

قدما  �لطبية  عجمان  مبنطقة  �ل�شحي  م�شريف  مركز  مي�شي 
لتنفيذ برناجمه �ل�شحي �ل�شامل معا للوقاية قبل �لعالج، للعام 
مركز  مديرة  �أحمد  �بر�هيم  عائ�شة  وقالت  �لتو�يل،  على  �لر�بع 
�ل�شحية  �لثقافة  ن�شر  �ىل  يهدف  �مل�شروع  �أن  �ل�شحي  م�شريف 
للم�شاهمة معنا  �ملوؤهلني  �ملتدربني  نو�ة من  وتكوين  �ملجتمع،  يف 
و�أ�شافت  �ملجتمع.  �أف��ر�د  �شحة  وتعزيز  �ل�شحي،  �لوعي  ن�شر  يف 
مديرة مركز م�شريف �ل�شحي �أن �ملركز تبنى تنفيذ هذ� �مل�شروع 
مو�شوع  على  �لرتكيز  �شنة  ك��ل  يف  يتم  حيث  ���ش��ن��و�ت،  �أرب���ع  منذ 
�قباال  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل  �مل�شروع  �شهد  وقد  حم��دد،  �شحي 

�أف��ر�د �ملجتمع وتفاعال كبري� مما �شجعنا على �ال�شتمر�ر يف  من 
تنفيذه للمرة �لر�بعة ، و�شي�شارك يف �لرنامج هذ� �لعام نحو 10 
لتاأهيل  دب��ي  مركز  من  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  من  �أ�شخا�س 
�ملعاقني. و�أ�شافت �أن ملتقى هذ� �لعام يقام حتت �شعار )وم�شات 
�شحية( ، و�شيبد�أ يف �ل� 17 من �شهر �شبتمر �جلاري وي�شتمر حتى 
نهاية دي�شمر �لقادم ، حيث يتم تنفيذ �حلملة يوم �الأربعاء من 
كل �أ�شبوع من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا وحتى �لثانية ع�شرة ظهر� 

يف قاعة عبيد �حللو يف مركز م�شريف �ل�شحي.
و�أ�شارت عائ�شة �بر�هيم �أحمد مديرة مركز م�شريف �ل�شحي �أن 
مو��شيع ملتقى هذ� �لعام �شتتناول مو��شيع متعددة ت�شمل �اليقاع 
�حليوي للج�شم وعالقته بال�شمنة و�الأمر��س، و�لتغذية، و�شحتنا 

يف مطبخنا، وكيفية �لعناية باملولود �جلديد، و�ال�شعافات �الأولية، 
و�ملخدر�ت باعتبارها مر�س �لع�شر، و�ملغ�س �ملعوي عند �الأطفال. 
�إىل جانب مو��شيع متثل �أهمية لدى بع�س �شر�ئح �ملجتمع مثل 
�لتعامل مع ذوي  �لليلي عند �الطفال، وكيفية  �ل��الر�دي  �لتبول 
�لعلم  بني  و�حلجامة  �لقلبية،  و�الأزم���ات  �خلا�شة،  �الحتياجات 
�ال�شتقر�ر  تر�شيخ  تعمل على  �شيتم طرح مو��شيع  و�لدجل. كما 
�التيكيت  وف��ن  �أطفالنا،  يف  نغر�شها  كيف  �لقناعة  مثل  �الأ���ش��ري 
وغريها من �ملو��شيع �الجتماعية �جلاذبة، و�شيخ�شع �مل�شاركون 
يف �لدور�ت �ىل �متحان وتقييم نهائي ملعرفة مدى ��شتفادتهم من 
�لتي  �ل�شحية  �الأعمال  يف  خر�تهم  وتقييم  �ملطروحة  �ملو��شيع 

ميكنهم �لقيام بها د�خل منازلهم مثل �ال�شعافات �الأولية.

مركز م�سريف ال�سحي ينفذ ملتقى الوقاية قبل العالج
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بالتعاون بني �سرطة ال�سارقة وق�سم جناح اجل� 

العثور على جثة �ساب تويف اإثر تعر�سه حلادث تدهور بدراجته النارية
•• ال�شارقة-الفجر:

من  بال�شارقة  �جل��و  جناح  ق�شم  م��ع  بالتعاون  �ل�شارقة  �شرطة  متكنت 
�لعثور على جثة �شاب تويف يف حادث در�جة نارية مبنطقة رفادة �لقريبة 
عن  �الإب���الغ  م��ن  �شاعات  خم�س  بعد  �ل�شحر�وية  �ل��ب��د�ي��ر  منطقة  م��ن 
فقد�نه من قبل �أحد معارفه. وكان �ملذكور قد تغيب عن ذويه نهار يوم 
�جلمعة �ملا�شي حيث �أفاد بع�س ��شدقاوؤه �أنه قد توجه بدر�جته من نوع 
كروز cc250�إىل منطقة �لبد�ير بال�شارقة بغر�س ممار�شة هو�يته يف 
قيادة �لدر�جات ، وقد مت �آخر �ت�شال به عند �خلام�شة م�شاء �إال �أنه مل 

يعد حتى �لثانية من فجر يوم �ل�شبت �ملو�فق 9/13  2014م حيث قام 
�شديقه �ملدعو م .خ . ع. ) �أردين �جلن�شية ( باإبالغ مركز �شرطة �لذيد 
�أ�شدقائه بالتوجه �إىل  �أنه قام برفقة بع�س  بو�قعة تغيبه . و�أفاد �ملبلغ 
�ملنطقة �ملذكورة للبحث عن �شديقهم �ملفقود بعد �أن ر�ودتهم �ل�شكوك 
ب�شاأن تغيبه �إال �أنهم عرو� على �شيارته من نوع جي �إم �شي مع �ملقطورة 
�أثر  على  ي��ع��رو�  �أن  دون  �لنارية  �ل��در�ج��ات  وحتميل  لنقل  �ملخ�ش�شة 
�ل�شرطة  �إب��الغ جميع مر�كز ودوري��ات  ..  وبناء عليه فقد مت  للمذكور 
�لعاملة باملنطقة لتكثيف �لبحث عن �ملذكور ، كما مت طلب �مل�شاعدة من 
�إحدى طائر�ته �لعمودية  باإ�شر�ك  ق�شم جناح �جلو بال�شارقة حيث قام 

من  و�لن�شف  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  ويف   .. للمنطقة  ج��وي  م�شح  �إج���ر�ء  يف 
�شباح يوم �ل�شبت �ملو�فق4 9- 2014-م متكن فريق �مل�شح �جلوي من 
�لعثور على موقع �لدر�جة �لنارية وقد تعر�شت حلادث تدهور يف و�شط 
22�شنة (  �أ .م ب )  �ل�شحر�ء و�إىل جو�رها جثة �ل�شاب �ملتغيب ويدعى 
�لذيد وقامت  �إب��الغ مركز �شرطة  �لقمر حيث مت  ويحمل جن�شية جزر 
جثة  ون��ق��ل  �حل���ادث  وتخطيط  �مل��وق��ع  �إىل  باالنتقال  �ل�شرطة  دوري���ات 
�ل�شاب �ملتويف �إىل م�شت�شفى �لذيد بو��شطة �لطائرة �لعمودية حيث تبني 
�إثر وقوع �حل��ادث .. وحث �لعقيد  باإ�شاباته  �أن �ملذكور قد تويف متاأثر� 
بالقيادة  �لو�شطى  �ملنطقة  �شرطة  �إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  حممد  ع��ارف 

�لدر�جات  �أفر�د �جلمهور وخا�شة هو�ة  �ل�شارقة جميع  ل�شرطة  �لعامة 
جميع  �ت��خ��اذ  على  و�ل�شحر�وية  �ل��ري��ة  �ملناطق  �رت��ي��اد  وه���و�ة  �لنارية 
�لنارية  للدر�جات  قيادتهم  �أثناء  و�ل�شالمة  �الأم��ن  و�حتياطات  تد�بري 
�لدر�جات  و�شالحية  �شالمة  من  و�لتاأكد  �ملختلفة  هو�ياتهم  وممار�شة 
�لنارية و�ملركبات �لتي يقودونها ، و�لقيادة بحذر وحيطة وعدم �لتوغل 
يف �ملناطق �ل�شحر�وية وفقد�ن �الجتاه و�شط �لكثبان �لرملية و�لتزود 
على  خطر�  ت�شكل  ب�شورة  �لقيادة  وجتنب  �الأم��ان  ومعد�ت  و�شائل  بكل 
للخطر  �الآخ��ري��ن  و�شالمة  حياة  وتعر�س  وح��ي��اة  و�شالمتهم  حياتهم 

معربا عن متنياته بال�شالمة للجميع ..  

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وفد كلية طب القوات امل�سلحة امل�سرية
•• ال�شارقة-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�لقو�ت  �أن  �ل�شارقة  جامعة  رئي�س 
�مل�شلحة يف م�شر ال يقت�شر دورها 
�الأر����س و�لعر�س  �ل��دف��اع عن  على 
�إن�شاء  على  �لعمل  �إىل  ي��ت��ع��د�ه  ب��ل 
�لتقنيني  وتخريج  �لتقنية  �لكليات 
و�إج��ر�ء �الأبحاث من خالل �ملر�كز 
عن  ف�����ش��ال  �ملتخ�ش�شة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
وتعمري  ن��ه�����ش��ة  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
�لبالد وحتقيق �لتنمية �ل�شاملة يف 

�ملجاالت كافة.
�لكبري  �ل�����دور  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���ار 
لالأزهر �ل�شريف يف تاأهيل �لعلماء 
�ل�شحيح  �ل���ن���ري  �ل��ف��ك��ر  �أ����ش���ح���اب 
عاتقهم  على  تقع  �لذين  و�ل�شليم 
م�����ش��وؤول��ي��ة ك��ب��رية يف ق��ي��ادة �ل���ر�أي 
و�شالمة  �أمن  على  و�حلفاظ  �لعام 

فكر �لب�شر.
��شتقبال �شاحب  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�م�س  �شباح  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
للقو�ت  �لتابعة  �لطب  كلية  لوفد 
�مل�شلحة �مل�شرية و�لذي �شم �للو�ء 
مدير  ع��ام��ر  عي�شى  خ��ال��د  طبيب 
�ل��ك��ل��ي��ة و�ل���ع���ق���ي���د ط��ب��ي��ب حممد 
جابر عفيفي رئي�س فرع �لتخطيط 
بالكلية و�ملقدم طبيب ح�شن فتحي 
�أع�شاء  ���ش��وؤون  ق�شم  رئي�س  ح�شن 
وذل�����ك يف مكتب  �ل���ت���دري���ب  ه��ي��ئ��ة 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

بجامعة �ل�شارقة.
�للقاء  م�����ش��ت��ه��ل  يف  ���ش��م��وه  ورح����ب 
�ل�������ش���ي���ف وت�����ب�����ادل معه  ب���ال���وف���د 
�الأح��ادي��ث �ل��ودي��ة يف �مل��ج��االت ذ�ت 
�إياه  ..مطلعا  �مل�شرتكة  �لعالقات 
�أهم �إجن��از�ت جامعة �ل�شارقة  على 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة ومت���ن���ى لهم 

�مل�����ردود �ل��ه��ام �ل���ذي ي��ط��رح��ه هذ� 
تطوير  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���اون 
�لتعليم �لطبي و�خلدمات �ل�شحية 
�خلدمات  ويف  �ل�����ش��ارق��ة  �إم�����ارة  يف 
�ل�����ش��ح��ي��ة ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة من 
�الأكادميية  �خل��ر�ت  تبادل  خ��الل 
و�ملهنية و�لبحثية يف كافة �جلو�نب 
و�ل�شحي  �لطبي  بالتعليم  �ملتعلقة 

لدى �جلانبني.
�ل�شياق  ه�����ذ�  يف  �الإ������ش�����ارة  جت�����در 
جامعة  توليه  �ل��ذي  �اله��ت��م��ام  �ىل 
�ل�شارقة بهذ� �ملجال و�لذي �نعك�س 
عامليا  جممعا  �إن�شائها  خ��الل  م��ن 
ل��ل��ت��م��ي��ز يف �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ط��ب��ي من 
و�لعلوم  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ك��ل��ي��ات  خ���الل 
وكلية  �ل���ط���ب  وك���ل���ي���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل�شيدلة  وك��ل��ي��ة  �الأ����ش���ن���ان  ط���ب 
و�مل�شت�شفى  �ل�شحية  �لعلوم  وكلية 
�لطبية  �لبحوث  ومركز  �لتعليمي 
وم���ع���ه���د �ل���ق���ي���ادة �الأك����ادمي����ي����ة يف 
�لقو�ت  �أن  كما   .. �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�مل�شلحة �مل�شرية �أن�شاأت كلية للطب 
�لطبية  �مل��ن��اه��ج  نظم  �أح���دث  تتبع 
مب�شت�شفيات  م��دع��وم��ة  �حل��دي��ث��ة 
�مل�شتوى  ع��ال��ي��ة  �شحية  وخ��دم��ات 
قادرين  �أط��ب��اء  تخريج  �إىل  تهدف 
�لطبية  �الح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 

للقو�ت �مل�شلحة.
تبادل  يف  �لطرفني  لرغبة  ون��ظ��ر� 
�خل��ر�ت و�مل��ع��ارف من خ��الل هذه 
�الأكادميية  �لر�مج  ودع��م  �ملذكرة 
ن�شاطات  و�أي�����ة  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ب��ح��ث 
.. فقد  �لتوجه  ه��ذ�  ت��دع��م  �أخ���رى 

�تفق �لطرفان على ما يلي .
�ل��ت��ع��اون يف ه��ذه �ملذكرة  ي��ن��درج   /
�لدولية  �الت���ف���اق���ات  �إط�����ار  ���ش��م��ن 
�ل�شارقة  �إم������ارة  ب���ني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي 
و�لتي  �لعربية  م�شر  وج��م��ه��وري��ة 
ت����ق����وم ع����ل����ى �ح����������رت�م �ل����ق����و�ن����ني 
و�لقو�عد �لتي حتكم �لتعليم �لعايل 

ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة و�آخ����ر م��ن كلية 
باملهام  للقيام  �مل�شلحة  �لقو�ت  طب 
�ل����ر�م����ج  حت����دي����د   -  .. �ل���ت���ال���ي���ة 
و�الأن�شطة �لتي يتفق على تنفيذها 
يف �إطار هذه �ملذكرة مع و�شع خطة 
 - �لفعاليات.  ه��ذه  لتنفيذ  زمنية 
�إعد�د �التفاقيات �خلا�شة و�ملالحق 

�ملكملة للمذكرة.
وت�����ش��ري ه���ذه �مل���ذك���رة مل���دة خم�س 
�لتوقيع  تاريخ  من  �عتبار�  �شنو�ت 
ويجوز  �ل��ط��رف��ني  ق��ب��ل  م��ن  عليها 
�أن يتم �التفاق على  جتديدها بعد 
ذلك من قبل �لطرفني كتابة قبل 

نهايتها ب�شتة �أ�شهر.
�إنهاء  كما يجوز الأي من �لطرفني 
هذه �ملذكرة �أثناء �شريانها مبوجب 
�إ�شعار كتابي م�شبق يوجهه للطرف 
�الآخر ويف هذه �حلالة تظل �ملذكرة 
بعد  �أ�شهر  �شتة  ملدة  �ملفعول  �شارية 
يف  �ملذكرة  �إنهاء  مي�س  وال  �الإ�شعار 
جميع �الأح��و�ل �الأعمال �لتي متت 

مبا�شرتها حتى يتم �إمتامها.
�ل�شعوبات  جميع  يف  �لنظر  وي��ت��م 
يتعلق بتطبيق  تن�شاأ فيما  �لتي قد 
�أح��ك��ام ه��ذه �مل��ذك��رة من قبل جلنة 
م���دي���ر جامعة  م����ن  ت���ت���ك���ون  ع��ل��ي��ا 
جامعة  من  �لعام  و�ملن�شق  �ل�شارقة 
�لقو�ت  طب  كلية  ومدير  �ل�شارقة 
�مل�شلحة و�ملن�شق �لعام من قبل كلية 
عليها  و�لتي  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  طب 
منا�شبة  ح��ل��ول  الإي��ج��اد  ت�شعى  �أن 

ومر�شية لتذليل تلك �ل�شعوبات.
وجرى يف ختام لقاء �شاحب �ل�شمو 
�لطب  كلية  ووف���د  �ل�شارقة  ح��اك��م 
�مل�شرية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لتابعة 
�لتذكارية  و�لهد�يا  �ل���دروع  تبادل 
.. كما �أقام �شموه ماأدبة غد�ء على 

�شرف �لوفد �ل�شيف.
وكان �لدكتور حميد جمول �لنعيمي 
��شتقبل  قد  �ل�شارقة  مدير جامعة 

ف��ي��م��ا ي�شبون  و�ل�����ش��د�د  �ل��ت��وف��ي��ق 
�إليه من تعاون وتفاهم  ويتطلعون 

مع كلية �لطب و�لعلوم �ل�شحية. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد  بعدها 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�ل�شارقة  جامعة  رئي�س  �لقا�شمي 
�لبديوي  �شريف  �شعادة  وبح�شور 
قن�شل عام جمهورية م�شر �لعربية 
عبد�حلميد  ع����م����رو  و�ل����دك����ت����ور 
�ل�����ش��م��و حاكم  م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب 
�لعايل  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  �ل�����ش��ارق��ة 
جامعة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
�لقو�ت  يف  �ل��ط��ب  وكلية  �ل�����ش��ارق��ة 
�لعربية  م�شر  بجمهورية  �مل�شلحة 
�للو�ء  �مل�شري  �جلانب  من  وقعها 
مدير  ع��ام��ر  عي�شى  خ��ال��د  طبيب 
�لكلية ومن جانب جامعة �ل�شارقة 
�لنعيمي  جم���ول  ح��م��ي��د  �ل��دك��ت��ور 

مدير �جلامعة.
وت���اأت���ي م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م يف �إط���ار 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
جامعة  رئ���ي�������س  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�ل�شارقة وترحيب �شموه مبا جاء يف 
خطاب �لفريق �أول �شدقي �شبحي 
�لقائد �لعام ووزير �لدفاع و�الإنتاج 
�لتعاون  ب�����ش��اأن  �مل�����ش��ري  �حل���رب���ي 
�ل��دع��م لكلية طب  �جل���اد وت��ق��دمي 

�لقو�ت �مل�شلحة.
�إدر�ك����ا م��ن جامعة  �أن��ه��ا ت��اأت��ي  كما 
للقو�ت  �ل���ط���ب  وك��ل��ي��ة  �ل�������ش���ارق���ة 
�لعربية  م�شر  بجمهورية  �مل�شلحة 
و�لدويل  �لعربي  �لتعاون  باأهمية 
�ل���ع���ايل ب�شفة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف جم���ال 
ب�شفة  �ل�����ش��ح��ي  و�مل����ج����ال  ع���ام���ة 
�لتعليم  يف  �لتميز  وباأهمية  خا�شة 
و�لتدريب و�لبحث �لعلمي وتطوير 
�لعاملة يف جمال  �لب�شرية  �لكو�در 
ذلك  �إىل  ي�����ش��اف  �ل��ط��ب��ي  �لتعليم 

يف �لبلدين وت�شمن �حرت�م �ملبادئ 
�لتي تربط بني  �لدولية �الأ�شا�شية 
هذه  وت��ه��دف   .. �لعلمية  �ل��ك��ل��ي��ات 
�أ�شا�شية  م��ب��ادئ  و�شع  �إىل  �مل��ذك��رة 
للتعاون بني جامعة �ل�شارقة وكلية 
طب �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية و�لتي 
حتدد �أولويات �لتعاون و�لتي ميكن 
مالحق  مب��وج��ب  الح��ق��ا  تو�شيعها 
لهذه �ملذكرة حتدد م�شاريع وبر�مج 
تتما�شى مع �خت�شا�شات �لطرفني 
من  الأي  مي��ك��ن  وال  و�أول��وي��ات��ه��م��ا 
�الت��ف��اق��ات �خل��ا���ش��ة �ل��دخ��ول حيز 
�لتنفيذ �إال بعد �مل�شادقة عليها من 
قبل �لطرفني .. ويتم �لتعاون بني 
توجهاتهما  �إط��ار  �شمن  �لطرفني 
و�لبحث  �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل���دع���م 
لهذ�  �ملعرفة وميكن  ون�شر  �لعلمي 
�لتالية  �الأ�شكال  ياأخذ  �ن  �لتعاون 
و�لفعاليات  �مل��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر   -  ..
�ملعنية  ت��ل��ك  خ��ا���ش��ة  �الأك���ادمي���ي���ة 
مب��ج��ال �ل��در����ش��ات �ل��ط��ب��ي��ة وطب 
�لطبية  و�ملهن  و�ل�شيدلة  �الأ�شنان 
م�شاريع  �مل�����ش��ارك��ة يف   - �مل�����ش��اع��دة. 
ت���دري���ب���ي���ة وب��ح��ث��ي��ة م�������ش���رتك���ة. - 
�لطرفني  ب��ني  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون 
�ملختلفة  بالطلبات  �لتقدم  لتي�شري 
�لد�عمة  �ل����دول����ي����ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
ل���ل���ب���ح���وث. - ت��ن��ظ��ي��م م����وؤمت����ر�ت 
وور�س  ت��دري��ب��ي��ة  ودور�ت  ون����دو�ت 
�لتعليم  جم���ال  يف  م�شرتكة  ع��م��ل 
تبادل   - �لعلمي.  و�لبحث  �لطبي 
�لتوثيق  وم���������ش����ادر  �مل����ع����ل����وم����ات 
تبادل   - �ل��ع��ل��م��ي��ة.  و�مل���ن�������ش���ور�ت 
�لتدري�س  هيئة  و�أع�����ش��اء  �خل���ر�ء 
و�لطلبة. - �مل�شاركة يف �المتحانات 
وم��ر�ج��ع��ة ط��رق �ل��ت��ق��ومي ل�شمان 

�جلودة.
�لتعاون  ب���ر�م���ج  جن����اح  ول�����ش��م��ان 
ف��ق��د ح����ددت م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م �أن 
جانب  م��ن  ع��ام  من�شق  تعيني  يتم 

زيارته  خالل  �ل�شيف  �لوفد  �أم�س 
و�لعلوم  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ك��ل��ي��ات  مل��ج��م��ع 
�ل�شحية يف �جلامعة حيث قدم له 
نبذة عن �أهم حماور تطور جامعة 
�شاحب  �أن�����ش��اأه��ا  �أن  منذ  �ل�����ش��ارق��ة 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
رئي�س  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  �الأع����ل����ى 
مكوناتها  ..م�شتعر�شا  �جل��ام��ع��ة 
و�لعلمية  �الأك���ادمي���ي���ة  وم��ر�ف��ق��ه��ا 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة ك��م��ا �ط��ل��ع �ل��وف��د على 
�لعري�شة خلطة جامعة  �خلطوط 
�خلم�شية  �ال�شرت�تيجية  �ل�شارقة 
و�ل��ت��ي وج���ه رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة باأن 

تكون ذ�ت خر�ت عاملية.
�لهيكلية  ع��ل��ى  �ل���وف���د  �ط��ل��ع  ك��م��ا 
للبحث  و�جل���������دي���������دة  �ل�����ع�����ام�����ة 
�جلامعة  ���ش��ت��ع��م��ل  �ل�����ذي  �ل��ع��ل��م��ي 
و�شاعد�  �الآن  م��ن  �أط���ره���ا  �شمن 
�لعلمي  �لبحث  معاهد  م�شتعر�شا 
تاأ�شي�س  مت  �لتي  �جلديدة  �الأرب��ع��ة 
بع�شها  ت��اأ���ش��ي�����س  وي��ج��ري  بع�شها 
�الآخر �الآن من بينها معهد �لقيادة 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  �الأك����ادمي����ي����ة 
وت��ط��وي��ر ط��ر�ئ��ق �ل��ت��دري�����س مبينا 
�الإيجابي  و�لعائد  و�آف��اق��ه  �أه��د�ف��ه 

ميادين  يف  �شيحققه  �ل��ذي  �لكبري 
�لتعليم �لعايل.

�جلامعة  مدير  من  �لوفد  وتعرف 
ل�شاحب  �ل�شامية  �لتوجيهات  على 
رئي�س  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
نقل  على  بالعمل  �ملتمثلة  �جلامعة 
�لتي  �لعاملية  �ملكانة  �ىل  �جلامعة 
جو�نب  يف  ت��ق��وم  و�ل��ت��ي  ت�شتحقها 
م��ن��ه��ا ع��ل��ى �ال����ش���ت���ف���ادة م���ن �آف����اق 
�ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة �ل��و����ش��ع��ة مع 
�جلامعات و�ملعاهد و�ملر�كز �لعلمية 
�لعاملية �لعريقة م�شتعر�شا �آفاق هذ� 
�لتعاون و�ل�شر�كة مع هذه �جلهات 
وم�شارقها.  �الأر���������س  م����غ����ارب  يف 
وع�������دد �ل����دك����ت����ور ح���م���ي���د جم���ول 
جامعة  جم��م��ع  م��ك��ون��ات  �لنعيمي 
و�لعلوم  �لطبية  للكليات  �ل�شارقة 
�ل�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و خ���ا����س وما 
بحوث  ومعاهد  كليات  م��ن  ي�شمه 
و�ال�شرت�تيجية  متكاملة  ومر�فق 
يف  �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  تتبناها  �ل��ت��ي 
متكامل  طبي  عمل  فريق  تخريج 
�ملجتمع  �أف���ر�د  ك��اف��ة  ب�شحة  يعنى 
�لكليات  �رت����ب����اط  �ىل  ..م�������ش���ري� 
�ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ح��ي��ة بعدد 
�ملرموقة  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ام��ع��ات  م��ن 

و�ل�����ر�ئ�����دة يف ت���دري�������س �مل���ج���االت 
�أنه �شاهم  �أكد  �لطبية �الأم��ر �لذي 

يف تطوير جتربتها و�شقلها.
من جانبه عر رئي�س وفد �لقو�ت 
�مل�شلحة �مل�شرية �للو�ء طبيب خالد 
باملكانة  �لكبري  �إعجابه  ع��ن  عامر 
�ل�شارقة  جامعة  ��شتطاعت  �ل��ت��ي 
حت���ق���ي���ق���ه���ا خ�������الل ه�������ذه �ل����ف����رتة 
تاأ�شي�شها  على  �لب�شيطة  �لزمنية 
�لعريقة  �لعامل  جلامعات  بالن�شبة 
حتى  �ل�شنني  ع�شر�ت  �أم�شت  �لتي 
..و�أبدى  بلغت ما بلغته من مكانه 
�مل�شتقبلي  �لتعاون  رغبة عميقة يف 
م���ع ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة وخ��ا���ش��ة يف 
�لعلمي  �لبحث  جو�نب عديدة من 
م�����ش��ت��ع��ر���ش��ا م���ك���ون���ات ك��ل��ي��ة طب 
�لتابعة  �الأخ���رى  �لفنية  و�لكليات 

للقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية.
�لكلية  ه��ذه  �إمكانيات  وحت��دث عن 
�الأكادميية و�لعلمية و�آفاق تعاونها 
و�ملوؤ�ش�شات  �لعريقة  �جلامعات  مع 
ذ�ت  و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية 
�ل��ع��الق��ة .. ب��ع��د ذل���ك ج���رى بحث 
ب��ني جامعة  �ل��ت��ع��اون  �آف���اق  تو�شيع 
بالقو�ت  �ل��ط��ب  وك��ل��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة 

�مل�شلحة �مل�شرية.

اأبوظبي للتعليم يطلق م�سروعا جتريبيا لتح�سني نتائج الطلبة يف اختبار بي�سا ملهارات القراءة
•• اأبوظبي- وام:

�أبوظبي للتعليم دورة  نظم جمل�س 
�لقر�ءة  م��ه��ار�ت  لتطوير  تدريبية 
��شتهدفت على مد�ر يومني معلمي 
�ملناهج �لعربية و�الإجنليزية لطلبة 
للم�شاعدة  و�لعا�شر  �لتا�شع  �ل�شف 
ع���ل���ى حت�����ش��ني ن���ت���ائ���ج �ل���ط���ل���ب���ة يف 
برنامج  �خ���ت���ب���ار  ���ش��م��ن  �ل����ق����ر�ءة 
 .. بي�شا  للطلبة  �ل����دويل  �لتقييم 
ذة�سء .. و�ختبار �لقيا�س �خلارجي 
�إح�سء   .. �إم�شا  �لطلبة  لتح�شيل 
وغريهما من �الختبار�ت �لقيا�شية 

وعمليات  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل���ع���م���ل���ي���ة 
و�أ�شافت  �لتعلم.  �أجل  من  �لتقييم 
�لتدريب  ت��وف��ري  ب��ال��رغ��م م��ن  �أن����ه 
�لعربية  �ملناهج  ملعلمي  �ملتخ�ش�س 
�لتا�شع  ب��ال�����ش��ف��ني  و�الإجن���ل���ي���زي���ة 
و�ل��ع��ا���ش��ر يف �مل���د�ر����س �مل�����ش��ارك��ة يف 
فريق  �أعد  فقد  �لتجريبية  �ملرحلة 
ت�شخي�شية  �أدو�ت  ب��اإع��د�د  �مل�شروع 
ي�شتخدمها  ك����ي  د�ع����م����ة  وم��������و�د 
�مل����ع����ل����م����ون و�ل����ط����ل����ب����ة. ون����وه����ت 
تقييم  ن��ت��ائ��ج  �أغ��ل��ب  ب����اأن  م�شيقر 
�أنهم  �أظ���ه���رت  ل��ل��ت��دري��ب  �مل��ع��ل��م��ني 
�لتدريبية  ب��ال��دورة  ��شتمتعو�  ق��د 

�لتعاون  منظمة  ببلد�ن  وباملقارنة 
يف    58 ف��اإن  و�لتنمية  �القت�شادي 
�مل��ائ��ة م��ن طلبة ت��ل��ك �ل��ب��ل��د�ن قد 
ح�شلو� على م�شتوى �لكفاءة  3  �أو 
�أكر يف نف�س �ملجال وتبني �أنه من 
ر�شد  �الإم����ارة  طلبة  على  �الأ���ش��ه��ل 
�ملت�شمنة  �ل�����ش��ري��ح��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
لهم.  بالن�شبة  ماألوفة  مو�شوعات 
�أخ�شائي  م�شيقر  �أح��الم  و�شرحت 
مدربي  كبري  دولية  �متحانات  �أول 
�أبوظبي  جمل�س  يف  �لعربية  �للغة 
من  ر����ش���د  �مل��ج��ل�����س  �أن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�لتقييم  �مل���ن���اه���ج  �إد�ر�ت  خ����الل 

�أن�شطة  و����ش��ت��ح��د�ث  و�الإجن��ل��ي��زي��ة 
ولقاء�ت  �ملهني  للتطوير  �إ�شافية 
�لدرو�س  لتح�شري  �مل��ع��ل��م��ني  ب���ني 
ب�شورة م�شرتكة. وت�شمن �لتدريب 
للم�شاركني  ق��ر�ئ��ي��ة  ت��ق��دمي من���اذج 
م�شتوى  ل����ب����ي����ان  �مل���ع���ل���م���ني  م�����ن 
�ملطبوعة.  �مل��و�د  ق��ر�ءة  كفاءتهم يف 
من جانبهم �أ�شاد �مل�شاركون بالدورة 
�لتي منحتهم �لفر�شة للتفاعل مع 
�الختبار وحتديد م�شتويات �لكفاءة 
.. م�شريين �إىل �أن مكونات �لتدريب 
كانت مفيدة للغاية حيث �أن معرفة 
�ملعلمني  م�����ن  م����ط����ل����وب  ه�����و  م�����ا 

ت��ق��ي��ي��م م�شتوى  ع��ل��ى  ت���رك���ز  �ل���ت���ى 
مهار�ت �لقر�ءة �لعليا لدى �لطلبة. 
من  �لتجريبية  �ملرحلة  يف  ي�شارك 
مد�ر�س  �أرب���ع  �لتدريبي  �ل��رن��ام��ج 
�ل�شقور  م����در������س  ه����ي  ح��ك��وم��ي��ة 
�ملطلب  عبد  بن  وحمزة  و�لقاد�شية 
�ملقرر  وم��ن  بكر  �أب��ي  بنت  و عائ�شة 
�شم �ملزيد من �ملد�ر�س �إىل �ملبادرة 
�لتجريبية.  �مل��رح��ل��ة  �ن��ت��ه��اء  ع��ق��ب 
ذة�سء  بي�شا  �خ��ت��ب��ار  ل��ن��ت��ائ��ج  وف��ق��ا 
�ملائة  يف    32 ح�شل   2012 لعام 
�الإم�������ارة ع��ل��ى م�شتوى  م���ن ط��ل��ب��ة 
�لكفاءة 3 �أو �أعلى يف جمال �لقر�ءة 

و�ملرتبطة  ب��ال��ف��ع��ال��ة  وو���ش��ف��وه��ا 
ع��ل��ى تعميم  ي�����ش��ج��ع  م���ا  ب��ع��م��ل��ه��م 
يف  �آخ��ري��ن  معلمني  على  �لتجربة 
م���ن منطلق  �مل����د�ر�����س �حل��ك��وم��ي��ة 
ينعك�س  �مل��وؤه��ل  �ملعلم  ب��اأن  �الإمي���ان 
�إي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ط��ل��ب��ة يف 
�أك����د كري�س  �مل����د�ر�����س. م���ن ج��ه��ت��ه 
�لرتبوي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ج��ي��ن��ك��ن�����ش��ون 
يف  �الإجنليزية  �للغة  م��درب��ي  كبري 
�ملعلمني  م�شاعدة  يتم  �أن��ه  �ملجل�س 
على �إن�شاء جمتمعات �لتعلم �ملهنية 
بني  �خل��ر�ت  لتبادل  مد�ر�شهم  يف 
�لعربية  �ل��ل��غ��ت��ني  م��ن��اه��ج  ق�����ش��م��ي 

�ملهني  و�ل��ت��ط��وي��ر  و�الم���ت���ح���ان���ات 
معلمي  ج���ه���ود  دع����م  �إىل  �حل���اج���ة 
�مل���ن���اه���ج �ل���ع���رب���ي���ة و�الإجن���ل���ي���زي���ة 
�حليوية  �مل���ه���ار�ت  ه���ذه  ل��ت��دري�����س 
�أن  و�أو�شحت  فعالية.  �أكر  ب�شورة 
�ملعلمني  م�شاعدة  ت�شتهدف  �ملبادرة 
على ر�شد �لفجو�ت �ملتعلقة بنتائج 
وحتديد  �الخ��ت��ب��اري��ن  يف  �ل��ط��ل��ب��ة 
خاللها  من  ميكن  �لتي  �الأ�شاليب 
ت��ط��وي��ر م���ه���ار�ت �ل��ط��ل��ب��ة يف هذه 
على  �ملعلمني  وم�����ش��اع��دة  �مل��ج��االت 
ب���اأد�ء  �ملتعلقة  �ل��ب��ي��ان��ات  ����ش��ت��خ��د�م 
ت��وج��ي��ه ج��ه��ود تطوير  �ل��ط��ل��ب��ة يف 

ي�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى حت��دي��د م���ا يجب 
تنفيذه  وطريقة  للطلبة  تدري�شه 
�لطلبة  مي��ت��ل��ك��ه��ا  �ل��ت��ي  و�مل����ه����ار�ت 
و�أ�شافو�  تطويرها.  وكيفية  حاليا 
�أن �لدورة مكنتهم من �الطالع على 
�أ�شباب �الهمية �لتي يوليها �ملجل�س 
��شرت�تيجيات  وعلى  لالختبارين 
عن  ف�شال  �لطلبة..  �أد�ء  حت�شني 
عن  و�ف��ي��ة  معلومات  على  تعرفهم 
�أن  �ختبار بي�شا .. ذة�سء وما يجب 
يقومو� به لتح�شني مهار�ت �لقر�ءة 
�لعليا لدى �لطلبة وكيفية �رتباط 

ذلك باملناهج .

هيئة الطرق واملوا�سالت بال�سارقة ترعى حملة 
�سالمتهم تهمنا بالإعالن على 200 مركبة

•• ال�شارقة-الفجر:

رع���ت ه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق و�مل���و�����ش���الت ب��ال�����ش��ارق��ة  �حلملة 
�ملرورية �لتوعوية �لتي �أطلقتها �إد�رة �ملرور و�لدوريات 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة حتت �شعار �شالمتهم 
ملدة  وت�شتمر  �مل��د�ر���س،  �إىل  �لعودة  مع  بالتز�من  تهمنا 
ث��الث��ة �أ���ش��ه��ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �الإم������ارة، ح��ي��ث خ�ش�شت 
�لهيئة 200 مركبة حتمل �شعار �حلملة لتجوب �أرجاء 

�ملدينة.
�ل��ه��ي��ئ��ة ل�شوؤون  و�أ����ش���ار ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �جل�����رو�ن م��دي��ر 
�ملو��شالت �إىل حر�س �لهيئة بامل�شاركة يف هذه �حلملة 

من  و�حل��د  و�لطالبات  �لطلبة  �شالمة  على  للحافظ 
�الأط��ف��ال طالب  لها  يتعر�س  �لتي  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
�ملد�ر�س، باالإ�شافة �إىل ن�شر روح �لوعي باأهمية �ل�شالمة 
�ملرورية و�اللتز�م بقو�عد �ل�شري و�ملرور لدى �جلمهور 
عامة و�شائقي �حلافالت �ملدر�شية خا�شة، موؤكًد� �هتمام 
�لهيئة على تعزيز �ل�شر�كة �ملجتمعية يف �الإمارة ورعاية 

�الأن�شطة �لعامة �لتي تخدم �أفر�د �ملجتمع.
و�أو����ش���ح ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �جل�����رو�ن ق��ي��ام �ل��ه��ي��ئ��ة بتقدمي 
رع���اي���ت���ان خ����الل ���ش��ه��ر �أغ�����ش��ط�����س �مل��ا���ش��ي م���ن خالل 
توفري 300 مركبة �أجرة وحافلتان، مت�شمنة �حلملة 

�الإعالنية ل� �شيف �لفنون".  

ممثًل لدولة االإمارات العربية املتحدة يف امللتقى

الأر�سيف الوطني ي�سارك بورقة حول جتربته يف توظيف التاريخ ال�سفاهي
•• ابوظبي-الفجر:

�مللتقي  يف  م�������ش���ارك���ت���ه  �إط�������ار  يف 
و�لتاريخ  للرت�ث  �الأول  �خلليجي 
�لوطني  �الأر���ش��ي��ف  ق��دم  �ل�شفهي 
ورق����������ة ع����م����ل ب�����ع�����ن�����و�ن جت���رب���ة 
�الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ملتمثلة 
توظيف  يف  �لوطني  �الأر���ش��ي��ف  يف 
�ل���ت���اري���خ �ل�����ش��ف��اه��ي ن��اق�����س فيها 
�الأر�شيف  ي����وؤدي����ه  �ل�����ذي  �ل������دور 
�لوطني على �شعيد جمع �لتاريخ 
�ل�شفاهي وحفظه وتوظيفه ليكون 

مكماًل لذ�كرة �لوطن.

�هلل-  و�خلا�س باالأر�شيف �لوطني، 
بالتاريخ �ل�شفاهي. وركزت �لورقة 
يف �عتماد �الأر�شيف �أ�شلوب �ملقابلة 
�ل�شفاهي،  �ل��ت��اري��خ  م����ادة  جل��م��ع 
وبينت �أن �الأر�شيف �لوطني ميلك 
�شوتي  ت�شجيل   800 ي��ق��ارب  م��ا 
من  �ل��ع��دي��د  �إىل  يتطرق  وم��رئ��ي 
�الجتماعية،  ك��احل��ي��اة  �مل��و����ش��ي��ع 
و�حل���ي���اة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�الإد�ري��������ة، 
و�لثقافة  �الق��ت�����ش��ادي��ة،  و�حل���ي���اة 
و�حلكايات  و�ل��ف��ن��ون  و�ل���ع���م���ارة، 

و�لق�ش�س �ل�شعبية، وغريها.
�الأ�شاليب  ع���ن  �ل���ورق���ة  وك�����ش��ف��ت 

��شتمدت ورقة �لعمل �لتي �أعدتها 
�ل��زع��اب��ي رئي�س  م��ي��ث��ا  وق��دم��ت��ه��ا 
ودر��شة  �ل�شفاهي  �ل��ت��اري��خ  ق�شم 
�لوطني-  �الأر���ش��ي��ف  يف  �الأن�����ش��اب 
�الأر�شيف  جتربة  من  م�شامينها 
�لتاريخ  جمع  م�شروع  يف  �لوطني 
�لذ�كرة  ي��ع��ت��ر  �ل����ذي  �ل�����ش��ف��اه��ي 

�حلية للوطن وحفظه وتوظيفه.
�هتمام  �إىل  �ل��ع��م��ل  ورق���ة  �أ����ش���ارت 
7 لعام  �ل��ق��ان��ون �الحت�����ادي رق���م 
�شاحب  ع���ن  �ل�������ش���ادر   2008
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة – حفظه 

�ل����ت����ي ي���ت���ب���ع���ه���ا ق�������ش���م �ل����ت����اري����خ 
�ل�����ش��ف��اه��ي ودر�����ش���ة �الأن�����ش��اب- يف 
�خ��ت��ي��ار �ل����ر�وي، و�ل�����ش��روط �لتي 
ومن  ف���ي���ه،  ت���ت���و�ف���ر  �أن  ي��ن��ب��غ��ي 
ث��م خ��ط ���ش��ري �مل��ق��اب��ل��ة ب��ن��اء على 
تتمحور  �لتي  و�الأ�شئلة  توقيتها، 
�إيحاء�ت  حولها، وما يتخللها من 
�لكثري  ت�����ش��ي��ف  ق���د  وم����دل����والت 

وتوحي للباحث باجلديد.
�ل��ع��م��ل يف توظيف  ورك����زت ورق����ة 
�إذ  وخمرجاته؛  �ل�شفاهي  �لتاريخ 
�لك�شف  يف  �ملقابالت  م��ن  ي�شتفاد 
ع��ن �مل��زي��د م��ن �الأل���ف���اظ �ملحلية 

�ل�شعبية،  و�لق�ش�س  و�الأه���ازي���ج، 
�لتاريخ  كما ي�شتفاد من مقابالت 
�لبحوث  �إع���������د�د  يف  �ل�������ش���ف���اه���ي 
�الإمار�ت  بدولة  �خلا�شة  �لعلمية 
ومنطقة  �مل�����ت�����ح�����دة  �ل����ع����رب����ي����ة 
�لوثائق  �لفر�غ يف  �خلليج، ومتالأ 

�لتاريخية لبع�س �الأحد�ث.
 هذ� وناق�شت �لورقة �أهم �لنماذج 
و�الإج��������ر�ء�ت �مل��ط��ل��وب��ة م���ن �أجل 
ق�شم  يجريها  مقابلة  ك��ل  توثيق 
�لتاريخ �ل�شفاهي ودر��شة �الأن�شاب 
يف �الأر�����ش����ي����ف �ل���وط���ن���ي وح�����دود 

�ال�شتفادة منها.   

وفد جائزة حمدان بن حممد للت�سوير ال�سوئي اإىل اأملانيا بعد م�ساركة ناجحة يف الهند
•• دبي-الفجر:

غ����ادر ���ش��ب��اح �أم�������س �الإث���ن���ني وفد 
ج����ائ����زة ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
ر��شد �آل مكتوم �لدولية للت�شوير 
�لز�رعي،  �شحر  برئا�شة  �ل�شوئي، 
للجائزة،  �مل�����ش��اع��د  �ل��ع��ام  �الأم����ني 
م��ت��وج��ه��اً الأمل���ان���ي���ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�ل�شور  ل�شناعة  �ل���دويل  �ملعر�س 
ُيقام  و�ل��ذي   ،)2014 )فوتوكينا 
يف مدينة كولون �الأملانية يف �لفرتة 
مابني 16 21- �شبتمر �جلاري، 

�لناجحة  م�شاركتها  بعد  �ملعر�س 
�أنظار  ل��ف��ت��ت  ق��ب��ل ع���ام���ني، ح��ي��ث 
للجائزة  �لعامل  يف  �ل�شورة  �شّناع 
�مل����ج����ال الآالف  وف���ت���ح���ت  �آن���������ذ�ك 
م��ن كل  �مل�شورين  م��ن  �مل�����ش��ارك��ات 
�هتمو�  و�ل��ذي��ن  �ل��ع��امل  جن�شيات 
كافة  وجمع  �جلائزة  جناح  بزيارة 

�ملعلومات عنها.
وعن هذه �لزيارة �شّرحت �الأمني 
�أن  �ل��ز�رع��ي،  �شحر  �مل�شاعد  �ل��ع��ام 
هذه �مل�شاركة تاأتي �شمن �خلطط 
�لرتويجية  و�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 

وُي��ع��ّد م��ن �أك���ر م��ع��ار���س �شناعة 
�لعامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��وي��ر 
وُي���ق���ام ك��ل ع��ام��ني. ح��ي��ث تخّطى 
 2012 ع���ام  �مل��ع��ر���س  زو�ر  ع���دد 
حاجز 185 �أل��ف ز�ئ��ر من 166 
عار�شاً   1160 ب��ه  و���ش��ارك  دول���ة 

من 41 دولة.
ت�����ش��ارك �جل��ائ��زة يف ه���ذ� �ملعر�س 
ك��اأح��د �ل��رع��اة �مل�����ش��ارك��ني، برفقة 
�شناعة  يف  �لعاملية  �الأ�شماء  نخبة 
�ل��ت�����ش��وي��ر �ل�����ش��وئ��ي، وت��ع��د هذه 
هذ�  يف  للجائزة  �لثانية  �مل�شاركة 

ل���ل���ج���ائ���زة �ل���ت���ي ُت���ع���د م����ن �أك����ر 
�ل����ع����امل،  �ل���ت�������ش���وي���ر يف  ج�����و�ئ�����ز 
�لت�شوير  ث���ق���اف���ة  ن�����ش��ر  ب���ه���دف 
�لفنية  �لقاعدة  وتر�شيخ  �ل�شوئي 
م�شاركاتها  خ���الل  م��ن  �ل��و����ش��ع��ة 
�لعاملية،  �أه��م �الأح��د�ث  �ملتعّددة يف 
جديدة  ���ش��ر�ئ��ح  �إىل  ول��ل��و���ش��ول 
و�ملحرتفني  �لهو�ة  �مل�شورين  من 
�لفنية  �ملو�عيد  يت�شّيدون  �لذين 
ت��و����ش��ل مع  ع��ل��ى  للبقاء  �ل��ك��رى 
�ملتعة و�لفائدة و�لفر�س �ملختلفة، 
حيث �أن �جلائزة ت�شع على قائمة 

�أولوياتها �أن تكون �لقاعدة �الأوىل 
على  �لفوتوغر�فيني  للم�شورين 

م�شتوى �لعامل.
و�أ�شافت �لز�رعي: �شتقّدم �جلائزة 
�لفعاليات  بع�س  �مل��ع��ر���س  خ���الل 
ومبحورها  ب��اجل��ائ��زة  �لتعريفية 
�حلياة  �حلالية  ل��ل��دورة  �لرئي�شي 
�لفني  للمعر�س  �إ���ش��اف��ة  �ألو�ن"، 
�شور  ل�����ل�����زو�ر  ���ش��ي��ع��ر���س  �ل������ذي 
�لفائزين بدور�ت �جلائزة �ل�شابقة 
للمر�حل  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ور 

�لنهائية من �لتقييم.
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هيئة البيئة - اأبوظبي حتدد املوائل الطبيعية لدلفني املياه ال�ساحلية يف الإمارة
•• اأبوظبي-وام: 

�أنهت هيئة �لبيئة �أبوظبي �مل�شح �لبحري �الأول ملو�ئل �لدالفني و�لذي مت 
�إجر�وؤه يف �ملياه �ل�شاحلية الإمارة �أبوظبي وذلك يف �إطار برناجمها حلماية 
�أ�شماك �لدالفني . يهدف �لرنامج �جلديد �إىل مر�قبة �لدالفني يف �ملياه 
�شلوكها  على  و�لتعرف  �لبيولوجية  طبيعتها  ودر��شة  لالإمارة  �الإقليمية 
عليها  و�ملحافظة  حلمايتها  ملو�ئلها  �جلغر�يف  �لتوزيع  وحتديد  وعاد�تها 
من  خمت�شني  �لبحري  �مل�شح  برنامج  تنفيذ  يف  �شارك  �الن��ق��ر����س.  من 
�إد�رة �لتنوع �لبيولوجي �لبحري يف �لهيئة مبا فيهم عدد من �لباحثني 
لتنمية قدر�تهم ف�شال عن م�شاركة متطوعني من جمعية  �الإمار�تيني 
�الإمار�ت للحياة �لفطرية بالتعاون مع �ل�شندوق �لعاملي ل�شون �لطبيعة 

 15 ��شتمر  �لذي  �لبحري  �مل�شح  �الإم��ار�ت. ومت خالل  وم�شروع دولفني 
يوما ��شتخد�م قو�رب بحجم  45  قدما جهزت خ�شي�شا للم�شح وزودت 
مياه  م��ن  كيلومرت  �أل��ف��ي  �إىل  ت�شل  م�شاحة  تغطي  م��ر�ق��ب��ة  مبن�شات 
�حلدود  حتى  �ل�شلع  ج��زي��رة  �شبه  غ��رب  م��ن  �ملمتدة  �ل�شاحلية  �أبوظبي 
�إد�رة  مديرة  عائ�شةيو�شفالبلو�شي  و�شرحت  دب��ي.  �إم���ارة  مع  �ل�شرقية 
�لدالفني  �أن وجود  �لبيئة-�أبوظبي  �لبحري يف هيئة  �لبيولوجي  �لتنوع 
يف مياه �أبوظبي يعتر موؤ�شر مطمئن على �شحة وجودة بيئتنا �لبحرية 
و�شي�شاهم برنامج حماية �لدالفني �لذي تطلقه �لهيئة يف �لتعرف على 
طبيعتها وحتديد �أعد�دها وتوزيعها �جلغر�يف يف �ملياه �الإقليمية و�شيلعب 
تتمكن  حتى  بها  حتيط  �لتي  �لرئي�شية  �ملخاطر  حتديد  يف  رئي�شيا  دور� 
و�أ�شارت  حمايتها.  �إىل  تهدف  بيئية  م��ب��ادر�ت  وتبني  تطوير  من  �لهيئة 

�إىل �شر�كة �لهيئة مع معهد بوتلينو�س لبحوث �لدالفني يف �إ�شبانيا �لتي 
مكنتها من ��شتخد�م �أحدث �لتقنيات �لتي ت�شمن تنفيذ برنامج حماية 
�لدالفني وفق �ملعايري �لدولية. و�أو�شحت �أنه مت �العتماد على ��شتخد�م 
من  �شمكة  لكل  �لفريدة  �ل�شفات  على  للتعرف  متطورة  ت�شوير  تقنية 
�أ�شماك �لدولفني باالعتماد على �لعالمات �ملميزة �ملتو�جدة على زعانفها 
و�أ�شارت  عالية.  بكفاءة  يعمل  �لفردية  لالأ�شماك  تتبع  كنظام  �لظهرية 
�إىل جناح �لفريق يف حتديد �أمناط حركة �لدالفني و�أحجامها و�أعد�دها 
�لتقريبية و��شتخدمت هيئة �لبيئة - �أبوظبي مرة �أخرى تقنية �لطائر�ت 
عدد  حتديد  من  لتتمكن  �لو�شوح  عالية  بكامري�ت  �ملجهزة  طيار  ب��دون 
�ل��ب��ح��ري حدد  �مل�شح  �إن  وق��ال��ت  ب��دق��ة.  �ل��ت��ي مت��ت مر�قبتها  �ل��دالف��ني 
�أبوظبي �الإقليمية وهما دالفني  نوعني خمتلفني من �لدالفني يف مياه 

َ فُلَُكَ  ُىِ َ َى و�لدالفني ذ�ت �الأنف �لقارورية �ُشْ ف كوَىَمَ �الحدب من نوع �ُشَُ
�لبيولوجي  �لتنوع  �إد�رة  �لتي تتميز مبنقارها �لطويل. و�أ�شافت مديرة 
�لبحريفيالهيئة �أنه مت حتديد 77  دولفني قارورية �الأنف منها  19  من 
�لدالفني �ل�شغرية بال�شن و 61  دولفني �أحدب منها 10 من �لدالفني 
�ل�شغرية بال�شن. ونوهت باأن �لهيئة ر�شدت م�شاهدة �ثنني من �لدالفني 
�لربيع  نهاية مو�شم  ك��ان قد مت والدتهم يف  �أن��ه  �ملتوقع  �ل��والدة  حديثي 
�مل�شح  نتائج  وتو�شلت  �أب��وظ��ب��ي.  �إم���ارة  يف  �حل��ايل  �ل�شيف  ف�شل  ب��د�ي��ة 
�لبحري �إىل حتديد فروقات و��شحة بني جمموعات �لدالفني �حلدباء 
�أبوظبي   - �لبيئة  لهيئة  �لتابعة  �لبحرية  م���روح  حممية  يف  �مل��ت��و�ج��دة 
وجمموعة �لدالفني ذ�ت �الأنف �لقارورية يف �ملنطقة �لو�قعة بني حممية 

�ل�شبعية �إىل ر�أ�س غنا�شة وبني �ل�شلع و�شري بني يا�س. 

ملنع حاالت التلعب واملمار�سات اخلاطئة امل�ؤدية للإدمان 

ال�سحة تنظم تداول 500 �سنف من الأدوية املخدرة واملراقبة و�سبه املراقبة
الإمارات اأول دولة تطبق نظاما متكامال يتعلق ب�سوابط وقواعد و�سرف الأدوية املخدرة واملراقبة

�سبط 6 اأطباء ي�سرفون اأدوية خمدرة اأو مراقبة بطريقة غري قانونية واإحالة 3 منهم اإىل النيابة العامة
ت�سليم اأدوية املر�سى دون ال�سن القانوين اإىل ويل الأمر اأو الو�سي عليه 

اقت�سار و�سف و�سرف الأدوية املخدرة على الأق�سام الداخلية بامل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة وبو�سفة طبية
•• دبي – حم�شن را�شد

�أ�������ش������در م����ع����ايل ع���ب���د �ل���رح���م���ن 
�لعوي�س، وزير �ل�شحة قر�ر ب�شاأن 
ت��ن��ظ��ي��م �����ش����رف وو�����ش����ف ق���ر�ب���ة 
�ملخدرة،  �الأدوية  من  �شنف   500
و�ملر�قبة و�شبة �ملر�قبة، ملنع حاالت 
�لتالعب و�ملمار�شات �خلاطئة من 
�ملر�شى  �أو  �الأط����ب����اء  ب��ع�����س  ق��ب��ل 
وجت��ن��ب ���ش��رف ه���ذه �الأن������و�ع من 
قانونية  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة  �الأدوي�������ة 
باالإ�شافة  �الإدم���ان،  �إىل  ت��وؤدي  قد 
�ل�شرف  ه��در  تكاليف  خف�س  �إىل 
و�مل���ر�ج���ع���ات �مل��ت��ك��ررة �ل��ت��ي كانت 
يف  �لعاملة  �ل�����ش��رك��ات  ك��اه��ل  تثقل 

جمال �لتاأمني �ل�شحي.
�ل�����وز�ري، �الأدوي���ة  �ل��ق��ر�ر  و�شنف 
�ملر�قبة،  و�شبه  و�مل��ر�ق��ب��ة  �مل��خ��درة 
جد�ول  ح�شب  جم��م��وع��ات   3 �إىل 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لدولية  �لهيئة 
و�مل������وؤث������ر�ت �ل��ع��ق��ل��ي��ة، و�الأدوي��������ة 
�ملدرجة  وغري  �لدولة  يف  �ملتد�ولة 
يف جد�ول �لهيئة �لدولية، وبذلك 
تطبق  دول���ة  �أول  �الإم����ار�ت  ت�شبح 
منطقة  يف  ومتقدم  متكامل  نظام 
ب�شو�بط  يتعلق  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
وق��و�ع��د و���ش��رف �الأدوي����ة �ملخدرة 

و�ملر�قبة.  
�لتو�شية  على  ب��ن��اء  �ل��ق��ر�ر  وج���اء 
�ل�شحي  �مل��ج��ل�����س  م���ن  �ل�������ش���ادرة 
ب�����االإم�����ار�ت يف �ج��ت��م��اع��ه �الأخ����ري  
�ل�شحة،  وزي�����ر  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���ش��ة 
وح�����ش��ور م������در�ء ع���ام���ني ك���ل من 
ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة ب��اأب��و ظ��ب��ي وهيئة 
�ل�شارقة  وم��دي��ن��ة  ب��دب��ي  �ل�����ش��ح��ة 
�لطبية  �خل��دم��ات  وممثل  �لطبية 
يف �لقو�ت �مل�شلحة وممثل عن وز�رة 
�لد�خلية باالإ�شافة �إىل ممثلي من 
�لقطاع �ل�شحي �خلا�س بالدولة. 

مت  �ن����ه  �ل�����ش��ح��ة،  وز�رة  و�أع���ل���ن���ت 
ب�شرف  يقومون  �أط��ب��اء   6 �شبط 
�أو مر�قبة ملر�شاهم  �أدوي��ة خمدرة 
تودي  ق��د  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ري  بطريقة 
�أن  �إىل  م�������ش���رية  �الإدم�����������ان،  �إىل 
خالل  �شبطها  مت  �حل����االت  ه���ذه 
�لفرتة  �ملا�شيني وخالل  �لعاميني 
�ملن�شرمة من �لعام �حلايل، بو�قع 

حالتني يف كل عام. 
وك�شفت �ل����وز�رة، �ن��ه مت �إح��ال��ة 3 
�لعامة،  �لنيابة  �إىل  منهم  ح��االت 

�لدو�ء  �إد�رة  م��ن  عليها  �حل�شول 
ت�شجيل  وي���ت���م  �ل�����ش��ح��ة،  ب�������وز�رة 
�ل�شجالت  يف  �ل��و���ش��ف��ات  وت��ق��ي��ي��د 
ح�شب �ل�شو�بط �ملن�شو�س عليها. 
ن��ط��اق و�شف  ع��ن  �ل��ق��ر�ر،  وك�شف 
و������ش�����رف �الأدوي������������ة �مل����ر�ق����ب����ة يف 
و�خلا�س،  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�ل��ع��ام ي�شمح  �مل��م��ار���س  ف��ال��ط��ب��ي��ب 
ل��ه ب��و���ش��ف �الأدوي�����ة �مل��ر�ق��ب��ة ملدة 
�أق�شام  يف  �أي�������ام   3 ع����ن  ت���زي���د  ال 
�حلكومية  بامل�شت�شفيات  �ل��ط��و�رئ 
�أما �لطبيب �الأخ�شائي  و�خلا�شة، 
له  ي�شمح  �الخت�شا�س(:  )ح�شب 
ب��و���ش��ف �الأدوي������ة �مل��ر�ق��ب��ة مل���دة ال 
بينما  ف��ق��ط،  ي���وم   15 ع���ن  ت��زي��د 
�ملخت�س  �الأخ�������ش���ائ���ي  �ل���ط���ب���ي���ب 
بعالج �الأمر��س �لنف�شية و�لعقلية 
بو�شف  ل����ه  ي�����ش��م��ح  و�ل���ع�������ش���ب���ي���ة 
�الأدوي����ة �مل��ر�ق��ب��ة مل��دة ال تزيد عن 

فقط يوم   30
�ال�شت�شاري  �ل��ط��ب��ي��ب  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
في�شمح  �الخ��ت�����ش��ا���س(،  )ح�����ش��ب 
�ملر�قبة ملدة ال  �الأدوي��ة  له بو�شف 

تزيد عن 30 يوم فقط. 
�لو�شفة  ب�شرف  �ل�شيديل  ويقوم 
�ملر�قبة  باالأدوية  �خلا�شة  �لطبية 
على  م�����ش��ى  ق����د  ي���ك���ون  �أال  ع���ل���ى 
حت���ري���ره���ا �أك�����ر م���ن ي���وم���ني مع 
�لتوقيع  بعد  بالو�شفة  �الحتفاظ 
تقل  ال  مل���دة  �ل�����ش��ي��دل��ي��ة  يف  عليها 
باالإ�شافة  ����ش���ن���و�ت،  خ��م�����ش��ة  ع���ن 
)�إد�رة  �ل�شحة  وز�رة  ت��زوي��د  �إىل 
�ل��دو�ء( بتقرير �شهري عن حركة 

هذه �ملو�د.

االأدوية �سبة املراقبة 
�ل��وز�ري، �الأدوية  �لقر�ر  ثم تناول 
�شبه �ملر�قبة وت�شمل قائمة باالأدوية 
جلنة  قبل  م��ن  ت�شنيفها  مت  �ل��ت��ي 
كاأدوية  �لدو�ئي  �لت�شجيل  �لعلياء 
���ش��ب��ه م��ر�ق��ب��ة وه���ي غ���ري مدرجة 
بالقانون  �مللحقة  �جل���د�ول  �شمن 
 1995 14 ل�شنة  �الحت��ادي رق��م 
�ملخدرة  �مل�����و�د  م��ك��اف��ح��ة  ����ش���اأن  يف 
�أو  وتعديالته  �لعقلية  و�مل���وؤث���ر�ت 
باالتفاقيات  �مل��ل��ح��ق��ة  ب���اجل���د�ول 
ملر�قبة  �ل��دول��ي��ة  للهيئة  �ل��دول��ي��ة 

�ملخدر�ت. 
و�أك����د �ل���ق���ر�ر، �أن ه���ذ� �ل��ن��وع من 
��شتخد�مها  ي�����ش��اء  ق���د  �الأدوي��������ة 

و�ل��دو�ئ��ي��ة �حل���اوي���ة ع��ل��ى �أي من 
جد�ول  يف  �مل��درج��ة  �لفعالة  �مل���و�د 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لدولية  �لهيئة 
و�لو�ردة   )4  ،3  ،2 �جل���د�ول )1، 
�ملتحدة  �الأمم  �ت���ف���اق���ي���ة  ���ش��م��ن 
�لوحيدة للمخدر�ت ل�شنة 1961 
بروتوكول  �مل��ع��دل��ة  ب�شيغتها  و 

�شنة 1972.
كما ت�شمل �جلد�ول )1، 2، 3، 4( 
�الحتادي  �لقانون  و�ل��و�ردة �شمن 
�شاأن  يف   1995 ل�شنة   14 رق���م 
و�ملوؤثر�ت  �مل��خ��درة  �مل���و�د  مكافحة 

�لعقلية وتعديالته. 
����ش���و�ب���ط و�شف  �ل����ق����ر�ر،  وح�����دد 
بحيث  �الأدوي�����������ة،  ه�����ذه  و�����ش����رف 
و��شتخد�م  و�شرف  و�شف   يقت�شر 
�الأق�شام  ع��ل��ى  �مل����خ����درة  �الأدوي��������ة 
�حلكومية  بامل�شت�شفيات  �لد�خلية 
مبوجب  وت���������ش����رف  و�خل�����ا������ش�����ة، 
و���ش��ف��ة ط��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة ب����االأدوي����ة 
�ملعتمدة  ل��ل�����ش��روط  وف��ق��ا  �مل��خ��درة 
�لقر�ر  بح�شب  �ل�شحة  وز�رة  م��ن 
 1995 ل�شنة   68 رق���م  �الإد�ري 
ب��خ�����ش��و���س ت��ن��ظ��ي��م �ل���ت���ع���ام���ل يف 

�ملر�شى بدون وجه  ��شتغالل  بتهم 
ح��ق وحم��اول��ة �لك�شب �مل���ادي غري 
�أدوي����ة بطريقة  �مل�����ش��روع، و���ش��رف 
م�����ش��روع��ة وخم��ال��ف��ة قانون  غ���ري 
�نه  �إىل  �مل�شوؤولية �لطبية، م�شرية 
�ملهنة  مز�ولة  تر�خي�س  �شحب  مت 
�الأطباء وو�شع  �لطبية من هوؤالء 
�ل�شود�ء  �ل��الئ��ح��ة  يف  �أ���ش��م��اءه��م 
�لدولة  وتعميم ذلك على م�شتوى 

ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
و�أك��د �ل��ق��ر�ر �ل���وز�ري، �ن��ه �إذ� كان 
�ملر�شى دون �ل�شن �لقانوين، ير�عى 
�أو  �الأم���ر  �إىل ويل  �الأدوي����ة  ت�شليم 
عن  م�شئوال  ليكون  عليه  �لو�شي 
�ملخدرة  �الأدوي���ة  ��شتعمال  متابعة 
ل�شمان  �مل��ر�ق��ب��ة  و�شبه  و�مل��ر�ق��ب��ة 

عدم �إ�شاءة ��شتخد�مها.
�الأدوية �ملخدرة 

�أو����ش���ح �ل���ق���ر�ر �ل������وز�ري، �ن���ه يتم 
و�ملر�قبة  �ملخدرة  �الأدوي��ة  ت�شنيف 
و���ش��ب��ه �مل��ر�ق��ب��ة ح�����ش��ب ن���وع �مل���ادة 
�ل���ف���ع���ال���ة �ل���ت���ي حت���ت���وي���ه���ا، حيث 
خ�ش�شت �ملجموعة �الأوىل لالأدوية 
�لطبية  �ملنتجات  وت�شمل  �مل��خ��درة 

�الأدوية  و�شرف  وتوزيع  ��شتهالك 
و�لعقاقري �ملخدرة. 

ويقت�شر و�شف و�شرف و��شتخد�م 
نطاق  خ�������ارج  �مل�����خ�����درة  �الأدوي����������ة 
�ل�شرطان  ملر�شى  فقط  �مل�شت�شفى 
ح�شب  ي�����وم   30 �أق�������ش���ى  وب���ح���د 
�لطبيب  �ملحددة من قبل  �جلرعة 

�ملعالج.
�لو�شفة  ب�شرف  �ل�شيديل  ويقوم 
قد  يكون  �إال  على  �ملخدرة  �لطبية 
م�����ش��ى ع��ل��ى حت��ري��ره��ا �أك����ر من 
بالو�شفة  �الح��ت��ف��اظ  م��ع  ي��وم��ني 
�ل�شيدلة  يف  عليها  �ل��ت��وق��ي��ع  ب��ع��د 
�شنو�ت،  خ��م�����ش��ة  ع���ن  ت��ق��ل  ال  مل���دة 
وز�رة  ب��ت��زوي��د  �ل�شيدلية  وت��ل��ت��زم 
�ل�شحة )�إد�رة �لدو�ء( بتقرير ربع 

�شنوي عن حركة هذه �ملو�د. 

االأدوية املراقبة 
ث���م حت���دث �ل���ق���ر�ر �ل�������وز�ري، عن 
�ملر�قبة،  �الأدوي���������ة  ����ش���رف  �آل����ي����ة 
وت�شمل �ملنتجات �لطبية و�لدو�ئية 
�حلاوية على �أي من �ملو�د �لفعالة 
�ملدرجة يف جد�ول �لهيئة �لدولية 
 ،1( �جل����د�ول  �مل���خ���در�ت  ملكافحة 
�تفاقية  و�لو�ردة �شمن   )4  ،3  ،2
�لعقلية  للموؤثر�ت  �ملتحدة  �الأمم 
 ،6 1971، و�جل��د�ول )5،  ل�شنة 
�جلد�ول  �شمن  و�ل����و�ردة   )8  ،7
رقم  �الحت����ادي  ب��ال��ق��ان��ون  �مللحقة 
14 ل�شنة 1995 يف �شاأن مكافحة 
�لعقلية  و�مل���وؤث���ر�ت  �مل��خ��درة  �مل���و�د 

وتعديالته. 
�ملر�قبة  �الأدوي����������ة  و����ش���ف  وي���ت���م 
مر�قبة  ط��ب��ي��ة  و���ش��ف��ة  مب���وج���ب 
ويتم  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م���ن  ت�����ش��در 

د�خل  يف  حركتها  م��ر�ق��ب��ة  وي��ج��ب 
�ل��دول��ة، وحت��دي��د� �مل���و�د �ل��ت��ي لها 
فو�ئد طبية وعالجية ولكن طول 
عالية  بجرعات  ��شتخد�مها  م��دة 
�أخرى  ��شتخد�مها بوجود مو�د  �أو 
قد يقود �إىل �لتعود و�الإدمان ولكن 
�آثار  بدرجة �قل، وكذلك مو�د لها 
توؤثر  جانبية خطرية حمتملة قد 
�الأطفال  �أو  �لبالغني  �شالمة  على 
�أو �الأجنة �أو قد توؤدي لالإجها�س.

عالجات  �مل����و�رد،  ه��ذه  ت�شمل  كما 
�الأوبئة �مل�شنفة ذ�ت خطورة عالية 
�لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  قبل  من 
ومو�د �أخرى تقرها جلنة �لت�شجيل 
�ل����دو�ئ����ي ب���ن���اء� ع��ل��ى ���ش��م��ي��ت��ه��ا �أو 
��شتخد�مها،  ���ش��وء  �أو  خ��ط��ورت��ه��ا 
وتقوم وز�رة �ل�شحة باإ�شد�ر قائمة 
دورية بهذه �الأدوي��ة �شبة �ملر�قبة.   
�ل�������وز�ري، �شو�بط  �ل���ق���ر�ر  و���ش��ع 
�ملر�قبة،  ���ش��ب��ه  �الأدوي�������ة  ل��و���ش��ف 
بطبع  عيادة  كل  تق�وم  �أن  تت�شمن 
��شم  ع��ل��ي��ه�����ا  �ل���و����ش���ف�������ات  دف���ات�������ر 
�خلا�ش�ة  �لبيانات  وجمي�ع  �لعي�ادة 
بال�مري��س و�لطبيب و�لعيادة كما 
من   11 �مل�����ادة  يف  ت��و���ش��ي��ح��ه��ا  مت 
�لقانون �الحت��ادي رقم )4( ل�شنة 
�ل�شيدلة  مهنة  �شاأن  يف   1983

و�ملوؤ�ش�شات �ل�شيدالنية. 
�شبه  �الأدوي��������ة  ����ش���رف  ي���ج���وز  وال 
طبية  و�شف  مبوجب  �إال  �ملر�قبة 
وت�شجل يف �ل�شجالت �خلا�شة بها، 
عليها،  �مل��ن�����ش��و���س  لل�شبط  وف��ق��ا 
�ملمار�س  ل��ل��ط��ب��ي��ب  ي�����ش��م��ح  وه����ي: 
�لعام بو�شف �الأدوية �شبه �ملر�قبة 
ي���وم���ا وال   30 ت���زي���د ع���ن  مل����دة ال 
فيما  �ل��و���ش��ف،  ب���اإع���ادة  ل��ه  ي�شمح 
ي�شمح للطبيب �الأخ�شائي )ح�شب 
�الأدوية �شبه  �الخت�شا�س( بو�شف 
عن  تزيد  ال  �إجمالية  ملدة  �ملر�قبة 
على  يوثق  بحيث  فقط  يوما   60

�ل�شرف  يتم  �ن  �لطبية  �لو�شفة 
30 ي��وم��ا يف �ملرة  ت��ت��ج��اوز  مل��دة ال 
�الأوىل و�إعادة �شرفها ملدة 30 يوم 
 30 م��دة  �نتهاء  بعد  �أخ���رى فقط 

يوما �الأوىل.
)ح�شب  �الأخ�����ش��ائ��ي  �لطبيب  �أم���ا 
بو�شف  ل��ه  ي�شمح  �الخ��ت�����ش��ا���س( 
�الأدوي��ة �شبه �ملر�قبة ملدة �إجمالية 
ال تزيد عن 90 يوما فقط بحيث 
يوثق على �لو�شفة �لطبية �أن يتم 
�ل�شرف ملدة ال تتجاوز 30 يوما يف 
�ملرة �الأوىل و�إعادة �شرفها مرتني 
ملدة 30 يوما �أخرى يف كل مرة بعد 

�نتهاء مدة 30 يوما �ل�شابقة.
)ح�شب  �الأخ�شائي  �لطبيب  بينما 
بو�شف  ل��ه  ي�شمح  �الخ��ت�����ش��ا���س( 
�الأدوي��ة �شبه �ملر�قبة ملدة �إجمالية 
ال تزيد عن 90 يوما فقط بحيث 
يوثق على �لو�شفة �لطبية �أن يتم 
�ل�شرف ملدة ال تتجاوز 30 يوما يف 
�ملرة �الأوىل و�إعادة �شرفها مرتني 
ملدة 30 يوم �أخرى يف كل مرة بعد 

�نتهاء مدة 30 يوما �ل�شابقة.
ويلتزم �ل�شيديل ب�شرف �لو�شفات 
�شبه �ملر�قبة على �إال يكون قد م�شى 
على حتريرها �أكر من ثالثة �أيام 
من تاريخ كتابة �لو�شفة �أو �لتاريخ 

�ملحدد الإعادة �ل�شرف.
�أن  للقر�ر،  وفقا  �ل�شيديل،  وعلى 
مع  �مل�����ش��روف��ة  �ل��و���ش��ف��ات  ي�شجل 
�لتوقيع  بعد  بالو�شفة  �الحتفاظ 
�ل�������ش���ي���دل���ي���ة، وي������زود  ع���ل���ي���ه���ا يف 
�ل�����ش��ي��ديل �مل���ري�������س ب�������ش���ورة عن 
�ل�شرف  �إع�����ادة  ح���ال  �ل��و���ش��ف��ة يف 
وو�شع  عليها  �لتوقيع  بعد  وذل��ك 
ترخي�س  ورق���م  �ل�شيدلية  خ���امت 
�لتايل.  �ل�شرف  وتاريخ  �ل�شيديل 
�ل�شرف  ب���اإع���ادة  �مل��ري�����س  وي��ل��ت��زم 
يجوز  وال  نف�شها  �ل�شيدلية  م��ن 
مو�فقة  دون  �ل�����ش��ي��دل��ي��ة  ت��غ��ي��ري 

�ل�شيديل  وعلى  �ملخت�شة،  �الإد�رة 
�مل�شروفة  بالو�شفات  �الح��ت��ف��اظ 
عليها  �لتوقيع  بعد  �ل�شيدلية  يف 
وتاريخ  �ل�شيدلية  بخامت  وختمها 
�شنتني  مل���دة  وت�شجيلها،  �ل�����ش��رف 

من تاريخ �ل�شرف �أو �إعادته.

ت�سهيل للمر�سى 
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �ل���دك���ت���ور �أم���ني 
ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �لوكيل  �الأم��ريي 
و�لرت�خي�س  �ل���ع���ام���ة  �ل�����ش��ح��ة 
�ل���رت�خ���ي�������س  جل���ن���ة  رئ���ي�������س   –
�لقر�ر  ف���ك���رة  �أن  �ل�����ش��ي��دالن��ي��ة، 
�ل����������������وز�ري ج����������اءت ب����ع����د ر����ش���د 
�مل�شابني  �مل����ر�����ش����ى  م����الح����ظ����ات 
�إط�����ار  �مل���زم���ن���ة، ويف  ب����االأم����ر������س 
�حلثيث  �ل�������ش���ح���ة  وز�رة  ����ش���ع���ي 
�ملر�شى  من  �ل�شريحة  تلك  بدعم 
�ال�شت�شاريني  ل��الأط��ب��اء  وت�شهيال 
و�الأخ�����ش��ائ��ي��ني وم���ن ث��م ميكنهم 
�ملر�شى  م����ر�ج����ع����ة  ت�����ف�����ادي  م�����ن 
ل��ه��م ب��ا���ش��ت��م��ر�ر وب��ال��ت��ايل ال يتم 
�أخ��رى خالل  �شرفهم للدو�ء مرة 
باملمار�شات  �أ���ش��وة  متقاربة  ف��رت�ت 
ويف  �لعاملية  �ل��دول  يف  بها  �ملعمول 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لدولية  �لهيئة 
و�ملوؤثر�ت �لعقلية. و�أكد �الأمريي، 
بالياته  �ل���ق���ر�ر  ه����ذ�  ت��ط��ب��ي��ق  �أن 
�حلد  يف  ك��ث��ري�  �شي�شهم  �ملختلفة 
�مل�شاحبة  �خلاطئة  �ملمار�شات  من 
ل�شرف ه��ذه �الأن����و�ع م��ن �الأدوي���ة 
و�أي�شا �شي�شاعد مر�شى �الإمر��س 
�أدويتهم  على  �حل�شول  يف  �ملزمنة 
�الأطباء.  و�أخذها وفقا لالإر�شاد�ت 
�قت�شاديات  ن���ظ���ر  وج���ه���ة  وم�����ن 
�ل�����دو�ء ���ش��ي�����ش��اع��د ه���ذ� �ل���ق���ر�ر يف 
�ل�شرف  ه�����در  ت���ك���ال���ي���ف  خ��ف�����س 
و�مل���ر�ج���ع���ات �مل��ت��ك��ررة �ل��ت��ي كانت 
يف  �لعاملة  �ل�����ش��رك��ات  ك��اه��ل  تثقل 

جمال �لتاأمني �ل�شحي.

حمدان بن حممد يفتتح الدورة اجلديدة من اأجل حكومة اأذكى واإبداعات لروؤية اأ�سمل
•• دبي-وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
يف دبي بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
لرئي�س  �الأول  �لنائب  دب��ي  ح��اك��م 
بن  �أح��م��د  �ل�شيخ  و���ش��م��و  �ملجل�س 
�لثاين  �ل��ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  �شعيد 
�ملجل�س  �ج��ت��م��اع  �ملجل�س  لرئي�س 
�لذي عقد يف مقره باأبر�ج �الإمار�ت 
�مل�شاريع  م�����ن  ع�������دد�  وت�������ش���م���ن 
و�مل��و����ش��ي��ع �مل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
عهد  �شمو ويل  وج���ه  و  �الأع���م���ال. 
برئا�شة  عليا  جلنة  بت�شكيل  دب��ي 
معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم 
�لبيانات  ق���و�ع���د  ب��ت��ط��وي��ر  ت��ع��ن��ى 
وع�شوية  دب��ي  �إم���ارة  يف  �ل�شكانية 
�جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة ال���ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
و�لتخطيط  �مل�شتقبلية  �لتنبوؤ�ت 

�ال�شرت�تيجي.
و�عتمد �شموه �إن�شاء مركز �لتحكم 
�لبحري يف �إمارة دبي حتت م�شمى 
�لبحري  للتحكم  �الإم����ار�ت  مركز 
�لنا�شئة  �ملنازعات  بف�س  ليخت�س 
�لبحرية  �لتجارية  �ملعامالت  عن 

ومتكني  وت�����ش��ج��ي��ع��ه  �ل���ت���ط���وع���ي 
يف  للم�شاهمة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در 
�أك����ر م�����ش��روع ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه �إم����ارة 

دبي.
نتائج  وخ��الل �الجتماع مت عر�س 
�لدر��شة �لتي متت يف عام 2013 
وم����ر�ح����ل ���ش��ري �ل��ع��م��ل الإط����الق 
م��رك��ز �الت�����ش��ال �مل��وح��د حلكومة 
فيتخفيف  �شي�شهم  و�ل�����ذي  دب���ي 
�الت�شال  م����ر�ك����ز  �إد�رة  ن���ف���ق���ات 
ترت�وح  بن�شبة  �حلكومية  للجهات 
وتوحيد  ب���امل���ائ���ة  و20   14 ب���ني 
�أمام  �ل�شورة �لعامة حلكومة دبي 
�ملتعامل كجهاز من�شجم ومتكامل 
يوفر �خلدمات �لتي ي�شعى �لعميل 
للح�شول عليها �إ�شافة �إىل تعزيز 
جتربة �ملتعامل عند ح�شوله على 
�لهاتف  عر  دبي  حكومة  خدمات 
وحتويل طريقة �لتعامل مع مر�كز 
�الت�شال �إىل منهج موؤ�ش�شي ميكن 

قيا�س �أد�ئه وحت�شينه.
وق�������د ق�������ام م�����رك�����ز من���������وذج دب����ي 
للمجل�س  �لعامة  لالأمانة  �لتابع 
بو�شع  دب�����ي  الإم��������ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شبيل  يف  �الت�شال  مل��ر�ك��ز  معايري 
�الرتقاء باأد�ئها على �ملدى �لقريب 
باإن�شاء  �مل��رك��ز  و���ش��ي��ق��وم  و�ل��ب��ع��ي��د 

�مل����ب����ادر�ت ل��دع��م ���ش��ري��ح��ة مالك 
�ل�شفن منها تاأ�شي�س جمعية مالك 
�ل�����ش��ف��ن �ل��ب��ح��ري��ة و�ل�����ش��ع��ي �إىل 
�ملحلية  �لبحرية  �لقو�نني  تطوير 
للتمركز  ج����دد  م����الك  الج���ت���ذ�ب 

و�إد�رة عملياتهم من �إمارة دبي.
�لبحري  �لتحكم  م��رك��ز  وب��وج��ود 
�شيتم و�شع �لقانونني �لبحرية يف 
�الإمارة حيث تعتر هذه �لقو�نني 
و�لنظم عو�مل جذب مهمة لتعزيز 
�لقطاع �لبحري و��شتقطاب مالك 
���ش��ف��ن ل��ل��ت��و�ج��د ب����االإم����ارة.. ومن 
�لبحرية  �لتجارية  �ملنازعات  �أنو�ع 
بت�شويتها  �مل���رك���ز  ���ش��ي��ق��وم  �ل���ت���ي 
�ملنازعات �ملخت�شة يف عقود تاأجري 
�ل�شفن وعقود نقل �لب�شائع وبيع 
�مل�����ش��ت��ع��م��ل��ة وع���ق���ود بناء  �ل�����ش��ف��ن 
�ل�شفن و�إ�شالحها وعقود �لتاأمني 
�لت�شادم  وم�شاكل  �لتاأمني  و�إع��ادة 
�لبحرية  و�مل�������ش���اع���دة  �ل���ب���ح���ري 
�ملنازعات  �إىل  باالإ�شافة  و�الإن��ق��اذ 
�خل�شائر  ب���ت�������ش���وي���ة  �خل����ا�����ش����ة 

�لبحرية.
و�شي�شهم �ملركز يف تعزيز تناف�شية 
بال�شورة  و�الرت����ق����اء  دب����ي  �إم������ارة 
�لقطاع  �أو������ش�����اط  يف  �خل���ارج���ي���ة 
�ل��ع��امل��ي مم��ا �شيزيد من  �ل��ب��ح��ري 

بحري  كمركز  دب��ي  مكانة  لتعزيز 
عاملي.

ك���م���ا وج�����ه ����ش���م���وه ج��م��ي��ع دو�ئ�����ر 
بتبني  دب������ي  ح���ك���وم���ة  وه����ي����ئ����ات 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  جت��رب��ة 
دبي يف �إ�شد�ر �مل�شتند�ت �لر�شمية 
�إل����ك����رتون����ي����ا م�����ن خ������الل �مل���وق���ع 
�لر�شمي و�لتطبيق �لذكي �خلا�س 
بها وذلك �شمن توجهات �حلكومة 

جلعل دبي �ملدينة �الأذكى عامليا.
�إن�شاء  ك����ذل����ك  ����ش���م���وه  و�ع���ت���م���د 
م��رك��ز �ت�����ش��ال �ف��رت����ش��ي لتوفري 
بكافة  مم��ث��ل��ة  �ف��رت����ش��ي��ة  من�شة 
كخطوة  بدبي  �حلكومية  �جلهات 
�إن�شاء  م�����ش��روع  ���ش��م��ن  جت��ري��ب��ي��ة 
م��رك��ز �الت�����ش��ال �مل��وح��د حلكومة 
�لرئي�شية  �ل��و�ج��ه��ة  ل��ي��ك��ون  دب���ي 
ولتكون  �ملتعاملني  ال�شتف�شار�ت 
ت��ط��ب��ي��ق مركز  يف  �ل����ر�ئ����دة  دب����ي 

�ت�شال موحد لتقدمي �خلدمات.
�ل�����ش��ي��خ حمد�ن  ���ش��م��و  ك��م��ا وج����ه 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
طالب  م��ع  بالعمل  دب��ي  عهد  ويل 
�مل���د�ر����س و�جل���ام���ع���ات يف �الإم�����ارة 
�لتطوعي  ل���ل���ع���م���ل  وت����دري����ب����ه����م 
معر�س  ت��ن��ظ��ي��م  يف  و�مل���������ش����ارك����ة 
�لعمل  2020 بهدف دعم  �ك�شبو 

م��رك��ز �ت�����ش��ال �ف��رت����ش��ي وتوفري 
بكافة  مم��ث��ل��ة  �ف��رت����ش��ي��ة  من�شة 
�جلهات �حلكومية بدبي للرد على 
�ملعلوماتية  �ملتعاملني  ��شتف�شار�ت 
لقيا�س فعالية �ال�شتجابة لطلبات 
�ملركز  �شيقوم  ثم  وم��ن  �ملتعاملني 
ب���اإط���الق م��رك��ز �الت�����ش��ال �ملوحد 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �جل��ه��ات �حلكومية 
�لرئي�شية  �ل�����و�ج�����ه�����ة  ل����ي����ك����ون 
ولتكون  �ملتعاملني  ال�شتف�شار�ت 
ت��ط��ب��ي��ق مركز  يف  �ل����ر�ئ����دة  دب����ي 

�ت�شال موحد لتقدمي �خلدمات.
و�عتمد �شموه �إن�شاء مركز �لتحكم 
�لبحري يف �إمارة دبي حتت م�شمى 
�لبحري  للتحكم  �الإم����ار�ت  مركز 
�لنا�شئة  �ملنازعات  بف�س  ليخت�س 
�لبحرية  �لتجارية  �ملعامالت  عن 
�ال�شرت�تيجي  �ل��ت��وج��ه  وت��ع��زي��ز 
جل��ع��ل �إم�����ارة دب���ي م���رك���ز� بحريا 

عامليا.
وي����ع����د �ل���ت���ح���ك���م �ل����ب����ح����ري �أح����د 
�لبحرية  �ل���ت���ج���م���ع���ات  �أع�����م�����دة 
�لبحري  �لتجمع  ويحتاج  �لعاملية 
�إك��م��ال عو�مل  �إىل  دب���ي  �إم����ارة  يف 
�لبحرية  �ملر�كز  ليناف�س  �لنق�س 
�الأخرى.. وبناء عليه قامت �شلطة 
م��دي��ن��ة دب����ي �مل��الح��ي��ة ب���ع���دد من 

�لقطاع  يف  �مل�شتثمرين  طماأنينة 
وزيادة تدفق �ال�شتثمار�ت �الأجنبية 
على  �مل��رك��ز  و�شيعمل  �الإم�����ارة  يف 
�لقانونية  �لوطنية  �لكو�در  تاأهيل 
�لعاملية.  �ل���ب���ح���ري���ة  ب�����اخل�����ر�ت 
�لتجربة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ور  و�ط���ل���ع 
ب��ه��ا �لقيادة  �ل��ت��ي ق��ام��ت  �مل��ب��ت��ك��رة 
�إ�شد�ر  يف  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
م�شتند�ت �لكرتونية معتمدة عر 
�لتطبيق �لذكي بحيث حتتوي هذه 
غري  مرجعي  رقم  على  �مل�شتند�ت 
متكرر ورقم �شري خا�س بامل�شتند 
�لتاأكد  �مل�شتفيدة  �جل��ه��ات  ميكن 

�مل�شتند  و���ش��ح��ة  ���ش��الح��ي��ة  م���ن 
�الإلكرتونية  �ل��ق��ن��و�ت  ط��ري��ق  ع��ن 
ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �خلا�شة 
�مل�شروعب�شكل  ���ش��اه��م  وق���د  دب����ي. 
وفعالية  ك����ف����اءة  رف������ع  يف  ك���ب���ري 
�خلدمات �ملقدمة من قبل �لقيادة 
حيث كانت عملية ��شتخر�ج �شهادة 
�ل�شابق  يف  �جلنائية  �حلالة  بحث 
ت�شتغرق ثالثة �أيام عمل وتتطلب 
م��ن �ل��ع��م��ي��ل زي����ارة م��رك��ز تقدمي 
�خل���دم���ة و�ن��ت��ظ��ار م��وع��د تقدمي 
للمركز  �ملتعامل  وع���ودة  �خل��دم��ة 
ع��م��ل ال�شتالم  �أي������ام  ث���الث���ة  ب��ع��د 

�لقنو�ت  تطبيق  بعد  �أم��ا  �ل�شهادة 
�لتقدم  �ملتعامل  فباإمكان  �لذكية 
�لتطبيق  �أو  �مل��وق��ع  ع��ر  بالطلب 
�ل���ذك���ي و�����ش���ت���الم �ل�������ش���ه���ادة عر 
غ�شون  يف  �الإل����ك����رتوين  �ل���ري���د 
ع�شر دق��ائ��ق. ك��م��ا �أت��ي��ح ع���دد من 
�مل�شتند�ت �لتي ميكن �لتقدمي لها 
�شهادة  مثل  �لذكية  �لقنو�ت  ع��ر 
�شيك مرجتع  وب���الغ  ح��ال��ة  ب��ح��ث 
بر�ءة  و�شهادة  �شفر  ج��و�ز  وفقد�ن 
فقد�ن  و�����ش����ه����ادة  م����روري����ة  ذم�����ة 
لزيارة  ت�����ش��ري��ح  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

موقوف. 

تقليل املبالغ امل�سروفة على االأدوية املخدرة واملراقبة بن�سبة 65 % 
ك�شف �لدكتور �أمني �الأمريي �لوكيل �مل�شاعد ل�شيا�شة �ل�شحة �لعامة و�لرت�خي�س – رئي�س جلنة �لرت�خي�س �ل�شيدالنية، 
�أن من �هم �ملمار�شات �خلاطئة �لتي ر�شدتها �لوز�رة، قيام بع�س �الأطباء ب�شرف �أدوية خمدرة لنف�س �ل�شخ�س، مرتني 

خالل يومني متتاليني، رغم �أن �لو�شفة �لطبية �لو�حدة تكفي ملدة 30 يوما. 
�إىل  �ملزمنة، �لذهاب  �أ�شحاب �الإمر��س  �لت�شهيل على  �نه �شيتم  �لنظام،  �أن من �هم نتائج تطبيق هذ�  �الأم��ريي،  ولفت 
�أ�شحاب �الأمر��س �ملزمنة  �أن ن�شبة كبرية من  �إىل  �أليه ب�شكل �شهري، منوها  �أ�شهر بدال من �لذهاب   3 �ال�شت�شاري كل 

وخا�شة مر�شى �ل�شكري، ياأخذون �أدوية مر�قبة �آو �شبه مر�قبة. 
وك�شف �الأمريي، �نه من خالل تطبيق هذ� �لنظام، �شيتم تقليل �ملبالغ �ملالية �مل�شروفة على �الأدوية �ملخدرة و�ملر�قبة و�شبه 

�ملر�قبة، بن�شبة 65 % تقريبا، باالإ�شافة �ىل تقليل ن�شبة �حتمالية �لتالعب �إىل �حلد �الأدنى وهو 30 % تقريبا. 

اإلزام االأطباء با�ستقاء البيانات وال�سيادلة بالت�سجيل الي�مي لل��سفات 
و�ألزم �لقر�ر �لوز�ري، �ل�شيديل �مل�شئول عن �ملوؤ�ش�شة �ل�شيدالنية بالت�شجيل �ليومي لو�شفات �الأدوية �ملخدرة 
و�الحتفاظ  �ملحلية،  �ل�شحية  �لهيئة  �أو  �ل��وز�رة  من  �ملعتمدة  �خلا�شة  بال�شجالت  �ملر�قبة  و�شبه  و�ملر�قبة 
بالو�شفات مبلف خا�س بها ، وتقدمي تقرير �شهري عن حركة �الأ�شناف من حيث �الأر�شدة و�لكميات �لو�ردة 
�الأ�شبوع  تتجاوز  �ملعنية خالل مدة ال  �الإد�رة  �ل�شهر غاىل  �لتي مت �شرفها خالل  �لو�شفات  و�ملن�شرفة مع 

�الأول من �ل�شهر �لتايل.
و�شبه  و�ملر�قبة  �مل��خ��درة  �الأدوي���ة  و�شفهم  ل��دى  �لتالية  �لبيانات  ��شتيفاء  �الأط��ب��اء  جميع  �ل��ق��ر�ر،  يلزم  كما 
�ملر�قبة، �خلا�شة ��شم �ملري�س �لثالثي، وجن�شه وعمره، و�شورة من بطاقة �لهوية للمري�س �شارية �ملفعول، 
و�الأرقام،  باحلروف  للعالج  �ملحددة  �جلرعة  وكذلك  �ل�شيدالين،  و�ل�شكل  وتركيزه  للدو�ء  �لعلمي  و�ال�شم 
ومدة �لعالج، باالإ�شافة �ىل تاريخ كتابة �لو�شفة وحتديد مدة تكر�رها �إذ� لزم، وختم وتوقيع �لطبيب ورقم 

ترخي�شه متبوعا بختم �ملن�شاأة �ل�شحية.
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اأخبـار الإمـارات

�ل�����ش��ب��ي��ل لتحفيظ  ك���رم م��رك��ز م��ن��ار 
يف  حفاظه  بال�شارقة  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن 
وذلك  �ل�شابعة  �ل�شيفية  دورت��ه  ختام 
�أم�س  �مل���رك���ز م�����ش��اء  �أق���ام���ه  يف ح��ف��ل 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  موؤ�ش�شة  مبقر  �الأول 
�شعيد  غ��امن  �حل��ف��ل  وح�شر  و�ل�شنة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شويدي  مطر 
م��رك��ز م��ن��ار �ل�����ش��ب��ي��ل و���ش��ع��ي��د غامن 
�ل�����ش��وي��دي م��دي��ر ع���ام �مل��رك��ز وبقية 

�أع�شاء جمل�س �الإد�رة. 
ك���م���ا ح�����ش��ر �حل���ف���ل ك����ل م����ن عبيد 
لل�شوؤون  �ل�������وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ع��ق��روب��ي 
�الإ�شالمية �شابقا وعلي م�شبح �لكتبي 
م����ارة  ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ال���ش��ت�����ش��اري الإ
�ل�����ش��ارق��ة وف�����ش��ي��ل��ة �ل�����ش��ي��خ حممود 
�ل�شوؤون  ب���د�ئ���رة  �ل���و�ع���ظ  ���ش��م��ي��ده 
�ل�شيخ  بال�شارقة وف�شيلة  �الإ�شالمية 
�ل���ق���م���ري مدير  ����ش���ع���د  ب����ن  م���ن���ه���اج 
�ل�شبيل  م��ن��ار  مب��رك��ز  �ل��رج��ال  ق�شم 
�الأمور  و�أولياء  و�ملحّفظون  و�حلفاظ 

ولفيف من �ملدعوين
ب���د�أ �حل��ف��ل ب��ت��الوة �آي����ات ع��ط��رة من 
ف�شيلة  �أل����ق����ى  ث����م  �حل���ك���ي���م  �ل����ذك����ر 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��ود ���ش��م��ي��دة ك��ل��م��ة هناأ 
لتحفيظ  �ل�شبيل  م��ن��ار  م��رك��ز  فيها 
من  كوكبة  بتخريج  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 
�أحد  وعددهم  �لكرمي  �لقر�آن  حفظة 
ع�����ش��ر ح��اف��ظ��ا �أمت������و� �حل���ف���ظ خالل 
ن�شف  �أمت  م���ن  ب���خ���الف  �ل���ع���ام  ه����ذ� 
�ل��ق��ر�آن وربعه وغ��ري ذل��ك . و�أ���ش��اد يف 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بجهود  كلمته 
�لقا�شمي  �شلطان بن حممد  �لدكتور 
حاكم  لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�ل�شارقة حفظه �هلل ورعاه يف �هتمامه 
بالقر�آن �لكرمي وبتحفيظه لالأجيال 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  حتفيظ  حلقات  عر 
ملوؤ�ش�شة �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة و�أثنى 
منار  مركز  �إد�رة  جمل�س  جهود  على 
�ل�شبيل و�إد�رته يف �هتمامهم بالقر�آن 

وعنايتهم به.
�ل�����ش��ي��خ م��ن��ه��اج بن  �أل��ق��ى ف�شيلة  ث��م 
���ش��ع��د �ل��ق��م��ري م��دي��ر ق�����ش��م �لرجال 

مبركز منار �ل�شبيل كلمة تطرق فيها 
�إىل جهود �ملركز حتت �إ�شر�ف موؤ�ش�شة 
�لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة يف �لقيام بدور 
�إمياين يف تعليم �الأبناء حفظ �لقر�آن 
�لكرمي وترتيله على �لوجه �ل�شحيح 
�لعام  ف�����رت�ت  خ����الل  و����ش��ت��ق��ب��ال��ه��م 
ال�شيما يف �الإجازة �ل�شيفية و��شتيعاب 
�أن ع��دد من  �أع���د�د كبرية و�أ���ش��ار �إىل 
�أح��د ع�شر  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أمت حفظ 
حافظا خ��الل ف��رتة �شيف ه��ذ� �لعام 
للقر�آن  ح���اف���ظ  �أ����ش���غ���ر  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
�لثامنة من  �ملركز وهو يف  �لكرمي يف 

�الإجمايل  �ل��ع��دد  �إىل  و�أ����ش���ار  ع��م��ره، 
حل���ف���اظ �مل���رك���ز م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه عام 
2007م وعددهم ثالثون حافظا يف 
�أ�شاد بجهود  ق�شم �لرجال فقط. كما 
�لدولة لتي�شري �إقامة �ملر�كز �لقر�آنية 
يف خمتلف �إمار�ت �لدولة حر�شها �هلل 

تعاىل.
ب��ع��ده��ا ق���ام غ���امن �ل�����ش��وي��دي وجنله 
�شعيد وعبيد �لعقروبي وعلي م�شبح 
�شميده  حم���م���ود  و�ل�����ش��ي��خ  �ل��ك��ت��ب��ي 
�أمورهم  و�أول����ي����اء  �حل���ف���اظ  ب��ت��ك��رمي 

و�ملعلمني.

•• دبي –  الفجر:

�أجن����������زت م�����و�������ش�����الت �الإم�����������ار�ت 
و��شتحد�ث  �����ش���ت���ب���د�ل  �إج���������ر�ء�ت 
يف  متعامليها  ل�شالح  مركبة   42
م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��اح��ل �ل�����ش��رق��ي خالل 
�ل���رب���ع �ل��ث��ال��ث م���ن �ل���ع���ام �جل���اري 
حممد  �ل�����ش��ي��د  و�أف�������اد  2014م. 
�ملو��شالت  مركز  مدير  �ملطرو�شي 
�ل�شرقي،  �ل�شاحل  بفرع  �حلكومية 
مركبة   21 ���ش��م��ل  �ل��ت��ح��دي��ث  �أن 
لوز�رة  و7 مركبات  �ل�شحة  ل��وز�رة 
�لعمل، �إ�شافة �إىل حتديث مركبات 
�أخرى ل�شالح كل من وز�رة �لرتبية 
و�ملركز  �القت�شاد،  ووز�رة  و�لتعليم، 

�ل��وط��ن��ي ل���الإح�������ش���اء.  ك��م��ا عملت 
11 مركبة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملوؤ�ش�شات  خل����دم����ة  �ح���ت���ي���اط���ي���ة 
وقال  �ملنطقة.  �ملنت�شرة يف  �ملختلفة 
�ملو��شالت  م��رك��ز  �إن  �مل��ط��رو���ش��ي 
جمموعة  –ع�شو  �حل����ك����وم����ي����ة 
ملو��شالت  �لتابعة  �الأع��م��ال  م��ر�ك��ز 
�الإم����������ار�ت- ي���ق���وم ب��ت��ط��ب��ي��ق خطة 

دوري�����ة ل��ت��ح��دي��ث م��رك��ب��ات��ه بهدف 
توفري �أف�شل خدماته �حلكومية يف 
قطاع �لنقل و�لتاأجري، مع �اللتز�م 
مبعايري �جلودة و�لرفاهية و�لر�حة 
�جلهات  ومتعاملي  ملوظفي  �لتامة 
و�ملحلية  �الحت�����ادي�����ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�مل���ت���ع���اق���دة م����ع �مل����رك����ز. ي���ذك���ر �أن 
�إير�د�ت مركز �ملو��شالت �حلكومية 

قد �رتفعت خالل �لن�شف �الأول من 
�لعام �حلايل لت�شل �إىل قر�بة 166 
بارتفاع. وميتلك فرع  مليون درهم 
بال�شاحل  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���و�����ش���الت 
�أ�شطواًل من �ملركبات يبلغ  �ل�شرقي 
متنوعة،  م��رك��ب��ة   300 ي��ق��ارب  م��ا 
وكادر�ً من �ل�شائقني �ملوؤهلني ي�شل 

�إىل 210 �شائقاً.

•• اأبوظبي-وام: 

ت��ع��زي��ز �ل�شلم يف  ب��ي��ة رئ��ي�����س م��ن��ت��دى  دع���ا �ل�شيخ ع��ب��د�هلل ب��ن 
وو�شائل  �مل��ب��دع��ني  و  و�الأدب�����اء  �لعلماء   .. �مل�شلمة  �ملجتمعات 
�الإعالم ومو�قع �الإنرتنت و�شبكات �لتو��شل �الجتماعي .. �إىل 
و�لوئام  �لتعاي�س  على  �آثارها  وتقدير  �لكلمة  م�شوؤولية  حتمل 
و�إىل �النخر�ط يف تعزيز ثقافة �ل�شلم يف �ملجتمعات �مل�شلمة . 
و�أكد �ل�شيخ �بن بية يف بيان له �م�س- ب�شاأن �الأحد�ث �جلارية يف 
�ملنطقة - �أهمية تر�شيخ مق�شدية �ل�شلم و�أولويته يف �ملجتمعات 
و  �لتعاي�س  لريجح  و�الإ���ش��الم��ي��ة  �الإن�شانية  �لقيم  خ��الل  م��ن 
�الن�شجام و ي�شحح �نحر�ف �ملفاهيم و يروج للمحبة و �لوئام و 
كبح جماح �لتكفري و �لت�شهري و ت�شود ثقافة �لعقل و �لفقه حتى 
يعي�س �مل�شلم بدينه يف دنياه دون �شعور باالغرت�ب وال تعر�س 
�الأقليات  ��شطهاد  �أن  على  و�شدد  و�ال�شطر�ب.  و�حلرج  للقلق 
�لدينية و�أ�شكال �لعدو�ن كافة عليها خمالف لقيم ديننا �لذي 
�مل�شلمني  ذم��ة  يف  جعلهم  و  خ��ري�  �لدينية  ب��االأق��ل��ي��ات  �أو���ش��ى 
وتوعد من يظلمهم ب�شوء �لعاقبة ووفاء بتجربة �الأمة �لتي ال 
نظري لها تاريخيا يف �لتعاي�س و�لت�شامح مع �الأقليات .. ف�شال 
عما تقت�شيه �أخوة �الإن�شانية و�ملو�طنة من م�شاو�ة يف �حلقوق 
على  �إك��ر�ه  �أو  ن��وع  �أي  من  �عتد�ء  �أي  �أن  موؤكد�   .. و�لو�جبات 
تغيري �لدين غري مقبول و�الإ�شالم منه بر�ء . و�أو�شح �أن قيم 
�ل�شر�ع و �لنز�ع يف غري حالة �لدفاع عن �لنف�س ورد �لعدو�ن 
لبا�س  يك�شوها  �أن  �لبع�س  ح���اول  ول��و  �إ�شالمية  قيما  لي�شت 
�لتقوى .. موؤكد� �أنها قيم دخيلة على ثقافتنا �الإ�شالمية فما 
كان �لتدمري �أبد� يف ثقافتنا �الأ�شيلة �أ�شا�شا للتعمري بل نتيجة 
للجهل و�لتع�شب و�أثر� لالحتقان وم�شاعر �الإحباط �أو �النتقام 
.. �أما قيمنا فتقوم على بناء �لثقة يف �لنفو�س و�ملحبة يف �لقلوب 
�الإ�شاءة بال�شر  �لباطل باحلق دون عدو�ن ومقابلة  ومد�فعة 
�لفكرية على م�شتوى  �ملر�جعات  �إىل  و�ل�شفح و�لغفر�ن. ودعا 
�ملناهج و �لر�مج لتدقيق �لنظر يف �لو�قع ومو�كبة �شرور�ته 
و �إكر�هاته و �أفكاره و�أدو�ته و تعميق �لدر��شات �ل�شرعية علما 
و فهما و تدبر� و تفكر� و تاأويال و تعليال وتنزيال .. ملر�جعة 
�لن�شو�س يف منطوقاتها ومفهوماتها ورد جزئياتها �إىل كلياتها 
�شباب  وح��ذر  �مل��ذ�ه��ب.  يف  �ملعتر  لالختالف  �العتبار  و�إع���ادة 
�لف�شاد يف �الأر�س  �لفتنة و  �أن يكونو� وقود� لنري�ن  �الأمة من 
يف �لدنيا ونار جهنم يوم �حل�شاب و حثهم على �أن يتثبتو� مما 
دين  من  باملحكمات  ويت�شبثو�  ووع��ود  دع��اوى  من  �إليهم  يلقى 
�هلل و�شرعه حتى ال يفتتنو� باملت�شابهات و يلتب�س عليهم �حلق 
لغة  يفهم  ال  و  �لعربية  يح�شن  منهم من ال  وخا�شة  بالباطل 
�لقيام  �أن��ه ال ع��ذر للعلماء و�حلكماء يف ع��دم  �ل��ق��ر�آن..م��وؤك��د� 
بو�جب �لبيان و�لن�شح لالأمة الإطفاء نار �لفنت وحقن �لدماء 

مت�شامنني مع �حلق متعاونني على �لر و�لتقوى.
بطريق  ه��ذه  ما   .. بيان  و  ن�شيحة   .. �لبيان  ن�س  يلي  فيما  و 

�جلنة .. ن�شيحة لل�شباب .
حممد  �شيدنا  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 
�الأط��ه��ار و�شحابته  �آل���ه  وع��ل��ى  ور���ش��ول �حلكمة  �ل��رح��م��ة  نبي 
�ل�شباب  �أيها  �ل��دي��ن..  ي��وم  �إىل  د�ئمني  و�شالما  �الأب���ر�ر �شالة 
و�لعباد  �ل��ب��الد  فاأرهقتم  �أم��ت��ك��م  على  �ل�����ش��الح  حملتم  �ل��ذي��ن 
و��شتعديتم �الأمم و�أهدرمت �لقيم ندعوكم لوقفة تفكر و�إ�شغاء 
�لبيان  ه��ذ�  ي��دي  و بني  �إىل ن�شيحة من يريد لالأمة �خل��ري. 

نقدم �أربع كلمات .
�أوالهن من كتاب �هلل تعاىل  و�إذ� توىل �شعى يف �الأر�س ليف�شد 
�لبقرة   - �لف�شاد   يحب  ال  و�هلل  و�لن�شل  �حل��رث  ويهلك  فيها 
و�لن�شاء..�ألي�س  و�ل�شيوخ  و�لن�شل  �حل��رث  هلك  ..ه��ل   205
�لثانية من كالم  تعاىل..  �الأر���س ال يحبه �هلل  ف�شاد� يف  ذل��ك 
ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم : ويلكم �أو ويحكم..�نظرو� ال 
�آخر  بع�س..من  رق��اب  بع�شكم  كفار�..ي�شرب  بعدي  ترجعو� 

�لعلماء  يقول  �ل���ود�ع.  حجة  يف  و�ل�شالم  �ل�شالة  عليه  خطبه 
�أي يكفر بع�شكم بع�شا يرميه بتهمه �لكفر ليقتله .. يالحظ 
�شديد.. حتذير  كلمة  وه��ي  ويحكم  �أو  ويلكم  كلمة  ��شتعمال 

�لتكفري  �ألي�س هذ�   .. �ل�شالة و�ل�شالم  �أن ي�شتعملها عليه  قل 
و�شلم.  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  عنه  نهى  �ل���ذي  ه��و  و�الق��ت��ت��ال 
�لثالثة كلمة الأمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه: 
فمن بايع رجال على غري م�شورة من �مل�شلمني فال يتابع هو وال 
�لذي بايعه تغرة �أن يقتال . �آخر خطبة له - �شحيح �لبخاري. 
�لعامل  للم�شلمني  خليفة  ي��ك��ون  �أن  ي��ري��د  م��ن  ����ش��ت�����ش��ار  ه��ل 
�أنه يعر�س نف�شه ومن يبايعه للقتل..�ألي�س هذ�  �أم  �الإ�شالمي 
ما حذر منه �أمري �ملوؤمنني من �الإفتيات على �لنا�س .. �لر�بعة 
كلمة الإمام �ل�شنة �أحمد بن حنبل رحمه �هلل تعاىل الأهل بغد�د: 
عاقبة  يف  و�ن��ظ��رو�  معكم  �مل�شلمني  ودم���اء  دم��اءك��م  ت�شفكو�  ال 
عندما  �لو�ثق  �لعبا�شي  �خلليفة  على  �لثورة  �ر�دو�  ملا  �أمركم. 
قال بخلق �لقر�آن..�ألي�س هذ� من �شفك �لدماء �لذي حذر منه 
�الإمام �أحمد �أهل بغد�د. نرجوكم من موقع �ل�شفقة �أن تتاأملو� 
�إىل  فالرجوع  �أنف�شكم  تر�جعو�  �مل�شيئة..و�أن  �لكلمات  هذه  يف 
�ملظامل  نتجاهل  ال  �إننا  �لباطل.  على  �لتمادي  من  خري  �حلق 
مع  �لعد�لة  فر�س  �أن  نعتقد  �أننا  الإز�ل��ت��ه��ا..�إال  باإحلاح  وندعو 
�حلروب  تتوقف  �أن  يجب  باحلرب  فر�شها  من  �أف�شل  �ل�شلم 
�حلياة  لرنبح  مكان  ك��ل  يف  �لعمياء  �لفتنة  وتنك�شف  �ل�شعو�ء 
�لهد�ية  للجميع  تعاىل  �هلل  ن�شاأل  و�الآخ��رة.  �لدنيا  نخ�شر  وال 
-�آمني.- ... بيان لالأمة ونخبها.. بيان للتذكري و�لتفكري.. ملاذ� 
�ل�شلم يف  لتعزيز  �الأول  �ملنتدى  �نعقاد  دو�ع��ي  كان من  لقد   ..
�ملجتمعات �مل�شلمة باأبوظبي هذه �ل�شنة  جمادى �الأوىل1435 
ه�  مار�س 2014 م  مب�شاركة ما يزيد عن 250 عاملا ومفكر� 
�إ�شالميا من خمتلف �أنحاء �لعامل �الجتماع على موقف موحد 
من �أو�شاع يف غاية �خلطورة تعي�شها �الأمة �الإ�شالمية يف هذه 

�لفرتة �لع�شيبة من حياتها..
�لنوعي  �لبعد   : �أوال   .. �أبعاد  وتتمثل هذه �خلطورة يف خم�شة 
�أي نوع  �ل��ذي مل ي�شتثن  �مل�شبوق  �ملتمثل يف درج��ة �لعنف غري 
من �الأ�شلحة مبا يف ذلك �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل �لذي ي�شتعمله 

�أبناء �لوطن �لو�حد بع�شهم �شد بع�س.
�جلغر�يف  و�النت�شار  �الت�شاع  يف  �ملتمثل  �ملكاين  �لبعد   : ثانيا   
�ل����ذي ���ش��م��ل رق��ع��ة و����ش��ع��ة م��ن �ل��ب��الد �ل��ع��رب��ي��ة و�الإ�شالمية 
و�ملر�شح ل�شمول مناطق �أخرى. ثالثا : �لبعد �لزمني حيث �إن 
�أمر  وكاأنها  ودميومتها  ��شتمر�رها  يف  �أ�شبحت  �لنز�عات  هذه 
معتاد ال تلوح له نهاية يف �الأفق. ر�بعا : �لبعد �لفكري و�لنف�شي 
�أف����رزت هذه  �ل�شالفة حيث  �ل��ث��الث��ة  �الأب��ع��اد  ي��غ��ذي  بعد  وه��و 
�أ�شد �الأفكار تطرفا و�أكر �لفتاوى �شذوذ� و�أ�شد �الآر�ء  �لفتنة 
فتاوى  م��ن  ه��ائ��ل  بكم  �ل�شاحة  وحتري�شا..فا�شتعلت  تع�شبا 
�لتكفري و�لت�شليل و�لتف�شيق و�لتبديع و��شتبيحت �لدماء ومل 
ع�شا  �شق  جتنب  و  �لدماء  و�ح��رت�م  �لطاعة  يف  لل�شرعية  يعد 
�الأوطان مكان و��شتبدلت بدعوى �جلهاد يف غري حمله و�لنهي 
�أنكر. خام�شا:  �إىل ما هو  ي��وؤدي  عن منكر بغري �شو�بطه مما 
�لبعد �لدويل : كل ما �شبق �شوه �شورة �الإ�شالم عامليا وكاد �أن 
يو�شف باأنه دين �إرهاب و�أنه رمبا يحاكم �الإ�شالم و�أهله حتت 
�لف�شل �ل�شابع من ميثاق �الأمم �ملتحدة. وقد كان من تو�شيات 
الإعادة  و�لعاجلة  �مللحة  �ل�شرورة  على  �لت�شديد  �ملنتدى  ه��ذ� 
جماعات  و  �أف���ر�د�  مكوناته  و�إ���ش��الح  �الإ�شالمي  �لبيت  ترتيب 
�ملناعة  تقوية  �إىل  �مل��ا���ش��ة  �حل��اج��ة  على  و�ل��ت��اأك��ي��د  وموؤ�ش�شات 
�لذ�تية لالأمة �شد �لتطرف و�لعنف �لنا�شئ د�خلها كيفما كان 
�جتاهه وم�شدره و�أنه �آن �الأو�ن لتتجه �ملجتمعات �مل�شلمة �أفر�د� 
وجمعيات وتنظيمات �شيا�شية وحكومات ودوال �إىل �لتعاون على 
و�الأوط����ان  ل��الإن�����ش��ان  �لعليا  �مل�شالح  ت��ق��دمي  و  و�ل��ت��ق��وى  �ل��ر 
على �مل�شالح �خلا�شة و�عتماد �حلو�ر و�لتو�فق منهجا وحيد� 
لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة . وقد ت�شارعت �الأح��د�ث يف �ل�شهور 

و�الأ�شابيع �الأخرية و�زد�دت وترية �حلروب �لعبثية و�لتدمريية 
ومل ت�شتثن �أية �شريحة من �ل�شكان وال �أي دين من �الأدي��ان..

لتوؤكد مبا ال ي��دع جم��اال لل�شك عو�قب وم���اآالت ما ح��ذر منه 
�ملنتدى و�حلاجة �ملا�شة �إىل تفعيل ما ت�شمنته بحوث �مل�شاركني 
فيه ومناق�شاتهم من �قرت�حات وتو�شيات. ومن ثم فاإن �ملنتدى 
يريد �ليوم �أن ينبه من جديد ويذكر كل من ي�شفق على حال 

�الأمة ويت�شوف �إىل �إ�شالح ما بها على ما يلي:
�لفرتة  هذه  يف  �لدينية  و�ملرجعيات  �لعلماء  م�شوؤولية  �إن   - �أ   
�إن �لتكلفة �لب�شرية و�الإن�شانية ملا  بالذ�ت م�شوؤولية ج�شيمة و 
�أن يرتك  بحال  يجوز  ال  �الآن  �الإ�شالمية  �الأم��ة  يقع يف ج�شم 
�لبيان.  عليهم ميثاق  �هلل  �أخذ  �أي عاقل متفرجا..فكيف مبن 
ل��ه مب���رر�ت دينية بدعوى  ي��ت��ذرع  �أن كثري� مم��ا يقع  و�حل���ال 
تطبيق  بدعوى  �أو  �أخ��رى  �أحيانا  تخوينية  �أو  �أحيانا  تكفريية 
ي�شمعو� حديث  كاأنهم مل  �حل��روب  �ل�شريعة يف ظ��روف  �أحكام 
�أهل  �الآث��ار �ملعروفة عند  �أرط��اة �ل�شحيح وغ��ريه من  ب�شر بن 
�لعلم..وبدعوى �ل�شرك على �أهل �لتوحيد و بدعوى مظلوميات 
 .. �حل��ق  يلب�س قمي�س  باطل  و  باطل  ب��ه  ي��ر�د  ح��ق  و  متبادلة 
ف�شاء   - �لعلم  �إىل  �ملنت�شبون  فيهم  -مب��ن  �لنا�س  على  فات�شع 
يف  جهد�  �الإع���الم  و�شائل  من  كثري  ت��األ  ومل  و�ال�شتباه  �ل�شبه 
خلط �الأور�ق فارتبكت �الأفهام وزلت �الأقد�م. ومن ثم فال عذر 
للعلماء و�حلكماء يف عدم �لقيام بو�جب �لبيان و�لن�شح لالأمة 
الإطفاء نار �لفنت وحقن �لدماء مت�شامنني مع �حلق متعاونني 
على �لر و�لتقوى ..  وتعاونو� على �لر و�لتقوى وال تعاونو� 

على �الإثم و�لعدو�ن و�تقو� �هلل �إن �هلل �شديد �لعقاب.
�إن ج��زء� كبري� مم��ا تعي�شه �الأم���ة �ل��ي��وم م��ن ف��نت مرده   ب-  
�شريحة  �أذه��ان  يف  عليها  غبار  ال  �شرعية  مفاهيم  �لتبا�س  �إىل 
و����ش��ع��ة م��ن �مل��ج��ت��م��ع��ات �مل�����ش��ل��م��ة..ك��ت��ط��ب��ي��ق �ل�����ش��ري��ع��ة ودول���ة 
وطاعة  و�جلهاد  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  و�الأم��ر  �خلالفة 
�أويل �الأمر...وهي مفاهيم كانت يف �الأ�شل �شياجا على �ل�شلم 
�لرحمة  مظاهر  م��ن  وم��ظ��ه��ر�  �حل��ي��اة  على  للحفاظ  و�أدو�ت 
�لربانية �لتي جاء بها �الإ�شالم على ل�شان نبي �لرحمة حممد 
�شلى �هلل عليه و�شلم. فلما فهمت على غري حقيقتها وت�شكلت 
�أ�شل معناها و�شورتها �نقلبت  يف �الأذه��ان بت�شور يختلف عن 
�إىل ممار�شات �شد مق�شدها �الأ�شلي وهدفها وغايتها فتحولت 
�لرحمة �إىل عذ�ب لالأمة �كتوى به �ملذنب و�لريء و��شتوى يف 

�إ�شاعته �لعامل و�جلاهل. و�إن من �أ�شباب ذلكم �اللتبا�س ..
�إن  �لو�شع:  وخطاب  �لتكليف  خطاب  بني  �الرت��ب��اط  -ف��ك   1  
و�حلرمة  و�ل��ن��دب  �ل��وج��وب   - �لتكليفية  �ل�شرعية  �الأح���ك���ام 
�الأ�شباب  �ل��و���ش��ع وه��و  و�ل��ك��ر�ه��ة و�جل����و�ز- حم��اط��ة بخطاب 
و�لو�شع  �لتكليف  خطابي  جمموع  م��ن  و  و�مل��و�ن��ع  و�ل�����ش��روط 
�الأو�مر  بني  �الرت��ب��اط  فككنا  ف��اإذ�   : �ل�شحيح  �ملفهوم  يت�شكل 
و�ل��ن��و�ه��ي وب���ني �ل�����ش��روط ت��وف��ر� و�الأ���ش��ب��اب وج����ود� و�ملو�نع 
�أو�شح  لل�شرع..وبعبارة  وخمالفة  الغية  �الأحكام  �نتفاء..كانت 
�ملكان  مقت�شيات  ب��ني  و  �الأح���ك���ام  تطبيق  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  ف��ك 

و�لزمان ومئاالت �مل�شالح و�ملفا�شد.
 2 -غمو�س �لعالقة بني �لو�شائل و�ملقا�شد: �إن �أي �نفكاك يف 
�إىل  �لعالقة بني �ملقا�شد و�لغايات و�لو�شائل و�الأدو�ت يوؤدي 
خمالفة �ل�شرع..�إذ �إن و�شائل �ملقا�شد �ل�شيئة �شيئة وال يتو�شل 
يتو�شل  �أن  نبيلة..فال ميكن  بو�شائل  �إال  �لنبيلة  �ملقا�شد  �إىل 

باالإبادة و�لقتل الإقامة �حلق و�لعدل وال بالظلم و�النتقام.
وهي:  �ل�شريعة  عليها  تقوم  �لتي  �الأرب���ع  �لقيم  -�شمور   3  
�حلكمة و�لعدل و�لرحمة و�مل�شلحة. ت �إن �جلهاد لي�س مر�دفا 
للقتال فلي�س كل جهاد قتاال ولي�س كل قتال جهاد� �إذ با�شتقر�ء 
�لقربات:  كل  ي�شمل  �جلهاد  �أن  �ل�شرعية..يت�شح  �لن�شو�س 
�لو�لدين جهاد ففيهما فجاهد وطاعة �هلل تعاىل جهاد  فر 
نف�شه يف طاعة �هلل  م��ن جاهد  و�ملجاهد  ذل��ك ح��دي��ث:  وم��ن 
وجل . لهذ� فنحن ندعوكم جلهاد ال �شك فيه يدخلكم �جلنة 

ويباعدكم عن �لنار ذكر �هلل تعاىل و�إعمار �مل�شاجد و�الإح�شان 
�إىل �لنا�س وعمارة �الأر�س. وقد قال �شيخ �الإ�شالم �بن تيمية 
�إن �جلهاد ي�شمل كل �لقربات و�الأعمال �ل�شاحلات مبا يف ذلك 
�لتجارة و�ل�شناعة كما يف �ختيار�ت �لبعلي. فما �أحوج �أمتكم 
�شلك  يف  منتظمة  وطاقاتكم  وعقولكم  �شو�عدكم  على  �ليوم 

�مل�شالح مندجمة يف �لتنمية. 
�أما جهاد �لقتال فهو دفاع عن حرية �ملعتقد  �لذين �أخرجو� 
 ..  40 �أن يقولو� ربنا �هلل  - �حلج  �إال  من ديارهم بغري حق 
�أ�شل  يف  ..و�جل��ه��اد  �ل�شلم  �مل�شلمني  غري  مع  �لعالقة  و�أ�شل 
ت�شريعه هو �لبحث عن �ل�شلم �لد�ئم ولهذ� طلب من جميع 
�ملوؤمنني �أن يدخلو� يف �ل�شلم ..  يا �أيها �لذين �آمنو� �دخلو� يف 
�ل�شلم كافة وال تتبعو� خطو�ت �ل�شيطان �إنه لكم عدو مبني  .. 
208 .. وطلب منهم عندما يرون �أي ب��ادرة لل�شلم  �لبقرة : 
�أن يقبلوها..  و�إن جنحو� لل�شلم فاجنح لها وتوكل على �هلل  
... وقد تنازل عليه �ل�شالة و�ل�شالم يف �شلح   61  : �الأنفال 
�حلديبية كما هو معروف من �أجل �ل�شالم. �أما �جلهاد مبعنى 
�حلرب فقد كان يف ظروف ال معاهد�ت فيها جتمع �لعامل وال 
ميثاق وال توجد فيها و�شيلة الإبالغ �لدعوة �إال باإ�شناد حربي 
وال توجد فيها حدود بني �لدول �إال بالقوة �أو بعد �مل�شافة وال 

توجد فيها �أ�شلحة �إبادة �شاملة.
م�شلم  يدعو  �أن  ميكن  �ملعطيات..فهل  ه��ذه  ك��ل  تغريت  وق��د 
يفهم ن�شو�س �ل�شريعة ومقا�شدها �إىل �لقيام بغزو �الأمم..�إال 
�أن يكون خمتل �لعقل جاهال بحقائق �الإ�شالم وو�قع �لعامل 
�إن كثري� من �الأح��ك��ام �ل�شرعية مل  ومف�شد يف �الأر����س.  ج - 
ينط �ل�شارع �إقامته باالأفر�د ولكنه من �خت�شا�س ويل �الأمر 
�أو من ن�شبه ويل �الأمر لذلك و منها �جلهاد و�الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر.. فالنهي عن �ملنكر يف بع�س �حلاالت غري 
�أي كان  متاأكد من ماآالته وهذ� يحتاج �إىل �جتهاد ال يحققه 
ويف بع�س �حلاالت قد يوؤدي �إىل منكر �أعظم منه و�لنهي عنه 
للجهاد  بالن�شبة  �الأف��ر�د..وك��ذل��ك  على  حمرما  ي�شبح  هنا 
و  �جليو�س  ويجي�س  �خل��ارج  يف  �ملعتدية  �لدولة  يحارب  فمن 
�لقر�يف  يقول  كما  �حلاكم  هو  �ل��د�خ��ل  يف  �لبغاة  يحارب  من 
�ملالكي يف فروقه و هو يتحدث عن ت�شرفاته مالحظا �أن هذ� 
�لنوع من �لت�شرفات ال يجوز لالأفر�د �أن يتعاطوه و�إمنا يقوم 
لتغيري  بع�س �جلماعات  �نت�شاب  ف��اإن  ثم  .. ومن  به �حلاكم 
�ملنكر بالقوة �أو الإعالن �جلهاد يوؤدي �إىل فتنة وف�شاد عري�س. 
�لدين و�ملحافظة على  و�إج��ر�ء الإقامة  �إن �خلالفة رحمة  ح  
و�لعقل..�إن  و�لن�شل  و�ملال  و�لنف�س  �لدين   : �لكليات �خلم�س 
�خلالفة �الإ�شالمية �شيغة �رت�شاها �ل�شحابة ر�شي �هلل عنهم 
جلمع �مل�شلمني وتوحيد كلمتهم حتت نظام يقيم فيهم �أحكام 
�ل�شرع ويحمي نفو�شهم و�أعر��شهم و�أمو�لهم..لكن �خلالفة 
ل�شت عقيدة و�إمنا هي �لق�شايا �لفقهية �لتي تخ�شع خلطاب 
�لو�شع باعتبارها و�شيلة من �لو�شائل قد يقوم مقامها غريها 
و�ن��دم��اج��ه��ا وتكاملها..بل  �ل��ي��وم  �ل����دول  و���ش��ائ��ل �حت���اد  م��ن 
عا�شت دول �إ�شالمية قرونا عديدة منف�شلة عن �خلالفة مع 
و�ملحافظة  و�ل�شعائر  �ل�شر�ئع  على  وحر�شها  للدين  �إقامتها 
على �الأمن و�ل�شالم وال تز�ل..فالعرة يف �شرعنا باملعاين ال 
باالألفاظ و�ملباين .. ومن ثم فاإنه ال موجب �شرعي لل�شعي �إىل 
بالقوة   - �أنها متاحة ومتي�شرة  - على فر�س  �إقامة �خلالفة 
ويروع  �الأب��ري��اء  يقتل  و  ف�شاد�  �الأر����س  ي�شعى يف  فكيف مبن 
�لقبور..وما  وينب�س  �لعبادة  ودور  �مل�شاجد  يهدم  و  �ل�شعفاء 
هدم �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم وال خلفاوؤه كني�شة وال بيعة 
�الأقليات  �إن ��شطهاد  خ   �لقيم.  �بن  ن��ار.. كما يقول  وال بيت 
�لدينية وكافة �أ�شكال �لعدو�ن عليها خمالف لقيم ديننا �لذي 
�مل�شلمني  ذم��ة  يف  وجعلهم  خ��ري�  �لدينية  ب��االأق��ل��ي��ات  �أو���ش��ى 
وتوعد من يظلمهم ب�شوء �لعاقبة ووفاء بتجربة �الأمة �لتي 
�الأقليات  م��ع  و�لت�شامح  �لتعاي�س  يف  تاريخيا  لها  نظري  ال 

م�شاو�ة  من  و�ملو�طنة  �الإن�شانية  �أخ��وة  تقت�شيه  عما  ف�شال 
�إكر�ه  �أو  يف �حل��ق��وق و�ل��و�ج��ب��ات . ف���اأي �ع��ت��د�ء م��ن �أي ن��وع 
�إكر�ه  ب��ر�ء  ال  على تغيري �لدين غري مقبول و�الإ���ش��الم منه 
�إن قيم �ل�شر�ع و�لنز�ع  يف �لدين  و�إ�شالم �ملكره ال ي�شح. د  
لي�شت قيما  �ل��ع��دو�ن  ورد  �لنف�س  ع��ن  �ل��دف��اع  ح��ال��ة  غ��ري  يف 
�إنها  �لتقوى.  لبا�س  يك�شوها  �أن  �لبع�س  حاول  ولو  �إ�شالمية 
قيم دخيلة على ثقافتنا �الإ�شالمية فما كان �لتدمري �أبد� يف 
ثقافتنا �الأ�شيلة �أ�شا�شا للتعمري بل نتيجة للجهل و�لتع�شب 
قيمنا  �أم��ا  �الن��ت��ق��ام.  �أو  �الإح��ب��اط  وم�شاعر  لالحتقان  و�أث���ر� 
فتقوم على بناء �لثقة يف �لنفو�س و�ملحبة يف �لقلوب ومد�فعة 
�لباطل باحلق دون عدو�ن ومقابلة �الإ�شاءة بال�شر و�ل�شفح 
و�لغفر�ن ..  وقاتلو� يف �شبيل �هلل �لذين يقاتلونكم وال تعتدو� 
190 ..  �دف��ع بالتي هي  �إن �هلل ال يحب �ملعتدين  �لبقرة : 
�ل�شيئة   باحل�شنة  وي��درءون    ..  96 �ملوؤمنون  �ل�شيئة   �أح�شن 
�حلاجة  �أم�س  يف  �مل�شلمة  �ملجتمعات  �إن  ذ    .  54  : �لق�ش�س 
خالل  م��ن  و�أول��وي��ت��ه  �ل�شلم  مق�شدية  فيها  ت��ر���ش��خ  �أن  �إىل 
و من خالل  و�الإن�شانية  �الإ�شالمية  �لقيم  و��شحة هي:  قيم 
تو�شيح فقه �ل�شلم و�مل�شاحلة مبفرد�ته وقو�عده وجزئياته و 
كلياته لريجح �لتعاي�س و�الن�شجام وي�شحح �نحر�ف �ملفاهيم 
يف بع�س �الأفهام و يروج للمحبة و�لوئام و يكبح جماح �لتكفري 
و�عتبار  و�ل��ف��ق��ه  �لعقل  ثقافة  لت�شود  و�خل�����ش��ام  و�لت�شهري 
�مل�شالح جلبا و�ملفا�شد درء� و�شلوك �حلكمة حتى يعي�س �مل�شلم 
بدينه يف دنياه دون �شعور باالغرت�ب وال تعر�س للقلق و�حلرج 
و�ال�شطر�ب. ومن ثم فاإننا جندد �لدعوة للعلماء و�لفال�شفة 
و�الأدب������اء و�مل��ب��دع��ني ول��و���ش��ائ��ل �الإع�����الم وم���و�ق���ع �الإنرتنت 
�لكلمة  م�شوؤولية  حتمل  �إىل  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شبكات 
وتقدير �آثارها على �لتعاي�س و�لوئام و�إىل �النخر�ط يف تعزيز 

ثقافة �ل�شلم يف �ملجتمعات �مل�شلمة.
وندعو �إىل �ملر�جعات �لفكرية على م�شتوى �ملناهج و�لر�مج 
لتدقيق �لنظر يف �لو�قع وموكب �شرور�ته و�إكر�هاته و�أفكاره 
وتدبر�  وفهما  علما  �ل�شرعية  �ل��در����ش��ات  وتعميق  و�أدو�ت�����ه 
يف  �لن�شو�س  وت��ن��زي��ال..مل��ر�ج��ع��ة  وتعليال  وت���اأوي���ال  وت��ف��ك��ر� 
و�إعادة  كلياتها  �إىل  جزئياتها  ورد  ومفهوماتها  منطوقاتها 
�العتبار لالختالف �ملعتر يف �ملذ�هب. فال تغيري وال تبديل 
وعندئذ  �ملتوفرة.  �لبحث  ملناهج  طبقا  وتنزيال  تاأ�شيال  بل 
�إن  وحكمتها.  و�شموليتها  ورحمتها  �ل�شريعة  �شعة  �شندرك 
ومقا�شدها.  وروح��ه��ا  �ل�����ش��ري��ع��ة  رح���م  م��ن  �شتكون  �حل��ل��ول 
يو�جهوه  �أن  �لدين  ورج��ال  �لعلماء  وعلى  �إن��ه جمهود عاجل 
�أول لها وال  �أم��ت��ن��ا م��ن ح���روب ال  وب��و���ش��وح الإن��ق��اذ  ب�شجاعة 
�آخر.. كما �أن على �ل�شا�شة و�ملعنيني �أن يرفعو� �ملظامل و على 
�لهيئات �لعاملية �أن تكون �أكر عدال وح�شا�شية جتاه ما يجري 
يف هذه �ملنطقة. ز و�أخري� فاإننا نحذر �شباب �الأمة على وجه 
يف  و�لف�شاد  �لفتنة  لنري�ن  وق��ود�  يكونو�  �أن  من  �خل�شو�س 
لنار جهنم يوم �حل�شاب وندعوهم  �لدنيا ووق��ود�  �الأر���س يف 
يت�شبثو�  و�أن  ووع��ود  دع��اوى  �إليهم من  يلقى  يتثبتو� مما  �أن 
باملت�شابهات  يفتتنو�  ال  حتى  و�شرعه  �هلل  دين  من  باملحكمات 
و يلتب�س عليهم �حلق بالباطل و خا�شة منهم من ال يح�شن 
�لعربية وال يفهم لغة �لقر�آن .. فال يكفر م�شلم �إال بقول �أو 
فعل ال يحتمل �أي تاأويل وقد جعل �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم 
تعاىل  �هلل  وع�شم  كفر�  وقتاله  ف�شوقا  �مل�شلم  �شباب  جم��رد 
�لنف�س �لب�شرية مطلقا  وال تقتلو� �لنف�س �لتي حرم �هلل �إال 
باحلق  - �الإ�شر�ء : 33 .. و جعل قتل �لنف�س �لو�حدة كقتل 
�أو ف�شاد يف  نف�شا بغري نف�س  �أن��ه من قتل  �لب�شرية جمعاء..  
�أحيا  فكاأمنا  �أحياها  ومن  جميعا  �لنا�س  قتل  فكاأمنا  �الأر���س 
�ملوؤمن يف ف�شحة من  ي��ز�ل  �لنا�س جميعا  ويف �حلديث : لن 
دينه ما مل ي�شب دما حر�ما . و �شلى �هلل على �شيدنا حممد 

وعلى �آله و�شحبه و�شلم ت�شليما.

07

••�أبوظبي -و�م: 
�لتنفيذية  �الإد�رة  رئي�س  �لزعابي  �شامل  حممد  �شامل  �ل��رك��ن  �لعميد  ��شتقبل 
�لدفاع  كلية  من  �مل�شتوى  رفيع  وف��د�  �م�س  �لدفاع  ب��وز�رة  و�لتعاون  لل�شيا�شات 
�لوطني يف بنجالدي�س �إن دي �شي يرت�أ�شه �لفريق مواله فا�شل �أكر قائد �لكلية 
وز�رة  �شباط  ع��دد من  �ل��ذي ح�شره  �للقاء  خ��الل  وجمموعة من طالبها. مت 
تعزيز  �شبل  بحث  جانب  �إىل  �ل���وز�رة  عن  تعريفي  موجز  عر�س  تقدمي  �لدفاع 

�لعالقات �لثنائية.

•• دبي-وام: 

عام  مدير  ل��وت��اه  نا�شر  ح�شني  �ملهند�س  �شعادة  بحث 
بلدية دبي خالل لقائه �أم�س �الول �شعادة خري�ت الما 
�شريف �شفري جمهورية كاز�خ�شتان لدى �لدولة ير�فقه 
�شعادة ��شكار �شوقيبايف قن�شل عام كاز�خ�شتان .. �شبل 
بالنفع  تعود  �لتي  �ملجاالت  خمتلف  يف  �لتعاون  تعزيز 
 . �لزيار�ت  تبادل  �أهمية  وتاأكيد  و�أف��ر�ده  �ملجتمع  على 
ياأتي �للقاء يف �إطار زيار�ت �أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي 
و�لقن�شلي للبلدية للت�شاور يف �الأمور ذ�ت �لعالقة بني 
�لتعاون  �أط��ر  يدعم  مب��ا  �لعمل  جم��االت  يف  �لطرفني 

و�مل�شلحة �مل�شرتكة. ورحب �ملهند�س لوتاه خالل �للقاء 
�لذي عقد يف مكتبه بالوفد �لكاز�خ�شتاين ..متمنيا لهم 
�لتو��شل  ���ش��رورة  ..م��وؤك��د�  عملهم  �لتوفيق يف جم��ال 
و�ل���رت�ب���ط ب��ني �جل��ان��ب��ني. م��ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���اد �ل�شفري 
�شريف بالتنمية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها �إمارة دبي خالل 
�مل�شتثمرين  �أنظار  حمط  جعلتها  قيا�شية  زمنية  فرتة 
�لتي  و�ل�����ش��ي��اح ومب�شتوى �خل��دم��ات  �الأع��م��ال  ورج���ال 
توفرها د�ئرة �لبلدية و�لتطور �لذي و�شلت �إليه �إمارة 
وما  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  خدمات  جم��االت  يف  دبي 
وما  عمر�نية  ونه�شة  ح�شارية  مظاهر  م��ن  ت�شهده 

تقدمه من ت�شهيالت لال�شتثمار�ت �ل�شياحية.

وزارة الدفاع تبحث العالقات الثنائية مع وفد 
من كلية الدفاع الوطني يف بنجالدي�ش

مدير عام بلدية دبي و�سفري وقن�سل كازاخ�ستان يبحثون تعزيز التعاون

منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة يدعو اإىل تر�سيخ قيم الوئام والتعاي�ش وحتمل م�سوؤولية الكلمة

مركز منار ال�سبيل يختتم دورته ال�سيفية ال�سابعة يف 
حتفيظ القراآن الكرمي ويكرم حفاظه 

وفرت 11 مركبة احتياطية خلدمة متعامليها احلك�ميني

موا�سالت الإمارات يف ال�ساحل ال�سرقي حتدث 42 مركبة 
ل�سالح اجلهات احلكومية خالل الربع الثالث 
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العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
مايا  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1064854:للمقاوالت و�د�رة �لعقار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف عبد�هلل ها�شم حممد �جلنيبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممود خمي�س حممد عو�س بن �شويد�ن

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لطيب 
للحوم رخ�شة رقم:CN 1014308 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد ر��شد حمد �ملطوع �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد خليفة ثاين �ملهريي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/فريونا الد�رة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعقار�ت رخ�شة رقم:CN 1065930 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح �حمد علي �حمد �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف هدى حممد علي فرحان ح�شرمي
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون كازبالنكا 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1189892 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعود �شامل �شعيد عامر �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد�هلل مطر عبد�هلل �لدرمكي
مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ركن �لرن�س للهو�تف 

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1159510 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شني نا�شر ح�شني �حلييد %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد �شالح عو�س �شالح �ملنهايل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامي علي �ل�شويد�ن
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
غيار  قطع  لبيع  �ل�ش�����ادة/جافان  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�ل�شيار�ت �مل�شتعملة رخ�شة رقم:CN 1374084 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �بر�هيم �شعيد عبد�هلل �لظاهري %100

تعديل وكيل خدمات
حذف ر��شد �شامل عبيد �شامل طار�س �لكعبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حريون �شيفول

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/جيل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1137345:لنه�شة لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/زرتاج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لبيع قطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة
 رخ�شة رقم:CN 1093913 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1127963:لر�ري رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
للمقاوالت  �لنيادي  علي  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1168611 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لعزيز علي �شعيد م�شبح �لبوعينني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي ر��شد علي حممد �لنيادي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 2.50*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة علي �لنيادي للمقاوالت �لعامة
ALI ALNEYADI GENERAL CONTRACTING CONTRACTING EST

�ىل/هاي رووف لل�شيانة �لعامة
HIGH ROOF GENERAL MAINTENANCE

حممد  علي  ر��شد  علي  بناية  �لتجارية  م�شفح  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�لنيادي �ىل �بوظبي خارج م 39 ق 35 مكتب رقم 57 �ملالك ر��شد حممد عابد �ملن�شوري

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت تركيب و��شالح نظم �لتريد وتكييف �لهو�ء )4220901(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تيكنو وود العمال �لنجارة و�الملنيوم 

رخ�شة رقم:CN 1168762 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد ر��شد حممد مبارك �خليلي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نهيان حمد �شامل �حمد بالركا�س �لعامري
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/تيكنو وود العمال �لنجارة و�الملنيوم
TECHNO WOOD CARPENTRY & ALUMINIUM WORKS

�ىل/تيكنو وود العمال �لنجاره
TECHNO WOOD CARPENTERY WORKS

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �ل�شناعية بناية �ل�شيخة موزة عبد�لعزيز حممد 
نخرية  �شهيل  بناية   16 قطعة  �لنقلة  �لعني  �شناعية  �لعني  �لعني  �ىل  �لقا�شمي 

عي�شه �شهيل �لعفاري /و�آخرون
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة لرتكيبات �الملنيوم و�لزجاج )2592006(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لظبي خلدمات �لو�شاطة 

ذ.م.م - فرع  رخ�شة رقم:CN 1135676 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لظبي خلدمات �لو�شاطة ذ.م.م - فرع
AL DHABI BROKERAGE SERVICES LLC - BRANCH

�ىل/�بوظبي �لتجاري لالور�ق �ملالية ذ.م.م - فرع 1
ADCB SECURITIES LLC - BRANCH 1

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شفا العمال �لتكيف �ملركزي 

رخ�شة رقم:CN 1022861 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شالح ربيع بدر عبد�هلل �لكثريي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شالح ربيع بدر عبد�هلل �لكثريي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممود �شالح غريب �بو�شهاب %100

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1
تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية

ر��شد  ماجد  بناية  �ل�شياحي  �لنادي  �شارع  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�ملن�شوري �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �خلالدية غرب 4 د�ئرة �ملياه �ملالك �بر�هيم 

و�شعيد عبيد �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملزروعي ورئي�س ح�شن 

رخ�شة رقم:CN 1000214 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد خلفان حممد �شيف �ملزروعي %33.4

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شعدي عبد�لرحيم ح�شن �لرئي�س من 33.33% �ىل %33.3
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شليم عبد�لرحيم ح�شن �شعدي �لرئي�س من 33.34% �ىل %33.3

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان حممد �شيف �ملزروعي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 01*01 �ىل 1.20*0.35
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/�ملزروعي ورئي�س ح�شن
AL MAZROEY & RAIS HASSAN

�ىل/�ملزروعي ورئي�س ح�شن ذ.م.م
AL MAZROEY & RAIS HASSAN LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �لو�رية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1040965 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*4 �ىل 0.20*0.50

تعديل ��شم جتاري:من/ور�شة �لو�رية ذ.م.م
AL WARIA WORKSHOP LLC

�ىل/�لو�رية لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
AL WARIA GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة خر�طة )2592007(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�شيانتها )4322008(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �لن�شر �ال�شود لت�شليح 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1060612 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*5 �ىل 0.60*0.30

تعديل ��شم جتاري:من/ور�شة �لن�شر �ال�شود لت�شليح �ل�شيار�ت
BLACK EAGLE AUTO REPAIR WORKSHOP

�ىل/كري�شتال روم للمقاوالت �لعامة
CRYSTAL ROOM GENERAL CONTRACTING

�ملالك   43 رقم  قطعة   11 م  �ل�شناعية  م�شفح  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�حمد �شامل حايز �ملحريبي �ىل �بوظبي م�شفح م 2 ق 8 مكتب رقم 23 �ملالك 

حمد�ن بن ز�يد بن �شلطان �ل نهيان
تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح ميكانيك �ملركبات )4520003(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
للمقاوالت  نعمان  �ل�ش�����ادة/حممد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1508547 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد حنيف حممد يعقوب %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد نعمان حممد �شريف
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حممد نعمان للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
MOHAMMED NAUMAN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/كو�لتي غياثي للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
QUALITU GHYATHI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �الخالء للنقليات 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1210595 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �الخالء للنقليات �لعامة
AL AKEELA GENERAL TRANSPORT

�ىل/موؤ�ش�شة �الخالء للنقليات و�ملقاوالت �لعامة
AL AKEELA GENERAL TRANSPORTING AND CONTRACTING EST

تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1263180:جنم غياثي للخر�طة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/نقطة �لبد�ية  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان 

العمال �لبال�شرت و�ل�شري�ميك و�لتمديد�ت �ل�شحية
 رخ�شة رقم:CN 1535649 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق حممد عبد�هلل �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني علي �شيف حميد �حل�شني

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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•• دبي-وام:

�إتفاقية  بدبي  �ل�شحة  هيئة  وقعت 
للتخ�ش�شات  ب���رل���ني  جم��ل�����س  م���ع 
جلر�حة  �الأملانية  و�جلمعية  �لطبية 
�لعظام و�لطو�رئ الإعتماد م�شت�شفى 
ر��شد مركز� تدريبيا الأطباء جر�حة 
�لعظام وجر�حة �الإ�شابات و�حلو�دث 
ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى �ل�����ب�����ورد �الأمل�������اين 
�لفخار�شت يف هذ� �ملجال كاأول مركز 

من نوعه يف �لعامل خارج �أملانيا.
بدبي  �لهيئة  مبقر  �الإت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
�مليدور مدير  �ملهند�س عي�شى  �شعادة 
عام �لهيئة و�لدكتور غونرت يونيت�س 
للتخ�ش�شات  برلني  جمل�س  رئي�س 
�لطبية و�لدكتور هاردمونت �شيرت 
ممثال عن �جلمعية �الأملانية جلر�حة 
�ملدر�ء  بح�شور  و�ل���ط���و�رئ  �ل��ع��ظ��ام 
وم�شت�شفيات  لقطاعات  �لتنفيذيني 

�لهيئة وع��دد من م��در�ء �الإد�ر�ت يف 
�لهيئة.

�الإتفاقية  ه��ذه  �أهمية  �مل��ي��دور  و�أك���د 
ت����اأت����ي ���ش��م��ن �جل����ه����ود �لتي  �ل���ت���ي 
ت��ق��وم ب��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ت��اأ���ش��ي�����س وبناء 
خمتلف  م�����ع  �ل���������ش����ر�ك����ة  ع�����الق�����ات 
�ملوؤ�ش�شات �لطبية �ملرموقة يف �لعامل 
وخر�تها  جت��ارب��ه��ا  م��ن  لالإ�شتفادة 
�مل��ر���ش��ى م���ن مو�طني  ي��خ��دم  ومب���ا 

ومقيمي �لدولة ب�شكل عام.
ب�شكل  �شت�شاهم  �الإتفاقية  �ن  وق��ال 
�لعلمية  �ل���ق���در�ت  ت��ع��زي��ز  يف  ف��اع��ل 
و�لعملية لدى �أطباء �لهيئة يف جمال 
�الإ���ش��اب��ات و�ل��ط��و�رئ ومب��ا ينعك�س 
�لتي  �خلدمات  م�شتوى  على  �إيجابا 
ت��ق��دم��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل��م��ر���ش��ى يف هذ� 
�ملجال . و�أو�شح �أن �الإتفاقية �شتعمل 
�إتاحة �لفر�شة للهيئة لتحقيق  على 
�لب�شرية  قدر�تها  وبناء  �الإ�شتد�مة 

وتاأهيلها  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
�مل�شتقبلية  م�����ش��اري��ع��ه��ا  يف  ل��ل��ع��م��ل 
و�لطو�رئ  �الإ���ش��اب��ات  مركز  خا�شة 
ج��ب��ل علي  �إن�����ش��اوؤه مبنطقة  �مل��زم��ع 
�الإ�شرت�تيجية  �لهيئة  خطة  �شمن 
الإ�شت�شافة  و�إ���ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا   2025
هذ�  �أن  �أ����ش���اف  و   .2020 �ك�����ش��ب��و 
يف  ف��اع��ل  ب�شكل  �شي�شاهم  �الإع��ت��م��اد 
دعم �إ�شرت�تيجية �ل�شياحة �لعالجية 
بالتعاون  حاليا  �لهيئة  تتبناها  �لتي 
من  �الإ�شرت�تيجيني.  �شركائها  م��ع 
ج��ان��ب��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور ج���م���ال �ملال 
�ل��ع��ظ��ام بهيئة  �إ���ش��ت�����ش��اري ج���ر�ح���ة 
�ل�شحة بدبي �إن �لرنامج �لتدريبي 
�الأوىل من  �لدفعة  باإ�شتقبال  �شيبد�أ 
�الأطباء خالل �شهر �شبتمر �جلاري 
ومب���ع���دل ط��ب��ي��ب��ني ك���ل ع����ام ..حيث 
يقوم �مل�شاركون بالتدريب مب�شت�شفى 
للح�شول  �شنو�ت  خم�س  مل��دة  ر����ش��د 

على �لقبول الإجر�ء �إمتحان �لطبيب 
و�حل�شول  ب��رل��ني  يف  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي 
�ملجال  �الأمل����اين يف ه��ذ�  �ل��ب��ورد  على 
برلني  �آخ���ر يف  ع��ام  م��دة  بعد ق�شاء 
على  �حل�شول  متطلبات  الإ�شتيفاء 

هذ� �لبورد.
�ليافاوي  ب����الل  �ل���دك���ت���ور  و�أو�����ش����ح 
و�ملفا�شل  �لعظام  جر�حة  �إ�شت�شاري 
�لرنامج  �ن  ر������ش����د  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
مب�شت�شفى  ل����الأط����ب����اء  �ل���ت���دري���ب���ي 
و�لتدقيق  للرقابة  �شيخ�شع  ر����ش��د 
مد�ر  ع��ل��ى  دوري  ب�شكل  و�مل��ر�ج��ع��ة 
�لعام من قبل جلنة ت�شم �أطباء من 
هيئة �ل�شحة بدبي و�ملجل�س �الأملاين 
و�جلمعية  �ل��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�الأملانية جلر�حة �لعظام و�لطو�رئ.

م���ن ج��ان��ب��ه �أع������رب �ل���وف���د �الأمل�����اين 
�الإتفاقية  ه��ذه  بتوقيع  �شعادته  عن 
�لتعاون  من  رحبة  �آف��اق��ا  تفتح  �لتي 

ب���ني �جل��ان��ب��ني يف جمال  �مل�����ش��رتك 
تدريب �الطباء على جر�حة �لعظام 
وج�����ر�ح�����ة �الإ������ش�����اب�����ات و�حل��������و�دث 
بني  �مل�شتمر  �لتعليم  بر�مج  وتعزيز 
على  �إيجابا  ينعك�س  ومب��ا  �جلانبني 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  وج���ودة  م�شتوى 

للمر�شى.
مل�شت�شفى  بزيارة  �الأملاين  �لوفد  وقام 
ر��شد �شملت خمتلف �أق�شام و�أجنحة 
و�حلو�دث  �الإ�شابات  مركز  ورده��ات 
�ل������ذي مت ت����زوي����ده ب����اآخ����ر و�أح������دث 
�لطبية  و�مل��ع��د�ت  �الأج��ه��زة  �لتقنيات 
و�ل�����ك�����و�در �مل���وؤه���ل���ة و�ل�����ق�����ادرة على 
�لتعامل �ل�شريع مع خمتلف �حلاالت 

�لطارئة.
�إىل  �ل��وف��د خ��الل �جل��ول��ة  �إ�شتمع  و 
على  �ل��ق��ائ��م��ني  م��ن  تف�شيلي  ���ش��رح 
�مل��رك��ز ح��ول دور و�أه����د�ف وخدمات 
�مل��رك��ز �ل����ذي ي��ط��ب��ق �أف�����ش��ل �لنظم 

جمال  يف  �لعالجية  و�لروتوكوالت 
�الإ������ش�����اب�����ات و�حل�����������و�دث ..م���ب���دي���ا 
�إع���ج���اب���ه ب��ن��ظ��ام ت�����ش��ن��ي��ف �حل����االت 
�ل��وف��د غرف  �مل��رك��ز. وز�ر  �مل��ت��ب��ع يف 
�لعمليات و�الإنعا�س و�أق�شام �جلر�حة 

وغرف  �ملركزة  و�لعناية  و�ملختر�ت 
عالج �ملر�شى �ملزودة باأحدث �الأجهزة 
و�ملعد�ت �لطبية �ملتطورة و�ملتما�شية 
مع �أرقى م�شتويات �جلودة و�ملعايري 
�ل���وف���د �الأمل�����اين  ك��م��ا ز�ر  �ل���ع���امل���ي���ة. 

م�����ش��ت�����ش��ف��ى ل��ط��ي��ف��ة �مل��ت��خ�����ش�����س يف 
وتعرف  و�لطفولة  �الأمومة  �أمر��س 
�لتي  �لتخ�ش�شية  �خل���دم���ات  ع��ل��ى 
خمتلف  م����ن  ل��ل��م��ر���ش��ى  ي���ق���دم���ه���ا 

�إمار�ت �لدولة.

•• دبي-وام:

�ل����وز�ر�ت  دب���ي م��ع  �ج��ت��م��اع��ا يف  �مل��ال��ي��ة  نظمت وز�رة 
�لعالقة  ذ�ت  و�ملحلية  �الحتادية  �حلكومية  و�لهيئات 
باملتطلبات  �خل��ا���ش��ة  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  �آخ���ر  ال���ش��ت��ع��ر����س 
لالأغر��س  �مل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل  لل�شفافية  �ل��دول��ي��ة 
�ل�شريبية ومتطلبات �ملرحلة �لثانية لتقييم �ملنتدى 
�ل����دويل وذل���ك ����ش��ت��ن��اد� �إىل ق���ر�ر �مل��ج��ل�����س �ل����وز�ري 
للخدمات ب�شاأن متابعة تنفيذ قر�ر�ت جمموعة �ل�20 
�ل�شريبية  ل��الأغ��ر����س  �مل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ب��ادل  �خل��ا���ش��ة 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة جلمع 
يف  �لعاملة  �الأجنبية  �ل�شركات  عن  �ملالية  �ملعلومات 

�لدولة.
�شارك يف �الجتماع �لذي نظمته �إد�رة �لعالقات �ملالية 
�الإقليمية و�لدولية بوز�رة �ملالية ممثلون عن �جلهات 
و�المانة  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  مثل  بالدولة  �ملعنية 
م�شرف  و  �لوطني  لالأمن  �العلى  للمجل�س  �لعامة 
�الإم��ار�ت �ملركزي ووز�رت��ي �القت�شاد و �لعدل وهيئة 
و�ملجال�س  �ل��ت��اأم��ني  وه��ي��ئ��ة  و�ل�����ش��ل��ع  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة و�ل���دو�ئ���ر �مل��ال��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لدولة 
ودو�ئر �لتنمية �القت�شادية ومركز دبي �ملايل �لعاملي 
حلكومة  و�لتطوير  �ال�شتثمار  مكتب  �إىل  باالإ�شافة 

�إمارة ر�أ�س �خليمة.
�ملالية خالل �الجتماع نبذة عن تبادل  وقدمت وز�رة 
�ملعلومات لالأغر��س �ل�شريبية و�أهميتها على م�شتوى 
�القت�شاد �لعاملي يف حني ��شتملت �أجندته على تو�شيح 
و�ملتعلقة  �ل�20  جمموعة  �عتمدتها  �ل��ت��ي  �مل��ع��اي��ري 
�ملعلومات  �ل�شفافية وتبادل  بتقييم �لدول من ناحية 

و�آليات �لتقييم عن طريق �للجان �ملخت�شة.
من جانبه قال �شعادة خالد علي �لب�شتاين وكيل وز�رة 
�ملالية �مل�شاعد ل�شوؤون �لعالقات �ملالية �لدولية �إن دولة 
�الإمار�ت �أظهرت �لتز�ما حقيقيا يف تطبيق �اللتز�مات 
�خلا�شة بتبادل �ملعلومات لالأغر��س �ل�شريبية وذلك 
�إميانا منها باأهمية �لتن�شيق �لدويل لتعزيز �ل�شفافية 
�القت�شاد  يف  �لثقة  ��شتعادة  على  �ل��ق��درة  ي��دع��م  مب��ا 
�ل��ع��امل��ي و�إ���ش��الح �ل��ن��ظ��ام �مل���ايل �ل���دويل �الأم���ر �لذي 
يظهر جليا من خالل �ختيار دول��ة �الإم���ار�ت كمركز 
�إقليمي ملنطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا ب�شاأن 

تبادل وتقا�شم �خلر�ت على مدى �لفرتة �ملمتدة من 
2007 حتى 2015.

جنبا  بالعمل  تلتزم  �ملالية  وز�رة  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
�الحتادية  �حلكومية  �جلهات  خمتلف  مع  جنب  �إىل 
�ملرحلة  م��ن  �ل���وز�رة  موقع  تعزيز  �شبيل  يف  و�ملحلية 
�لثانية لتقييم �ملنتدى �لدويل و�لتي تخت�س بتقييم 
�ل�شفافية  و�عتماد  �ملعلومات  لتبادل  �لفعلي  �لتطبيق 
وفق �ملعايري �لدولية �ملخت�شة يف هذه �ملجاالت حيث 
�مل�شرتك على م�شتوى  �لعمل  �ل��وز�رة عالقات  تعتر 
�لالزمة  �مل��ع��اي��ري  تنفيذ  يف  �ن��ط��الق  نقطة  �ل���دول���ة 

للمرحلة �لثانية.
�الجتماع  خ��الل  �مل�شاركون  ناق�س  �آخ��رى  ناحية  من 
جهود وز�رة �ملالية جتاه ��شتيفاء متطلبات �ل�شفافية 
وتبادل �ملعلومات وذلك لالنتقال �إىل �ملرحلة �لثانية 
و�آليات  �مل�شتقبلية  تاأمني متطلباته  �لتقييم عر  من 
�مل�شتقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات  ت��د�ر���س  ع��ن  ف�شال  تنفيذها 
ويف  �مل��ع��ل��وم��ات.  وت��ب��ادل  لل�شفافية  �لعاملي  للمنتدى 
نهاية �الجتماع �أكد �مل�شاركون �أهمية تبادل �ملعلومات 
و�أثرها �الإيجابي على �القت�شاد �ملحلي و�لعاملي ودور 

تدعم  �لتي  و�لت�شريعات  �لقو�نني  �شن  يف  �حلكومات 
عملية تبادل �ملعلومات �لتي تت�شمن �الأطر و�الآليات 

�ملعتمدة الإمتام هذه �لعملية بفعالية.
كانت وز�رة �ملالية قد وقعت مذكرة تفاهم مع �المانة 
�ملعلومات  وتبادل  لل�شفافية  �لعاملي  للمنتدى  �لعامة 
�الإم����ار�ت على مقعد يف  دول��ة  �شاهم يف ح�شول  مم��ا 
دولة  ك��اأول  �ملعلومات  لتبادل  �لدولية  �لت�شيري  جلنة 
عربية تنتخب لهذ� �ملن�شب يف حني وقعت �لوز�رة يف 
�ل�شفافية  ب�شاأن  تفاهم  مذكر�ت   5 �أي�شا  �ملجال  هذ� 
وتبادل �ملعلومات مع كل من م�شرف �المار�ت �ملركزي 
و�ملنطقة �حلرة بجبل علي  �لعاملي  �ملايل  دبي  ومركز 
و�شلطة �ملنطقة �حلرة بالفجرية و�شلطة دبي لل�شلع 

�ملتعددة.
�أ�شدر  �ل��وزر�ء كان قد  �أن جمل�س  جتدر �الإ���ش��ارة �إىل 
�لقر�ر رقم 142-7و-4 ل�شنة 2012 ب�شاأن تفوي�س 
وز�رة �ملالية بجمع وتبادل �ملعلومات �خلا�شة باالأفر�د 
لها  �ملرخ�س  �حل��رة  �ملناطق  ذل��ك  يف  مب��ا  و�ل�شركات 
�ل��دول��ة م��ن خ��الل توقيع م��ذك��ر�ت تفاهم  �لعمل يف 

معهم.

•• دبي-وام:

ز�رت �لفرقة �لعاملية هاي �آي فايف �ملتخ�ش�شة 
�م�س  ل���الأط���ف���ال  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل���ع���رو����س  يف 
�أع�شاء  و�طلع  بدبي.  للمعاقني  ر��شد  مركز 
�أق�شام �ملركز وف�شوله وخدماته  �لفرقة على 
و�لتاأهيلية.  و�لتدريبية  �لعالجية  وبر�جمه 
وق����دم �أع�����ش��اء �ل��ف��رق��ة ����ش��ت��ع��ر����ش��ات��ه��م مما 
�الأطفال  قلوب  �إىل  و�ل�����ش��رور  �لبهجة  �أدخ���ل 

�ل�شيدة  و�أعربت   . باملركز  �لد�ر�شني  �ملعاقني 
مرمي عثمان �ملدير �لعام للمركزعن تقديرها 
تغفل عن هذه  ال  �لتي  �لعاملية  �لفرقة  لهذه 
�لدولة  زي��ار�ت��ه��ا  خ��الل  �الإن�شانية  �ل��زي��ار�ت 
و�الإم���ار�ت على خريطة  دبي  �شمعة  يوؤكد  ما 
�ل��ع��م��ل �الإن�������ش���اين �ل���ع���امل���ي. وق���دم���ت مرمي 
�ل��ف��رق��ة �لذين  �مل��رك��ز الأع�����ش��اء  ع��ث��م��ان درع 
�أك��دو� حمبتهم لدبي و�الإم��ار�ت وملا �شاهدوه 

ومل�شوه من معان �إن�شانية نبيلة .

•• دبي -وام:

���ش��ارك ع��دد م��ن �أط��ب��اء �الأ���ش��ن��ان ب��ال��دول��ة يف �مل��وؤمت��ر �ل���دويل لطب 
وناق�س  بالهند  دلهي  مدينة  يف  �الول  �أم�����س  �أختتم  �ل��ذي  �الأ���ش��ن��ان 
�لتوجهات �مل�شتقبلية لطب �الأ�شنان و�شبل مكافحة ت�شو�س �الأ�شنان 

لدى �الأطفال.
يف  �الأطفال  �أ�شنان  طب  �إ�شت�شاري  من�شور  حممد  �لدكتور  وحت��دث 
�ملوؤمتر  �لتي عقدت على هام�س  �ل�شحة بدبي خالل �جلل�شة  هيئة 
و�الإبتكار  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ظ��ور  وع��ن��و�ن��ه��ا   - �أي���ام  �أرب��ع��ة  ��شتمر  �ل���ذي   -
وتناولت  �ملبكرة  �لطفولة  مرحلة  يف  �الأ�شنان  ت�شو�س  من  للوقاية 
�أحدث �الأبحاث يف جمال �لوقاية من �لت�شو�س وحت�شني �شحة �لفم 

و�الأ�شنان لدى �الأطفال.

وقال �لدكتور حممد من�شور �إن عو�قب �إهمال �شحة �لفم ال تقت�شر 
على �إ�شابة �الأ�شنان فح�شب بل ت�شمل �أي�شا �ل�شحة �لعامة .. و�أ�شاف 
�أنه ميكن الأمر��س �لفم �أن تكون �شببا يف تقليل جودة �حلياة لدى 
�الأطفال ب�شكل عام و�لتاأثري ب�شكل �شلبي على عملية �لكالم وتناول 
�لغذ�ء و�لتح�شيل �لدر��شي و�الأن�شطة �ليومية باالإ�شافة �إىل خف�س 
�الإهمال  يكون  �أن  ميكن  �أن��ه  �إىل  ..منوها  بالنف�س  �لثقة  م�شتوى 
بالعناية ب�شحة �لفم و�الأ�شنان �شببا لوجود �لعدوى و�الأمل و�إذ� ما 

ترك �لفم دون عالج فمن �ملرجح �أن ينتج عنه م�شاعفات خطرية.
�إذ� مت تطبيق  �الأ���ش��ن��ان  �ل��ف��م  �أم��ر����س  �ن��ه ميكن جتنب  �إىل  ول��ف��ت 
من  �لكثري  هناك  �أن  ..مو�شحا  �لوقائية  �الأ�شنان  �أط��ب��اء  تو�شيات 
�لدر��شات �حلديثة بينت �أن ت�شو�س �الأ�شنان خا�شة يف بد�يته قد ال 
يحتاج �إىل �لعالج �لتقليدي باحل�شو�ت بل يكفي معاجلته باالأ�شاليب 

�لوقائية مثل تنظيف �الأ�شنان بالفر�شاة مرتني يوميا بعد �لوجبات 
من  و�حل��د  �لنوم  قبل  �الأ�شنان  لتنظيف  �لتخليل  خيط  و�إ�شتخد�م 
تناول �مل�شروبات �ملحالة و�لغازية وم�شغ �لعلكة �خلالية من �ل�شكر 
وذلك لتحفيز �إنتاج �للعاب �مل�شاعد يف �لق�شاء على �أمر��س �الأ�شنان 
�خلا�شة  �ملنزلية  �ل�شلوكية  �لعاد�ت  تعزيز  ينبغي  �أنه  على  ..م�شدد� 
�الأطفال  يتعود  مبكرة حتى  �شن  و�الأ�شنان يف  �لفم  ب�شحة  بالعناية 

على �إتباعها كروتني يومي.
ودعا �أولياء �الأمور �إىل �ملبادرة لو�شع نظام للعناية ب�شحة فم و�أ�شنان 
�أطفالهم منذ بد�ية ظهور �الأ�شنان �للبنية ..مو�شحا �أن �إلتز�م �أولياء 
ينعك�س  ب�شكل �شحيح  و�الأ�شنان  بالفم  �لعناية  م�شاألة  بفهم  �الأم��ور 
خالل  �أطفالهم  ل��دى  �لعامة  و�ل�شحة  �الأ�شنان  �شحة  على  �إيجابا 

�شنو�ت �لنمو.

فرقة عاملية ا�ستعرا�سية تزور 
مركز را�سد للمعاقني بدبي 

اأطباء اأ�سنان بالدولة ي�ساركون يف موؤمتر دويل بالهند

اعتماد م�ست�سفى را�سد مركزا تدريبيا لأطباء جراحة العظام للح�سول على البورد الأملاين 

املالية تناق�ش مع جهات حكومية احتادية وحملية م�ستجدات املتطلبات الدولية لل�سفافية وتبادل املعلومات 
•• اأبوظبي-وام:

ملعهد  �لتابع  �أب��وظ��ب��ي  بوليتكنك  م��ع  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  وق��ع��ت 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية �م�س مذكرة تفاهم ب�شاأن برنامج �لتدريب �ملهني �مل�شرتك 
بني �جلهتني وهو و�شيلة �أ�شا�شية لتنمية مهار�ت �لقوى �لعاملة �الإمار�تية لدعم 

�شناعة �لطاقة �لنووية �ل�شلمية الإنتاج �لكهرباء يف دولة �الإمار�ت.
وقع �ملذكرة �شعادة �ملهند�س حممد �إبر�هيم �حلمادي �لرئي�س �لتنفيذي للموؤ�ش�شة 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  �ل�شام�شي مدير عام معهد  �لدكتور عبد�للطيف  و�شعادة 
من  �مل�شوؤولني  من  وعدد  �أبوظبي  بوليتكنك  مدير  �لعور  �أحمد  �لدكتور  بح�شور 
تطوير  �لطرفني يف  ل��دى  �مل�شتمر  �الل��ت��ز�م  �مل��ذك��رة  ه��ذه  و�شتعزز  �لطرفني.  كال 
تدريبية  و�أخ��رى  در��شية  بر�مج  و�شع  يف  �جلهتان  و�شتتعاون  �لوطنية  �لكفاء�ت 
مهنية للطاقة �لنووية و�شتتناول نو�ح معرفية خا�شة للطلبة �مللتحقني برنامج 
كفاء�ت  من  �الإم��ار�ت��ي  �ل�شلمي  �لنووي  �لرنامج  �حتياجات  لتلبية  �لطاقة  رو�د 
�لرئي�س  �حلمادي  �إبر�هيم  حممد  �ملهند�س  �شعادة  قال  و  �مل�شروع.  لتنفيذ  وطنية 
�لتنفيذي للموؤ�ش�شة �إن تعاون �ملوؤ�ش�شة ي�شتمر مع بوليتكنك �أبوظبي �لذي بد�أ منذ 
�لطاقة  رو�د  �لقادم من  عاتقنا �شرورة تطوير �جليل  �أخذنا على  �إذ   2012 عام 
�لفني  �أك��ر من  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  �شتحتاج   2020 عام  وبحلول  �ل��دول��ة..  �لنووية يف 
باملائة..   60 عن  تقل  ال  توطني  ن�شبة  على  �حلفاظ  �إىل  ونهدف  موظف  و500 
ويف �شبيل �ال�شتمر�ر يف حتقيق هدفنا وقعنا مذكرة تفاهم جديدة مع بوليتكنك 
�أبوظبي �الأمر �لذي من �شاأنه �أن يوثق �أو��شر �لتعاون بني �جلهتني..و�شنعمل معا 
لتوفري �لر�مج �لدر��شية و�لتدريب �لالزم للكو�در �الإمار�تية لي�شبحو� جزء� من 

هذه �ل�شناعة �ملهمة وبالتايل �مل�شاهمة يف دعم �لتنمية يف �لدولة.
�أبوظبي يعمل وفق  �إن بوليتكنك  من جانبه قال �لدكتور عبد �للطيف �ل�شام�شي 
�ملعريف يف  �لفعالة يف تطوير �القت�شاد  �مل�شاهمة  �إ�شرت�تيجية متقدمة متكنه من 
�لدولة بتدريب �ل�شباب �الإمار�تيني يف جماالت �لتكنولوجيا �ملخت�شة.. و�ل�شر�كة 
مع موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية تتو�فق مع دور �لبوليتكنك يف �إعد�د �لكو�در 

�لوطنية �ملوؤهلة مع منحهم وظائف و�عدة يف قطاع �لطاقة �لنووية يف �مل�شتقبل.
متلك  �أب��وظ��ب��ي  بوليتكنك  �أن  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد  ع���ام  م��دي��ر  و�أك����د 
خمتلف  يف  �ملتخ�ش�شة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  لتخريج  وق��وي��ة  ف��ري��دة  �إ�شرت�تيجية 

�لتخ�ش�شات �لتي يتطلبها �لتطور �ل�شناعي و�القت�شادي بالدولة.
من ناحيته قال �لدكتور �أحمد �لعور مدير بوليتكنك �أبوظبي �ن �ل�شر�كة �ملثمرة 
�أثناء  �أع��و�م وحققت �جلهتان  منذ ثالثة  ب��د�أت  �أبوظبي  وبوليتكنك  �ملوؤ�ش�شة  بني 
ذلك �لعديد من �الإجناز�ت بدء� بو�شع برنامج �لدبلوم �لعايل لتكنولوجيا �لطاقة 
�لنووية �لذي تخرج منه حتى �الآن 17 طالبا علما باأن عدد �لطلبة �مللتحقني حاليا 
240 طالبا.. ويقدم �لرنامج للطلبة مزيجا من �لتعلم �لنظري و�خلرة  يبلغ 

�لعملية الإعد�دهم للوظائف �لتقنية يف �ملحطات �لنووية �ل�شلمية يف �الإمار�ت.
و�أ�شاف �لدكتور �أحمد �لعور : لقد �تفقت �جلهتان على تطبيق برنامج جديد وهو 
�لبكالوريو�س �لتطبيقي يف هند�شة �أمن �ملعلومات و�شيكت�شب منه �لطلبة �خلرة 
بر�مج  وتطوير  و�شيانتها  وتطبيقها  �الأمنية  �ملر�قبة  ب��ر�م��ج  الختيار  �ل��الزم��ة 
�أن ي�شبحو� خر�ء موؤهلني يف  �إىل  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �ملعلومات  �الأمن ونظم 
توجد  بر�كة حيث  تدريب عملي يف موقع  على  و�شيح�شلون الحقا  �ملجاالت  هذه 
�ملفاعالت �لنووية �ل�شلمية �الأوىل يف �لدولة وبعد تخرجهم �شين�شمون �إىل فريق 
عمل �ملوؤ�ش�شة �شعيا �إىل تزويد �لدولة بطاقة نووية �شلمية �آمنة وفعالة و�شديقة 

. للبيئة بحلول عام 2017 
�لب�شرية يف  �لكفاء�ت  �أن برنامج رو�د �لطاقة و هو برنامج تطوير  بالذكر  جدير 
�ملوؤ�ش�شة يهدف �إىل ��شتقطاب �لكو�در �الإمار�تية من طلبة �لق�شم �لعلمي و�لكفاء�ت 
�لطاقة  قطاع  يف  رو�د�  لي�شبحو�  بفر�س  تزويدهم  مع  و�ملوظفني  �ملهند�شني  من 

�لنووية �ل�شلمية يف �لدولة.
وتقدم �ملوؤ�ش�شة جمموعة متنوعة من �ملنح �لدر��شية و�لتدريب �ملخت�س و�لتنمية 

�ملهنية �مل�شتمرة و�لعديد من فر�س �لعمل �ملميزة يف هذ� �لقطاع.

الإمارات للطاقة النووية وبوليتكنك اأبوظبي يوقعان 
مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر الوطنية املتخ�س�سة

وفد اإعالمي �سيني يزور 
املجل�ش الوطني لالإعالم

اأبوظبي- وام:

�لوطنية  �ل���ه���ي���ئ���ة  م����ن  وف������د  ق������ام 
ل���ل�������ش���ح���اف���ة و�ل����ن���������ش����ر و�الإذ�ع�����������ة 
�ل�شني  ج��م��ه��وري��ة  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون يف 
�ل�شعبية برئا�شة معايل يل ت�شيوفانغ 
رئي�شة �لهيئة بزيارة �م�س للمجل�س 
�لوطني لالإعالم يف مقره باأبوظبي. 
�أوجه  ��شتعر��س  �لزيارة  خالل  ومت 
�لتعاون بني �ملوؤ�ش�شات �الإعالمية يف 
�ل�شني و�الإم��ار�ت .. و��شتمع �لوفد 
�إبر�هيم �لعابد  �إىل �شرح من �شعادة 
مدير عام �ملجل�س �لوطني لالإعالم 
حول عمل �ملجل�س ودوره يف �ل�شاحة 
�الع��الم��ي��ة يف �ل���دول���ة �إ���ش��اف��ة �إىل 
�لت�شريعات و�الأنظمة �ملعمول بها يف 
�ملجل�س. و�أكد �شعادته �أهمية �لتعاون 
بني �ملوؤ�ش�شات �الإعالمية يف �لبلدين 
م��ن خ���الل ت��ب��ادل �خل����ر�ت و�مل����و�د 
من  �ل�شحفية.  و�ل��وف��ود  �الخبارية 
ت�شيوفانغ  �أعربت معايل يل  جانبها 
�الإمار�ت  دول��ة  ب��زي��ارة  �شعادتها  عن 
�لنه�شة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  و�ط��الع��ه��ا 
و�لتقدم بها.. موؤكدة حر�س خمتلف 
و�شائل �العالم �ل�شينية على تفعيل 
من  نظري�تها  مع  �مل�شرتك  �لتعاون 

و�شائل �الإعالم يف �الإمار�ت.

•• دبي -وام:

�أكد معايل �لدكتور �ملهند�س عبد�هلل بلحيف 
�ل���ع���ام���ة رئي�س  �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي�����ر �الأ����ش���غ���ال 
لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س 
�الإ�شكان  حم��ور  و�شعت  �الإم����ار�ت  دول���ة  �أن 
�لوطنية وتعتر  �أجندتها  �أ�شا�شيا يف  عمود� 
ر�ئ��دة ومتميزة  �الإ�شكان  جتربتها يف جمال 

يف �ملرحلة �لر�هنة و�مل�شتقبلية.
�الإجتماع  يف  م�شاركته  خالل  معاليه  و�أ�شار 
�لتعاون  �الإ�شكان بدول  ل��وزر�ء  �لثالث ع�شر 
�لدولة  �أن  �إىل  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل��ك��وي��ت  ب���دول���ة 
�ال�شكانية  جت��رب��ت��ه��ا  �إب������ر�ز  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 
جمال  يف  خا�شة  �ملجل�س  دول  فى  لالأ�شقاء 
تنفيذ �ملجمعات �ل�شكنية ما ي�شاهم يف دعم 
�إ�شتقر�ر مو�طني دول �ملجل�س و توفري �شبل 

�حلياة �لكرمية لهم.
�لتي  �الإ�شت�شافة  ح�شن  على  معاليه  و�أثنى 
�لكويت  �الإمار�تي يف دولة  �لوفد  بها  حظي 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة م���وؤك���د� �أه��م��ي��ة ت���ب���ادل �خل���ر�ت 
و�ل���ت���ج���ارب يف م��ث��ل ه���ذه �الج��ت��م��اع��ات مع 
�ملوؤ�ش�شة  ب��دور  و�أ���ش��اد  �الإ�شكانية  �ملوؤ�ش�شات 
�لكويت  بدولة  �الإ�شكانية  بالرعاية  �لعامة 

�الإ�شتقر�ر  �لطموحة يف حتقيق  بر�جمها  و 
�ل�شكني.

�لتناف�شية  ظ��ل  يف  �أن���ه  �إىل  معاليه  و�أ����ش���ار 
�ل��ع��امل��ي��ة و�أه��م��ي��ة ���ش��رع��ة ت��ق��دمي �خلدمات 
م�شتهدفا  �ل����دول����ة  و����ش���ع���ت  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�ل�شكنية من تاريخ  �مل�شاعدة  للح�شول على 
�ال�شتقر�ر  لتحقيق  �مل�شاعدة  طلب  تقدمي 
�لوطنية  �الأج������ن������دة  يف  وذل�������ك  �ل�������ش���ك���ن���ي 

.2021
كان معايل �لدكتور عبد �هلل بلحيف �لنعيمي 
�لثالث  �الجتماع  يف  �لدولة  وف��د  تر�أ�س  قد 
يف  �الإ���ش��ك��ان  ب�شوؤون  �ملعنيني  ل��ل��وزر�ء  ع�شر 
دول جمل�س �لتعاون و�لذي ناق�س �ملو��شيع 
�مل��ط��روح��ة على ج��دول �أع��م��ال��ه ووق��ف على 
�لق�شية �الإ�شكانية على م�شتوى دول �ملجل�س 

�لتعاون.
�إق�����ر�ر الئ��ح��ة و�شروط  وت���ن���اول �الج��ت��م��اع 
�الإ�شكان  �ل��ت��ع��اون يف جم��ال  ج��ائ��زة جمل�س 
موقع  وم�شتجد�ت  �الأوىل  دورت��ه��ا  و�إع���الن 
ق��و�ع��د �مل��ع��ل��وم��ات �الإ���ش��ك��ان��ي��ة وم��ا ج��اء من 
لقو�عد  �لتقني  �ل��ف��ري��ق  �ج��ت��م��اع  حم��ا���ش��ر 
�ملعلومات �الإ�شكانية �إىل جانب �الطالع على 
للجهات  �لتن�شيقية  �الجتماعات  م�شتجد�ت 

�ملجل�س  دول  يف  �الإ���ش��ك��ان  ب�����ش��وؤون  �مل��ع��ن��ي��ة 
و�لتعمري  �الإ���ش��ك��ان  ل���الإع���د�د الج��ت��م��اع��ات 
�لقاهرة  يف  �لعربية  �ل��دول  بجامعة  �لعرب 
باالإ�شافة �إىل بحث �آخر �مل�شتجد�ت يف جمال 
و�لتنمية  لالإ�شكان  �لعربية  �ال�شرت�تيجية 
�مليد�نية  �ل����زي����ار�ت  وب���رن���ام���ج  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
للم�شاريع �الإ�شكانية يف دول جمل�س �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربية.
جميلة  �ملهند�شة  �شاركت  �آخ��رى  ناحية  من 
�ل��ع��ام��ة لرنامج  �مل���دي���رة  �ل��ف��ن��دي  حم��م��د 
�لدولة  وف��د  �شمن  ل��الإ���ش��ك��ان  ز�ي���د  �ل�شيخ 
لوكالء  ع�شر  �لثالث  �الجتماع  يف  �مل�شارك 
�ل������وز�ر�ت �مل��ع��ن��ي��ة ب�����ش��وؤون �الإ���ش��ك��ان لدول 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة �ل����ذي ع��ق��د ع��ل��ى هام�س 

�جتماع وزر�ء �الإ�شكان بالكويت.
ومت خ���الل �ج��ت��م��اع �ل���وك���الء م��ن��اق�����ش��ة كل 
�الأعمال  ج��دول  على  �ملطروحة  �ملو�شوعات 
على  و�ل���وق���وف  �ملنا�شبة  �ل��ت��و���ش��ي��ات  ورف���ع 
�لق�شية �الإ�شكانية على م�شتوى دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي من حيث تبادل �لزيار�ت 
و�الط�������الع ع��ل��ى جت�����ارب دول �مل��ج��ل�����س يف 
و�لبحوث  �لدر��شات  وتبادل  �الإ�شكان  جمال 
وح�������ش���ور �ل�����ن�����دو�ت �الإ����ش���ك���ان���ي���ة وق���اع���دة 

�لبيانات �الإ�شكانية �ملوحدة ومو�شوع جائزة 
جمال  يف  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

�الإ�شكان.
و�أقر �الجتماع مو�عيد دور�ت �جلائزة حيث 
�خلام�شة  �ل�����دورة  �الإم�������ار�ت  �شت�شت�شيف 
�لدورة  �شتكون  بينما   2023 عام  للجائزة 
�لكويت و�لتي �شتنطلق عام  �الأوىل يف دولة 
قو�عد  ن��ق��ل  ع��ل��ى  �الت���ف���اق  ومت   .  2016
�لبحرين  مملكة  م��ن  �الإ�شكانية  �ملعلومات 
�لعربية  باململكة  �لعامة  �الأمانة  موقع  �إىل 
�ل�������ش���ع���ودي���ة م����ع م�����ر�ع�����اة ����ش���الم���ة و�أم�����ن 
�ملعلومات وحتديد ت�شنيف �ملحتوى وتطوير 
 . �لدولية  �ملعايري  مع  يتفق  مبا  مبا  �ملوقع 
�الجتماع كال  �مل�شارك يف  �ل��دول��ة  وف��د  �شم 
�مل�شاعد  �لوكيل  �مليل  حممد  �ملهند�س  م��ن 
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �حل�شري  �الإ����ش���ك���ان  ل�����ش��وؤون 
ب����وز�رة �الأ���ش��غ��ال �ل��ع��ام��ة و�مل��ه��ن��د���س خليفة 
بال�شارقة  �الإ�شكان  د�ئ��رة  رئي�س  �لطنيجي 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  قرقا�س  و�شامي 
حممد بن ر��شد لالإ�شكان و�لدكتور حممد 
�إد�رة تنفيذ �مل�شاريع  �آل حرم مدير  حممود 
وح�شني عبد�هلل �لب�شر مدير �إد�رة �الت�شال 

�حلكومي برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان .

•• ال�شارقة-الفجر:
حممد �إ�شماعيل.. يرتّجل.. 

غ��ادر �إىل ج��و�ر رب��ه م�شاء ي��وم �الحد 
�لفائت، �ملو�فق 14 �شبتمر 2014، 
�لقدير  �الإم���ار�ت���ي  �مل�شرحي  �ل��ف��ن��ان 
�ملعروف  ����ش��م��اع��ي��ل،  ع��ب��د�هلل  حم��م��د 
�لكاتب  ���ش��ق��ي��ق  ����ش��م��اع��ي��ل،  مب��ح��م��د 
عبد�هلل  �إ�شماعيل  �الأ�شتاذ  و�مل�شرحي 
رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة �مل�����ش��رح��ي��ني �الأم����ني 
عن  للم�شرح،  �لعربية  للهيئة  �ل��ع��ام 

عمر ناهز �خلم�شني عاماً.
باإمارة  خورفكان  مدينة  �شهدت  لقد 
�لر�حل  �مل�����ش��رح��ي  والدة  �ل�����ش��ارق��ة 
�لقرن  �شتينيات  يف  ��شماعيل،  حممد 

�أي�شاً  �ملدينة  ه��ذه  و�شهدت  �ملن�شرم، 
على �إبد�عاته �مل�شرحية فوق م�شارحها 
�ملكلومة  ���ش��ه��دت خ��ورف��ك��ان  وك��ذل��ك، 
بهذ� �لرحيل، يف م�شاء �الحد �حلزين 
�لعري�شة  �البت�شامة  �شاحب  فقد�ن 
و�أحد  �إب��ن��ه��ا  �لكبري  �لطيب  و�ل��ق��ل��ب 
فيها  و�مل�شرح  و�لفكر  �لثقافة  �أعمدة 

�لفنان حممد عبد�هلل ��شماعيل.
هو �أحد �أهم موؤ�ش�شي �مل�شرح يف مدينة 
خورفكان، �شر وجّد و�جتهد فوجد.. 
�نطلقت  �إب��د�ع��ي��ة  م�شرحية  رحلة  يف 
�ملن�شرم  �لقرن  �شبعينيات  نهاية  منذ 
و��شتمرت حتى �آخر �أعماله �مل�شرحية 
يف �لعام 2013 وم�شرحية �أنت ل�شت 

كار� مع م�شرح �ل�شارقة �لوطني. 

�لعديد  للخ�شبة  و�أل���ف  و�أخ����رج  م��ّث��ل 
م����ن �مل�������ش���رح���ي���ات، م����ع رف���ي���ق عمره 
و�شل  ب��ل  ع��ب��د�هلل،  ��شماعيل  و�أخ��ي��ه 
ب��ه��م��ا �ل���ت���اآخ���ي يف ح���ب �خل�����ش��ب��ة �إىل 
�ملدر�شة،  يف  م�شرحية  فرقة  تاأ�شي�س 
م�شرتك  ن�س  يف  �الأول  �لعمل  فجاء 
)�خلطاأ  عنو�ن  حتت  �أخيه،  مع  كتبه 

وين( يف �لعام 1979� 
وتربط �الخوين عبد�هلل �شد�قة قوية 
ل��ه��ا ع��م��ق روح����اين ووج�����د�ين كبري، 
�لطويل،  �مل�شرحي  �ل��درب  رفاق  فهما 
يحمالن �حللم نف�شه بالقادم �الأجمل 
للم�شرح �الإمار�تي، فا�شماعيل �ملوؤلف، 
�جتمعا  �مل��م��ث��ل،  ����ش��م��اع��ي��ل  وحم��م��د 
يف �أك������ر م����ن ع���م���ل م�����ش��رح��ي حتت 

ثم  �ل�شعبي  خ��ورف��ك��ان  م�شرح  مظلة 
وكذلك  بخورفكان،  �لطليعة  م�شرح 
يف م�����ش��رح��ي��ات �ل���ع���ق���د �الأخ��������ري، يف 
مع  م���اي(  ي��ا  ب��ك  )غ�شيت  م�شرحية 
باالإ�شافة  �لوطني  �لقيوين  �م  م�شرح 
م�شرح  م��ع  )�ل���ل���و�ل(  م�شرحية  �إىل 
)ليلة  وم�شرحية  �لوطني،  �ل�شارقة 
 ،2009 �ل��ع��ام  يف  �لعنكبوت(  مقتل 
�أي�شاً  ورطة  خلطة  م�شرحية  وكذلك 

يف �لعام 2013.
��شماعيل، معروف يف  حممد عبد�هلل 
�لو�شط �مل�شرحي �الإمار�تي و�خلليجي 
وترجع تلك  با�شم حممد ��شماعيل”، 
�لت�شمية لكرة ��شم حممد عبد�هلل يف 
خورفكان ويف كل جمال من جماالت 

ف��اأط��ل��ق ناظر  �حل���ي���اة يف �الإم��������ار�ت، 
��شماعيل  حممد  ��شم  عليه  �مل��در���ش��ة 
بعد �أول م�شرحية مدر�شية يف مدر�شة 

�خلليل بن �أحمد بخورفكان. 
حممد ��شماعيل.. م�شرحي من طر�ز 
فريد.. له ب�شمته �خلا�شة و�لفريدة 
�لطاغي  ح�شوره  وله  �خل�شبة..  على 
و�ملميز.. ح�شل خالل م�شو�ره �لفني 
على �لعديد من �لتكرميات و�جلو�ئز، 
يف  ممثل  �أف�شل  بجائزة  ف��وزه  �آخرها 
يف  �مل�شرحية  �ل�شارقة  �أي���ام  مهرجان 

�لعام 2011 عن م�شرحية �لرهان.
قلوب  يف  ح��ّي  ه��و  �إ�شماعيل..  حممد 
ك����ل �مل�������ش���رح���ي���ني.. مب����ا ق����دم����ه من 
و�إن  �خل�شبة..  على  عظيمة  عطاء�ت 

فاإن م�شرح  ز�ئلون”،  كب�شر  كنا نحن 
حم���م���د ����ش��م��اع��ي��ل ���ش��ي��ب��ق��ى خ���ال���د�ً 
�أعماله فنار�ت ت�شيئ �لدرب  و�شتظّل 
ول�شان  �لقادمة..  �مل�شرحية  لالأجيال 
ي��ق��ول: مبدع م�شرحي  �ل��ت��اري��خ  ح��ال 

�إمار�تّي كبري.. مّر من هنا«..

جمعية امل�سرحيني تنعى الفنان القدير حممد اإ�سماعيل 

وزير الأ�سغال: الإمارات و�سعت حمور الإ�سكان ركنا اأ�سا�سيا يف اأجندتها الوطنية
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عربي ودويل

قتلى وماآ�سي يف حرب حمافظة اجل�ف 

احلوثيون يقبلون املفاو�سات مع الرئا�سة اليمنية 
•• �شنعاء-وكاالت:

�لقبائل  رج����ال  م���ن  �ث��ن��ني  ق��ت��ل 
�مل�شاندين للجي�س يف هجوم نفذه 
ع��ل��ى منطقة  �حل���وث���ي  م�����ش��ل��ح��و 
بينما  �لغيل يف حمافظة �جل��وف 
ق���ت���ل وج�������رح ن���ح���و ع�������ش���رة من 

�حلوثيني وفق م�شدر حملي.
�ملو�جهات  �أن  �مل�����ش��در  و�أو�����ش����ح 
�ل��ت��ي د�م����ت ح��ت��ى، ���ش��ب��اح �م�س 
�حلوثيني  بتنفيذ  ب��د�أت  �الثنني، 
عدة هجمات على مو�قع �جلي�س 
�لت�شدي  ومت  �ل�شعبية  و�للجان 
�حلوثيني  ع�������ش���ر�ت  وق���ت���ل  ل���ه���ا 

وهروب ما تبقى منهم.
وقال �مل�شدر �إّن �لطري�ن �حلربي 
ملناوئي  م���ن���ازل  ب��اخل��ط��اأ  ق�����ش��ف 
�حل�����وث�����ي ق����ت����ل ف���ي���ه���ا م����و�ط����ن 
و�أ����ش���ي���ب 8 �أ����ش���خ���ا����س �آخ�����رون 
ق�شف  �حلربي  �ل��ط��ري�ن  �أن  كما 
�ل�شعبية  للجان  م��و�ق��ع  �جلمعة 

و�جلي�س قتل فيها 4 و جرح6 .
�إّن  �إىل ذلك، قالت منظمة رقيب 
�خلطاأ  �لق�شف  جرحى  ب��ني  م��ن 
طفلة تدعى، و�شحى �شالح، 13 
عاما، قلعت �إحدى عينيها وبرتت 
�إح�����دى ���ش��اق��ي��ه��ا، و�ل��ط��ف��ل ربيع 
ب�شظايا  �أ�شيب  ع��ام،   11 حممد 
متعددة يف �شدره وحالته حرجة 
�شتينية  �م��������ر�أة  �أ����ش���ي���ب���ت  ف��ي��م��ا 

وبرتت �إحدى قدمها.
ق�شف  رقيب  منظمة  و��شتغربت 
منازل �ملو�طنني �لبعيدة بع�شر�ت 

قوله،  عبد�ل�شالم  ع��ن  �الإث��ن��ني، 
�إن���ه ك���ان ه��ن��اك �شبه �ت��ف��اق على 
ت��وق��ي��ع �مل�������ش���ودة ل��الت��ف��اق �لذي 
ين�س على تلبية �ملطالب �ل�شعبية 

وفق خارطة طريق و��شحة .
و�أ�شاف �لناطق �حلوثي، �أن هذه 
عبدربه  �ل��رئ��ي�����س  ك����ان  �مل�������ش���ودة 
من�شور هادي قد و�فق عليها بعد 
�أن عر�شها مندوبو �ل�شلطة عليه 
�أكر من مرة يف �ملر�حل �الأخرية 
بنعمر،  ج��م��ال  �إن  ق���ال  �أن����ه  غ��ري 
و�أحمد  لليمن،  �الأمم���ي  �ملبعوث 
�لرئي�س  مم��ث��ل  م���ب���ارك،  ع��و���س 
�لدول  بيان  بعد  تدخال  �ليمني، 
�آخر وهو  �لع�شر، ولديهما ت�شور 
�ل�شفر،  �إىل نقطة  �الأم��ور  �إع��ادة 
وحماولة  بل  فح�شب  ه��ذ�  ولي�س 
الإط����ال����ة �ل����وق����ت و�ل���ت�������ش���اور�ت، 
و�إعطاء ُبعد خارجي للت�شاور بناء 
وقر�ر�ت  �خلليجية،  �ملبادرة  على 

جمل�س �الأمن .
هذه  �أن  �ل�������ش���الم  ع��ب��د  و�ع���ت���ر 
�الأمور هي للتعقيد، الأن �ملطالب 
و�ل�شعب  �لوطن  تخ�س  �ل�شعبية 
�أن  �ملفرت�س  من  ولي�س  �ليمني، 
�خلارجية  �جل��ه��ات  ل��ت��ل��ك  ي��ك��ون 
�لبلد  �شيا�شة  ر�شم  يف  تدخل  �أي 
و�شفه،  ح����د  ع���ل���ى  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه 
�لنتائج  ك����ل  �ل�����ش��ل��ط��ة  حم���م���اًل 
عرقلتها  ع��ل��ى  ���ش��ت��رتت��ب  �ل���ت���ي 
�إىل  �ل�شالم  عبد  و�أ���ش��ار  للحلول 
�لثوري  �لت�شعيد  يف  ��شتمر�رهم 

ب�شكل �أكر .

�لد�ئرة  م��دي��ر  ون���ائ���ب  �جل�����وي، 
�لقانونية.

ذل��ك،ق��ال حممد عبد  يف غ�شون 
ب��ا���ش��م جماعة  �ل��ن��اط��ق  �ل�����ش��الم 
�أن�����ش��ار �هلل �مل��ع��روف��ة ب��احل��وث��ي ، 
مع  �مل�����ش��اور�ت  علقت  جماعته  �إن 
تدخل  ب�شبب  �لر�شمية  �جل��ه��ات 
و��شح  ب�شكل  �خل��ارج��ي  �ل��ط��رف 

و�شافر .
�ليومية  �الأوىل  �شحيفة  ونقلت 
�م�س  �جل����م����اع����ة،  م����ن  �مل���ق���رب���ة 

�لنز�ع،  �لكيلو مرت�ت عن مو�قع 
�مل�شلحة  �جل��م��اع��ات  ت��رتك  فيما 
تقتل  �الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �ملنتهكة 

�الأبرياء وتروع �الآمنني.
�لك�شف  ب�شرعة  �ملنظمة  وطالبت 
ع���ن ح��ق��ي��ق��ة م���ا ح����دث و�إج������ر�ء 
حتقيق عاجل و�شفاف يف �لكارثة 
�ملجتمع  ب���اإ����ش���ر�ك  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا 
و�شرعة  �ل���ت���ح���ق���ي���ق  يف  �مل�������دين 
حماكمة  �إىل  �ملت�شببني  ت��ق��دمي 

علنية عاجلة.

رئي�س  وج�������������������������������ه  ذل���������ك،  �إىل 
بت�شكيل  �لدفاع  �جلمهورية وزير 
�ل�شربات  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  جل���ن���ة 
�أولياء  �خل��ط��اأ وحت��ك��ي��م  �جل��وي��ة 

�لدم.
للتحقيق  �مل�شكلة  �للجنة  وتتكون 
يف ����ش���رب���ات م����ن م����دي����ر د�ئ������رة 
ورئي�س  �لع�شكرية،  �ال�شتخبار�ت 
وقائد  �لع�شكرية  �ل�شرطة  �أرك��ان 
رئي�س  ون���ائ���ب  �جل������وف،  حم����ور 
و�لدفاع  �جلوية  �لقو�ت  عمليات 

العبادي يتخلى عن جن�سيته الربيطانية
•• بغداد-وكاالت:

�لعر�قي حيدر  �ل��وزر�ء  �أف��ادت م�شادر مقربة من رئي�س 
�أيام  بعد  �لريطانية،  جن�شيته  عن  تخلى  �أن��ه  �لعبادي، 
فقط من منح �لثقة حلكومته يف �لرملان، �الثنني �ملا�شي 
و�أو�شح م�شوؤولون �أن �لعبادي �شلم جو�ز �شفره �لريطاين 
�شبتمر-�أيلول   8 يف  �لثقة  ونيلها  حكومته  �إعالنه  بعد 
�ل�����ش��ف��ارة �لريطانية يف  �حل���ايل ورف�����س م�����ش��وؤول��ون يف 
�لتعليق  ل��ن��دن،  يف  �لريطانية  �خلارجية  ووز�رة  ب��غ��د�د 
وكان   . �إعالمية  �أوردت م�شادر  ما  بح�شب  �ملو�شوع  على 
�لعبادي �نتقل �إىل بريطانيا �أو�خر �ل�شبعينات من �لقرن 

جامعة  من  ونالها  �لدكتور�ه  در��شة  �أكمل  حيث  �ملا�شي، 
يف  �لدعوة  حزب  با�شم  �لناطق  �أ�شبح  بعدها  مان�ش�شرت، 
�إىل  ي��ع��ود  �أن  قبل  ه��ن��اك  ع��ام��ا   20 و�أم�����ش��ى  بريطانيا، 
�ل��ع��ر�ق ب��ع��د �ل��غ��زو �ل���ذي ق��ادت��ه �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة عام 
�لد�شتور  �أن  ُيذكر  ح�شني.  �شد�م  بنظام  و�أط��اح   2003
�لعر�قي يجيز للمو�طن �لعر�قي حيازة جو�ز �شفر الأكر 
من دولة، لكنه يحتم على �أي مو�طن يتوىل من�شبا �أمنيا 
�أو حكوميا �لتخلي عن �أي جن�شية �أخرى يحملها وقدمت 
جهات قانونية و�أكادميية و��شت�شارية 63 م�شروع قانون، 
بينها �لقانون رقم 12 �جلديد �لذي يق�شي مبنع �زدو�ج 
�جلن�شية للم�شوؤولني �لعر�قيني. و�إىل ذلك، يذكر �خلبري 

�لقانوين عماد �لعنزي يف حديث ل�شبكة �إرم �الإخبارية، �أن 
رئي�س �جلمهورية فوؤ�د مع�شوم ووزير �خلارجية �إبر�هيم 
�ل�������وزر�ء ح��ي��در �ل���ع���ب���ادي يحملون  �جل��ع��ف��ري ورئ��ي�����س 
�شابقة مل  تكون هذه �حلالة  �لريطانية، وقد  �جلن�شية 
�زدو�ج جن�شية  و�إن منع  �ل��ع��امل،  بلد ح��ول  �أي  حت��دث يف 
مادة  يكون  �ن  قبل  وطنيا  مطلبا  يعد  �لكبار  �مل�شوؤولني 

قانونية مهمة ت�شتوجب �يجاد �لت�شريعات �ملنا�شبة.
ويتوقع �ملر�قبون �أن يحذو قادة ووزر�ء وم�شوؤولون كبار 
عر�قيون �آخرون حذو �لعبادي يف �لتخلي عن جن�شياتهم 
�ل�شاأن  بهذ�  �لعر�قي  �لد�شتور  ببنود  �لتز�ما  �الأجنبية 

�لتي جرى �لتغا�شي عنها حتى �الآن.

•• باري�س-رويرتز:

فابيو�س  ل���ور�ن  �لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال 
لبحث  دول��ة   30 نحو  يجمع  م��وؤمت��ر  قبل  �م�س 
�ل���ت���ع���اون يف حم���ارب���ة م��ت�����ش��ددي تنظيم  ك��ي��ف��ي��ة 
�أول مهمة  �شتبد�أ  �لفرن�شية  �لطائر�ت  �إن  د�ع�س 

��شتطالع فوق �لعر�ق.
و�أ�شاف لر�ديو فر�ن�س �نتري موؤكد� �أن �لرحالت 
�شتبد�أ  �أب��وظ��ب��ي  يف  فرن�شية  ق��اع��دة  م��ن  �الأوىل 

�ليوم قلنا للعر�قيني �إننا م�شتعدون وطلبنا منهم 
�شيتخذه  قر�ر  كان هناك  �إذ�  �لقر�ر.  �لت�شريح.. 
وقد  �أر��شيهم  فوق  بالتحليق  �لفرن�شي  �لرئي�س 

طلبو� منا ذلك. 
�الأوروبية  �ل����دول  م��ن  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  و�ج��ت��م��ع 
يف  �لد�ئمني  �الأع�شاء  �خلم�س  و�ل���دول  �لكرى 
جمل�س �الأم��ن �ل��دويل و�ل���دول �مل��ج��اورة للعر�ق 
�ل�شيا�شية  �جل���و�ن���ب  مل��ن��اق�����ش��ة  خ��ل��ي��ج��ي��ة  ودول 

و�الأمنية و�الن�شانية يف �لت�شدي لتنظيم د�ع�س.

�لتحالف  خطة  �ن  فرن�شيون  م�شوؤولون  ويقول 
�لع�شكري  �ل��ت��ح��رك  م��ن  �أب��ع��د  ت��ذه��ب  �ن  ي��ج��ب 
و�الن�������ش���اين و�ن�����ه ي��ج��ب �ن ت���ك���ون ه���ن���اك خطة 

�شيا�شية بعد �إ�شعاف د�ع�س يف �لعر�ق.
وهم يرون �ن �لغزو �لذي قادته �لواليات �ملتحدة 
للعر�ق عام 2003 و�لذي مل ت�شارك فيه فرن�شا 
���ش��اه��م يف ن��ه��اي��ة �الم���ر يف �الزم����ة �ل��ر�ه��ن��ة النه 
�ملختلفة يف  للف�شائل  �ملدى  لروؤية طويلة  �فتقر 

�ملجتمع �لعر�قي.

فرن�سا تبداأ اأول مهمة ا�ستطالع يف العراق 

قائد انف�سايل ي�سكك يف املفاو�سات مع كييف 

•• وا�شنطن-بغداد-وكاالت:

ت��ت�����ش��ارع �خل���ط���ى حل�شد  ب��ي��ن��م��ا 
�شربات  لتوجيه  �ل��دويل  �لتاأييد 
، بد�أ  د�ع�������س  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ع�����ش��ك��ري��ة 
مر�قبون يف حتديد �لتكلفة �لتي 
يف  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �شتتحملها 
مدى  لها  يحدد  مل  �لتي  �حل��رب 
وق���دروه���ا مبا  �الآن،  ح��ت��ى  زم��ن��ي 
مليار   20 �إىل   15 ب��ني  ي���رت�وح 
�شحيفة   وذك������رت  ���ش��ن��وي��ا  دوالر 
ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز �الأم��ري��ك��ي��ة �أن 
�الأمريكية   16 �إف-  طلعة  تكلفة 
�أل�����ف  و30   22 ب�����ني  ت���������رت�وح 
وكل  �ل�����و�ح�����دة،  ل��ل�����ش��اع��ة  دوالر 
تكلفتها  ت��ب��ل��غ  ت�����ش��ق��ط��ه��ا  ق��ن��ب��ل��ة 
لتدمري  دوالر،  �أل�����ف   20 ن��ح��و 
تنظيم  ع��ل��ي��ه��ا  ����ش��ت��وىل  م���ع���د�ت 
�ل�شحيفة  وقالت  موؤخر�.  د�ع�س 
يف ع��دده��ا �ل�����ش��ادر ي��وم �خلمي�س 
�ملا�شي، �إذ� �أقلعت طائرة �إف- 16 
ق���اع���دة �جنرليك  م���ن  �أم��ري��ك��ي��ة 
�شاعتني  �جلوية يف تركيا وطارت 
و�أ�شقطت  ب���ال���ع���ر�ق  �أرب����ي����ل  �إىل 
فاإن  ه���دف،  على  قذ�ئفها  بنجاح 
ذل��ك يكلف �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة ما 
�أالف   104 �إىل  �أل�����ف   84 ب���ني 
لتدمري  �جل��وي��ة،  للطلعة  دوالر 
ي�شيطر  �ل�شنع  �أمريكية  معد�ت 
عليها �لتنظيم ترت�وح قيمتها ما 

بني مليون و12 مليون دوالر.
هائلة  كمية  د�ع�س على  و��شتوىل 
من �الأ�شلحة �الأمريكية، و�ملوجهة 
�جلي�س  ب����ن����اء  الإع�����������ادة  �أ������ش�����ال 
�إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت  �لعر�قي 
هذه  تتكبد  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن 
�لعديد من  لديها  بينما  �لتكلفة، 

�إىل  �لطرق و�جل�شور �لتي حتتاج 
�إعادة تاأهيل، باالإ�شافة مو�طنيها 
�الأمن  �ن��ع��د�م  من  يعانون  �لذين 
�جلمعية  وت�����ق�����در  �ل�����غ�����ذ�ئ�����ي. 
�ملدنيني  للمهند�شني  �الأمريكية 
�إىل  بجاجة  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن 
يف  دوالر  تريليون   3.6 ��شتثمار 
م�شروعات �لبنية �لتحتية بحلول 
يف  در����ش��ة  وك�شفت   .2020 ع��ام 
�لتكلفة  �أن   2013 م���ار����س-�آذ�ر 
�مل���ال���ي���ة ل���ل���ح���رب �الأم���ري���ك���ي���ة يف 
�لعر�ق �لتي بد�أت يف عام 2003، 
دوالر  ت����ري����ل����ي����ون   2 جت�����������اوزت 
�الأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  و�أعلنت 
�لتكلفة  �أن  موؤخر�  �لبنتاجون(   (
�حل��ال��ي��ة ل��الأن�����ش��ط��ة �جل���اري���ة يف 
مليون   7.5 ن��ح��و  ت��ب��ل��غ  �ل���ع���ر�ق 

فر�ن�شو� �أولوند يف باري�س.
حل�شور  ب���اري�������س  يف  وم���ع�������ش���وم 
�مل����وؤمت����ر �ل������دويل ب�������ش���اأن �الأم����ن 
يجتمع  حيث  �لعر�ق  يف  و�ل�شالم 
�الأوروبية  �ل���دول  خارجية  وزر�ء 
�ل��ك��رى و�ل����دول �خل��م�����س د�ئمة 
�ل���ع�������ش���وي���ة يف جم���ل�������س �الأم������ن 
�ل����دويل وج����ري�ن �ل���ع���ر�ق لبحث 
و�الأمنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الأو�����ش����اع 
بالت�شدي  �مل��ت�����ش��ل��ة  و�الن�����ش��ان��ي��ة 

لتنظيم د�ع�س .
�لوزر�ء  �لفرن�شي  �لرئي�س  و�أبلغ 
�ل����ع����ر�ق  ق����ت����ال  �أن  �مل�����وؤمت�����ر  يف 
لالرهابيني هو قتالنا �أي�شا وقال 
�أولوند قتال �ل�شعب �لعر�قي �شد 
عن  ف�شال  قتالنا  هو  �الرهابيني 
�ن علينا �ن نت�شرف معا وهذ� هو 

بدء  �ع��ت��ب��ار� منذ  �ل��ي��وم  دوالر يف 
�أغ�شط�س-�آب   26 يف  �لعمليات 
�مل��ا���ش��ي، وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذ� �ملعدل، 
عام  مل��دة  �لعمليات  ��شتمر�ر  ف��اإن 

يكلف 2.7 مليار دوالر.
�أن�����ه يف  �ل���ت���ق���دي���ر�ت �إىل  وت�����ش��ري 
متو�شط  ي���ب���ل���غ   ،2014 ع������ام 
2.1 مليون دوالر �شنويا  �لتكلفة 
ل��ك��ل ج���ن���دي �أم���ري���ك���ي ع���ام���ل يف 
�ف��غ��ان�����ش��ت��ان، وف���ق���ا ل��ت��ق��ري��ر من 
�ال�شرت�تيجية  �لتقييمات  مركز 
و�مليز�نية. من جهته دعا �لرئي�س 
�ل����ع����ر�ق����ي ف���������وؤ�د م���ع�������ش���وم �ىل 
ب�شكل  �جلوية  �حلمالت  ��شتمر�ر 
�الرهابيني  م��و�ق��ع  ���ش��د  منتظم 
�م�س وذلك خالل موؤمتر �شحفي 
�لفرن�شي  �لرئي�س  م��ع  م�شرتك 

�لغر�س من هذ� �ملوؤمتر. علينا �ن 
نقف مع �ل�شلطات �لعر�قية ب�شكل 
و����ش��ح وم�����ش��ان��د وق���وي وال وقت 
ل��ن�����ش��ي��ع��ه وحت�����دث م��ع�����ش��وم عن 
�لتي  �مل��ري��ع��ة  �لوح�شية  �الأع��م��ال 

�شهدتها �ل�شهور �لقليلة �ملا�شية.
وقال �لرئي�س �لعر�قي لقد مار�س 
تنظيم د�ع�س خالل هذه �الأ�شهر 
ج��م��اع��ي��ة وجر�ئم  �إب�����ادة  ج���ر�ئ���م 
تطهري عرقي وديني �شد �الآالآف 
ع�شر�ت  ز�لت  وما  �ملو�طنني.  من 
�لعر�قية  �ل���ع���و�ئ���ل  م���ن  �الالف 
ظروفها  ل���ه���ا  ت�����ش��م��ح  مل  �ل���ت���ي 
بالهجرة من مناطق نفوذ د�ع�س 
ليعانو�  �ل��ق��ت��ل��ة  ل���ن���زو�ت  ره���ائ���ن 
و�الذالل  �ل��ق��ه��ر  ظ�����روف  �أب�������ش���ع 
باملحاكم  ت�شمى  م��ا  �شلطة  حت��ت 
للم�شاركة  �لعامل  ودع��ا  �ل�شرعية 
مل�شاعدة  �ن��ي��ة  �الن�����س  �جل��ه��ود  يف 

�لالجئني.
وقال مع�شوم نطالب باال�شتمر�ر 
ج��وي��ة منتظمة  ح��م��الت  ���ش��ن  يف 
���ش��د م���و�ق���ع �الره���اب���ي���ني وع���دم 
�أي  �ىل  ب��ال��ل��ج��وء  ل��ه��م  �ل�����ش��م��اح 
�أينما  وم���ط���اردت���ه���م  �آم�����ن  م����الذ 
متويلهم  منابع  وجتفيف  وج��دو� 
�لتي  ب��ال��ق��و�ن��ني  وحم��ا���ش��رت��ه��م 
�لتعامل معهم ومنع تدفق  حترم 
�مل��ق��ات��ل��ني م��ن دول �جل����و�ر ودول 
جهود  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة  �أخ���������رى. 
ومو��شلة  �الن�����ش��ان��ي��ة  �الغ����اث����ة 
لالجئني  �مل���������ش����اع����د�ت  ت����ق����دمي 
و�ل����ن����ازح����ني �ل���ت���ي ت��ع�����ش��ف بهم 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  وك�شفت  �ملاآ�شي 
تنظيم  م��ت�����ش��ددي  ل��ق��ت��ال  خ��ط��ة 
د�ع�������س يف �ل���ع���ر�ق و���ش��وري��ا عر 

حتالف دويل.

20 مليار دوالر تكلفة اأمريكا مل�اجهة داع�س

العراق يدعو اإىل ا�ستجابة �سريعة للت�سدي للتنظيم الإرهابي

جمل�ش الأمن يدين قطع راأ�ش هينز
•• نيويورك-اأ ف ب:

د�ن جمل�س �المن �لدويل �عد�م تنظيم د�ع�س عامل �الغاثة �الن�شانية ديفيد 
هينز، و��شفا قطع ر�أ�س �لرهينة �لريطاين ب جرمية �لقتل �جلبانة و�حلاقدة 
وقال �ملجل�س يف بيان رئا�شي �شدر باجماع �ع�شائه �ل15 �ن هذه �جلرمية هي 
كل  �الن�شانية  �الغاثة  طو�قم  تو�جه  �لتي  �ملتعاظمة  باملخاطر  ماأ�شوي  تذكري 
يوم يف �شوريا ، د�عيا �ىل �حرت�م فرق �الغاثة �الن�شانية �لتي تعمل يف مناطق 
�لنز�عات. و��شاف �نه ي�شدد جمدد� على �ن تنظيم �لدولة �ال�شالمية يف �شوريا 
وبالد �ل�شام د�ع�س يجب �ن يهزم و�ن �لتع�شب و�لعنف و�لكر�هية �لتي يتبناها 
يجب �ن يتم �لق�شاء عليها . و�كدت �لدول �الع�شاء يف �ملجل�س �ن هذه �العمال 
�لهمجية �لتي يرتكبها تنظيم د�ع�س لن ترهبها بل �شتزيدها ��شر�ر� على تعبئة 

�حلكومات لقتال �لتنظيم وجبهة �لن�شرة وبقية �جلماعات �ملتطرفة.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

�م�س  لرو�شيا  �مل��و�ل��ني  �النف�شاليني  ق��ادة  �ح��د  �علن 
�ل�شالم مع  �نه ي�شكك يف جدوى مو��شلة مفاو�شات 
كييف وذل��ك بعد �الع��الن عن مقتل �شتة مدنيني يف 

�شرق �وكر�نيا رغم وقف �طالق �لنار �له�س.
�ل�شعبية  دون��ي��ت�����ش��ك  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء  رئ��ي�����س  وق����ال 
�لك�شندر  �وك��ر�ن��ي��ا  ���ش��رق  �ملعلنة م��ن ط��رف و�ح���د يف 
ما  لالنباء  �لرو�شية  �نرتفاك�س  لوكالة  ز�خارت�شنكو 
�جل���دوى م��ن �الج��ت��م��اع جم���دد� ه��ذ� �ال���ش��ب��وع وماذ� 

�شنبحث؟ ينبغي �وال �حرت�م �لهدنة .
و�����ش���اف �ن ك��ي��ي��ف ال حت���رتم ���ش��روط �ل��ه��دن��ة �لتي 
على  �ل��ن��ار  �ط���الق  مين�شك.  مباحثات  �ث��ن��اء  �ب��رم��ت 

مدننا ومو�قعنا م�شتمر . و�علن �النف�شاليون �الثنني 
�جلي�س  ب��ني  ق�شف  عمليات  يف  مدنيني  �شتة  مقتل 
�ك���ر ح�شيلة  دون��ي��ت�����ش��ك، وه���ي  و�الن��ف�����ش��ال��ي��ني يف 
�ل��ن��ار يف  �ط��الق  وق��ف  ل�شحايا مدنيني منذ تطبيق 

�خلام�س من �يلول-�شبتمر يف �شرق �وكر�نيا.
ومت �لتوقيع على وقف �طالق �لنار يف �وكر�نيا حيث 
لرو�شيا  �ملو�لني  �النف�شاليني  بني  م�شلح  ن��ز�ع  ��شفر 
و�جل��ي�����س �ل��ن��ظ��ام��ي ع��ن ���ش��ق��وط �ك���ر م��ن 2700 
قتيل، قبل ع�شرة �يام يف مين�شك بني مو�شكو وكييف 
و�النف�شاليني ومنظمة �المن و�لتعاون يف �وروبا وكان 
يفرت�س عقد �جتماع جديد وفق �ل�شيغة نف�شها هذ� 
ليونيد  �ل�شابق  �الوك��ر�ين  �لرئي�س  بح�شب  �ال�شبوع، 

كوت�شما �لذي مثل �وكر�نيا يف مباحثات مين�شك.

•• نيودلهي-رويرتز:

�لروهينجا  م�شلمي  م��ن  وه��ي  كوهينور  ف��رت  عندما 
بعد  ميامنار  يف  منزلها  من  �جلن�شية  من  �ملحرومني 
�لبوذية كانت  �لغالبية  �أف��ر�د من  موجة هجمات �شنها 

تاأمل يف فر�شة الإعادة بناء حياتها يف بلد جديد.
كانت تعرف �أن �لرحلة �شاقة �شت�شتغرق �أياما و�أن �لطعام 
�أثناء تهريبها عر  و�ملاء قليل و�أنها �شتخاطر بحياتها 
على  �حل��ي��اة  ت��ك��ون  �أن  تتخيل  ت��ك��ن  مل  لكنها  �حل����دود 
�لتي  �لهند  يف  و�لتمييز  �لبوؤ�س  من  �حلالية  �شورتها 
�ختارو� �للجوء �ليها. قالت كوهينور )20 عاما( وهي 
جتل�س يف خميم موؤقت �أقيم على �أر���س قفر يف جنوب 
من  وط��ردون��ا  )ميامنار(  بورما  من  ط��ردون��ا  نيودلهي 
�لهند و�لنا�س هنا يقولون  بنجالد�س. و�ليوم نحن يف 

لنا �إن �لهند لي�شت بلدنا. فاإىل �أين نذهب؟ 
عامني  قبل  ميامنار  من  فرت  �لتي  كوهينور  و�أ�شافت 
�شقيقتها  و�أ���ش��رة  عامني  �لعمر  من  �لبالغة  �بنتها  مع 
�إىل  ي��ذه��ب��ون  �أوالدن�����ا ال  �أر�����س تخ�شنا.  ل��دي��ن��ا  ل��ي�����س 
وعندما  ت�شجيلهم.  ترف�س  الأنها  �حلكومية  �مل��د�ر���س 

•• بغداد -وكاالت:

�أعلن �لنائب عن �ئتالف دولة �لقانون �شادق �للبان، �م�س 
عن رف�س �ئتالفه �إعطاء �إد�رة جهاز �ملخابر�ت يف �حلكومة 
�جلديدة لالأكر�د وقال �للبان، يف ت�شريحات �شحفية �إّن 
ك��ل م��ا ه��و �حت���ادي، م��ن �ملمكن �أن يكون ل��الأك��ر�د ح�شة 
فيه كاملوؤ�ش�شات �الحتادية و�لوز�ر�ت وغريها. �أما �الأمور 
لالإقليم  �إد�رتها  ت�شند  �أال  �ملفرت�س  غري �الحتادية فمن 
، موؤكد�ً على �شرورة م�شاركة �ملكون �لكردي يف �لوز�ر�ت 
�ل�شيادية يف �حلكومة �جلديدة ح�شريا، و�أكد �أنه ال ميكن 
م��ب��ا���ش��رة لالإقليم  �ل��ك��رد ح��ق��ائ��ب ال مت��ت ب�شلة  �إع��ط��اء 
�ل���وزر�ء  رئي�س  كتلة  �إىل  ينتمي  �ل���ذي  �للبان  و�أ���ش��اف   .
�ل�شابق نوري �ملالكي، �أنا �أح�شر عمل �الأخوة �الأكر�د فقط 
�أمر�  �إال  لي�س  �الأم��ر  �أّن  مو�شحاً  �الحتادية  �ملوؤ�ش�شات  يف 

ن�شطر للذهاب �إىل �مل�شت�شفى يرف�شون ��شتقبالنا. 
عا�شت  �مل�شلمة  �لروهينجا  �أقلية  �أن  من  �لرغم  وعلى 
الأجيال يف والية ر�خني يف غرب ميامنار �أقرت �حلكومة 
عام  للمو�طنة  قانونا  بوذيني  من  معظمها  يف  �ملكونة 
بطاقات  م��ن  حرمهم  مم��ا  منه  و��شتبعدتهم   1982
�لت�شجيل  بدء� من  �شيء  لكل  �لتي يحتاجونها  �لهوية 
يف �مل��د�ر���س وت��وث��ي��ق ع��ق��ود �ل����زو�ج و�ن��ت��ه��اء بااللتحاق 
�أ�شبحو�  و�ل��وف��ي��ات..  �ملو�ليد  وثائق  و��شتخر�ج  بعمل 
بال جن�شية. ويف عام 2012 قتل �ملئات من �لروهينجا 
ماأ�شاتهم.  م��ن  ز�د  �ل��ب��وذي��ني مم��ا  م��ع  �أع��م��ال عنف  يف 
�أل��ف��ا من   86 �أك���ر م��ن  ويف �لعامني �الأخ��ريي��ن غ���ادر 
�ل��روه��ي��ن��ج��ا �ل���ب���الد وف�����رو� �إىل ب���ل���د�ن جم�����اورة مثل 
تايالند وماليزيا و�لهند وبنجالد�س. و�لروهينجا من 
بني ما يقدر بنحو ع�شرة ماليني �شخ�س بدون �أو بال 
جن�شية يف �أنحاء �لعامل. ويناق�س �ملنتدى �لعاملي �الأول 
مع  �لروهينجا  �أق��ل��ي��ة  م�شكلة  �ل��ب��دون  ق�شايا  لبحث 
�نعقاده يف الهاي �م�س قبيل حملة طموحة تنوي �الأمم 
�نعد�م �جلن�شية  للق�شاء على حاالت  �إطالقها  �ملتحدة 

يف حميع �أنحاء �لعامل يف غ�شون ع�شر �شنو�ت.

من�شب  �إعطاء  �لقانون  دول��ة  �ئتالف  يرف�س  حيث  فنيا 
ه��ذ� �جلهاز يف  ع��دم وج��ود  ب�شبب  للكرد  �ملخابر�ت  جهاز 
وبالتايل  �ملحافظات  جميع  يخ�س  �ملوقع  �أن  �إذ  �الإقليم، 

�إعطاء �ملن�شب لالأكر�د �شيكون �أثره غري فاعل .
ي��زور رئي�س  �أن  �مل��وؤم��ل  �أّن���ه م��ن  ك��ردي��ة  و�شرحت م�شدر 
�لعا�شمة  ب��ارز�ين،  نيجريفان  كورد�شتان،  �إقليم  حكومة 
�لعر�قي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  يلتقي  �ل��ث��الث��اء، ح��ي��ث  ب��غ��د�د، 
ح��ي��در �ل��ع��ب��ادي لبحث ع���دد م��ن �ل��ق�����ش��اي��ا �ل��ع��ال��ق��ة بني 
بغد�د و�أربيل بينها ق�شية من�شب رئي�س جهاز �ملخابر�ت 
قررت  �ل��ع��ر�ق  كرد�شتان  �إقليم  حكومة  وكانت  �لعر�قي. 
قدمها  تعهد�ت  وف��ق  �لعر�قية  �حلكومة  �شمن  �مل�شاركة 
رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي ت�شمنت �ال�شتجابة جلميع 
�أ���ش��ه��ر وب��دون��ه��ا �شين�شحب  ث��الث��ة  �ل��ك��رد خ��الل  مطالب 

ممثلو� �إقليم كرد�شتان من حكومة �لعبادي.

م�سلمو ميامنار عالقون يف الهند بال هوية 

اأزمة جديدة ب�سبب من�سب رئي�ش جهاز املخابرات العراقي
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رحب جمل�س �لوزر�ء �ل�شعودي بت�شكيل �حلكومة �لعر�قية �جلديدة 
ي�شهم  �أن  يف  �الأم��ل  عن  معربا  �لنو�ب  جمل�س  ثقة  على  وح�شولها 
�لوطنية  �لوحدة  وتر�شيخ  للعر�ق  و�ال�شتقر�ر  �الأم��ن  ذلك يف عودة 
ومزدهر.  �آم��ن  ع��ر�ق  لبناء  �شعبه  مكونات  خمتلف  ب��ني  و�لتالحم 
�لتي عقدها يف جدة �م�س  �الأ�شبوعية  �ملجل�س خالل جل�شته  وجدد 
برئا�شة �الأمري �شلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س 
�لدويل  �ملجتمع  ب���الده  مطالبة  �ل�����ش��ع��ودي  �ل��دف��اع  وزي���ر  �ل�����وزر�ء 
تقرير  يف  حقه  م��ن  ومتكينه  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ح��ق��وق  بحماية 
�ل�شريف معربة  �لقد�س  �مل�شتقلة وعا�شمتها  م�شريه و�إقامة دولته 
�أ�شفها �ل�شديد لعدم �تخاذ موقف حا�شم و�شجاع الإنهاء معاناة  عن 
و�شعفهم  �إن�شان  �أل��ف   191 من  �أك��ر  فقد  �ل��ذي  �ل�شوري  �ل�شعب 
و�أو�شح  لل�شرعية.  �لفاقد  �ل�شوري  �لنظام  ي��د  على  �جل��رح��ى  م��ن 
حميي  ب��ن  عبد�لعزيز  �لدكتور  �ل�شعودي  و�الإع���الم  �لثقافة  وزي��ر 
تاأكيد�ت  جدد  �ملجل�س  �أن  �الجتماع  عقب  ت�شريح  يف  خوجة  �لدين 
ورف�شها  و�لتطرف  �الإره���اب  نبذ  م��ن  �لثابتة  مو�قفها  �ل�شعودية 
و�إد�نتها لالنتهاكات �جل�شيمة حلقوق �الإن�شان �لتي ترتكب من قبل 

�لتنظيمات �الإرهابية با�شم �الإ�شالم و�الإ�شالم منها بريء.

م���ن خم��ت��ل��ف �جلن�شيات  م���ه���اج���ر�ً   250 م��ت��ن��ه  ع��ل��ى  ق����ارب  غ����رق 
�الأفريقية، قبالة �شو�حل مدينة طر�بل�س �لليبية فيما مت �إنقاذ 36 

�شخ�شاً، وفقاً ملا �أكده �ملتحدث با�شم �لبحرية �لليبية �أيوب قا�شم.
ومن بني �لناجني ثالث ن�شاء منهن �مر�أة حامل، و33 رجاًل، وفقاً 
�أم�س على  قبل غرقه  بالقارب  �نفجار  بوقوع  �أف��اد  �لذي  للمتحدث 
باملنطقة  عملها  �الإن��ق��اذ  ف��رق  وتو��شل  �ل�شاحل  م��ن  كلم   18 بعد 

للبحث عن ناجني �آخرين.
بعد  �الإغ��اث��ة  طلبو�  �ل�شيادين  م��ن  جمموعة  �أن  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 

�كت�شافهم ع�شر�ت �جلثث �لطافية على �ملياه، و�لتي مت �نت�شالها.
و�أب��رز �ملتحدث زي��ادة �ع��د�د �لقو�رب �لتي تقل مهاجرين يحاولون 
�الأخ��رية قبل حلول  �الأي��ام  �الأوروبية خالل  �ل�شو�حل  �إىل  �لو�شول 

ف�شل �خلريف وتدهور �أحو�ل �لطق�س.
و�أو�شح �أن قو�ت �لبحرية �لليبية تفتقر لالإمكانيات �لالزمة ملتابعة 
يلجاأ  ما  د�ئماً  �أن��ه  م�شيفاً  فعال،  ب�شكل  لهم  و�لت�شدي  �ملهاجرين 
�ملهاجرون �إىل �لقو�رب �ملتهالكة وذ�ت �حلمولة �لعالية ب�شبب ج�شع 

�لع�شابات �لنا�شطة يف هذ� �ملجال.

خم�س  بال�شجن  حكما  �م�س  �الردنية  �لدولة  �من  حمكمة  ��شدرت 
�شنو�ت بحق �ردين قاتل يف �شفوف تنظيم د�ع�س يف �جلارة �ل�شمالية 

�شوريا، على ما �فاد م�شدر ق�شائي �ردين لوكالة فر�ن�س بر�س.
�لك�شف عن هويته �ن حمكمة �من  ع��دم  �ل��ذي ف�شل  �مل�شدر  وق��ال 
�لدولة ��شدرت حكما بال�شجن خم�س �شنو�ت بحق جمدي �بو جنم 
�حر�ر  �ل�شرعي حلركة  �مل�شوؤول  �لفل�شطيني وهو  باأبو ماريا  �مللقب 

�ل�شام �لتابعة لد�ع�س يف �لعر�ق و�ل�شام وقائد كتيبة �لتوحيد .
�اللتحاق  بق�شد  �ململكة  م��غ��ادرة  بتهمة  �د�ن��ت��ه  �ملحكمة  �ن  و����ش��اف 
قاتل يف �شفوف  قد  ك��ان  �مل��د�ن  �ن  �ىل  ، م�شري�  بجماعات م�شلحة 
د�ع�س يف �شوريا و�عتقل يف كانون �لثاين-يناير �ملا�شي �ثناء عودته 

للمملكة عن طريق تركيا .
600 �لف الجئ �شوري  ي�شار �ىل �ن �الردن، �لذي ي�شت�شيف نحو 
2011، كان قد �شدد �جر�ء�ته  �آذ�ر-م��ار���س  منذ �ن��دالع �الزم��ة يف 
�حلدودية مع �شوريا و�عتقل و�شجن ع�شر�ت �جلهاديني ملحاولتهم 

�لت�شلل �ىل �الر��شي �ل�شورية للقتال هناك.
وبح�شب قياديي �لتيار �ل�شلفي يف �الردن فان �ملئات من �ن�شار �لتيار 

يقاتلون يف �شوريا.

عوا�شم

جدة

عمان

طرابل�ص

الق�ساء امل�سري يخلي
 �سبيل عالء عبد الفتاح 

•• القاهرة -وكاالت:

�أمرت حمكمة م�شرية، �م�س �الإثنني، باإخالء �شبيل �لنا�شط �ل�شيا�شي عالء 
�ملعروفة  بالق�شية  حماكمتهم  �إع���ادة  ف��ى  �آخ��ري��ن،  متهما  و25  �لفتاح  عبد 
�لثاين  نوفمر-ت�شرين  فى  وقعت  و�لتي  �ل�شورى  جمل�س  باأحد�ث  �إعالميا 

2013، و�لتنحي عن نظر �لدعوى، بح�شب م�شادر ق�شائية.
و�ملدّون و�لنا�شط عالء عبد �لفتاح هو �أحد �لرموز �ل�شبابية لثورة 25 يناير-
كانون �لثاين 2011، �لتي �أطاحت بالرئي�س �الأ�شبق ح�شني مبارك وبح�شب 
مبعهد  �ملنعقدة  �ل��ق��اه��رة،  جنايات  حمكمة  ق���ررت  فقد  �لق�شائية،  �مل�����ش��ادر 
)بينهم  �ل�26  �ملتهمني  �شبيل  �إخ��الء  �لقاهرة،  جنوبي  بطرة  �ل�شرطة  �أمناء 
3 حمبو�شني( فى �إعادة �ملحاكمة بالق�شية �ملعروفة �إعالميا باأحد�ث جمل�س 
�إىل  ، و�لتنحي عن نظر �لدعوى ال�شت�شعار �حلرج، و�إع��ادة �لق�شية  �ل�شورى 

حمكمة �ال�شتئناف لتحديد د�ئرة جديدة لنظرها.
�لرحمن  عبد  وحممد  �لفتاح  عبد  عالء  هم  �لق�شية  ذمة  على  و�ملحبو�شون 
وو�ئل �لنوبي، بينما �ملتهمون �لباقون يحاكمون غيابيا وكانت حمكمة جنايات 
للطعن،  قابل  �أوىل  حكم  يف  �ملا�شي،  يونيو-حزير�ن   11 يف  ق��ررت  �لقاهرة، 
جمل�س  مظاهر�ت  ب���  �ملعروفة  �لق�شية  يف  �آخ��ري��ن،  و25  �لفتاح  عبد  حب�س 
�ل�شورى ، ملدة 15 عاما، وغر�مة 100 �ألف جنيه م�شري )14500 دوالر 
�أمريكي تقريبا( لكل متهم، حيث حوكم �ملتهمون يف هذه �لق�شية غيابيا؛ �أي 
دون ح�شورهم. وين�س �لقانون �مل�شري، علي �إعادة حماكمة �ملتهم من جديد، 
قد  �لعامة  �لنيابة  وكانت  �أي ق�شية جنائية.  �إذ� �شدر �شده حكم غيابي، يف 
�أ�شندت للمتهمني، تهم �العتد�ء على �ملقدم عماد طاحون مفت�س مباحث غرب 
�لقاهرة، و�شرقة جهاز �الت�شال �لال�شلكي خا�شته، و�لتعدي عليه بال�شرب، 
�لثانية  )�ل��غ��رف��ة  �ل�����ش��وري  جمل�س  �أم���ام  ترخي�س  ب���دون  م��ظ��اه��رة  وتنظيم 
للرملان و�يل �ألغيت مبوجب �لديتور �جلديد(، و�إثارة �ل�شغب و�لتعدي على 

�أفر�د �ل�شرطة وقطع �لطريق و�لتجمهر و�تالف �ملمتلكات �لعامة.

طلب جامعة العا�سمة يرف�س�ن حظر الن�ساط ال�سيا�سي

مظاهرات يف اخلرطوم ب�سبب انقطاع الكهرباء واملاء

التحالف �سد الإرهاب ي�سطدم ب�سعف اجلي�ش العراقي 
قبيدة  حت��ت  �شيعة  متطوعني  �و 
�عتر  ل��ك��ن��ه  �ل����ع����ر�ق����ي  �جل���ي�������س 
�المريكية  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��ع��زي��ز  �ن 
من  ت��دري��ج��ي��ا  �شيقل�س  للجي�س 
و��شتغلت  �لدعم  هذ�  �ىل  �حلاجة 
�جل���م���اع���ات �مل��ت�����ش��ددة ع��ل��ى غر�ر 
�ملالكي  ���ش��ي��ا���ش��ات  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
�ل��ط��ائ��ف��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ق���در�ت���ه���ا يف 
بالتايل متكنت  �الخ���رية.  �الع���و�م 
و�لتحرك  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  جت��ن��ي��د  م���ن 
ب�����ش��ه��ول��ة �ك�����ر ب��ح�����ش��ب خ����ر�ء 
وال����ش���ت���ع���ادة ث���ق���ة �ل�����ش��ن��ة �ق����رتح 
�جلديد  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل����وزر�ء  رئي�س 
ق��وة حر�س  �ن�شاء  �ل��ع��ب��ادي  ح��ي��در 
بالدفاع  للمحافظات  جتيز  وطني 
ت�شكيلها  مت  ق��وة  ع��ر  نف�شها  ع��ن 

حمليا.
كما قد تطرح �مل�شاكل �ملزمنة بني 
�لتن�شيق  م�شالة  و�الك����ر�د  �ل��ع��رب 
ب����ني �جل���ي�������س �ل����ع����ر�ق����ي وق�����و�ت 
�ملقاتلون  و�غ���ت���ن���م  �ل��ب�����ش��م��رك��ة 
�لعر�قي  �جلي�س  ت�����ش��رذم  �الك����ر�د 
متنازع  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
�لفدر�لية.  �حل��ك��وم��ة  م��ع  عليها 
وي�شعى �الكر�د حاليا �ىل �شم هذه 
�لذي  �المر  �قليمهم،  �ىل  �ملناطق 

ترف�شه بغد�د.

�لعر�قية  �الم�����ن  ق�����و�ت  ���ش��ج��ل��ت��ه 
م��وؤخ��ر� �ىل �ل��دع��م �ل��ك��ب��ري �لذي 
�ل�شيعية  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  م���ن  ت��ل��ق��ت��ه 
و����ش���رح �ي���ه���م ك���ام���ل م���دي���ر فرع 
�فريقيا  و�شمال  �الو���ش��ط  �ل�شرق 
�ملدى  على  يوريجيا  جمموعة  يف 
�لق�شري، �شتكون جميع �لهجمات، 
ميلي�شيات  ب��دع��م  �شكلها،  ك��ان  �ي��ا 

�جلنود  يتلق  مل   2014 ومطلع 
تدريبا كافيا ومل يح�شلو� �ال على 

خرة قتالية �شعيفة .
�لوقت  غالبيتهم  �م�����ش��ت  وت��اب��ع 
�الليات  وتفتي�س  �حل���و�ج���ز  ع��ل��ى 
على  �ملتمردين  حماربة  يف  ولي�س 

�الر�س .
وي���ع���زى �ل���ت���ق���دم �ل��ن�����ش��ب��ي �ل���ذي 

•• اأنقرة-وكاالت:

���ش��ي��ا���ش��ي��ة كردية  ت�����ش��ع��ى م��ن��ظ��م��ات 
مطالبهم  ع���ل���ى  �حل���������ش����ول  �إىل 
�الق���ت�������ش���ادي عن  �ال����ش���ت���ق���الل  يف 
جانب  �إىل  �ل����رتك����ي����ة  �حل����ك����وم����ة 
�لذ�تي  مطالبهم يف حتقيق �حلكم 
�لكردية  �الأغ��ل��ب��ي��ة  ذ�ت  ل��ل��م��ن��اط��ق 

رئي�شة  وقالت  �لبالد.  �شرق  جنوب 
ب���ل���دي���ة دي�������ار ب���ك���ر وع�������ش���و ح���زب 
عن  �ملنبثق  و�لدميقر�طية  �ل�شالم 
�لكرد�شتاين، جولتان  �لعمال  حزب 
�الأكر�د  �إن  �الإثنني،  �م�س  كي�شناك، 
للح�شول  �شي�شعون  تركيا  �شرق  يف 
�ال�شتقالل  يف  �ل���ت���ام  ح��ق��ه��م  ع��ل��ى 

�ملايل �إىل جانب �حلكم �لذ�تي.

مناق�شة  �لو�جب  من  �أن��ه  و�أ�شافت 
�ملحلية،  �مل��و�رد  �لت�شرف يف  م�شاألة 
�إىل غنى �ملو�رد �لطبيعية  �إ�شارة  يف 
كي�شناك  و�ن���ت���ق���دت  ب��ك��ر.  دي����ار  يف 
يف  �القت�شادية  �حلكومة  �شيا�شات 
�ل�شرقية  �ملناطق  مب��و�رد  �لت�شرف 
كيف  ي��دري  �أح��د  ال  قائلة:  �لغنية، 
�أو �جلهة  يتم �لت�شرف يف مو�ردها 

 . �مل���و�رد  �إن��ف��اق تلك  �لتي يتم فيها 
ومنظمات  كرد  نا�شطون  ويتح�شر 
�قت�شادي  م��وؤمت��ر  لعقد  �شيا�شية 
�أيلول-�شبتمر  و28   27 ي��وم��ي 
�شرق  و�ن  م����دي����ن����ة  يف  �جل����������اري 
�القت�شاد  م��وؤمت��ر  ب��ع��ن��و�ن  �ل��ب��الد، 
كي�شناك  و�ت��ه��م��ت  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
معينة  �شيا�شيات  بانتهاج  �حلكومة 
ت���رك���ي���ا �لتي  ����ش���رق  ����ش���د م���ن���اط���ق 
�أط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه��ا ����ش��م ك��رد���ش��ت��ان يف 
�إ�شارة �إىل �رتفاع ن�شبة �لبطالة بني 
�الأهايل وذكرت كي�شناك �إن �ل�شماح 
ب��اإق��ام��ة �حل��ك��م �ل��ذ�ت��ي ي��ع��د حجر 
غري  �لدميقر�طية،  لبناء  �الأ�شا�س 
تركيا  يف  �لقانونية  �لت�شريعات  �أن 
على �لنقي�س من ذلك متاماً، حيث 
�ملحلية  لل�شعوب  �أنها هي من تقرر 
ويف  م��و�رده��م  يف  ت�شرفهم  طريقة 
جتري  �أنقرة  �أن  ُيذكر  �شيا�شاتهم. 
م��ن��ذ �أك����ر م��ن ع���ام ون�����ش��ف �لعام 
�ل�شالم  عملية  الإط���الق  مباحثات 
�لعمال  وح��������زب  �حل����ك����وم����ة  ب�����ني 
�ل��ك��رد���ش��ت��اين )ب����ي ك���ي ك����ي( حلل 
�ل�شر�ع  و�إن��ه��اء  �ل��ك��ردي��ة،  �لق�شية 
عقود،   3 م��دى  على  ��شتمر  �ل���ذي 

ور�ح �شحيته 40 �ألف �شخ�س.

وا�سنطن تعد برناجمًا لر�سد ميول التطرف كلينتون تفكر يف الرت�سح للرئا�سة الأمريكية
جاك  �أي���و�  والي��ة  َحي  مبر�شَّ و�أ���ش��ادت  �ملقبلة،  �لن�شفي 
من  �لكثري  �إن  كلينتون  وقالت  بر�يلي.  وبرو�س  هات�س 
و�أملحت  �لرئا�شية فقط،  �لنا�س يتحم�شون لالنتخابات 
�أي�شاً  �أن���ا  ق��ائ��ل��ة:  تر�شحها،  �ح��ت��م��ال  �إىل  �أخ����رى  م���رة 
ال  �حلمالت  هذه  لكن  �لرئا�شية،  لالنتخابات  �أحتم�س 
�أع�شاء  ننتخب  �شنو�ت، وكل عامني  �أرب��ع  �إال كل  م  تنظَّ
�لواليات،  وم�����ش��وؤويل  �ل�����ش��ي��وخ  �ل��ك��ون��غ��ر���س وجم��ل�����س 
بجودة  يتعلق  ما  يف  م�شموع  �شوت  لهم  �شيكون  �لذين 
مد�ر�شكم ورعايتكم �ل�شحية وحياتكم و�أ�شادت كلينتون 
بال�شيناتور هاركني، �لذي �شيرتك من�شبه قريباً، بعد 

ثالثة عقود �أم�شاها يف جمل�س �ل�شيوخ.

•• وا�شنطن-رويرتز:

منذ  �الأوىل  للمرة  �أي���و�،  والي���ة  �إىل  كلينتون  ه��ي��الري 
باأنها  تكهنات  و���ش��ط   ،2008 ع��ام  للرئا�شة  تر�شحها 
دخول  �إىل  �شعياً  �أخ���رى،  م��رة  �ل�شباق  خو�س  يف  تفكر 
لل�شيناتور  ترعات  جلمع  موؤمتر  ويف  �الأبي�س  �لبيت 
تنفي  مل  �أي�����و�،  م��ن  دمي��ق��ر�ط��ي  وه������و  ه��ارك��ني،  ت�وم 
وزيرة �خلارجية �الأمريكية �ل�شابقة هذه �لتكهنات، بل 

قالت: 
هذ� �شحيح، �أفكر يف �الأمر لكنها �شارعت �إىل �لقول �إنها 
�لتعديل  �نتخابات  يف  �لدميقر�طيني  دع��م  على  تركز 

الأكراد ي�سعون اإىل ال�ستقالل القت�سادي عن تركيا

�لغاز  ب���اإط���الق  وب���ا����ش���رت  �ل�����ش��غ��ب، 
ر�شقها  ف���ي���م���ا  ل����ل����دم����وع،  �مل�������ش���ي���ل 
�شهود  وق��ال  باحلجارة.  �ملتظاهرون 
مبطاردة  ق��ام��ت  �ل�شرطة  �إن  ع��ي��ان 
�جلانبية  �ل�����ش��و�رع  يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
�إن  �إىل  و�أ�������ش������ارو�  ع������دة،  ل�������ش���اع���ات 
يف  �شاركو�  �ملدين  باللبا�س  �أ�شخا�شاً 
�ل�شياط.  م�شتعملني  �ملظاهرة  ف�س 
و���ش��ك��ا �مل��ت��ظ��اه��رون م��ن ���ش��ك��ان حي 
�ل����������دمي، و�����ش����ط �خل�������رط�������وم، من 
�نقطاع �لتيار �لكهربائي عن �ملنازل 
توقف  �إىل  �إ�شافًة  طويلة،  ل�شاعات 
خ���دم���ات م��ي��اه �ل�����ش��رب م��ن��ذ م�شاء 
�إعالمية  م�����ش��ادر  ورج��ح��ت  �ل�شبت 
مظاهر�ت  ت��ك��ون  �أن  �خل���رط���وم  يف 
�أم�س ��شتجابًة لند�ء نا�شطني ظلو� 
�حتجاجات  ذك���رى  الإح��ي��اء  ي��دع��ون 
�لدعم  رفع  ب�شبب  �ملا�شي،  �شبتمر 
�حل��ك��وم��ي ع���ن �مل���ح���روق���ات وزي����ادة 
و�لتي  �ال�شتهالكية،  �ل�شلع  �أ���ش��ع��ار 
�شقط خاللها ع�شر�ت �لقتلى ومئات 
و�أق��رت حكومة �خلرطوم  �جلرحى. 
بينما  �شخ�شاً،   85 مبقتل  حينها 
توؤكد منظمات مدنية �أن نحو 200 
�لتظاهر�ت  خ��الل  قتلو�  متظاهر�ً 
�ل���ت���ي ب�������د�أت مب���دي���ن���ة ودم�������دين يف 
�إىل  بعدها  لتنتقل  �ل�شود�ن  �أو��شط 

�خلرطوم ومدن �أخرى.
�خلرطوم،  �لعا�شمة  �أحياء  وت�شهد 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ب��ا���ش��ر ط����الب ج��ام��ع��ة �خل���رط���وم، 
ن�������ش���اط���ه���م �ل�������ش���ي���ا����ش���ي و�أق������ام������و� 
�أ���ش��و�ر �حلرم  د�خ��ل  جتمعاً ح��ا���ش��د�ً 
طالبية،  قياد�ت  خاطبته  �جلامعي 
�لن�شاط  يف حتد و��شح لقر�ر حظر 
و�ل�شيا�شي  و�ل���ث���ق���ايف  �الج��ت��م��اع��ي 
�لذي �أ�شدره مدير جامعة �خلرطوم 
�للقاء  وت���ن���اول  �مل���ا����ش���ي.  �الأ����ش���ب���وع 
�لطالبي ب�شاحة كلية �الآد�ب، ق�شايا 
�لطالب  ل��ه  يتعر�س  وم��ا  �جل��ام��ع��ة 
من عنف م�شتمر من قبل من�شوبي 
�لفرتة  �حل��اك��م، وخا�شًة يف  �حل��زب 
�ل��ت��ي ت��ل��ت م��ق��ت��ل �لطالب  �مل��ا���ش��ي��ة 
علي �أبكر مو�شى، عالوًة على موجة 
�العتقاالت و�شط �لطالب بعد قر�ر 
ج��ام��ع��ة �خلرطوم  ع���م���د�ء  جم��ل�����س 
�ل������ذي ق�����ش��ى ب���اإي���ق���اف �ل���در�����ش���ة. 
و����ش��ت��ن��ك��ر �ل����ط����الب ق������ر�ر �إغ�����الق 
�جلامعة الأكر من 3 �أ�شهر ومانتج 
�لدر��شة  ل�����ش��ري  ت��ع��ط��ي��ل  م���ن  ع��ن��ه 
�لدر��شية يف  �مل��ق��ر�ر�ت  وع��دم تكملة 
�إجبار  �لعديد من �لكليات، ومن ثم 
�المتحانات  ��شتئناف  على  �لطالب 
ل��ت��ق��ال��ي��د جامعة  ب�����ش��ورة، م��غ��اي��رة 
�خلرطوم، على حد تعبري بع�شهم. 
قر�ر�ت  بالرف�س  �ل��ط��الب  وت��ن��اول 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ���ش��دي��ق ح��ي��ات��ي، ملا 

�ل�شيا�شية  �الأن�����ش��ط��ة  ح��ظ��ر  ف��ي��ه��ا 
و�لثقافية و�الجتماعية د�خل �أ�شو�ر 
�لقر�ر  وو�شفو�  �خل��رط��وم،  جامعة 
ب���اأن���ه خ��ط��وة ت��ه��دف ل��ت��ح��ج��ي��م دور 
�لطالب جامعة �خلرطوم �لطليعي. 
بالتو�طوؤ  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة  و�ت��ه��م��و� 
�أعلى  �حلاكم، وممار�شة  �حل��زب  مع 
�لتعدي على حرية �لطالب  درجات 
معان يف ه�شم حقوقهم و�عتر  و�الإ
بد�ية  منرهم،  �إق��ام��ة  �أن  �ل��ط��الب 
لتحطيم  ت��ه��دف  ف��ع��ال��ي��ات  ل�شل�شة 
قر�ر�ت �إد�رة �جلامعة �لتي و�شفوها 

باأنها تع�شفية و�إ�شتعالئية .
هذه  خ��ط��وت��ه��م  �أن  ع��ل��ى  و�����ش����ددو� 
�لطالب  دور  ملو��شلة  ت��اأك��ي��د�ً  ت��اأت��ي 
عملية  يف  و�حل����ا�����ش����م  �ل���ت���اري���خ���ي 
د�شتورجامعة  على  �إ�شتناد�ً  �لتغيري 
�خل���رط���وم و�إرث���ه���ا �ل��ن�����ش��ايل ومن 
�ل�شرطة  �أط���ل���ق���ت  �أخ���������رى،  ج���ه���ة 
�مل�����ش��ي��ل للدموع  �ل��غ��از  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة، 
�الأ���ش��خ��ا���س �لذين  ل��ت��ف��ري��ق م��ئ��ات 
على  �حتجاجاً  تظاهر�ت  يف  خرجو� 
و�ملياه  للكهرباء  �مل��ت��ك��رر  �الن��ق��ط��اع 
�لعا�شمة  بو�شط  �ل��دمي  منطقة  يف 

�خلرطوم.
و�أغلقو�  ���ش��اب   300 ن��ح��و  وجت��م��ع 
�ل�����������ش�����ارع �ل���رئ���ي�������ش���ي ب����احل����ج����ارة 
وبعدها  �ل�شيار�ت،  �إطار�ت  و�أحرقو� 
مكافحة  ���ش��رط��ة  ����ش���ي���ار�ت  و���ش��ل��ت 

�شوف  �لكهرباء  قطوعات  عملية  �أن 
ت�شتمر حتى مطلع �أكتوبر �ملقبل.

�إىل  ب��ح��اج��ة  وز�رت����ه  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
م���ل���ي���ار ج���ن���ي���ه ل��ت��غ��ط��ي��ة �الإم���������د�د 
بالتوليد �حلر�ري، ونا�شد �ملو�طنني 
خا�شة  للكهرباء،  �لرت�شيد  باأهمية 

والية �خلرطوم.

للتيار  �نقطاعاً  �ملدن برجمة  وبقية 
�لكهربائي ت�شتمر حتى وقت متاأخر 
م���ن �ل��ل��ي��ل ومت��ت��د �ل��ق��ط��وع��ات �ىل 
���ش��اع��ات ط��وي��ل��ة يف �ل�����ش��ب��اح. ومن 
معتز  �لكهرباء  وزي��ر  �أو���ش��ح  جهته، 
�لكهرباء  ق���ط���وع���ات  �أن  م���و����ش���ى، 
�ملائي  �لتوليد  لتوقف  نتيجة  جاءت 

�خلريف،  مو�شم  بعو�مل  للكهرباء 
حالياً  �لكهربائي  �الإم���د�د  �أن  مبيناً 
يف  و�أك���د  �حل����ر�ري.  بالتوليد  يعمل 
�أن  ب��ال��رمل��ان،  �شحفية  ت�شريحات 
 800 �إىل  ت�شل  �ل��ب��الد  �حتياجات 
�ملتاح  �أن  �إال  ل��ل��ك��ه��رب��اء،  م��ي��غ��او�ط 
500 ميغاو�ط فقط، موؤكد�ً  حالياً 

•• وا�شنطن-رويرتز:

مع  �لتعاون  على  يقوم  برناجما  �م�س  �الأمريكية  �حلكومة  �أطلقت 
قادة �ملجتمعات �ملحلية يف جميع �أنحاء �لبالد ملنع �ل�شبان �ملت�شددين 
من �الن�شمام �إىل د�ع�س وغريه من �جلماعات �ملتطرفة �لتي تقاتل 
يف �شوريا و�لعر�ق. وقال وزير �لعدل �إريك هولدر يف ت�شجيل م�شور 
يعلن فيه عن �لرنامج �ليوم قلة من �لتهديد�ت هي �لتي تعد �أكر 
�لعنيف.  وق��ال هولدر  �لتطرف  ي�شكله  �ل��ذي  �لتهديد  خطورة من 
�إن وز�رة �لعدل و�لبيت �الأبي�س وغريهما من �لوكاالت بد�أت �لعمل 
على �شل�شلة من �لر�مج �لتجريبية لتمكني قادة �ملجتمعات �ملحلية 
و�شباط �الأمن وغريهم من �لتو�شل �إىل ��شرت�تيجية ملكافحة هذ� 

�خلطر. وقال م�شوؤول مطلع على �لرنامج �إنه بينما تركز �لر�مج 
�جلديدة  �ل��ر�م��ج  �شت�شمل  �ملجتمعات  ق���ادة  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  �ملطبقة 
و�لنف�شية  �الجتماعية  �خلدمات  جم��ال  يف  و�ملتخ�ش�شني  �ملعلمني 
�ملزيد  وتطوير  �ملتبعة  لال�شرت�تيجيات  �لدعم  من  �ملزيد  ليقدمو� 
من �شبل ر�شد �ملتطرفني �ملحتملني.  و�أ�شاف �مل�شوؤول �لذي رف�س 
�لك�شف عن ��شمه �أن �لهدف هو �لتدخل قبل �أن يتحول �الأ�شخا�س 
�إىل �لتطرف وقالت �ل�شلطات �الأمنية �إنها حققت �لنجاح يف بر�مج 
تدريب  ع��ر  �مل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  �ل��ع�����ش��اب��ات  ع��ن��ف  ملكافحة  مم��اث��ل��ة 
على  وغريهم  �الجتماعية  �خلدمات  جم��ال  يف  و�لعاملني  �ملعلمني 
مييلون  �لذين  �ال�شخا�س  يف  عنها  يبحثو�  �أن  يجب  �لتي  �ل�شمات 

للعنف و�لطرق �لتي تتبعها �لع�شابات يف جتنيد �ع�شاء جدد.

اأملانيا حتاكم مت�سددًا قاتل يف �سوريا
•• فرانكفورت-اأ ف ب:

مع  �لقتال  بتهمة  �مل��اين  متطرف  ��شالمي  حماكمة  �ملانيا  يف  �م�س  ب��د�ت 
ت�شدد�  �ك��ر  �ج����ر�ء�ت  باتخاذ  مطالبات  و�شط  ���ش��وري��ا،  يف  د�ع�����س  تنظيم 
للحوؤول دون �شن �لتنظيم هجمات يف �وروبا. و�تهم كري�شنيك بري�شا )20 
�شبكة  �ىل  باالنتماء  فر�نكفورت  يف  و�مل��ول��ود  كو�شوفو  من  �ملتحدر  عاما( 
�رهابية �جنبية، يف �ول حماكمة من هذ� �لنوع ترتبط بالتنظيم �ملتطرف 
يف �ملانيا. وميكن �ن يو�جه بري�شا عقوبة �ل�شجن ع�شر �شنو�ت يف حال �د�نته 
�ملحكمة �لعليا يف فر�نكفورت. وبد�ت �ملحاكمة و�شط �جر�ء�ت �منية م�شددة 
وعلى خلفية حملة ي�شنها �لغرب �ز�ء �لتهديد �لذي ميثله �ملو�طنون �لذين 
تلقو� تدريبا و�كت�شبو� خرة  �شوريا و�لعر�ق حيث  �لقتال يف  يعودون من 

ميد�نية.
م��رور� برتكيا يف متوز-يوليو  �شوريا  �ىل  �شافر  بري�شا  �ن  �الدع��اء  ويقول 
بري�شا  �ن  و��شاف  �لقتال  يف  للم�شاركة  �خرين  مت�شددين  برفقة   2013
تلقى فور و�شوله تدريبا على �ل�شالح و�وكلت �ليه مهام حر��شة و��شعاف 

طبي.
�لبنية وقد �طلق حلية طويلة و�رت��دى تي �شريت  وجل�س بري�شا �ل�شخم 
��شود وبنطلونا ريا�شيا رماديا دون �ن يبدو عليه �ي �نفعال خالل �جلل�شة. 
وي�شتبه يف م�شاركته خالل �ال�شهر �ل�شتة �لتي �م�شاها يف �شوريا يف ثالث 
�ملانيا  �ىل  بري�شا  وع��اد  �ل�شوري  �لنظامي  �الق��ل �شد �جلي�س  معارك على 
ال�شباب جتهلها �ل�شلطات �الملانية يف كانون �الول-دي�شمر 2013 و�وقف 
يف م��ط��ار ف��ر�ن��ك��ف��ورت. وي��ق��ول �الدع���اء �ن ال دل��ي��ل على �ن��ه ك��ان يخطط 
ممكن  ق��در  �ك��ر  ك�شف  يف  ياملون  �ملحققني  �ن  �ال  �ملانيا  يف  هجوم  ل�شن 
من �ملعلومات حول طريقة مل تنظيم د�ع�س يف �وروبا قبل �شدور �حلكم 

�ملتوقع �و�خر ت�شرين �لثاين-نوفمر.

جديدة ت�شمل حاليا حو�ىل 200 
�لف ع�شكري للحفاظ على �المن 
�المريكية،  �ل��ق��و�ت  �ن�شحاب  بعد 
��شتكو�  ل��ط��امل��ا  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  ل��ك��ن 
م����ن ن��ق�����س �مل����ع����د�ت و�ل���ت���دري���ب 
تقييم  يف  �ملتخ�ش�س  �ملحلل  و�ك��د 
�مل��خ��اط��ر ل���دى جم��م��وع��ة �ي���ه �ي 
ك��اي ج��ون دري��ك �ن��ه بني 2011 

بغد�د تخلى �جلنود �لعر�قيون عن 
يف  �لتنظيم  هجوم  �م��ام  مو�قعهم 

حزير�ن-يونيو �شمال �لعا�شمة.
وم�����ن�����ذ ب�������دء �ل�������غ�������ار�ت �جل����وي����ة 
�المريكية يف مطلع �ب-�غ�شط�س 
�ل�شيطرة  �جلي�س  ��شتعادة  ك��ان��ت 
على بع�س �ملناطق بطيئة، كما �نها 
وحد�ت  خا�شتها  م��ع��ارك  نتيجة 
ميلي�شيات  م���ن  م��دع��وم��ة  ن��خ��ب��ة 
�لكردية  �لب�شمركة  وق��و�ت  �شيعية 
يف  �ل�شنية  و�ل��ع�����ش��ائ��ر  �ل�����ش��م��ال  يف 

�لغرب.
�لدر��شات  مركز  يف  �خلبري  و�ف��اد 
�نتوين  و�ل��دول��ي��ة  �ال�شرت�تيجية 
�لعر�قي  �جل��ي�����س  �ن  ك��ورد���ش��م��ان 
مل ي���ك���ن ج����اه����ز� ل��ل��ق��ت��ال �و�خ�����ر 
�لواليات  �ن�����ش��ح��اب  ع��ن��د   2011
�مل��ت��ح��دة م��ن �ل���ع���ر�ق. و�ع��ت��ر �ن 
رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء �ل�������ش���اب���ق ن����وري 
و�ف�شده  �جل��ي�����س  ����ش��ع��ف  �مل��ال��ك��ي 
 ، ل�شخ�شه  خمل�شا  حتويله  ع��ر 
ما حرم �جلي�س �لفدر�يل من دعم 

�القلية �ل�شنية.
يف �ع�����ق�����اب �ج����ت����ي����اح �ل�����ع�����ر�ق يف 
جي�س  �الم��ريك��ي��ون  ح��ل   2003
عديده  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شابق  �لنظام 
450 �لف جندي. ومت ت�شكيل قوة 

•• بغداد-اأ ف ب:

ت�����ه�����دد ن�����ق�����اط �ل���������ش����ع����ف ل����دى 
�جل��ي�����س �ل��ع��ر�ق��ي �ل��ت��ي ب����رزت يف 
لتنظيم  �ل��ك��ا���ش��ح  �ل��ه��ج��وم  �ث���ن���اء 
د�ع�����س يف ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و �شمال 
ب����غ����د�د ب��ت��ع��ق��ي��د ع���م���ل �الئ���ت���الف 
�لق�شاء على  �ل�شاعي �ىل  �ل��دويل 

�ملتطرفني .
فالواليات �ملتحدة �لتي تعمل على 
تدمري  ل  دويل  حت���ال���ف  ت�����ش��ك��ي��ل 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل���ت���ط���رف �ل�����ذي ي���زرع 
�ل���رع���ب يف �ل���ع���ر�ق و����ش���وري���ا، لن 
تر�شل قو�ت ميد�نية وتعتمد على 
�جلي�س �لعر�قي ملقاتلة �ملت�شددين، 
علما �ن و��شنطن �شتكثف �لغار�ت 

�لتي ت�شتهدفهم.
يف �طار هذه �ال�شرت�تيجية قررت 
�جلي�س  ب���ن���اء  �ع��������ادة  و�����ش���ن���ط���ن 
�لواليات  �شتزوده  حيث  �لعر�قي، 
�الئتالف  �خ��رى يف  ودول  �ملتحدة 
وو�شائل  و�ل����ت����دري����ب  ب����امل����ع����د�ت 

�ال�شتخبار�ت �لع�شكرية.
يف �ال�شهر �الخرية بد� جليا عجز 
�جلي�س عن وقف تقدم �ملتطرفني. 
�لفلوجة  م��دي��ن��ة  خ�������ش���ارة  ف��ب��ع��د 
�خرى غرب  �لعام ومناطق  مطلع 



الثالثاء -   16   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11208
Tuesday  16  September   2014  -  Issue No   11208

12

عربي ودويل

12

ال�سويديون ي�سوتون حلكومة اأقلية ي�سارية ميدفيديف: العقوبات الغربية تخترب قوة رو�سيا 
•• �شتوكهومل-رويرتز:

ظهر �شتيفان لوفني زعيم �حلزب �لدميقر�طي �ال�شرت�كي �ل�شويدي كفائز 
يف �النتخابات �لعامة �لتي جرت يف �ل�شويد بعد رد فعل غا�شب من �لناخبني 
على تخفي�شات �شريبية وتقلي�س �لرعاية �الجتماعية من قبل حكومة ميني 
�لو�شط ولكنه يو�جه حتديات لت�شكيل �إئتالف قوي بعد �إخفاقه يف �حل�شول 
�أكر �قت�شاد يف دول  �أغلبية يف �لرملان.  وتو�جه �الآن �ل�شويد �شاحبة  على 
بعد ظهور  �شيا�شي  م��اأزق  �حتمال ح��دوث  �أقلية �شعيفة مع  �ل�شمال حكومة 
كثالث  للهجرة  �ملعار�س  �ملتطرف  �ليميني  �ل�شويدي  �لدميقر�طي  �حل��زب 

�أكر حزب ليم�شك مبيز�ن �لقوى.
ل��وف��ني وحزبان  �ل���ذي يتزعمه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ال���ش��رت�ك��ي  وح�����ش��ل �حل���زب 
�ملئة من  43.7 يف  �لي�شار على  �آخ��ر�ن هما حزب �خل�شر وح��زب  معار�شان 

�لوزر�ء  رئي�س  بزعامة  �حلاكم  لالئتالف  �ملئة  يف   39.3 مقابل  �ال���ش��و�ت 
فردريك رينفلت.

�إئتالف مع حزب �خل�شر  �إنه �شيبد�أ حمادثات تكوين  وقال لوفني الأن�شاره 
�إننا يف و�شع خطري .لدينا  �آخ��رى وقال لوفني  �أح��ز�ب  ولكنه �شيتو��شل مع 
�آالف �الأ�شخا�س �لعاطلني ولدينا نتائج در��شية ترت�جع �أكر من �أي دولة يف 

منظمة �لتعاون �القت�شادي و�لتنمية.
 هناك �شيء ينهار. �ل�شويديون �أجابو� �الآن باأننا نحتاج لتغيري. نحتاج الجتاه 
جديد وبعد فرز كل �لدو�ئر �النتخابية �لبالغ عددها 5837 د�ئرة با�شتثناء 
د�ئرتني فقط ح�شلت �أحز�ب ي�شار �لو�شط �لثالثة �لتي مل ت�شكل بعد تكتال 
ر�شميا ح�شلت على 158 مقعد� يف �لرملان �ملوؤلف من 249 ع�شو� وهو �أقل 
من �لعدد �لالزم للح�شول على �أغلبية وهو 175 مقعد�. وح�شل �الإئتالف 

�حلاكم على 142 مقعد�.

•• مو�شكو-رويرتز:

�ملتحدة(  )رو�شيا  �حلاكم  �حلزب  الع�شاء  ميدفيديف  دميرتي  �لرو�شي  �ل��وزر�ء  رئي�س  قال 
ب�شكل  ت��رد  �ن  �ل��دول��ة  على  و�ن��ه  رو�شيا  ق��وة  تختر  �لغرب  فر�شها  �لتي  �لعقوبات  �ن  �م�س 
كان من  �ذ�  �شركائنا  ح��اول عدد من  �ذ�  �لتلفزيون  نقله  وق��ال ميدفيديف يف خطاب  متزن 
فمن  �لتهديد  ��شكال  وك��ل  �لعقوبات  خ��الل  من  رو�شيا  ق��وة  �ختبار  كذلك  ت�شميتهم  �ملمكن 
�ملهم �ال نذعن الإغ��ر�ء ما ي�شمى باحللول �ل�شهلة و�ن نحافظ ون�شتمر يف تطوير �لعمليات 

�لدميقر�طية يف جمتمعنا.. يف دولتنا. 
�ملا�شي عقوبات جديدة على مو�شكو  �ال�شبوع  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �الوروب��ي  �الحت��اد  وفر�س 
ب�شبب �شيا�شتها يف �وكر�نيا حدت من قدرة بع�س �ل�شركات �لرو�شية �لهامة على دخول �أ�شو�ق 

ر�أ�س �ملال �الأجنبية.

ملحاربة  ل��ت��ج��ه��ي��زه��ا  ب������الده  �إىل 
و  لرو�شيا  �ملوؤيدين  �النف�شاليني 
لو�شع �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 
ب���وت���ني ع��ن��د ح����ده . و�أ�����ش����اف يف 
ت�شليم  بحث  �إن���ه  �شحفي  م��وؤمت��ر 
مع  ثنائية  �جتماعات  يف  �الأ�شلحة 
�الأطل�شي  ح��ل��ف  دول  دف���اع  وزر�ء 
خ����الل ق��م��ة �حل��ل��ف �ل��ت��ي عقدت 
يف وي��ل��ز يف �ل��ر�ب��ع و�خل��ام�����س من 
�شبتمر �أيلول. وكان م�شوؤولون يف 
�حللف قالو� �إن �لتكتل �لغربي لن 
ير�شل م�شاعد�ت قتالية الأوكر�نيا 
ولكن  �حل����ل����ف  يف  �ل���ع�������ش���و  غ����ري 
تفعل  �أن  �الأع�شاء  �ل��دول  مبقدور 

ذلك خارج �إطار �حللف.

••كييف-برلني-رويرتز:

قال متحدث با�شم فريق مر�قبني 
�ملوؤلف  �ل��ف��ري��ق  �إن  �م�����س  دول��ي��ني 
للق�شف  ت��ع��ر���س  �أف����ر�د  �شتة  م��ن 
مرتني يف مدينة دونيت�شك ب�شرق 
�أوك��ر�ن��ي��ا �أم�����س �الأح���د رغ��م �تفاق 
وق���ف �إط����الق �ل��ن��ار �ل�����ش��اري بني 
و�النف�شاليني  �حل��ك��وم��ة  ق����و�ت 

�ملو�لني لرو�شيا.
تعر�شت  �لتي   - �لو�قعة  و�شلطت 
ملنظمة  ت��اب��ع��ت��ان  ���ش��ي��ارت��ان  ف��ي��ه��ا 
�أوروبا الأ�شر�ر  �الأمن و�لتعاون يف 
�تفاق  ه�شا�شة  على  �ل�شوء  بالغة 
وقف �ط��الق �لنار �ل��ذي �أب��رم هذ� 

�ل�شهر يف �ل�شر�ع �لذي قتل �أكر 
من ثالثة �آالف �شخ�س.

�أرب����ع  �أن  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ب���ي���ان  وذك�����ر 
ق���ذ�ئ���ف �ن��ف��ج��رت ع��ل��ى ب��ع��د نحو 
�ملر�قبة  ف���ري���ق  م���ن  م���رت   200
بدونيت�شك  �شوق  �إىل  توجه  �ل��ذي 
�شابق  وق��ت  يف  تقارير  وردت  حيث 

عن حدوث ق�شف.
موقع  �إىل  �لفريق  �نتقل  �أن  وبعد 
�آخ�������ر �ن���ف���ج���رت ق���ذي���ف���ة م���ورت���ر 
�أخرى قرب �ملكان �لذي كانو� فيه 
و�ن�شحب �لفريق من �ملنطقة ومل 
رغم  �لفريق  �أف���ر�د  من  �أي  ي�شب 
�أن �لبيان قال �إن �ملر�قبني �شاهدو� 
�ل�����ش��ارع يف منطقة  �إم����ر�ة يف  جثة 

�مل��ت��ح��دث مايكل  وق�����ال  �ل�������ش���وق. 
�ل�شتة  بوكيوركيف متكن زمالوؤنا 
ك��ل��ه��م م���ن �ل���ع���ودة ل��ل��ق��اع��دة لكن 
و�أ�شاف  باملركبتني  حلقت  �أ�شر�ر� 
بالغ  ح��ادث��ا  ه���ذ�  نعتر  ل��روي��رتز 
تتعر�س  مرة  �أول  هذه  �خلطورة. 
ف��ي��ه��ا م��رك��ب��ات��ن��ا الإط�����الق �ل���ن���ار . 
�مل�����ش��وؤول ع��ن �لق�شف  ي��ح��دد  ومل 
لكنه قال �إنه ال يوجد ما يوحي �أن 
مر�قبي �ملنظمة كانو� م�شتهدفني 
�أخ���رى ، قال  ع��ن عمد وم��ن جهة 
�الملانية  �مل�شت�شارة  با�شم  �ملتحدث 
�ن �حلكومة  �م�س  �جنيال مريكل 
ب���اأي دول���ة ت�شلم  �المل��ان��ي��ة ال تعلم 
�أ���ش��ل��ح��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة �الوك���ر�ن���ي���ة. 

�شتيفن  �مل��ت��ح��دث  ت�����ش��ري��ح  وج����اء 
تف�شري�  منه  ت�شايرت حني طلب 
وزي���ر  ب���ه  �أدىل  �ل�����ذي  ل��ل��ت�����ش��ري��ح 
�ل���دف���اع �الأوك������ر�ين وق����ال ف��ي��ه �ن 
�الأطل�شي  �شمال  حلف  دول  بع�س 
�أ���ش��ل��ح��ة حل��ك��وم��ة كييف.  ت��ر���ش��ل 
وق���ال ت�����ش��اي��رت �ل�����ش��وؤ�ل ع��م��ا �ذ� 
ك��ان��ت ه��ن��اك �أ���ش��ل��ح��ة ت��ق��دم يجب 
�ن يوجه �ىل �لدول �لتي يفرت�س 
ت��ق��وم بذلك.  �ن��ه��ا  ي��زع��م  �و  �ن��ه��ا 
�ل���دول وال  ل�شنا و�ح���دة م��ن تلك 

�عرف ب�شيء كهذ�. 
وق�����ال وزي�����ر �ل����دف����اع �الأوك�������ر�ين 
بحلف  دوال  �إن  هيليتي  ف��ال��ريي 
�أ�شلحة  ت�شليم  ب�����د�أت  �الأط��ل�����ش��ي 

 - تايلور  جيفري   ••
ترجمة خرية ال�شيباين:

يقود  �أن  ل�����ش��ي��ن��اري��و  مي��ك��ن  ه���ل 
ل�����ش��ّن �شربات  �ل��رو���ش��ي  �ل��رئ��ي�����س 
ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ���ش��غ��رية ���ش��د ع�����ش��و يف 
�أو  بولند�  �لناتو، على غر�ر  حلف 

ليتو�نيا؟
يفكرون  �ل��رو���س  �ملحللني  بع�س 
جدّيا يف ذلك.. يف �شياق ��شتعد�ده 
يف  جّيد  در���س  �إعطاء  على  �لد�ئم 
خل�شومه،  �ل�شيا�شية  �جلغر�فيا 
�إىل  مي���ي���ل���ون  ك����ان����و�  �إذ�  خ���ا����ش���ة 
�لرئي�س  ذّكر  جر�أته،  من  �لتقليل 
خالل  بوتني،  فالدميري  �لرو�شي 
�شمايل  ُن����ّظ����م  ����ش���ب���اب���ي  م���ن���ت���دى 
�ملا�شي،  �أغ�شط�س  �أو�خ��ر  مو�شكو 
�لدول  م��ن  و�ح���دة  ه��ي  رو�شيا  �أّن 
�لعامل.. وهذ�  �الأقوى يف  �لنووية 

و�قع، ولي�س جمرد كلمات.
ق���ب���ل �أ����ش���ب���وع���ني م����ن ذل������ك، ويف 
موؤمتر  وخ����الل  �أغ�����ش��ط�����س،   14
�لرو�شي  �لرئي�س  �أ���ش��ّر  يالطا،  يف 
�نه  �ل��دوم��ا،  جمل�س  كتل  ملختلف 
بتطور�ت  م��ف��اج��اأة  ق��ري��ب��ا  ي��ع��ت��زم 
جديدة يف جمال �الأ�شلحة �لنووية 
�ل��ه��ج��وم��ي��ة، �ل���ت���ي ن��ح��ت��ف��ظ بها 
نف�شه،  �لوقت  يف   . حالّيا  الأنف�شنا 
رو�شية  ��شرت�تيجية  ُتّتهم قاذفات 
نووية ومقاتالت بانتهاك متز�يد 
�ملتحدة  للواليات  �جلوي  للمجال 
وب��ل��د�ن �أوروب����ا �ل��غ��رب��ي��ة، يف حني 
بني  ��شتباكات  �لبحار  ق��اع  ي�شهد 
�لرو�شية  �ل���ن���ووي���ة  �ل���غ���و�����ش���ات 
و�الأمريكية، مذّكرة باأ�شو�أ حلقات 

�حلرب �لباردة.
�الأع�شاء  �ل��دول  ق��ادة  كان  و�شاعة 
جمتمعني  �الأط��ل�����ش��ي  �حل��ل��ف  يف 
يف ق��ّم��ة وي��ل��ز، �أع��ل��ن��ت رو���ش��ي��ا �أن 
�الإ�شرت�تيجية  �ل��ن��ووي��ة  ق��و�ت��ه��ا 
مناور�ت  يف  �ل�شهر  ه��ذ�  �شتدخل 
تدريبية على نطاق غري م�شبوق، 
�أعلن �نه على  �أما �لكرملني، فقد 
�لع�شكرية  �لعقيدة  تعديل  و�شك 
بني  �ل��ت��وت��ر  ت��ز�ي��د  م��ع  لتتنا�شب 
�ملغزى  ك��ان  ولئن  و�لناتو.  رو�شيا 
م��ن ك��ل ه��ذ� مبهم وغ��ري و��شح، 
�لتوتر  ت�شاعد  �إىل  بالنظر  فانه 
م���ع �حل���ل���ف �الأط���ل�������ش���ي، ف���اإن���ه ال 

يب�شر بخري. 
�أي�شا  �ن��ت��ه��ك��ت  رو���ش��ي��ا  �أّن  وي��ب��دو 
�لنووية  �الأ���ش��ل��ح��ة  م��ع��اه��دة  ب��ن��ود 
متو�شطة �ملدى، �لتي حتظر عليها 
�متالك  �مل���ت���ح���دة(  )و�ل�����والي�����ات 
�شد  ��شتخد�مها  ميكن  �شو�ريخ 
دخل  م���ا  و�إذ�  �أوروب����ي����ة.  �أه������د�ف 
�أوباما  ب���ار�ك  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
تقلي�س  يف  �آم���ال  �الأب��ي�����س  �لبيت 
وجعل  �لنووية  �الأ�شلحة  خم��زون 
�ل���ع���امل م��ك��ان��ا �أك����ر �أم���ن���ا، يبدو 
رو�شيا  ور�ءه  ت��ارك��ا  �شيغادره،  �ن��ه 
�أي  فتكا من  �أ�شّد  نووية  برت�شانة 

وقت م�شى منذ �حلرب �لباردة. 
ول���ك���ن ه���ل ���ش��ي��ج��روؤ ب���وت���ني على 

��شتخد�م �لقوة �لنووية ؟
�لعامل  ب��ي��ون��ت��ك��وف�����ش��ك��ي،  �أن���دري���ه 
طويلة  ف������رتة  م���ن���ذ  و�مل����ع����ار�����س 
�ل�شابق  و�ملدير  �لرو�شي،  للرئي�س 
�الإ�شرت�تيجية  �ل��در����ش��ات  مل��رك��ز 
لبي  �ل�شيا�شة  وحملل  مو�شكو  يف 
بوتني  �أّن  يعتقد  �لعاملية،  �شي  بي 
ق��ادر على �الإق���د�م على مثل هذه 
�أغ�شط�س  يف  ن�شر  وق��د  �خل��ط��وة. 

�شو�ريخ �شد �لواليات �ملتحدة؟ 
�إجابة يف  �إنه �شيختار  بالتاأكيد ال، 
�شد  حم��دودة  نووية  �شربة  �شكل 
�أوروبيتني،  عا�شمتني  �أو  عا�شمة 
�أو ل��ن��دن و�إمنا  ب��اري�����س  ل��ن ت��ك��ون 
�أوروبا  م��ن  �شك  وال  ��شغر،  م��دن 
حديثا  �ن�شمت  دول  يف  �ل�شرقية، 
�إىل  ي��ت��ب��ادر  م��ا  و�أول  �ل��ن��ات��و.  �إىل 
و�ر�شو  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  �ل���ذه���ن يف 
�لتي �أجرت رو�شيا مناورة حماكاة 
�لعا�شمة  �أو  �شّدها،  ن��ووي  هجوم 
�لليتو�نية فيلنيو�س. و�لفكرة هي 
�أن  حقيقة  على  ير�هن  بوتني  �أن 
و��شنطن وبرلني  �لقر�ر يف  �شناع 
ولندن وباري�س لن يردو� باأ�شلحة 
��شتهدف  �إذ�  رو���ش��ي��ا  ���ش��د  ن��ووي��ة 
�أو �ث��ن��ني م��ن �ملدن  ف��ق��ط م��دي��ن��ة 
�ل��ت��ي ت��ك��اد ت��ك��ون جم��ه��ول��ة ملعظم 
�ل��غ��رب��ي��ني و �ل���ت���ي ب��ال��ت��اأك��ي��د ال 

يريدون �ملوت من �أجلها. 
�إّن نتيجة هذه �ملناورة �الفرت��شية 
����ش��ت�����ش��الم حقيقي  ه���ي  ل��ب��وت��ني 
و�شتدمر  �الأطل�شي،  �شمال  حللف 
الأمن  ك�����ش��ام��ن  دوره  م�����ش��د�ق��ي��ة 
�لدول �الأع�شاء فيه ، ونف�س �مل�شري 
بالن�شبة للهيمنة �الأمريكية، �لتي 
�لتهديد  على  كبري  ب�شكل  تعتمد 
ي�شبح  وه��ك��ذ�  �ل��ق��وة.  با�شتخد�م 
م��ا يريد  �أن يفعل  ب��وت��ني ح��ر� يف 
�أن  ي�شعر  ك��ان  و�أينما  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف 

�مل�شالح �لرو�شية مهددة. 

م�ساعر معادية
 للحرب يف رو�سيا

قد يبدو كل هذ� متكّلفا وخمتلقا، 
�أ�شباب  لبوتني  �الأوىل،  فللوهلة 
جلّية حتى ال يكون �أول من يطلق 
ولو  ك���ان،  �أي  �شد  ن��ووي��ة  �أ�شلحة 
ك���ان ���ش��د �أع���د�ئ���ه �ل�����ش��ر���ش��ني من 
�الأطل�شي،  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  �أع�����ش��اء 
فاالأمر �شيكون حمفوفا باملخاطر، 
وي�شوه  م���ك���ان���ت���ه  م����ن  و����ش���ي���ن���ال 
�شورته، وي�شيء كذلك من موقع 
كبري.  ب�شكل  �ل��ت��اري��خ  يف  رو���ش��ي��ا 
�شده،  ���ش��ي��ت��وح��د  ك��ل��ه  �ل���ع���امل  �إن 
�القت�شاد  ُي��ق��ّو���س  �أن  وب��اإم��ك��ان��ه 
�لرو�شي، �لذي يعتمد ب�شكل كبري 
على �لو�رد�ت �لغذ�ئية و�ل�شادر�ت 
�أي  يتخيل  مم��ا  �أك����ر  �ل��ن��ف��ط��ي��ة، 

�شخ�س �ليوم. 
ي�����ش��ود �شعور  �أخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
م���ت���ع���اظ���م م���ن���اه�������س ل���ل���ح���رب يف 
رو�شيا. فمنذ بد�ية �الأزمة، متكن 
�ل���غ���رب و�شّم  ب���وت���ني مب��ع��ار���ش��ة 
�ل���ق���رم، م���ن �لفوز  ���ش��ب��ه ج���زي���رة 
�لذي  �لرو�شي  �جلمهور  باإعجاب 
�ملتمردين  ت�����ش��ل��ي��ح  ح��ت��ى  ي�����ش��ان��د 
�أوكر�نيا،  ���ش��رق  يف  �النف�شاليني 
�أي  ي��ظ��ه��رون  �ل���رو����س ال  غ��ري �ن 
�ملبا�شر،  �لع�شكري  للتدخل  ميل 
وه���و �أح���د �الأ���ش��ب��اب �ل���ذي يف�ّشر 
ت��اأك��ي��د �ل��ك��رم��ل��ني ب��ا���ش��ت��م��ر�ر �أنه 
ال ق���و�ت وال م��ع��د�ت رو���ش��ي��ة على 

�لرت�ب �الأوكر�ين. 
وي���ج���در رغ���م ذل���ك �ل��ت��ذك��ري �أنه 
�لعقيدة  تتوّقع   ،2000 منذ عام 
�أ�شلحة  ن�����ش��ر  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة 
�شر�ع  فتيل  لنزع  تكتيكية  نووية 
هزم  ���ش��ي��ت��م  ك����ان  �إذ�  �ل���ن���ات���و  م���ع 
�ل���ق���و�ت �ل��رو���ش��ي��ة ف��ي��ه يف �إط����ار 
�أّن  ي��دل على  تقليدية، مما  ح��رب 
�أنه  على  فعلّيا  ي��ر�ه��ن  �لكرملني 
�لنووية  �لقوى  �أوباما وال قادة  ال 
�الأخ��������رى ���ش��ي�����ش��غ��ط ع���ل���ى �ل����زر 
ب��االإم��ك��ان تفادي  �إذ� ك��ان  �ل��ن��ووي 
على  �لكرملني  �أّن  و�الأرج���ح  ذل��ك 

حّق.

��ا م��زع��ج��ا مل��ا يعتقد  �مل��ا���ش��ي، ن�����شّ
به  للقيام  ��شتعد�د  على  بوتني  �أّن 
م���ن �ج����ل �خل�����روج م��ن��ت�����ش��ر� من 
�ملاأزق �لذي تردى فيه مع �لغرب، 
�لناتو  ت��دم��ري  �ل��وق��ت،  نف�س  ويف 
من  ت��ب��ق��ى  م��ا  و�إن���ه���اء   ، كمنظمة 
م�����ش��د�ق��ي��ة ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة يف 
يف  �ل�شالم  حفظ  ك�شرطي  دوره��ا 

�لعامل. 

�سيناري� مرعب
�مل������الح������ظ������ات  �إىل  ب�����ال�����ن�����ظ�����ر 
للرئي�س  �الأخ���رية  و�ال���ش��ت��ف��ز�ز�ت 
�ل��رو���ش��ي، ف���ان �ل�����ش��ي��ن��اري��و �لذي 
مرعب،  بيونتكوف�شكي  �ق��رتح��ه 
ما  �إذ�  �ن����ه  ذل�����ك،  م���ن  و�الأ������ش�����و�أ 
حت��ق��ق��ت ع���و�م���ل �الن���ف���ج���ار �لتي 
�ل�����ش��ي��ن��اري��و ي�شبح  ف����اإّن  ع���ّدده���ا، 

منطقّيا، ورمبا ال منا�س منه. 
بو�شوح  ب��ي��ون��ت��ك��وف�����ش��ك��ي  ي�����ش��رح 
موقف �جلناحني �للذين يقدمان 
حل  كيفية  ب�شاأن  لبوتني  �مل�شورة 
�الأزمة �الأوكر�نية. �الأول، مع�شكر 
من  ويتكون  ي�شميه،  كما  �ل�شالم 
�ملوؤثرة،  �لفكرية  �ملوؤ�ش�شات  ق��ادة 
خا�شة �شريغي كار�غانوف، مدير 

من رو�شيا ، ميكن �أن تقرر تنظيم 
�الن�شمام  �إمكانية  ح��ول  ��شتفتاء 
�ملثال.  �شبيل  على  �الأم،  �لبلد  �إىل 
�لتعبري  على  مو�طنيها  ومل�شاعدة 
ب��ح��ري��ة يف �شناديق  �إر�دت���ه���م  ع��ن 
�إر�شال  ل��رو���ش��ي��ا  �الق�����رت�ع، مي��ك��ن 
بال�شالح  ل��و�ء من جي�شها مدجج 
ك��ب��ري م���ا جرى  �إىل ح���د  ي�����ش��ب��ه   ،
مار�س  يف  �ل��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  يف 

�ملا�شي. 
تطبيق  �شاعتها  ��شتونيا  �شتطالب 
هجوم  �لناتو  ميثاق  م��ن   5 �مل���ادة 
�أك�����ر من  �أو  م�����ش��ل��ح ���ش��د ع�����ش��و 
هجوما  يعتر   ... �لناتو  �أع�����ش��اء 
���ش��ده��م ج��م��ي��ع��ا وه���و م���ا يفر�س 
وهذ�  عنها.  �ل��دف��اع  �حل��ل��ف  على 
�لرئي�س  ب���ه  وع����د  م���ا  ب��ال�����ش��ب��ط 
�الأم��ري��ك��ي �أوب���ام���ا ع��ن��دم��ا حتدث 
��شتونيا، ع�شية  تالني، عا�شمة  يف 
�لدفاع  ويلز، قائال  �لناتو يف  قمة 
وفيلنيو�س هو  وري��ج��ا  ت��ال��ني  ع��ن 
ع��ن برلني  �ل��دف��اع  �أه��م��ي��ة  بنف�س 

وباري�س ولندن . 
�لكو�بي�س  �أك���ر  يتحقق  وف��ج��اأة، 
رع���ب���ا: ي��ج��د �ل��ن��ات��و ن��ف�����ش��ه �أم����ام 
�حتمال خو�س حرب �شّد رو�شيا. 

�شو�ريخ نووية على �أر��شيها. 
�أّما �لطرف �لثاين �ل�شاغط على 
بوتني، فهو مع�شكر �حلرب ، �لذي 
�لرئي�س  ع��ل��ى  خ���ي���اري���ن  ي���ق���رتح 
كتب  كما  �الأول،  يتمثل  �لرو�شي، 
�شيناريو  يف   ، ب��ي��ون��ت��ك��وف�����ش��ك��ي 
�لعاملية  �حل�������رب   : روم���ان�������ش���ي 
�لرو�شي  �ل����ع����امل  ب����ني  �ل����ر�ب����ع����ة 
�ل���ّن���اه�������س من   ، �الأرث����وذك���������ش����ي 
جديد، و�لعامل �الأجنلو �شك�شوين 
ي��ع��ت��ر هذ�  �ل��ف��ا���ش��د و�مل���ن���ه���ار ) 
�لفريق �ن �حلرب �لعاملية �لثالثة، 
ق���د مت���ت وه����ي �حل����رب �ل���ب���اردة( 
�لر�بعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل���رب  وه���ذه   ،
حلف  �شد  تقليدية  حربا  �شتكون 
ت�شري  لن  و�أن��ه��ا  �الأطل�شي،  �شمال 
�إطالقا على ما ير�م. فبالنظر �إىل 
�ل��ت��ف��وق �ل��ع�����ش��ك��ري حل��ل��ف �شمال 
�القت�شادي  و�ل�شعف  �الأط��ل�����ش��ي 
�لن�شبي  و�لتكنولوجي  و�لعلمي 
تقليدية  ح��م��ل��ة  ف������اإن  ل���رو����ش���ي���ا، 
بخل�س  ب��وت��ني،  بهزمية  �شتنتهي 

بيونتكوف�شكي. 

خيار وحيد: الهج�م ن�وي
�إاّل خيار� وحيد�  ي��رتك  لن  وه��ذ� 

�ل��ع��ل��ي��ا يف علوم  �ل���در�����ش���ات  ك��ل��ي��ة 
ي�شغط  �لذي  مبو�شكو،  �القت�شاد 
ع��ل��ى ب���وت���ني م���ن �ج����ل �الإع�����الن 
�لفوري عن �النت�شار يف �أوكر�نيا، 
فبالن�شبة  ل��ل�����ش��ر�ع.  ح��د  وو���ش��ع 
ل��ه��ذ� �مل��ع�����ش��ك��ر، م���ن �ل��و����ش��ح �أن 
مو�شكو  �أن  ف��ه��م  �ل�����ذي  �ل���ن���ات���و، 
مدى  �أبعد  �إىل  للذهاب  م�شتعدة 
�أوكر�نيا عن  �أجل منع خروج  من 
مد�رها، لن يدعو �أبد� �جلمهورية 
لالن�شمام  �ل�شابقة  �ل�شوفياتية 
�أن  ����ش���ب���ق  وق������د  ����ش���ف���وف���ه،  �إىل 
�ملجتمع  م��و�ف��ق��ة  رو���ش��ي��ا  ك�����ش��ب��ت 
�شّمها  لعملّية  �ل�شمنية  �ل���دويل 
وي�شتبعد  �ل���ق���رم.   ج��زي��رة  ل�شبه 
بيونتكوف�شكي من �لبد�ية �حتمال 
ف��اإذ� مل  تبّني بوتني لهذ� �حل��ل، 
�ل�شري يف ه��ذه �لطريق، فاإن  ق��رر 
�لرئي�س �لرو�شي �شيبدو يف مظهر 
�أم����ام����ه خيال  �مل���ن���ه���زم، و���ش��ي��ل��وح 
�الأمني  خرو�شوف،  نيكيتا  م�شري 
�لعام للحزب �ل�شيوعي �لذي �أزيح 
من �ل�شلطة، و�أُجر على �لتقاعد 
وتقريبا  �لفا�شلة،  حماولته  بعد 
حلماية   1962 ع���ام  �ل��ك��ارث��ي��ة، 
�ل�شيوعية يف كوبا من خالل ن�شب 

لن من�ت يف �سبيل نارفا
كيف �شيكون رد فعل بوتني؟ يعتقد 
�شيحجم  �لناتو  �أّن  بيونتكوف�شكي 
عن  للدفاع  مو�شكو  مهاجمة  عن 
ع����ن مركزه  ب���ع���ي���د�  ���ش��غ��ري  ب���ل���د 
�الأع�شاء  �ل��دول  مو�طني  وقلوب 
�الحتماالت  �لباحث  وتخّيل  فيه. 
�أوب��ام��ا �حلائز  �أم��ام  �شتطرح  �لتي 
ع��ل��ى ن��وب��ل ل��ل�����ش��الم وه���و يو�جه 
من  عاملية  حم��رق��ة  تفجري  ف��ك��رة 
�جل مدينة �شغرية فقرية ال �أحد 
قد �شمع بها من قبل ، بينما ي�شرخ 
�ل����ر�أي �ل��ع��ام �الأم���ريك���ي:  �ل�شيد 
�لرئي�س، ال �شبيل للموت من �أجل 
نارفا ، ويذكر بيونتكوف�شكي �أي�شا 
��شتطالعا للر�أي �أملانيا ي�شال عما 
��شتونيا  دخلت  لو  برلني  �شتفعله 
يف نز�ع م�شلح �شد رو�شيا: �أّن 70 
�أن  متنو�  �مل�شتجوبني  م��ن  باملائة 

تبقى بالدهم حمايدة.
�لنظر  بيونتكوف�شكي  ي��ح��اول  ث��م 
عليها  ���ش��ي��ك��ون  �ل���ت���ي  �حل���ال���ة  يف 
ت���دخ���ل حلف  �����ش����ورة  ب���وت���ني يف 
�جلنود  الإخ���ر�ج  �الأطل�شي  �شمال 
ن���ارف���ا. ه��ل �شيختار  �ل���رو����س م��ن 
بوتني �النتحار عن طريق �إطالق 

ل��ب��وت��ني: �ل��ه��ج��وم �ل���ن���ووي، لي�س 
لل�شو�ريخ  كثيف  �إط���الق  مبعنى 
للقار�ت  �ل���ع���اب���رة  �ل��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة 
�أوروب���ا  �أو  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  على 
�لغربية، مما �شيوؤدي �إىل حمرقة 
�أو  �شربة  ولكن  �نتحارية،  نووية 
�شد  ���ش��غ��رية  تكتيكية  ���ش��رب��ت��ني 
�الأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  يف  ع�����ش��و 
من  ق���ل���ة  �إاّل  ي�����ش��ع��ر  ل����ن  �ل�������ذي 
يف  للموت  ب��اال���ش��ت��ع��د�د  �لغربيني 
بيونتكوف�شكي  وي�����رى  ���ش��ب��ي��ل��ه. 
�ل�شر�ع،  ه���ذ�  م��ث��ل  يف  �لغلبة  �أن 
�مل�����ش��ل��ح��ة نوويا  ل��ل��دول��ة  ���ش��ت��ك��ون 
قوية  �شيا�شية  ب�����اإر�دة  و�مل�����ش��ن��ودة 
�جليو�شيا�شية  �خل��ارط��ة  لتغيري 
مبالية  غ���ري  وخ��ا���ش��ة  �ل���ر�ه���ن���ة، 
يا  فمن   ، �لب�شرية  �حل��ي��اة  بقيمة 

ترى �شيكون هذ� �لبلد؟ 
ي�����وؤدي  �أن  ����ش���اأن���ه  �ل������ذي م����ن  م����ا 
ح�شب  �ل����رو�����ش����ي؟  ه����ج����وم  �إىل 
ميكن  بيونتكوف�شكي،  ���ش��ي��ن��اري��و 
ب�شيطا  ���ش��ك��ال  �مل�����ش��ال��ة  ت��ت��خ��ذ  �أن 
�ال���ش��ت��ف��ت��اء: مدينة  غ�����ر�ر  ع��ل��ى 
كبرية  منطقة  �ال�شتونية،  ن��ارف��ا 
�لرو�شية  باللغة  �لناطقون  ي�شكل 
قربها  �إىل  �إ���ش��اف��ة  فيها  �أغ��ل��ب��ي��ة 

�سيناري� مرعب قابل للتحقيق

اخليار النووي.. ل�سّيد الكرملني فالدميري بوتني!

اأملانيا تنفي علمها بتقدمي اأي دولة اأ�سلحة لكييف

مراقبون دوليون يتعر�سون للق�سف �سرق اأوكرانيا 

بوتني يح�شر جترية �شاروخ �لنووي �لرو�شي من �لردع �ىل �لهجوم

حتليل اخباري

مقتل اأمري داع�ش يف 
ال�سقالوية العراقية

•• بغداد-وكاالت:

غرب  �الأن��ب��ار،  عمليات  قائد  �أعلن 
ر�شيد  �ل���رك���ن  �ل���ف���ري���ق  �ل����ع����ر�ق، 
د�ع�س  تنظيم  �أم���ري  مقتل  فليح، 
مبدينة  �ل�����ش��ق��الوي��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
و6 من مر�فقيه، خالل  �لفلوجة 
�الثنني،  �م�����س  عنيفة،  م��و�ج��ه��ات 

مع �جلي�س �لعر�قي.
م���ن �جلي�س  ق���وة  �إن  ف��ل��ي��ح  وق����ال 
�شنت هجمات �شد معاقل �لتنظيم، 
ما �أدى �إىل وقوع ��شتباكات عنيفة 
3 �شاعات،  ��شتمرت  بني �جلانبني 
�أو���س �لعر�قي  �أب��و  ويدعى �الأم��ري 
، م�شري� �إىل �أن �لقوة دمرت �أي�شا 
ثقياًل  �شالحاً  حتمل  لهم  مركبة 

م�شاد�ً للطائر�ت.

هل يفعلها بوتني؟�شاروخ بال�شتي رو�شي
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•• اأبوظبي-وام:

�شياحيا  وف��د�  �أبوظبي  ��شت�شافت 
معاملها  �أب���رز  على  للتعرف  �أردن��ي��ا 
�لعائلية  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  وم��ر�ف��ق��ه��ا 
�لفندقية  ومن�شاآتها  ومنتجعاتها 
حركة  ت��ن�����ش��ي��ط  ب����ه����دف  وذل�������ك 

�ل�شياحة �الأردنية �إىل �الإمارة.
�جلولة  يف  �الأردين  �ل��وف��د  و���ش��م 
�ل����ت����ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ه���ي���ئ���ة �أب���وظ���ب���ي 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل���ث���ق���اف���ة و �الحت�����اد 
�أب������رز وك���الء  ل���ل���ط���ري�ن 11 م���ن 
�ململكة  يف  و�ل�������ش���ي���اح���ة  �ل�������ش���ف���ر 
جامع  ز�رو�  و�ل����ذي����ن  �الأردن�����ي�����ة 
�ل�شيخ ز�يد �لكبري و جزيرة يا�س 

�أبوظبي  هيئة  �ح�شاء�ت  و�أظهرت 
عدد  �رت���ف���اع  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
�ل����ن����زالء �الأردن�����ي�����ني ب��ن�����ش��ب��ة 27 
�ل�شبعة  �الأ���ش��ه��ر  خ���الل  �مل��ائ��ة  يف 
�إىل43  �جل��اري  �لعام  من  �الأوىل 
 119 �أم�شو�  نزيال  و632  �ألفا 
 24 بن�شبة منو  ليال  و706  �ألفا 
يف �ملائة عن �لفرتة ذ�تها من عام 

2013 ومبتو�شط 2.7 ليلة.
جدير بالذكر �أن �الحتاد للطري�ن 
3 رح��الت يوميا من  ت�شري حاليا 
�لعا�شمة �الأردنية عمان �إىل مطار 
�أبوظبي �لدويل بينما توفر �مللكية 
من  �أ�شبوعيا  رحلة   12 �الأردن��ي��ة 

عمان �إىل �أبوظبي. 

جمعية رواد الأعمال الإماراتيني تختار 
جمل�ش اإدارتها وتطلق ا�سرتاتيجيتها 

•• اأبوظبي-وام: 

�لعمومية  �للجنة  �جتماع  خ��الل  �الإم��ار�ت��ي��ني  �الأع��م��ال  رو�د  جمعية  �نتخبت 
مر�شد  ب��ن  حممد  �شند  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  �إد�رت���ه���ا  جمل�س  �الول  �أم�����س  �ل��ث��اين 
وندى  للرئي�س  نائبا  �شاهني  بن  �إبر�هيم  ع�شويته  يف  �ملجل�س  و�شم  �ملقبايل. 
بن مر�شد  و�شامل  �ل�شندوق جمعية  �أمينة  �شر وجناح ح�شني  �أمينة  �لقا�شمي 
�للجنة  رئي�شة  �أحمد  منال  و�الإعالمية  �ملوؤ�ش�شي  للتطوير  م�شت�شار�  �ملقبايل 
�الإعالمية وعادل �ل�شرجي ع�شو�. و�أعلنت �جلمعية خالل �الجتماع �لذي عقد 
يف مكتبها يف مبنى �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع .. ��شرت�تيجيتها للعامني 
�مل�شوؤوليات  ت��وزي��ع  ومت  �ال�شرت�تيجية  �الأه����د�ف  مناق�شة  بجانب  �ل��ق��ادم��ني 
�ال�شرت�تيجية  �اله��د�ف  لهذه  �ملكملة  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  مناق�شة  �إىل  �إ�شافة 
وقال  تنفيذها على جلان �جلمعية.  م�شوؤولية  توزيع  ثم  �عتمادها ومن  ليتم 
تكون  �أن  �إىل  ت�شعى  ع��ام  نفع  ذ�ت  �جلمعية  �إن  �مل��ق��ب��ايل  حممد  �شند  ���ش��ع��ادة 
دعم  على  حر�شها  موؤكد�   .. �الإم��ار�ت��ي��ني  �الأع��م��ال  رو�د  لدعم  رئي�شيا  مركز� 
�لعمل �القت�شادي  �الإمار�تيني وت�شجيعهم للدخول يف جماالت  رو�د �الأعمال 
و�إ�شد�ر  �الإ�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  وبناء  قدر�تهم  وتطوير  تنمية  خالل  من 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  م��ع  �شتتو��شل  �جلمعية  �أن  و�أو���ش��ح  و�ل��ب��ح��وث.  �ل��در����ش��ات 
و�إ�شالح  �مل�����ش��اري��ع  ب��ه��ذه  �لنهو�س  يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي  �حل��ل��ول  وو���ش��ع  �مل��ت��ع��رة 
�أن  م��وؤك��د�   .. و�لنجاح  �الن��ت��اج  عملية  م�شار  �إىل  الإع��ادت��ه��ا  �إ�شالحه  ماميكن 
م�شاريع  تاأ�شي�س  على  �الإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  وت�شجيع  جذب  �إىل  تهدف  �جلمعية 
�جلمعية  �أن  و�أ���ش��اف  �مل��ج��االت.  خمتلف  يف  �لوطني  �القت�شاد  تخدم  نوعية 
�شتدعم رو�د �الأعمال �ملو�طنني �أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة �ملمولة 
من �ل�شندوق �أو من جهات �أخرى وتن�شيق �جلهود وتنفيذ مبادر�ت وفعاليات 
مبتكرة وحمفزة تهدف �إىل �مل�شاهمة يف ن�شر ثقافة ريادة �الأعمال وتخلق كيانا 
�لدولة  يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  قطاع  �حتياجات  حتديد  على  ق��ادر� 
وتقدمي حلول ومقرتحات للنهو�س بهذ� �لقطاع �حليوي و�ملهم على �القت�شاد 
�لوطني. من جانبه قال �إبر�هيم بن �شاهني �إن �جلمعية و�شعت �شمن �أهد�فها 
مقومات  كل  توفري  بجانب  و�ملهنية  �الأكادميية  �الأعمال  رو�د  مهار�ت  تطوير 
و�مل�شاهمة يف  ودر��شات جدوى جمانية  قانونية  ��شت�شار�ت  �مل�شاريع من  جناح 
��شتفياء تعاقد�تهم مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية . و�أ�شاف �بن �شاهني �أن �جلمعية 
�شتقدم �لدعم �لفني و�الإد�ري و�ال�شت�شاري لرو�د �الأعمال عر تنظيم دور�ت 
رو�د  يخ�س  بحوث  مركز  �إن�شاء  بجانب   . قدر�تهم  وتطوير  تنمية  يف  ت�شهم 
�الأعمال الإجر�ء در��شات وبتوفري قاعدة بيانات ومعلومات ت�شهم يف دعم رو�د 

�لتي  �ملتكاملة  �لرتفيهية  �لوجهة 
�أبوظبي  ف����ري�ري  ع���امل  حتت�شن 
�أكر مدينة �ألعاب مغطاة يف �لعامل 
..و يا�س ووتر وورلد �أبوظبي .. و 
�لفندق  �أب��وظ��ب��ي  فاي�شروي  ي��ا���س 
�مل���ط���ل على  �ل����ع����امل  �ل���وح���ي���د يف 
ح��ل��ب��ة ل�����ش��ب��اق��ات �ل���ف���ورم���وال 1. 
�إد�رة  مدير  �لنعيمي  مبارك  وقال 
�ل���رتوي���ج و�مل��ك��ات��ب �خل��ارج��ي��ة يف 
و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
غري  �ل�����ع�����رب  �ل�����ن�����زالء  ع������دد  �إن 
�لفندقية  ب��امل��ن�����ش��اآت  �خل��ل��ي��ج��ي��ني 
يف �أب���وظ���ب���ي ي��رت��ف��ع مب��ع��دل 22 
ن�شبة منو  �أن  �شنويا غري  �ملائة  يف 
�ل���ن���زالء �الأردن���ي���ني ت��ت��ج��اوز ذلك 

�ل�شياحية  خ��ارط��ت��ه��ا  الك��ت�����ش��اف 
�ملتنوعة.

مر�فق  �الأردين  �ل���وف���د  وت��ف��ق��د 
يف  و�مل��وؤمت��ر�ت  �الجتماعات  �إقامة 
ق�����ش��ر �الإم�������ار�ت و ف��ن��دق جمري� 
�شانت  ف���ن���دق  و  �الحت�������اد  �أب��������ر�ج 
�لريتز  فندق  و  �أبوظبي  ريجي�س 
و  ك��ان��ال  غ��ر�ن��د  �أبوظبي  كارلتون 
ف��ن��دق ���ش��ان��غ��ري��ال ق��ري��ة �ل����ري و 
مربعة  يف  �أب��وظ��ب��ي  روزوود  فندق 
ت�شم  �لتي  �ملارية  بجزيرة  �ل�شوة 
�لغالرييا  �لفاخر  �لت�شوق  مركز 
كلينيك  كليفالند  تطوير  وت�شهد 
�لعام  يف  �فتتاحه  �مل��ق��رر  �أب��وظ��ب��ي 

.2016

�مل�����ش��ت��وى وه����و م���ا ي��ع��ك�����س حجم 
�ل���ف���ر����س �ل�����ش��ي��اح��ي��ة �مل���ت���اح���ة يف 
هذه  �أن  و�أ�شاف  �الأردين..  �ل�شوق 
�أوىل  �ملوؤ�شر�ت حفزت على تنظيم 
�شفر  لوكالء  �لتعريفية  �جل��والت 
وع���ط���الت خ���ارج���ي���ة �أردن����ي����ني يف 

�أبوظبي.
و�أب�����دى ل����وؤي ن�����ش��وري م��دي��ر عام 
لل�شياحة  �مل���ق���د����س  ب���ي���ت  ����ش���رك���ة 
�لرتفيهية  ب����امل����ر�ف����ق  �ه���ت���م���ام���ا 
�ملدن  خا�شة  �أبوظبي  يف  �لعائلية 
�لتي  ي��ا���س  ج��زي��رة  يف  �لرتفيهية 
بيوم  �ال�شتمتاع  �لعائلة  ت�شتطيع 
كامل يف كل منها ومت�شية عطالت 
�الإمار�تية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �أط�����ول 

�ل�شعدي  ج���م���ي���ل���ة  �أو�����ش����ح����ت  و 
يف  �ل�شركات  �شياحة  ق�شم  رئي�شة 
ترى  �أنها  تريديرز  �نرتنا�شيونال 
�لعالجية  لل�شياحة  و�ع���دة  �آف��اق��ا 
�إىل  �أب����وظ����ب����ي  �إىل  �الأردن  م����ن 
ج���ان���ب �إم���ك���ان���ي���ة �ال����ش���ت���ف���ادة من 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �مل���ت���ط���ورة من 
لعقد  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�س  مر�كز 
�ملوؤ�ش�شية  و�لفعاليات  �الجتماعات 

يف �بوظبي.
�أكر  ق��ائ��م��ة  �شمن  �الأردن  وج���اء 
10 �أ�شو�ق �شياحية الإمارة �أبوظبي 
��شتقبلت  �ل���ذي  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف 
خالله  باالإمارة  �لفندقية  �ملن�شاآت 

64 �ألف و559 نزيال �أردنيا.

خم�ش �سركات م�سرية ت�سارك فى معر�ش الفنادق 2014 بدبى
•• ابوظبي-الفجر:

 ، باأبوظبى  �مل�شرية  بال�شفارة  �لتجارى  �ملفو�س  �لوزير  �شرح 
ماهر �ل�شريف، �أنه يف �إطار �مل�شاركة �مل�شتمرة لل�شركات �مل�شرية 
�الأم���ار�ت  ب��دول��ة  تقام  �لتي  �ملتخ�ش�شة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��ار���س  يف 
�لعربية �ملتحدة، من �ملقرر م�شاركة خم�س �شركات م�شرية يف 
معر�س �لفنادق بدبي، خالل �لفرتة من 28 �ىل 30 �شبتمر 
�جلارى ، وذلك من خالل جناح يبلغ م�شاحته 84 مرت مربع. 
�مل�شاركة  �مل�شرية  �ل�شركات  معرو�شات  هيكل  ب���اأن  مو�شحا 
مفرو�شات  من  �لفنادق  م�شتلزمات  يف  يرتكز  �ملعر�س  هذ�  يف 
�لديكور  وم�شتلزمات  �ل��ف��ن��ادق  مبوظفي  �خلا�شة  و�مل��الب�����س 

حيث يعد هذ� �ملعر�س فر�شة لاللتقاء بهذه �ل�شركات للتعرف 
علي و�شل �إليه �الإنتاج �مل�شري يف هذ� �لقطاع �النتاجي �لهام 
و�مل�شدرة  �ملنتجة  �ل�شركات  هذه  مع  �لتعامل  �إمكانات  وبحث 
حيث �شتقوم هذه �ل�شركات بعر�س خر�تها �ملختلفة و�لرتكيز 
هذ�  متطلبات  تلبية  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  منتجاتها  ج��ودة  علي 

�لقطاع.
�ملفرو�شات  جم���ال  يف  �مل�����ش��ري��ة  �ل�شناعة  �أن  �ل�����ش��ري��ف  و�أك����د 
تتميز بجودة عاليه و�شعر تناف�شي وذلك نظر� ملو�كبة �لتطور 
م�شر  بجمهورية  و�لن�شيج  �ل��غ��زل  �شناعات  يف  �لتكنولوجي 
م�شتويات  �إىل حتقيق  �لقطاع  بهذ�  دفع  �ل��ذي  �الم��ر  �لعربية 
�الأوروبية  �الأ�شو�ق  �إيل  �لنفاذ  �شاعدت علي  عالية من �جلودة 

�ملفرو�شات  ل�شناعة  �النتاجي  �لهيكل  يتميز  كما  و�الأمريكية، 
و�ل�شجاد  و�لبطانيات  �ل�شتائر  ي�شم  حيث  بالتنوع  �مل�شرية 
و�أغطية  وبيا�شات  �الر���ش��ي��ات  و�أغطية  و�ل��وب��ري��ات  و�ملوكيت 
�الأ�شرة ومنا�شف �حلمام و�ملطبخ وغريها و�لتي ت�شنع باأجود 
�خلامات �لقطنية ف�شال عن م�شايرتها الأحدث خطوط �ملو�شة 
�لعاملية من حيث �لت�شاميم و�الألو�ن و�لزخرفة. م�شري� �ىل �أن 
�ل�شركات �مل�شرية �ملنتجة و�مل�شدرة للمفرو�شات ت�شارك بكافة 
�ملنزلية  للمفرو�شات  �لت�شديري  �ملجل�س  خ��الل  من  �أنو�عها 
يف عدد من �ملعار�س �لدولية �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال و�لتي 
تقام يف عدد من دول �لعامل منها دولة �المار�ت وفر�نكفورت 

وباري�س و��شطنبول وجدة ونيويورك.

وحول قيمة �ل�شادر�ت �مل�شرية من �ملفرو�شات �ملنزلية خالل 
�لفرتة 2009-2013 قال �لوزير �ملفو�س �لتجارى �مل�شرى 
، �أنه وفقا الحدث �الح�شاء�ت �ل�شادرة عن �ملجل�س �لت�شديري 
مليون  نحو700  بلغت  ق��د   ، م�شر  يف  �ملنزلية  للمفرو�شات 
�أنحاء  �لبلد�ن يف جميع  �لعديد من  �أمريكي م�شتهدفة  دوالر 
�لعامل ، ومتثلت �أهم �الأ�شو�ق �لت�شديرية لهذ� �لقطاع خالل 
عام 2013 يف �الحتاد �الأوروبي )46 %( و�لدول �لعربية ) 
وبالن�شبة   .)%  26 �الأمريكية)  �ملتحدة  و�لواليات   )%  17
�المار�تي  لل�شوق  �ملنزلية  �ملفرو�شات  من  �مل�شرية  لل�شادر�ت 
فقد بلغت خالل عام 2013 نحو914 �لف دوالر حيث متثلت 

�أهم �لبنود يف بيا�شات �الأ�شرة و�ملائدة و�حلمام و�ملطبخ.

يتلق�ن تدريبات مكثفة متتد على مدار ثلثة اأ�سابيع

الدفعة الأوىل من امل�سيفني ال�سخ�سيني يف الحتاد للطريان يتجهون اإىل اأكادميية �سافوي لتلقي التدريب

 قطاع ال�سياحة يف اأبوظبي يطمح ل�ستقطاب املزيد من الزوار الأردنيني

اأمني احتاد غرف التعاون يوؤكد اأهمية تو�سيع 
م�ساركة ال�سناديق ال�سيادية يف ال�ستثمار الغذائي

•• اخلرب-وام:

�أكد �المني �لعام الحتاد غرف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي عبد�لرحيم 
ح�شن نقي �أهمية تو�شيع م�شاركة �ل�شناديق �ل�شيادية يف �ال�شتثمار �لزر�عي 
و�لغذ�ئي و�حليو�ين د�عيا �إىل تعزيز جتارة �حلالل �لعاملية لال�شتفادة يف 
ذلك من عدد �مل�شلمني �لذى يزيد على 1.7 مليار م�شلم خا�شة و�أن �لعامل 
�الإ�شالمي ي�شتورد منتجات �حلالل من خارج منظمة �لتعاون �الإ�شالمي 

�شو�ء �للحوم �حلمر�ء �أو �لبي�شاء �أو �لغذ�ء و�الأدوية و�لتجميل وغريها.
وقال نقي خالل م�شاركته بورقة عمل يف منتدى �آفاق �ال�شتثمار يف �الأمن 
�لغذ�ئي و�لروة �ملعدنية �لذي ��شت�شافته �لعا�شمة �ل�شود�نية �خلرطوم 
�ل�شود�ن  جمهورية  رئي�س  �لب�شري  ح�شن  عمر  �مل�شري  رعاية  حتت  موؤخر� 
�الأعمال  و�شاحبات  و��شحاب  و�ل���وزر�ء  �مل�شوؤولني  من  و��شعة  ومب�شاركة 
��شرت�تيجية  تنبع من  �إن م�شاركة �الحتاد  و�الأجانب  �لعرب  و�مل�شتثمرين 
2011 بدولة �لكويت و�لتى  �الحتاد �لتى �أقرها جمل�س �الحتاد فى عام 
توؤكد �همية م�شاركة �لقطاع �خلا�س �خلليجى فى تعزيز �الأمن �لغذ�ئي 
�نطالقا من م�شئوليتة �الجتماعية فى دعم جهود حكومات دول جمل�س 
جانب  �ىل  و�ملقيمني  �ملو�طنني  جلميع  �لغذ�ء  توفري  �شمان  فى  �لتعاون 

تفعيل دور �الحتاد فى �لتنمية �القت�شادية.
و�شدد نقي يف ورقته بعنو�ن دور �حتاد غرف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
فى �الأمن �لغذ�ئي �خلليجى على �جلهود �حلكومية �خلليجية �لتي تبذلها 
يف �شبيل توفري �الأمن �لغذ�ئي من خالل �لعمل �جلماعى على م�شتوى كل 
ع�شو و�يجاد �ملخزون �لغذ�ئي فى �خلارج وكذلك جهود ومبادر�ت �لقطاع 
�لزر�عيه  و��شتثمار�ته  �لغذ�ء  توفري  فى  �مل�شاهمة  فى  �خلليجى  �خلا�س 
�لفر�شة  �ع��ط��اء  �إىل  نقي  ودع��ا  �خلليجى.  �لتعاون  جمل�س  وخ���ارج  د�خ��ل 
ومتلك  �إد�رة  من  ومتكينه  �أم��ام��ه  �ملجال  وف�شح  �لعربي  �خلا�س  للقطاع 
وجعل  �لقطاعات  من  وغريها  �لزر�عية  �شو�ء  �ال�شرت�تيجيه  �مل�شروعات 
دور �حلكومات �لعربية ينح�شر فى �لت�شريعات و�ملر�قبة على �لتنفيذ مع 
�ملبادر�ت  على  وت�شجيعهم  �لعربى  �لعامل  و�شابات  �شباب  �إ���ش��ر�ك  �شرورة 
من خالل �يجاد �ملوؤ�ش�شات �لتمويلية ب�شروط مي�شرة ودعمهم بالدر��شات 
�لفنية و�جلدوى �القت�شاديه .. م�شري� �ىل �أن جتربة دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجى فى هذ� �خل�شو�س ��شتطاعت فى فرتة قيا�شية حتقيق جزء من 
�لعمل  و�ل���دور�ت وور���س  و�ل��ر�م��ج  �ل�شناديق  �لعديد من  �الأه���د�ف عر 

�ملختلفة �لتى هدفها دعم �شباب ورو�د �الأعمال. 

•• ابوظبي-الفجر:

من  �الأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  �ن��ط��ل��ق��ت 
منت  على  �ل�شخ�شيني  �مل�شيفني 
�ل��ط��ائ��رة �مل��ت��درب��ني م��ت��ج��ه��ة من 
�شافوي  �أك���ادمي���ي���ة  �إىل  �أب��وظ��ب��ي 
ل��ل��ح�����ش��ول على  ل���ن���دن  ب��ات��ل��ر يف 

تدريبات خا�شة.
�ختيار  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��ة  وح��ر���ش��ت 
على  �لطهاة  م��ن  وف��ت��اة  �شاب   13
�الأطعمة  وم��دي��ري  �لطائرة  م��نت 
لتلبية  فائقة  بعناية  و�مل�شروبات، 
�ل���ذي  �ل�����ش��خ�����ش��ي،  �مل�����ش��ي��ف  دور 
ي��ج��م��ع ب����ني م�����ه�����ار�ت �خل���دم���ات 
�ل�شخ�شية ورئي�س خدمات تقدمي 
�أعلى  �لطعام، وذلك بهدف توفري 
ل�شيوفنا  �خل����دم����ة  م�������ش���ت���وي���ات 
مق�شورة  م����نت  ع���ل���ى  �مل���م���ي���زي���ن 
�إدر�ج  . ومت  �الإي����و�ن م��ن �الحت���اد 
مق�شورة �الإيو�ن من �الحتاد �لتي 
ت�شم ثالث غرف فاخرة، من بينها 
��شتحمام  وغ��رف��ة  معي�شة  غ��رف��ة 
مزدوجة،  ن���وم  وغ��رف��ة  منف�شلة 
على منت �أ�شطول طائر�ت �الحتاد 
ل��ل��ط��ري�ن �ل��ع�����ش��ر �جل���دي���دة من 
طر�ز �إيربا�س A380، �لتي من 
منها  �الأوىل  �لطائرة  ت�شّلم  �ملقرر 
يف �شهر دي�شمر كانون �الأول من 

�لعام �جلاري.
�لتدريبي  و�شيتم توفري �لرنامج 

�الإيو�ن �لفخمة وفق �أرقى معايري 
من  ليتمّكنو�  �ل��ف��اخ��رة،  �خل��دم��ة 
ورعاية  ��شتثنائية  خدمات  توفري 

قل نظريها بامل�شافرين جًو�. 
من  ط���ائ���رة  ك���ل  �أن  �إىل  وُي�������ش���ار 
ط��ائ��ر�ت �الحت���اد ل��ل��ط��ري�ن طر�ز 
مق�شورة  ت�شم   A380 �إيربا�س 
و�حدة من مق�شور�ت �الإيو�ن من 
�ملعتمدة يف فئة �الإ�شغال   ، �الحتاد 
�مل�������زدوج، وت���ق���وم ع��ل��ى ت���زوي���د كل 
�لر�حة  و���ش��ائ��ل  ���ش��ي��ف مب��خ��ت��ل��ف 
لتلبية  م�����ش��ب��ًق��ا  ي��خ��ت��ارون��ه��ا  �ل��ت��ي 

كافة �حتياجاتهم �خلا�شة. 

غرفة دبي ت�سارك بفعاليات معر�ش جتاري دويل يف هامبورغ 
•• دبي-وام:

يف  م�شاركتها  دب��ي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بعثة  �ختتمت 
و�لع�شرين  �ل�شاد�س  �ل��دويل  �لتجاري  �ملعر�س  فعاليات 
�أقيم  لبناء �ل�شفن و�ملعد�ت و�لتكنولوجيا �لبحرية �لذي 

يف مدينة هامبورغ �الأملانية.
و���ش��ه��د ج��ن��اح �ل��غ��رف��ة �إق��ب��اال و����ش��ع��ا م��ن ق��ب��ل �مل�شاركني 
وم�شارك  ز�ئ���ر   1500 م��ن  �ك��ر  ز�ره  حيث  �ملعر�س  يف 
�ملالحة  وخدمات  دب��ي  يف  �ل�شفن  �شناعة  عن  ��شتف�شرو� 
�لبحرية و�ل�شحن �لبحري يف �الإمار�ت و �أعرب عدد منهم 
و�ال�شتفادة  بدبي  ل�شركاتهم  فروع  بتاأ�شي�س  رغبتهم  عن 
ن�����ش��اط��ات��ه��م يف �ملالحة  ت��ط��وي��ر  م���ن م���ز�ي���ا �الإم�������ارة يف 
�لبحرية. تر�أ�س �لبعثة �لتجارية �ملوؤلفة من جمموعة من 
كبار رجال �الأعمال وم�شوؤويل �ل�شركات �لعاملة يف �ملجال 
لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �ل�شري�وي  ه�شام  �شعادة  �لبحري 

جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة دبي.
و�لع�شرون  �ل�شاد�س  �ل���دويل  �ل��ت��ج��اري  �ملعر�س  ويعتر 
�لذي يقام  �لبحرية  و�لتكنولوجيا  و�ملعد�ت  �ل�شفن  لبناء 

�لبحرية  �ملالحية  �لتقنية  معار�س  �أه��م  �أح��د  �شنتني  كل 
�ألفي عار�س وخم�شني  �أك��ر من  يف �لعامل وذل��ك بجذبه 
..وه��و من�شة مثالية  �لعامل  �أنحاء  ز�ئ��ر من جميع  �أل��ف 
ل��الط��الع ع��ل��ى �آخ���ر ت��وج��ه��ات و�ب��ت��ك��ار�ت ق��ط��اع �ملالحة 

�لبحرية.
يف  �أهد�فها  حققت  �مل�شاركة  ه��ذه  �أن  �ل�شري�وي  �عتر  و 
تعريف �مل�شاركني باأهم معار�س �لتقنية �ملالحية �لبحرية 
لل�شركات  توفرها  �لتي  و�مل��ز�ي��ا  دب��ي  و�إمكانات  �لعامل  يف 
�أنه مت عقد عدد  .. مو�شحا  �لبحري  �ل�شحن  �لعاملة يف 
ج�شور  مد  يف  جنحت  �ملعر�س  هام�س  على  �للقاء�ت  من 
بناء  جم��ال  يف  �لعاملية  �ل�شركات  مع  و�لتعاون  �لتو��شل 
�لرتويج لقطاع  �إىل  باالإ�شافة  �لبحرية  و�لتقنية  �ل�شفن 

�ملالحة �لبحرية و�ملوقع �ال�شرت�تيجي لدبي.
تبادل  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شهم  �مل�����ش��ارك��ات  ه���ذه  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
�لذي  �مللحوظ  �القبال  �إىل  م�شري�   .. و�ملعارف  �خل��ر�ت 
�لعالية  �ل�شمعة  نتيجة  �ملعر�س  يف  �لغرفة  جناح  �شهده 
لدبي باعتبارها مركز� عامليا لعامل �ملال و�الأعمال ووجهة 

متميزة يف جمال خدمات �ملالحة �لبحرية.

•• دبي-وام:

دبي  مبطار  �ل���دوري  �جتماعها  دب��ي  م��ط��ار�ت  يف  للحج  �لعليا  �للجنة  عقدت 
�خلدمات  �أف�شل  لتوفري  �ملتخذة  و�ال���ش��ت��ع��د�د�ت  �الج����ر�ء�ت  لبحث  �ل���دويل 
دبي  م��ط��ار�ت  ع��ن  ممثلني  بح�شور   2014 ملو�شم  �حل���ر�م  �هلل  بيت  حلجاج 
و�قامة دبي و�شرطة وجمارك و��شعاف مطار دبي وط��ري�ن �الم��ار�ت وفالي 
عي�شى  و�أك��د  �ملعنية.  �جلهات  من  وغريها  �ل�شعودية  و�خلطوط  ودناتا  دب��ي 
لتوفري  و�شاق  قدم  على  ت�شري  �ال�شتعد�د�ت  �أن  �حلج  جلنة  رئي�س  �ل�شام�شي 
�إىل  م�شري�   .. �لرحمن  �شيوف  م��ن  للم�شافرين  �خل��دم��ات  و�أ���ش��ه��ل  �أف�شل 
�شرورة و�همية �لتز�م �حلجاج و�ملقاولني بالتعليمات و�الجر�ء�ت ذ�ت �ل�شلة 
�أبعد �حلدود. وقال �ل�شام�شي من جانبنا  جلعل �شفرهم مريحا و�شريعا �ىل 
�شركائنا  م��ع  بالتن�شيق  �مل�شافرين  ل��ر�ح��ة  �ل��الزم��ة  �لرتتيبات  ك��ل  �ت��خ��ذن��ا 
�أ�شا�شيا يف ر�حة �حلجاج و�لباقي يعتمد  �لذين يلعبون دور�  �ال�شرت�تيجيني 
�إىل  �ملبكر  �لقدوم  �تباع �الر���ش��اد�ت مثل  �مل�شافر نف�شه يف �شرورة  على �حل��اج 
�ملطار وعدم حمل �ل�شو�ئل و�لتاأكد من �الور�ق �لثبوتية وغريها.. ومثل كل 
�شنة �شتقوم كل من طري�ن �المار�ت وفالي دبي و�خلطوط �ل�شعودية بت�شيري 
رحالت منتظمة و��شافية �ىل �الر��شي �ملقد�شة لتلبية �حتياجات �مل�شافرين 

�حلجاج. 

�الأول �إىل لندن هيرو.  و�شتبا�شر 
�مل�شيفني  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���دف���ع���ة 
�ل�شخ�شيني تدريباتها يف �أكادميية 
�شافوي باتلر يف �أو�ئل �لعام �ملقبل 
حتدثت  وب������دوره������ا    .2015
حما�شرة  وهي  با�شكنز،  باتري�شيا 
ورئي�شة  ل��ن��دن،  وي�شت  جامعة  يف 
�لدولية  �ل���ت���دري���ب���ي���ة  �ل�����ر�م�����ج 
مل��دي��ري �خل��دم��ة، ق��ائ��ل��ة: �إن��ن��ي يف 
ب��ان�����ش��م��ام �شركة  �ل�����ش��ع��ادة  غ��اي��ة 
ط������ري�ن م���رم���وق���ة م���ث���ل �الحت�����اد 
ل��ت��دري��ب طاقم  �إل��ي��ن��ا  ل��ل��ط��ري�ن 
مبق�شورة  �ملتخ�ش�س  �شيافتها 

يف �ل��ت��دري��ب ع��ل��ى ر�أ�����س �ل��ع��م��ل يف 
فندق ذ� �شافوي، حيث �شيالزمون 
ك��ب��ار م���دي���ري �خل���دم���ة ���ش��ه��رة يف 
ي���وؤدون  بينما  �ل�شيافة  موؤ�ش�شة 
لهم  يتيح  مم��ا  �ليومية،  مهامهم 
�إم��ك��ان��ي��ة �ل��و���ش��ول �ل�����ش��ه��ل وغري 
�ملقيد �إىل تدريباتهم ب�شكل عملي. 
�لتدريبي  �ل��رن��ام��ج  �إمت����ام  وب��ع��د 
�أبوظبي،  يف  منه  و�لتخرج  بنجاج 
مهام  �ل�شخ�شي  �مل�شيف  �شيبا�شر 
عمله على منت �لرحلة �الفتتاحية 
 A380 �إيربا�س  لطائرة  �الأوىل 
كانون  دي�����ش��م��ر   27 يف  �مل���ق���ررة 

�لع�شريني  �مل�شافرين  م��ن  الأح���د 
�ختبارها من قبل. 

�إن���ن���ا مم��ت��ن��ون للدعم  و�أ����ش���اف���ت: 
قبل  من  تلقيناه  �ل��ذي  و�حلما�س 
�لتي  للتدريب،  �شافوي  �أكادميية 
جتربة  توفري  يف  روؤيتنا  ت�شاركنا 

��شتثنائية يف �الأجو�ء. 
�شيقامان  �أ�شبوعني  �أول  ب��اأن  علًما 
لل�شيافة  ل�����ن�����دن  م����در�����ش����ة  يف 
و�ل�شياحة، يف جامعة وي�شت لندن، 
�لر�ئدة يف توفري �لتعليم يف جمال 
�لفاخرة. و�شي�شهد  �ل�شيافة  �إد�رة 
�الأ�شبوع �لثالث �نخر�ط �ملتدربني 

�مل��ك��ّث��ف �مل��م��ت��د ع��ل��ى م����د�ر ثالثة 
�أ���ش��اب��ي��ع م��ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ة وي�شت 
�شافوي  فندق  مع  بالتعاون  لندن 

�ل�شهري. 
�ل���در�����ش���ي كافة  �مل��ن��ه��ج  وي��غ��ط��ي 
�جلو�نب �الأ�شا�شية �ملرتبطة بتلبية 
لل�شيوف  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �الأذو�ق 
ن����زالء م��ق�����ش��ورة �الإي������و�ن، مب��ا يف 
وفن  �لدولية  �لروتوكوالت  ذلك 
�الإتيكيت، و�لعناية بال�شيوف من 
كبار �ل�شخ�شيات �لهامة، ومهار�ت 
�خل������دم������ة، وم����ع����اي����ري �خل����دم����ة 
و�مل�شروبات  ل��الأط��ع��م��ة  �ل��ف��اخ��رة 

وتنظيم �إجر�ء�ت �ل�شفر. 
نائب  ت����ي����دت،  �أوب��������ري  وحت����ّدث����ت 
�لرئي�س ل�شوؤون خدمات �ل�شيوف 
�إننا  قائلة:  ل��ل��ط��ري�ن،  �الحت���اد  يف 
�لدفعة  ب���اإر����ش���ال  ج����ًد�  ف���خ���ورون 
�ملوهوبني  ط��و�ق��م��ن��ا  م���ن  �الأوىل 
لدى  �ل��الزم��ة  �ل��ت��دري��ب��ات  لتلقي 
�ل�شهرية  باتلر  �شافوي  �أك��ادمي��ي��ة 
�إطالقهم  ذل���ك  ومُي��ّث��ل  ل��ن��دن.  يف 
جمموعة منتقاة بعناية من خر�ء 
عالية،  بكفاءة  �ملتدربني  �ل�شيافة 
برهاًنا  يعد  ذل��ك  ك��ون  عن  ف�شاًل 
و��شًحا على �لهدف �لذي و�شعته 
�الحتاد للطري�ن ن�شب عينيها يف 
�أن ت�شبح �شركة �لطري�ن �الأف�شل، 
�لتمّيز  م����ن  م�����ش��ت��وي��ات  وت����وف����ر 
ي�شبق  مل  و�ل��ك��ي��ا���ش��ة  و�ل���ت���ف���اين 

رحالت اإ�سافية وت�سهيالت مميزة ملو�سم حج 2014 يف مطار دبي
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العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 ا�سافة م�سمى القبيلة       

 للطلب �ملقدم من �ل�شيد/ عبد�هلل مر�د حممد عبد�هلل ��شافة 
م�شمى �لقبيلة ) رياي�شه( �ىل خال�شة قيده

فمن لديه �عرت��س على ذلك �ن يتقدم �ىل حمكمة خورفكان 
تاريخ هذ�  يوما من  �البتد�ئية خالل خم�شة ع�شر  �الحتادية 

�العالن.
القا�سي/احمد حممد عبداهلل الظنحاين
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

اإع�������������الن
العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

يعلن �مل�شفي �لق�شائي موري�شون مينون -حما�شبون قانونيون   
�لت�شويقية  لال�شت�شار�ت  فاريل  بريج  �شركة  وت�شفية  بحل   -
ميدل �ي�شت–ذ م م بناء على قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية 
 1403011548 بالرقم:  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري 
�ملنتدب  وتعييننا كم�شفي قانوين  ب�شفتي �مل�شفى �لق�شائي 
بناء على قر�ر �ملحكمة �مل�شار �إليه �أعاله فعلى كل من له حق 
�أو ذمة لدى �ل�شركة �ملذكورة مر�جعة �مل�شفي �لق�شائي خالل 
خم�شة و�أربعني يوما من تاريخ �لن�شر مع �مل�شتند�ت �لثبوتيه  
ملطالبته و�إال �شقط حقه يف �ملطالبة بعد �نق�شاء �ملهلة �ملذكورة  
هالل  بن  /�شهيل  بناية  �ل�شالم  �شارع   - �لعنو�ن  للمر�جعة: 

ر��شد �ملزروعي  هاتف  026772727 �س ب 31616
امل�سفي الق�سائي

 م�ري�س�ن مين�ن حما�سب�ن قان�ني�ن  

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/هم�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حلر�ير للمالب�س �لن�شائية
 رخ�شة رقم:CN 1270632 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

اإدارة العلمات التجارية
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اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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اإدارة العلمات التجارية
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وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  �سبتمرب 2014 العدد 11208
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  �سبتمرب 2014 العدد 11208

anwarfarah11@hotmail.com :االلكرتوين

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعـــالن

 ب�سطب ال�سادة/فيكا�س هاو�س خلدمات التاأمني
تقدمت �شركة فيكا�س هاو�س خلدمات �لتاأمني و�ملقيدة يف 
 1995/3/6 بتاريخ   )80( رقم  حتت  �لتاأمني  و�شطاء  �شجل 

ب�شطب قيدهم يف �شجل و�شطاء �لتاأمني.
�شطب  على  �عرت��س  له  من  كل  تدعو  �لهيئة  فاإن  لذ� 
�إىل  م�شجلة  بكتب  �عرت��شانهم  بتقدمي  �أعاله  �ل�شركة 
�لهيئة يف ميعاد �ق�شاه خالل �شهر من تاريخ �الإعالن على 

�لعنو�ن �لتايل:
هيئة التاأمني

�س.ب: 238382 دبي
�س.ب: 113332 اب�ظبي

المارات العربية املتحدة
هيئة التاأمني 

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 

�لبحري( بان /القبطان لقوارب النزهة ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               �ولد فا�شند                  جديد                    جديد

العدد 11208 بتاريخ 2014/9/16
يعلن �مل�شفي �لق�شائي موري�شون مينون -حما�شبون قانونيون   
العمال  �الو�شط  �ل�شرق  �أوربيت  �شركة  وت�شفية  بحل   -
�لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  على  بناء  م  م  �لت�شميم–ذ 
    1403011548 بالرقم:  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري 
�ملنتدب  �لق�شائي  �مل�شفى  ب�شفتي  قانوين  كم�شفي  وتعييننا 
بناء على قر�ر �ملحكمة �مل�شار �إليه �أعاله فعلى كل من له حق 
�أو ذمة لدى �ل�شركة �ملذكورة مر�جعة �مل�شفي �لق�شائي خالل 
خم�شة و�أربعني يوما من تاريخ �لن�شر مع �مل�شتند�ت �لثبوتيه  
ملطالبته و�إال �شقط حقه يف �ملطالبة بعد �نق�شاء �ملهلة �ملذكورة  
للمر�جعة: �لعنو�ن _ �شارع �ل�شالم بناية /�شهيل بن هالل 

ر��شد �ملزروعي  هاتف  026772727 �س ب 31616
امل�سفي الق�سائي

 م�ري�س�ن مين�ن حما�سب�ن قان�ني�ن  

اإع�������������الن

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 214222         بتاريخ :  2014/07/08 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: كرمي حممد دربا�س 
وعنو�نه: �س  ب: 33668 ،دبي ،�المار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات، �الإيو�ء �ملوؤقت  يف �لفئة 43.

�لو�ق�عة بالفئة:43
باللون  ب�شكل كبري  "PALMA HOLDING"" باملاهولدينغ" كتبت  �لالتينية  �لكلمة  عبارة عن 

�الأ�شود وفوقها ر�شمة �أ�شبه بالزهرة ر�شمة باللون �لرمادي.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  16  �سبتمرب 2014 العدد 11208

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد  11208 بتاريخ   2014/9/16     

يف  الدعوى رقم 2013/487 نزاع عقاري-                                   
�ىل �ملتنازع �شدها: بليكوم �نف�شت ليمتد

بناًء على �لدعوى 2013/487 نز�ع عقاري ومبا �نك جمهولة �لعنو�ن 
من  و�لن�شف  �لثانية  �ل�شاعة  بتاريخ  �خلرة  �جتماع  ح�شور  بوجوب 
بعد ظهر يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/9/16 يف مكتب �خلبري و�لكائن يف 
منطقة �لكر�مة، تقاطع �شارعي خالد بن �لوليد وزعبيل مقابل وز�رة 
�خلارجية، بناية هم�شة 1 مكتب رقم 307 ويف حال تخلفكم فان �عمال 

�خلرة �شت�شتمر مبثابة �حل�شوري.
اخلبري املهند�س �سعادة ابوجرجي

تبليغ موعد جل�سة خربة

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
  اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 4769 ل�سنة 2014
 �ىل �ملدعى عليه: بيت �لقمر للو�شاطة �لعقارية

 جمهول حمل �القامة
 مبا �ن �ملدعى: جيت �شندرجني

�مام مركز بطلب  �يجار�ت  �ل�شنة 2014  �لدعوى 4769  �قام �شدكم  قد 
له  تدفعو�  ب��ان  و�لز�مكم  خالية  له  وت�شليمه  �مل��اأج��ور  باخالء  �لز�مكم 
مبلغ 44006 درهم كاإيجار وم�شتحقات وما ي�شتخدم حتى �الخالء �لتام 

+ تقدمي �شهادة بر�ءة ذمة من ديو� + ر�شوم وم�شاريف �لدعوى.
 وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة   2014/9/30 
�ل�شاعة  4.15م �مام �للجنة �لق�شائية )3( بالد�ئرة �البتد�ئية و�ملنعقدة 
بتق�شري مدة  �م��ر  وق��د  �ل��دع��وى  دب��ى لنظر  بلدية  �ملركز مببنى  مبقر 

�مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع 

وم�شتند�ت.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
  اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 4955 ل�سنة 2014
 �ىل �ملدعى عليه: �شركة �لوليد ملنتجات رعاية �لطفل �س ذ م م

 جمهول حمل �القامة
 مبا �ن �ملدعى: خلفان حممد بن الحج �لهاجري

�مام مركز بطلب  �يجار�ت  �ل�شنة 2014  �لدعوى 4955  �قام �شدكم  قد 
�لز�مكم باخالء �ملاأجور �ل�شقة وت�شليمه له خالية و�لز�مكم بان تدفعو� 
�الخالء  ي�شتخدم حتى  وما  وم�شتحقات  كاإيجار  دره��م   50000 مبلغ  له 

�لتام + ر�شوم وم�شاريف �لدعوى و�تعاب �ملحاماة.
 وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة   2014/9/23 
�ل�شاعة  4.15م �مام �للجنة �لق�شائية )3( بالد�ئرة �البتد�ئية و�ملنعقدة 
بتق�شري مدة  �م��ر  وق��د  �ل��دع��وى  دب��ى لنظر  بلدية  �ملركز مببنى  مبقر 

�مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع 

وم�شتند�ت.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

15
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  ع���ج���م���ان، 
�لنعيمي ويل عهد  عمار بن حميد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان 
ل�شيد�ت  �مل����ت����و������ش����ل  ودع����م����ه����م 
عام  ب�شكل  �لعاملة  و�مل��ر�أة  �الأعمال 
�أ�شافت  ك��ب��رية  �شريحة  �أف���رز  مم��ا 
�لكثري لالقت�شاد �ملحلي �إىل جانب 

�لنتائج �الجتماعية �اليجابية.
و�أ�������ش������اد ن���ا����ش���ر �ل����ظ����ف����ري ب�����دور 
�ملعر�س  لفعاليات  �ملنظمة  �للجنة 
خليفة  �آمنة  �لدكتورة  قيادة  حتت 
�أعمال  �شيد�ت  خدمة  يف  وجهودها 
عجمان وباقي �شيد�ت �الأعمال من 
�لدولة وكذلك دول جمل�س �لتعاون 
�الأ�شر  مبنتجات  �الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
مبا�شر  ت��و����ش��ل  و�إي���ج���اد  �مل��ن��ت��ج��ة 
دول جمل�س  �أع���م���ال  ���ش��ي��د�ت  ب���ني 
�لتعاون �خلليجي، �إىل جانب تبادل 
�خلر�ت و�لتعاون فيما بينهن مما 
�مل�شتفيد�ت  ر���ش��ى  زي���ادة  �إىل  �أدى 

و�ملتعامالت مع �ملجل�س.
وع����ل����ى ه���ام�������س �مل�����وؤمت�����ر �أف�������ادت 
رئي�س  خ��ل��ي��ف��ة  �أم����ن����ة  �ل����دك����ت����ورة 
�أع����م����ال عجمان  ����ش���ي���د�ت  جم��ل�����س 
باملركز  �خل��ا���ش��ة  �لت�شميمات  �أن 
جاهزة  ب����د�ي����ات  مل��ع��ر���س  �ل����د�ئ����م 
للتنفيذ بعد �أن منح �شاحب �ل�شمو 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
عليها  يقام  �ر���س  قطعة  للمجل�س 
من  وم��ك��ون  جديد  باأ�شلوب  �مل��رك��ز 
ط��اب��ق��ني وي�����ش��م �أك����ر م���ن 100 
�أعمال  �شيد�ت  منه  ي�شتفدن  حمل 
على  منتجاتهن  عر�س  يف  عجمان 
وب�شكل  د�ئ���م���ة  ب�����ش��ف��ة  �جل���م���ه���ور 
�أك����ر ح�����ش��اري��ة، وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن 
ي��ن��ت��ه ت�����ش��ي��ي��ده ل��ي��ت��م �ف��ت��ت��اح��ه يف 
�أو�ئل عام 2016 وناأمل يف حتقيق 
�حلرة  �الأعمال  خو�س  ثقافة  ن�شر 
وت�شجيع �الأ�شر �ملنتجة على �رتفاع 
�ملجتمع  وم�شاركة  �ملعي�شة  م�شتوى 

يف �لتنمية و�لتطوير.

•• عجمان : اأ�شامة عبد املق�شود

�مل���وي���ج���ع���ي مبقر  ق����اع����ة  ����ش���ه���دت 
عجمان  و���ش��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة 
معر�س  الإطالق  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
�ل���ر�ب���ع���ة على  ب����د�ي����ات يف دورت������ه 
بالثالث  �ف��ت��ت��اح��ه  �مل��ق��رر  �ل���ت���و�يل 
و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �ل�����ش��ه��ر �جل����اري 
عجمان  بجامعة  �ل��ك��رى  بالقاعة 
متتالية،  �أي����ام  خم�شة  م����د�ر  ع��ل��ى 
�آل  خليفة  �أمنة  �لدكتورة  بح�شور 
�أعمال  �شيد�ت  جمل�س  رئي�س  علي 
�ملدير  �ل��ظ��ف��ري  ع��ج��م��ان ون��ا���ش��ر 
ودعم  �لتخطيط  لقطاع  �لتنفيذي 
وممثلي  عجمان،  بغرفة  �الأع�شاء 
�لر�عية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل�������ش���رك���ات 
�شيد�ت  م����ن  ول���ف���ي���ف  ل��ل��م��ع��ر���س 

�الأعمال �مل�شاركات يف �ملعر�س. 
�آل  خليفة  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة  �أك����دت 
�أعمال  �شيد�ت  جمل�س  رئي�شة  علي 
ع��ج��م��ان �أن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف 
و��شحا  �ه��ت��م��ام��ا  �أول������ت  �ل����دول����ة 
وعملت  �الأعمال  ل�شيد�ت  ومبا�شر 
ع����ل����ى ت�������ش���خ���ري ك����اف����ة �مل����ق����وم����ات 
حتى  م�شاريعهن  و�إجن��اح  لدعمهن 
�الأعمال  ���ش��ي��د�ت  م�����ش��اري��ع  ت��ب��و�أت 
جانب م�شرق ومميز من �القت�شاد 
�شيد�ت  �شريحة  و�أُوِج���دت  �لوطني 

�بدعن يف كافة �الفكار و�ملنتجات.
�إمارة  �شيد�ت  م�شاريع  باأن  و�أ�شادت 
حمدود  ال  ب��دع��م  حظيت  ع��ج��م��ان 
ومبا�شر من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ح��م��ي��د ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان و�شمو 
�لنعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  �ل�����ش��ي��خ ع��م��ار 
ويل عهد عجمان وحر�شا �شموهما 
�إجناح  متطلبات  كافة  تي�شري  على 
�أن  كما  �الأع��م��ال  ���ش��ي��د�ت  م�شاريع 
�ملجل�س  م��ب��ادر�ت  و  م�شاريع  جن��اح 
م�����ا ك����ان����ت ل���ت���ن���ج���ح ل������وال �ل���دع���م 
�أع�شاء  و  رئ��ي�����س  م��ن  �ل���الحم���دود 

و�مل�شاركني من دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي. 

�أك���د ن��ا���ش��ر �لظفري  وم���ن ج��ان��ب��ه 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط 
�أن  عجمان  بغرفة  �الأع�شاء  ودع��م 
�أع����م����ال عجمان  ����ش���ي���د�ت  جم��ل�����س 
�ملر�أة  دع��م  على  �إن�����ش��اءه  منذ  عمل 
لتكوين  �مل��ج��ال  لها  و�أت���اح  �لعاملة 
توؤكده  م�شروعها �خلا�س وهذ� ما 
جمل�س  ب���د�أ  بحيث  �الإح�����ش��ائ��ي��ات، 
ع�شوية  ��شتقبال  �الأعمال  �شيد�ت 
2007حتى  �ل����ع����ام  يف  �مل��ج��ل�����س 
�لعام  يف  ع�شوه   498 �إىل  و�شلت 
 2014 ب��ال��ع��ام  وو���ش��ل��ت   ،2013
�إىل 606 ع�شوه، كما و�شلت �أعد�د 
�إىل11   2007 ب��ال��ع��ام  �ل��رخ�����س 
رخ�شة، وو�شلت �إىل 373 رخ�شة 
يوؤكد  مم���ا   2013 �ل���ع���ام  خ����الل 
�شيد�ت  مبجل�س  �ل���ري���ادي  �ل����دور 

حلزمة  وتنظيمه  ع��ج��م��ان  �أع��م��ال 
من �لفعاليات �شاهمت ب�شكل كبري 

يف دعم �ملر�أة �ملنتجة يف �الإمارة.
وبني �لظفري �أن �لغرفة لن تدخر 
�ملعر�س  فعاليات  �إجن���اح  يف  ج��ه��د� 
�ملجل�س  ك���ون  �ل��ر�ب��ع��ة  ن�شخته  يف 
عجمان  غرفة  من  يتجز�أ  ال  ج��زء� 
بتقدمي خمتلف  �لغرفة  تلتزم  كما 
�ملجتمع  فئات  لكافة  �لدعم  �إ�شكال 
م��ن ���ش��ي��د�ت و���ش��ب��اب �الأع���م���ال �إىل 
ومنت�شبيها  �لغرفة  �أع�شاء  جانب 
وهذ� ما تثبته �لفعاليات و�ملعار�س 
�لغرفة  تنفذها  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��ارك��ات 
د�خل �لدولة وخارجها، حيث ندعم 
و�الأ�شر  �الإم�������ارة  �أع���م���ال  ���ش��ي��د�ت 
�لتوجيهات  ظ��ل  يف  وذل���ك  �ملنتجة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة 
ح��م��ي��د ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
�مل���ج���ل�������س �الأع�����ل�����ى ح����اك����م �إم�������ارة 

و  مديرها  و  �لغرفة  �إد�رة  جمل�س 
�إد�ر�تها،  و  �لغرفة  قطاعات  كافة 
ن�شخته  يف  بد�يات  معر�س  وي�شهد 
�مل�شاركات  �أع��د�د  يف  طفرة  �لر�بعة 
و�لالتي و�شلن �ىل 150 م�شاركة 
و30  �إمار�تية  �شيدة   120 منهن 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  م���ن  ���ش��ي��دة 

�خلليجي .
و�أ�شافت قائلة �أن فعاليات �ملعر�س 
ت��ت�����ش��م��ن ع��ل��ى م����د�ر خ��م�����ش��ة �أي����ام 
ج��م��ل��ة م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل���ت���ي تهم 
كافة زو�ر �ملعر�س مبختلف �أعماره 
�مار�تية  ت��ر�ث��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وم��ن��ه��ا 
كافة  وت�شهد  م��ت��ن��وع��ة،  وخليجية 
�مل��ع��ر���س ف��ح��و���ش��ات جمانية  �أي����ام 
ال����ش���ن���ان �الط����ف����ال ب���ال���ت���ع���اون مع 
طبية  وفحو�شات  عجمان  جامعة 
جم���ان���ي���ة ل�����ل�����زو�ر ب���ال���ت���ع���اون مع 
��شافة   ، �ل��ط��ب��ي  �الح�����ش��ان  م��رك��ز 

�لتجاري  �ال���ش��م  مطابقة  تت�شمن 
من  �مل�شروع  �إد�رة  وط��رق  للن�شاط 
ح��ي��ث �الإل���ت���ز�م و�ل��ن��ظ��اف��ة وديكور 
�ملبيعات  وح���ج���م  وت��رت��ي��ب��ه  �مل���ح���ل 
وم��دى �الإب���د�ع و�الب��ت��ك��ار يف �ملنتج 
و�لو�شائل  و�الدو�ت  عر�شه  وط��رق 

�لت�شويقية �مل�شتخدمة.
�أمنة خليفة عن  �لدكتورة  و�أعربت 
�إح�شائيات  عليه  دلت  �شعادتها مبا 
بان  �أعمال عجمان  �شيد�ت  جمل�س 
�عمال  ���ش��ي��د�ت  ع�����ش��وي��ة جم��ل�����س 
ع�شوه   606 �إىل  و�شلت  عجمان 
كما نفذ �ملجل�س 25 دورة تدريبية 
�إ�شتفاد  �الع��م��ال  ل�شيد�ت  متنوعة 
 50 تنظيم  �شيدة ومت   480 منها 
�ل���و�ح���د مب�شاركة  ل��ل��ي��وم  م��ع��ر���س 
منتجاتهن،  ل��ع��ر���س  ���ش��ي��دة   422
معر�س  يف  �مل�شاركات  ع��دد  وو���ش��ل 
ب��د�ي��ات م��ن��ذ �ن��ط��الق��ة �ىل 300 

على  ه��د�ي��ا  وت��وزي��ع  م�شابقات  �ىل 
الألعاب  ���ش��اح��ة  ووج�����ود  �حل�����ش��ور 
�الأطفال،هذ� ويت�شمن �ليوم �الأول 
�لرقمي  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  ع��م��ل  ور����ش���ة 
وي�شهد �ليوم �لثاين عر�س فعالية 
�لذي يقدم نبذة  �لعر�س �خلليجي 
�أزي��اء �الأع��ر����س يف دول  للزو�ر عن 
�لثالث  �ل��ي��وم  �أم��ا  �لتعاون  جمل�س 
�شناعة  ع���م���ل  ور�����ش����ة  ف��ي��ت�����ش��م��ن 
بد�يات  وعر�س  و�لدخون  �لعطور 
لالزياء، و�ليوم �لر�بع يقام خالله 
و�أل��ذ طبق  بد�يات الأجمل  م�شابقة 
�ل�شعبية  �الك������الت  �ب������ر�ز  ب���ه���دف 
للزو�ر،  بها  و�ل��ت��ع��ري��ف  �الم��ارت��ي��ة 
و�ليوم �خلام�س و�الخري باملعر�س 

ي�شهد �حلفل �خلتامي.
م�شابقة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �شت�شهد  ك��م��ا 
باملعر�س  م�����ش��ارك  حم���ل  الأف�����ش��ل 
�مل���ع���اي���ري و�لتي  م���ن  ع����دد  ���ش��م��ن 

�تفاقيات   5 �ملجل�س  وع��ق��د  �شيدة 
�خلارجي  ت���ع���اون���ه  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
ودعم �ل�شيد�ت، و�شارك �ملجل�س يف 
12 معر�س خ��ارج �الم��ارة ليخدم 
جانب  �ىل  ه�����ذ�   ، ����ش���ي���دة   118
نفذها  �ل��دول��ة  خ��ارج  م�شاركة   20

�ملجل�س خالل م�شريته. 
بال�شكر  علي  �آل  خليفة  وت��وج��ه��ت 
�الع�����������الم على  و�����ش����ائ����ل  ل����ك����اف����ة 
�ل�شحفي  �مل�����وؤمت�����ر  ح�������ش���وره���م 
م�شاريع  �ب������ر�ز  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م 
�لرعاة  ك��اف��ة  و  �الأع���م���ال  ���ش��ي��د�ت 
يف  مبا�شر  ب�شكل  ���ش��اه��م��و�  �ل��ذي��ن 
معر�س  و�إق��ام��ة  جن��اح  ��شتمر�رية 
لكافة  دع�������وة  وق����دم����ت  ب�����د�ي�����ات، 
بعجمان  و�ملقيمة  �مل��و�ط��ن��ة  �الأ���ش��ر 
�ملعر�س  حل�شور  �الم����ار�ت  وب��اق��ي 
و�مل�شاركة يف فعالياته و�لتي متيزت 
هذ� �لعام بزيادة يف �عد�د �لعار�شات 

150 م�ساركة من �سيدات اأعمال عجمان مبعر�س بدايات يف ن�سخته الرابعة 

الدكتورة اأمنة خليفة : مركز دائم ملعر�ش بدايات يف الربع الأول من 2016 

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز عالقات التعاون التجاري وال�ستثماري مع ال�سركات الرتكية
•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة حممد ثاين مر�شد �لرميثي رئي�س �حتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة بالدولة رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة 
جتارة و�شناعة �أبوظبي مع �شعادة غزو�ن م�شري ممثل رئا�شة جمعية �ملو�شياد �لرتكية نائب رئي�س منتدى �الأعمال 
�لدويل تطوير جماالت �لتعاون �القت�شادي و�ال�شتثماري بني �ل�شركات و �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �إمارة �أبوظبي وتركيا. 
�أي�شا مناق�شة م�شاركة  �أبوظبي  �ملهريي مدير عام غرفة  �شعادة حممد هالل  �لذي ح�شره  �للقاء  وجرى خالل 
غرفة �أبوظبي و�شركات وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س يف �إمارة �أبوظبي يف منتدى �الأعمال �لدويل ومعر�س �ملو�شياد 
2014 �لذي يقام يف ��شطنبول خالل نوفمر �لقادم. و ��شتمع �شعادة حممد ثاين مر�شد �لرميثي �إىل �شرح مف�شل 
عن جمعية �ملو�شياد و�أهد�فها وخدماتها و�ملعر�س �ل�شناعي �لكبري �لذي �شتنظمه بالتز�من مع منتدى �الأعمال 
�لدويل مبدينة ��شطنبول خالل �لفرتة من 26 �إىل 30 نوفمر �لقادم .. مو�شحا �أن معر�س �ملو�شياد �لدويل 
ي�شتقطب �شنويا �أكر من 150 �ألف م�شارك وز�ئر ويركز يف هذ� �لعام على ��شتخد�مات �لتكنولوجيا �ملتطورة يف 

قطاعات وجماالت �حلياة كافة.

وفد املنطقة احلرة يف مطار دبي يطلع على نظام الرقابة الغذائية 
•• دبي-وام:

�ملنطقة �حلرة يف مطار  �طلع وفد 
دبي خالل زيارته �م�س بلدية دبي 
�مل���م���ار����ش���ات يف نظام  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى 
�ل���رق���اب���ة �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة و�الإج���������ر�ء�ت 
�مل����ت����خ����ذة ب���خ�������ش���و����س �مل����و�ف����ق����ات 
ملن�شاآت  �لد�خلية  �ملخططات  على 
رك����ن �مل��ط��اع��م يف �مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة 
�لزيارة  ت���اأت���ي  �ل��ب��ل��دي��ة.  ق��ب��ل  م���ن 
�مل��ع��ريف و�كت�شاب  �ل��ت��ب��ادل  �إط���ار  يف 
�ل��دو�ئ��ر �حلكومية  ب��ني  �خل���ر�ت 
خالد  و�أك��د  �لدولة.  يف  و�ملوؤ�ش�شات 
�ملدير  �ل��ع��و���ش��ي  ���ش��ري��ف  حم��م��د 
خالل  �لغذ�ئية  للرقابة  �لتنفيذي 
����ش��ت��ق��ب��ال��ه �ل���وف���د ب��رئ��ا���ش��ة جمال 
�مل�شاريع  �إد�رة  مدير  �ل�شاعر  �شامل 
و�ل����رت�ب����ط  �ل����ت����ع����اون  �أه���م���ي���ة   ..
و�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل���ر�ت �ملطبقة 
و�أف�������ش���ل �مل���م���ار����ش���ات يف جم���االت 
�ل�شوء  و�أل���ق���ى  �مل�����ش��رتك��ة.  �ل��ع��م��ل 
يف  و�إجن��از�ت��ه��ا  �لبلدية  على جهود 
�الأغذية  ت��خ��زي��ن  ���ش��الم��ة  جم����ال 
و�لتعامل  وم�شاحاتها  وخمالفاتها 
�ل�شحي  �ل�شرف  مياه  مع  �ل�شليم 
ومتطلبات  منها  �لتخل�س  وكيفية 
دور  �أن  و�أو�شح  �ل�شحية.  �ملعاجلة 
و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  ه���و  �ل��ب��ل��دي��ة 
�ملتد�ولة  �الأغذية  �شالمة  ل�شمان 
�مل�شتهلك  ت��وع��ي��ة  م���ع  �الإم������ارة  يف 
�شر�كة  وب���ن���اء  �الأغ����ذي����ة  ب�����ش��الم��ة 

خدمات �ملطاعم و�ملخابز وحمالت 
�ل�����ش��وب��ر م��ارك��ت �ل��ت��ي ت��ق��وم ببيع 
�لكثري من �الأطعمة عالية �ملخاطر 
�أن  وذك��ر  �مل�شتهلكني.  �إىل  مبا�شرة 
بلدية  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة 
دبي تنظم حمالت تفتي�شية �شاملة 
�لغذ�ئية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
�لتابعه للق�شم وعلى �شيار�ت �لنقل 
�لتي  �لغذ�ئية  �مل��و�د  على  و�لتاأكيد 
حفاظا  وذل������ك  ب���ك���رة  ت�����ش��ت��ه��ل��ك 
�مل�شتهلكني  و���ش��الم��ة  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى 
�ل��الزم حيال  �الإج���ر�ء  �تخاذ  ويتم 
ملتزمه  �لغري  �لغذ�ئية  �ملوؤ�ش�شات 
ب�شروط عر�س وتخزين ونقل �ملو�د 
�لغذ�ئية ح�شب �للو�ئح و�لقو�نني. 
ونوه �لعو�شي باأن �لبلدية �أ�شدرت 
بعدة  �لغذ�ئية  للموؤ�ش�شات  تعميم 
و�ملتطلبات  �ل�شروط  يو�شح  لغات 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل����و�ج����ب ت���و�ف���ره���ا يف 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ع��ر���س �خل���ارج���ي ومن 
�حل���ر�ري  �حل��ف��ظ  �أه��م��ه��ا عمليات 
�الأغذية  وحماية  و�ل��ب��ارد  �ل�شاخن 
�مللوثات �خلارجية. من جانبه  من 
�أثنى وف��د �ملنطقة �حل��رة يف مطار 
�إد�رة  ع��ل��ى  �ل��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  دب����ي يف 
�ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا .. 
مثمنني �لفائدة �لتي ح�شلو عليها 
من زيارتهم حيث تعد �لبلدية من 
�ملتميزة و�لتي لها خرة  �ملوؤ�ش�شات 
�ملمار�شات  م���ن  و�ل���ع���دي���د  ط��وي��ل��ة 

�ملميزة يف خمتلف �ملجاالت .

و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة م��ث��ل م��ه��رج��ان دبي 
ل��ل��ت�����ش��وق وم���ف���اج���اآت ���ش��ي��ف دبي 
تزخر  �لتي  �الأح���د�ث  من  وغريها 
بها دبي. و�أو�شح �أن �أجهزة �لرقابة 
ت��ل��ع��ب دور� م��ه��م��ا يف  �ل��ب��ل��دي��ات  يف 
�ملقدمة  و�مل�شروبات  �الأغذية  رقابة 
ت���ت���ب���و�أ مكانة  �ل����دول����ة  مم���ا ج��ع��ل 
�شنفت  �إذ  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  متقدمة 
�أك��ر �مل��دن �أمنا  مدينة دب��ي �شمن 
يف جم��ال رقابة �الأغ��ذي��ة و�ل�شحة 
�لتفتي�س  ب������اأن  و�أف���������اد  �ل����ع����ام����ة. 
خ���ا����س قطاع  ب�����ش��ك��ل  ي�����ش��ت��ه��دف 
�لفنادق  ي�����ش��م��ل  �ل�����ذي  �الأغ����ذي����ة 
ومر�فق  و�ل��ك��اف��ت��ريي��ات  و�مل��ط��اع��م 

�الأل���و�ن  باأهمية  �الأغ��ذي��ة  و���ش��ن��اع 
�مل�شتخدمة يف �الأطعمة و�ملاأكوالت. 
دبي  بلدية  �أن  �إىل  �لعو�شي  و�أ���ش��ار 
�شمن  �مل�شتهلكني  ���ش��الم��ة  ت�����ش��ع 
�أولوياتها يف �ال�شرت�طات و�الأو�مر 
على  رقابيا  دور�  ومت��ار���س  �ملحلية 
و�مل�شروبات  �الأغ���ذي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
للتقيد ب�شروط �ل�شحة و�ل�شالمة 
�لتوعية  دور�ت  ع����ل����ى  ع���������الوة 
و�لتدريب �لتي تقيمها للعاملني يف 
تلك �ملوؤ�ش�شات من منطلق تكاملية 
�لبلدية  �أن  �إىل  ول���ف���ت  �الأدو�ر. 
خالل  �لرقابية  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  ت�شدد 
�إق��ام��ة �الأح���د�ث �لرتويجية  ف��رتة 

�ملعنيني  ك����ل  م����ع  �إ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�جلمهور  م���ن  �الأغ����ذي����ة  ب�����ش��الم��ة 
�جلهات  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�حل��ك��وم��ي��ة �خل��ا���ش��ة و�ل��ت��اأك��د من 
للموؤ�ش�شات  �ل�شحي  �مل�شتوى  رفع 
للتعامل  �مل�شتهلك  ووعي  �لغذ�ئية 
�لد�ئرة  �أن  و�أ���ش��اف  �الأغ��ذي��ة.  م��ع 
باملبادئ  �ملعنيني  كل  لتعرف  ت�شعى 
�الأ����ش���ا����ش���ي���ة �ل���ت���ي ي��ج��ب �الل���ت���ز�م 
ل�شالمة  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل����ع����اد�ت  ب��ه��ا 
�الأغذية ومفهوم �الأغذية و�لق�شاء 
مبكونات  �خلا�شة  �الإ���ش��اع��ات  على 
�الأغ�������ذي�������ة و�الأل���������������و�ن وت���ع���ري���ف 
�جلمهور �أي�شا بكافة فئاته و�لتجار 

بنك اأبوظبي الوطني يعزز موقعه �سمن البنوك ال� 50 الأكرث اأمانًا يف العامل
�لتو�يل  على  �ل�شاد�س  للعام  �لعامل  يف  �أماناً  �الأك��ر  �ل���50  �لبنوك 
يعك�س  و�أ�شاف:   . تغري�ت كرى  ياأتي يف ظل  �لت�شنيف  �أن  خا�شة 
ويعد  �الأم��ان،  �مل�شتمر على  وتركيزه  �لبنك  ��شرت�تيجية  �لت�شنيف 
�الئتمانية  �لت�شنيفات  �أف�شل  على  �لوطني  �أبوظبي  بنك  حفاظ 
وتعزيز مركزه �شمن �لبنوك �ل�����50 �الأكر �أمانا يف �لعامل ر�شيد�ً 
مهماً من �شاأنه �أن ي�شهم يف حتقيق خططنا �لطموحة للنمو لنكون 
�ل�شرق  ب��ني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �ل���ر�ئ���دة  �مل�شرفية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
بعد  �ملجال  يف هذ�  عاملياً  50 م�شرفاً  �أف�شل  �ختيار  يتم  و�لغرب.  
بنك   500 �أك��ر  �أ���ش��ول  و�إج��م��ايل  �الئتمانية  �لت�شنيفات  مقارنة 
فيت�س  م��ن  �الأم���د  طويلة  �الئتمانية  �لت�شنيفات  ح�شب  �ل��ع��امل  يف 

و�شتاندرد �آند بورز وموديز.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شمن  �لوطني  �أبوظبي  بنك  نف  �شُ �لتو�يل،  على  �ل�شاد�شة  لل�شنة 
�لبنوك �ل���50 �الأكر �أماناً يف �لعامل، وجنح �لبنك يف حت�شني ترتيبه 
حيث �رتفع 10 مو�قع ليحل يف �ملرتبة �ل�25 �شمن �لبنوك �الأكر 
�أماناً يف �لعامل، كما حافظ على موقعه بو�شفه �لبنك �الأكر �أماناً 
جلوبال  جملة  لقائمة  وفقاً  �الأو�شط  و�ل�شرق  �لنا�شئة  �الأ���ش��و�ق  يف 
للبنوك  فاينان�س  جلوبال  قائمة  وتعتر   .2014 لعام  فاينان�س 
�الأو�شاط  يف  �الئتماين  �لو�شع  لقوة  معتمد�ً  معيار�  �أم��ان��اً  �الأك��ر 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ث��ري���ش��ب��ي،  �ليك�س  وق���ال  و�مل��ال��ي��ة.   �مل�شرفية 
قائمة  يف  �لبنك  بت�شنيف  نفخر  �لوطني:  �أبوظبي  بنك  ملجموعة 

درا�سة : الإمارات ت�ستخدم1.8 مليار ميغاواط �ساعة من الطاقة �سنويا 
•• دبي -وام:

مليار   1.8 ي��ق��ارب  م��ا  ت�شتهلك  �الإم������ار�ت  �إن  در�����ش���ة  ق��ال��ت 
ميغاو�ط �شاعة من �لطاقة �شنويا لتعزيز �الأد�ء �القت�شادي لها 

و�حل�شول على ناجت حملي ي�شل �إىل 337 مليار دوالر.
يف  �لر�ئدة  �ل�شركات  �إح��دى  لهليو�شنرتي�س  در��شة  و�أو�شحت 
�لناجت  جمموع  على  بناء  �أن��ه  �ملنطقة  يف  �لطاقة  توفري  حلول 
�ملحلي �الإجمايل �ل�شنوي �ملكون من 377 مليار دوالر يف عام 
1.8 مليار  2013 فاإن �لطاقة �مل�شتخدمة يف حتقيقه تعادل 
ميغاو�ط �شاعة وذلك ما يكفي لت�شغيل بع�س �لدول الأكر من 
15 عاما وحو�يل 70 مليون �أ�شرة يف �ل�شنة.  و�أقرت �لدر��شة 
�الإم���ار�ت  �أن   2013 ع��ام  �لعاملية  �مل���و�رد  ع��ن معهد  �ل�����ش��ادرة 
لكل  �ملكافىء  �لنفط  481 طنا من  ت�شتخدم  �ملتحدة  �لعربية 

مليون دوالر من ناجتها �ملحلي �الإجمايل وهوما ميثل ثالثة 
هذه  عن  �الع��الن  وت�شادف  �ليابان.  �شكان  ��شتخد�م  �أ�شعاف 
�الرقام موؤمتر - �الت�شاالت �حلرجة - �ل�شرق �الأو�شط 2014 
�ملوؤمتر �لتجاري �ملخ�ش�س لتكنولوجيا �الت�شاالت �ملختلفة يف 
�لعمليات يف  �الأو�شط. وقال مايكل كت�شرن�د مدير عام  �ل�شرق 
�ل�شرق �الأو�شط لهليو�شنرتي�س �أن �لكل يعلم �ن �ملو�رد �لطبيعية 
هي رخي�شة ومتاحة يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومع ذلك فاإن 
هذه �الأرقام مذهلة وباالإمكان خف�شها من خالل حلول توفري 
�ال�شتد�مة مثل  �أ�شا�شا على مبد�أ  تقوم  و�لتي  �ملتوفرة  �لطاقة 
تخفي�س  ميكنها  �ل��ت��ي  و�ل�شوئية  �ل�شم�شية  �لطاقة  �أنظمة 
�ل��دي��زل وخا�شة يف قطاع  ��شتهالك  باملائة من   50 �أك��ر من 
هليو�شنرتي�س  ب���د�أت  �أن  منذ  �أن��ه  بالذكر  جدير  �الت�����ش��االت. 
�لعمل يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف عام 2012 قامت حلول 

من  طن  �آالف   10 �أك��ر  وحفظ  بتوفري  لديها  �لطاقة  كفاءة 
�نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون وهو ما يعادل زر�عة غابة مكونة 
لكرى  ك�شريك موثوق  نف�شها  �أثبتت  وبذلك  �شجرة  �ألف  من 
�لتي �تخذت قر�ر� بتحويل جميع  �شركات �الت�شاالت منها دو 
�لطاقة  حللول  �لذكية  �ل�شبكة  نطاق  خ��ارج  �ملحتملة  �مل��و�ق��ع 
�لهجينة من هليو�شنرتي�س وهو ما يدعم ��شرت�تيجية حكومة 
�لوطني للحد  �مل�شتد�مة و�لهدف  �لطاقة  �الإم��ار�ت نحو  دولة 
�لكربون  �أك�شيد  ثاين  �نبعاثات  �لديزل وخف�س  ��شتهالك  من 
�هتماما  �شهدنا  لقد  كت�شرن�د  و�أ���ش��اف  ب��امل��ائ��ة.    50 بن�شبة 
بني  �جلمع  يف  �ل��ر�ئ��دة  �الت�شاالت  �شركات  بع�س  من  متز�يد� 
�لوقود  خاليا  ذلك  يف  مبا  �مل�شتد�مة  للطاقة  خمتلفة  م�شادر 
لتلبية  �لالزمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شحيح  �لنهج  �ل�شركة  ومتلك 

هذ� �لطلب �ملتز�يد يف �ل�شوق .

مديرة الغدي�ر: امل�سروع يهدف اإىل م�ساعدة املواطنات 
لكت�س��اب اخلب�رات الالزم��ة لت�سني��ع منتج�ات تراثية

ال�سعودية ت�ستورد 610 اآلف طن من القمح خالل �سهرين 
•• الريا�س-وام: 

ت�شتورد �ململكة �لعربية �ل�شعودية حو�يل 610 �آالف طن من �لقمح ذ�ت �ملن�شاأ �الأوروبي و�الأمريكي و�الأ�شرت�يل لت�شل 
 163 �لثانية و قيمتها  خالل �شهري دي�شمر ويناير �لقادمني.. فيما بد�أت �الأ�شبوع �جلاري �شرف م�شتحقات �لدفعة 
مليون ريال ل� 823 من مز�رعي �لقمح �ملحلي للمو�شم �حلايل �لذين وردو� حم�شولهم و�أقفلو� ح�شاباتهم . ونقلت وكالة 
�لغالل  �لعامة ل�شو�مع  �ملوؤ�ش�شة  �لكرمي �خلريجي مدير عام  �ملهند�س وليد بن عبد  �ل�شعودية و��س عن معايل  �الأنباء 
ومطاحن �لدقيق ت�شريحه �أنه مت �م�س تر�شية �لدفعة �لر�بعة من �لقمح �مل�شتورد للعام �جلاري و�شت�شل �ل�شحنة عر 10 
بو�خر خم�شة منها حمملة بكمية 310 �آالف طن وتدخل عر ميناء جدة �الإ�شالمي وخم�شة بو�خر حتمل 300 �ألف طن 
عر ميناء �مللك عبد�لعزيز يف �لدمام. و�أكد �أن �ملوؤ�ش�شة برت�شيتها لهذه �لدفعة تكون قد تعاقدت منذ بد�ية هذ� �لعام على 

��شتري�د كمية 7 ر2 مليون طن �إ�شافة �إىل ��شتالم كمية 660 �ألف طن من حم�شول �لقمح �ملحلي من �ملز�رعني .

�الآباء  عن  تو�رثناها  �لتي  و�لتقاليد  بالعاد�ت  تهتم  �لتي 
بامل�شاركة  �لرت�ثية  �الأن�شطة  دعم  �إىل  د�عية   .. و�الأج��د�د 
�لفعاليات  �نعقاد  ف��رتة  خ��الل  �ملتميز  و�حل�شور  �لد�ئمة 
�ملعر�س  �مل�����ش��روع يف  م�����ش��ارك��ة  �أن  و�أ���ش��اف��ت   . و�الأن�����ش��ط��ة 
�أكر  من  و�ح��د  يف  �ليدوي  بالرت�ث  �لتعريف  �إىل  تهدف 
�الإمار�ت  ب��رت�ث  �ملهتمني  �أن��ظ��ار  جت��ذب  �لتي  �ملهرجانات 
وزر�عة �أ�شجار �لنخيل ومنتجاتها �ملختلفة. و�أكدت مديرة 
ملنت�شبات  �لرت�ثية  �ليدوية  �مل�شغوالت  �أن  �لغدير  م�شروع 
�مل�شروع �لتي مت عر�شها خالل معر�س �ل�شيد و�لفرو�شية 
و�أطقم  �الإمار�تية  �لقهوة  و�أطقم  �لتمور  �شالل  تتمثل يف 
تدريبهن  مت  م��و�ط��ن��ات  ب��اأي��دي  �مل�شنوع  و�ل��ب��خ��ور  �ل��ع��ود 
�إع��د�د مكوناتها من  علي ت�شنيع هذه �ملنتجات و�حرتفن 
�لنباتات �لطبيعية و�خلامات �ملحلية. و�أ�شافت �أن �لهالل 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  ل��دى  لها  �ل��رتوي��ج  ي��ت��وىل  �الأح��م��ر 
�ملو�طنة  �الأ���ش��ر  لدعم  ريعها  ويعود  و�خلا�شة  �حلكومية 
حمدودة �لدخل ويعمل على �إيجاد م�شدر دخل ثابت لهم 
و�لنهو�س بو�شعهم �القت�شادي وحت�شني م�شتوي معي�شتهم 
�إ�شافة �إيل �ملحافظة على تقاليد وتر�ث �الإمار�ت �لعريق 

من خالل �إنتاج منتج يدوي م�شنوع باأيدي وطنية.

•• اأبوظبي-وام:

�أك����دت ن��اع��م��ة ع��ب��د �ل��رح��م��ن �مل��ن�����ش��وري م��دي��رة م�شروع 
على  �مل��و�ط��ن��ات  م�شاعدة  �إىل  ي��ه��دف  �مل�����ش��روع  �أن  �لغدير 
�كت�شاب �خلر�ت �لالزمة لت�شنيع منتجات تر�ثية تتميز 
�الإمار�ت  �لعريق لدولة  �لتاريخ  باالأ�شالة وتعر عن روح 
فهي  �خلال�س  �ملحلي  بطابعها  وتتميز  �ملتحدة  �لعربية 
�لفنية  �لهوية  جت�شيد  بغر�س  حملية  خامات  من  ت�شنع 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��دول��ة م��ع مل�����ش��ات م��ع��ا���ش��رة م��ن �الأن���اق���ة يف 
تقنيات �لتعبئة و�لتغليف و�أي�شا ت�شنع من مو�د خام معاد 
تدويرها �شديقة للبيئة. وقالت �ملن�شوري مبنا�شبة �ختتام 
�الأحمر  �لهالل  هيئة  مظلة  حتت  يعمل  �ل��ذي   - �مل�شروع 
�الإمار�تي - م�شاركته يف فعاليات معر�س �أبوظبي �لدويل 
لل�شيد و�لفرو�شية يف دورته �ل� 12 .. �إن م�شاركة �لغدير 
�الأحمر  للهالل  �لعليا  �لقيادة  �هتمام  ترتجم  �ملعر�س  يف 
على  تنظيمها  يتم  �لتي  �ملختلفة  و�لفعاليات  باالأن�شطة 
م�شتوى �لدولة وعلي وجه �خل�شو�س �الأن�شطة �لرت�ثية 
وكل  �ل��غ��دي��ر  م�����ش��روع  على  �لقائمني  يحفز  مم��ا  �ملحلية 
�لفعاليات و�ملهرجانات  �مل�شاركة يف تلك  �إليه يف  �ملنت�شبات 
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العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1048   جتاري  كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -�شركة �شتونز  ذ م م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�شركة هيني�شي �س ذ م م قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ 12.477.991/40 درهم و�لفائدة �لتاخريية بو�قع %12 
�شنويا من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة. .  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/9/25 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�جلل�شة بثالثة �يام على �القل .،ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/511   مدين  كلي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -حميد ر�شا حميد ن�شرييان  جمهول  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�شرو�س ح�شني جنف ز�د�ه وميثله: حمد�ن عبد�هلل عبد�لرحمن علي �لهرمي قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم برد 
باقي �ملبالغ �مل�شروقة للمدعي مببلغ وقدره )3.882.000 درهم( مع �لتعوي�س �ملادي 
تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  وق��دره )2.000.000  و�ملعنوي مبلغ 
�لز�م  بالكفالة  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د   متام  وحتى  �ال�شتحقاق 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت    . �ملحاماة.  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  �لر�شوم  عليهم  �ملدعى 
�خلمي�س �ملو�فق 2014/10/2 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/229  عقاري كلي

�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لعقاري   للتطوير  �منيات  موؤ�ش�شة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / ح�شني �دو�ردو فيجوير�و جوميز  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله  وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2014/8/28 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع 
بندب �خلبري �لهند�شي �شاحب �لدور من خر�ء �جلدول تكون مهمته بعد �الطالع على 
�ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وقدرت �مانة مقد�رها 15000 درهم على ذمة �تعاب �خلبري 
ويلزم �ملدعى ب�شد�دها على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وقدرت �مانة مقد�رها 15000 درهم 
على ذمة �تعاب �خلبري ويلزم �ملدعى ب�شد�دها خزينة �ملحكمة وحددت جل�شة 2014/9/22 
لنظر �لدعوى بحالتها يف حالة عدم �شد�د �المانة وجل�شة 2014/10/27 يف حالة �شدد�دها 
و�بقت �لف�شل يف �مل�شروفات.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق  2014/9/22 

 ch1.A.1 ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الدعاوي العقارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1859   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحاميني/ عبد�لرحمن لوتاه وبدرية مالك

�شد  - �ملنذر �ليها: بلوك ب�شرت �نرتنت كافيه ) ح�شب �لعقد(
بلوك ب�شرت �نرتنت كافيه )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �اليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1861   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحاميني/ عبد�لرحمن لوتاه وبدرية مالك

�شد  - �ملنذر �ليها: بلوك ب�شرت �نرتنت كافيه ) ح�شب �لعقد(
بلوك ب�شرت �نرتنت كافيه )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �اليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1860   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحاميني/ عبد�لرحمن لوتاه وبدرية مالك

�شد  - �ملنذر �ليها: �بوعبد�هلل للخياطة و�لتطريز   ) ح�شب �لعقد(
�بو عبد�هلل للخياطة و�لتطريز   )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �اليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/493   مدين  كلي                       
�حمد بن حممد   -2 �ل��زه��ر�ين  بن يحى  بن عبد�هلل  1 -حممد  عليهما/  �ملدعى  �ىل 
�شيد  �ل�شاد�ت  �ملدعي /جنمة  �ن  �القامة مبا  �ل��زه��ر�ين  جمهويل حمل  عبد�هلل  بن 
ح�شني و�قفي ر�شائي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بعدم نفاذ ت�شرف 
�ملدعى عليه �الول ب�شاأن نقل ملكية موؤ�ش�شة )حامل �مل�شك( لنجلة �ملدعي عليه �لثاين 
يف حق �ملدعية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2014/10/2 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .،ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/511   مدين  كلي                       
خ�شرو�نز�د   مهدي  حممد  علي  حممد   -2 م��ر�دي  مرت�شى  -مهرتا�س   1 عليهما/  �ملدعى  �ىل 
�مل��دع��ي /���ش��رو���س ح�شني جن��ف ز�د�ه وميثله: ح��م��د�ن عبد�هلل  �ن  جمهويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا 
عليهم  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لهرمى   علي  عبد�لرحمن 
بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم برد باقي �ملبالغ �مل�شروقة للمدعى مببلغ وقدره )3.882.000 
درهم( مع �لتعوي�س �ملادي و�ملعنوي مبلغ وقدره )2.000.000دره��م( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
لها  �ملحاماة. وح��ددت  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  �لر�شوم  �ملدعى عليهم  و�ل��ز�م  �ملعجل بالكفالة 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/10/2 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل .،ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/518   مدين  جزئي                       
�القامة  حم��ل  جم��ه��ول   �ل�شويدي  عبد�لرحمن  -ع��ب��ود   1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /�شليمان جميل حممد �جلنيدي وميثله: علي �بر�هيم حممد 
�ملطالبة مببلغ 10000 درهم  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �حل��م��ادي   قد 
�لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.   و�لر�شوم  دره��م(  �الف  )ع�شرة 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2014/9/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .،ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1000   جتاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -روي �نرتنا�شيونال للمفرو�شات ) �س ذم م( جمهول  حمل �القامة 
�شلمان  علي  حممد  وميثله:  م(  ذم  �س   ( و�الملنيوم  للزجاج  /�لريامي  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملرزوقي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن 
�لثاين مببلغ وق��دره )10.000  �ملدعى عليه  و�ل��ز�م  مببلغ وق��دره )81.506.90 دره��م( 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية و�لتجارية بو�قع %12 
�ملو�فق  لها جل�شة يوم �خلمي�س  �لتام.   وح��ددت  �ل�شد�د  �ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  من 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2014/10/16
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �يام على �القل .،ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/439   مدين جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -حممد عبد�لرحمن حممد جنم �لدين حممد  جمهول  حمل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�ل��ف��ري��ق ال���ش��ت�����ش��ار�ت �ل�����ش��الم��ة ومي��ث��ل��ه: �ل��ف��ا���ش��ل معت�شم 
عبد�لرحمن �ملقبول  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م  �ملدعي عليه 
�ملدعي  وق��ع منه علي  �ل��ذي  �ل�شرر  تعوي�شا عن  دره��م(  وق��دره )50000  ب�شد�د مبلغ 
نتيجة �الخالل ببنود �لعقد مع �لز�مه �لر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة.    وحددت 
لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/9/24 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .،ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2014/317 طعن عقاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لعابدين  زي��ن  عبد�لقادر  �مل��رح��وم  ورث��ة  م��ن  موجنيام  ملعي  �لطاعن/ 
�لفا�شل  وميثله:  �خلاجة  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  �خلاجة  عبد�لرحمن 
دبي  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملطعون  ب��اع��الن  �ملقبول   عبد�لرحمن  معت�شم 

لال�شتثمار �لعقاري ) ذ م م(  جمهول حمل �القامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي
   حمكمة ا لتمييز

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/663   جتاري جزئي                          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -فاطمة �شامل مبارك �شامل �لنعيمي جمهول  حمل �القامة 
�قام  قد  لوتاه  �شلطان علي  فهد  ع وميثله:  م  �س  �لتمويل  /د�ر  �ملدعي  �ن  مبا 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )31.375 درهم( 
تاريخ  من   %12 بن�شبة  و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ال�شتحقاق �حلا�شل يف 2014/6/23 وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم 
ch2.D.19 لذ� فانت  �الحد �ملو�فق 2014/9/21 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . )�مرت بتق�شري ميعاد 

ملدة ��شبوع تبد�أ من تاريخ �لن�شر(.
ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1105   جتاري كلي                          

�ىل �ملدعى عليه/ 1 -حممد �حمد حممود �لعلي جمهول  حمل �القامة مبا �ن 
�لوطني ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: �حمد عي�شى  �ملدعي /بنك �الحت��اد 
حممد عي�شى   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )3.563.406 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
ي��وم �خلمي�س  لها جل�شة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�شد�د  م��ن  2013/7/5 وحتى   %12
فانت مكلف  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2014/9/25 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/653  ا�ستئناف جتاري    
م     جمهول حمل  م  ذ  ���س  للتجارة  ب��ور  ���ش��ده/ تو�شلي  �مل�شتاأنف  �ىل   
�بر�هيم حممد  �ي��ر�ن وميثله:  �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت  �ن  �القامة مبا 
�ل�شادر بالدعوى رقم  ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم  �لقا�شم قد  �حمد حممد 
2013/1355 جتاري كلي بتاريخ 2014/5/6. وحددت لها جل�شه يوم �الحد 
 ch2.D.19 ملو�فق 2014/10/26 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم�
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 100 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     
�ىل �ملتنازع �شدهما/1- ر��شد حممد عبد�هلل �ملزروعي للتطوير �لعقاري 
2- ر��شد حممد عبد�هلل �ملزروعي جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملتنازع/ 
حممد علي تابا   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها تعيني خبري هند�شي 
�شدهما  �ملتنازع  وت�شمني  �ل��دع��وى  مو�شوع  �لعقارية  �ل��وح��دة  ملعاينة 
�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
2014/10/26  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ   2014/9/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/597 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شركة �لتحكم لالدو�ت �لكهربائية ذ م م �جلن�شية: �المار�ت    
�ملنفذ �شده : �شركة ر�يت تات�س للمقاوالت �لعامة ذ م م �جلن�شية: �المار�ت     
�جلن�شية:  م  م  ذ  �لعامة  للمقاوالت  تات�س  ر�يت  �شركة   / �عالنه  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت 
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/2965 جت كل- م ت-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/10/8 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري.
 القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11208 بتاريخ   2014/9/16     
       اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1515  /2014 عم جز - م ع-ب- اأظ

�لت�شميم  عليه:  مدعي  �جلن�شية:باك�شتان  خان  غفور  غاين  مدعي/ر�شول 
�القت�شادي للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �القت�شادي  �لت�شميم  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت  عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/10/1 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
ب� حمكمة �بوظبي  �لثانية  �لد�ئرة  �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام  مكلف باحل�شور 
�البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 
لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل.علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س 

�شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات �شدر بتاريخ  2014/9/8  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ   2014/9/16     
       اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1976  /2013 جت كل - م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك �بوظبي �لتجاري �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة جناح �مل�شتقبل 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �جلن�شية:�المار�ت  و�آخرون  �لعامة  و�لنقليات  للمقاوالت 
مالية وقدرها 698102 درهم �ملطلوب �عالنه/ ح�شن جوهر ح�شن �خرت ب�شفته كفيل 
عنو�نه:بالن�شر)بورود  �لهند  �جلن�شية:  �مل�شتقبل  جناح  ملوؤ�ش�شة  ومت�شامن  �شخ�شي 
�الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير( 
 9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/10/1 �ملو�فق 
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 
�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل.علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س 

�شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات �شدر بتاريخ  2014/9/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ   2014/9/16     
     اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1090  /2014 عم جز - م ع-ب- اأظ

�لفينقية  عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  عبد�لغفور  يا�شني  مدعي/حممد 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  و�لديكور  لل�شتائر 
�ملطلوب �عالنه/ �لفينقية لل�شتائر و�لديكور �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه:بالن�شر  
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/9/24
�لعمالية   �ملحكمة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 
ك�شف  يف  دورك  ح�شب  �شيكون  �ملخت�س  �لقا�شي  �مام  مثولك  بان  �القل.علما 

�جلل�شات �شدر بتاريخ  2014/7/16  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ   2014/9/16     
        اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   817  /2014 جت جز - م ت-ب- اأظ

�المار�ت  �جلن�شية:  عمر  عامر  حممد  ميثلها:  �لغيار  لقطع  �ملركزية  مدعي/�ل�شركة 
علي  عو�س  ميثلها/جمال  �لعامة  للنقليات  �الخ�شر  �ل�شاحل  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي 
درهم   77500 بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �شالح 
�ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة �ل�شاحل �الخ�شر للنقليات �لعامة ميثلها/جمال عو�س علي 
�شالح �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/9/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة 
�لدعوى  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شور� 
بثالثة �يام على �القل.علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف 

ك�شف �جلل�شات �شدر بتاريخ  2014/9/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1858   

 �ملنذر/�حمد بور علي �بن �شهاب- بوكالة حممد عي�شى �ل�شويدي 
�ملنذر �ليه: م�شعود حممد �بر�هيم نعمتي   - جمهول حمل �القامة

)مليون  دره��م(   1.343.450( قدرها  مبالغ  على  حت�شل  �ليه  �ملنذر  �ن  حيث   
�ملنذر  ل�شالح  دره��م(  وخم�شون  و�ربعمائة  �ل��ف  و�رب��ع��ون  وثالثة  وثالثمائة 
�ليه ب�شرعة �شد�د  �ملنذر  �ملنذر ينذر  ب��دون وج��ه. لذلك فان  و�متنع عن ذلك 
�ملبلغ �ملذكور يف موعد �ق�شاه خم�شة �يام من �العالن لهذ� �الن��ذ�ر و�ال فانه 
�ملرت�شد  ب�شد�د  بالز�مه  للمطالبة  �ملدين  للق�شاء  �للجوء  �ىل  ي�شطر  �شوف 
�لناجمة عن  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  �لقانونية مع حتميله  و�لفائدة  بذمته 

ذلك.
الكاتب العدل
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     اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   869  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة حماجر �ل�شخور �جلاهزة ملالكها/عبدهلل بن حممد �مل�شعود �ملحريبي �جلن�شية: �المار�ت 
عبد�هلل  حممد  �حمد  عبد�هلل  �شارة  �ل�شيدة  متثلها  م  م  ذ  �لعامة  للتجارة  بيالرى  �شركة  عليه:  مدعي 
 75459183 مالية  + مطالبة  درهم   3925000 ف�شخ عقد  �لدعوى:  �المار�ت مو�شوع  �جلن�شية:   و�خرون 
�حد  وب�شفتها  ب�شخ�شه  ب  ريدى  �شاجنيف   -1 �عالنهم/  �ملطلوب  درهم     30000000 تعوي�س   + درهم 
�ل�شركاء يف �شركةبيالري للتجارة �لعامة ذ م م 2-فيجاي �شينغ ب�شخ�شه وب�شفتها �حد �ل�شركاء يف �شركة 
بيالري  �شركة  �ل�شركاء يف  �حد  وب�شفتها  ب�شخ�شه  كويل  �شرينيفا�س   -3 م   م  ذ  �لعامة  للتجارة  بيالري 
للتجارة �لعامة ذ م م �جلن�شية: �لهند  عنو�نه:بالن�شر) علما بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملو�فق 2014/9/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني 
�ملحكمة  �لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل.علما بان مثولك �مام 

�لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات �شدر بتاريخ  2014/9/8  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11208 بتاريخ 2014/9/16     
 مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/565   مدين جزئي                            
�ن �ملدعي / �ىل �ملدعى عليه/ 1 -كا�شي كورتي�س جمهول  حمل �القامة مبا 

م ع( وميثله: حممود حجاج عزب  �ملتكاملة ) �س  �الم��ار�ت لالت�شاالت  �شركة 
عليه    �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مبلغ وقدره )7.696.03 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2014/9/28 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل  . 
ق�سم الق�سايا املدنية                          
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ت��ل��ق��ى �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د �آل 
�لعني  ن���ادي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان، 
ل��ك��رة �ل���ق���دم، م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة م��ن �أخ��ي��ه �الأمري 
�لهالل  ن���ادي  رئي�س  م�شاعد،  ب��ن  عبد�لرحمن 
نادي  بعثة  و�شول  بعد  �أم�س  من  �أول  �ل�شعودي 
�مللحقة  �خل���ا����س  �ل����ط����ري�ن  ���ش��ال��ة  �إىل  �ل���ع���ني 
مبطار �مللك خالد �لدويل يف �لعا�شمة �ل�شعودية 
�لبعثة  و�شول  ب�شالمة  للتهنئة  وذل��ك  �لريا�س، 

�إىل �لريا�س و�الطمئنان على �أحو�ل �أفر�دها.
وكانت بعثة فريق �لعني قد و�شلت �إىل �لعا�شمة 
�ل�شعودية �لريا�س، م�شاء �الأحد على منت طائرة 
خا�شة ع��ن ط��ري��ق م��ط��ار �ل��ع��ني �ل���دويل ، وكان 
�لظاهري،  �شعيد  حم��م��د  �لبعثة  ��شتقبالها  يف 
�شفري �لدولة باململكة �لعربية �ل�شعودية و�شامي 
�أب��وخ�����ش��ري، �الأم����ني �ل��ع��ام ب��ن��ادي �ل��ه��الل وفهد 
�ملديد �إد�ري �لفريق �ل�شعودي، وعدد من �أع�شاء 

�ل�شلك �لدبلوما�شي يف �لريا�س.
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  حمدون،  عبيد  حممد  وق��ال 
م��ب��ادرة �شمو  �إن  �ل��ق��دم،  �لعني لكرة  ن��ادي  �شركة 
�الأمن  م�شت�شار  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني، 
�لعني،  ن����ادي  ل��رئ��ي�����س  �الأول  �ل��ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي، 
 4 بتوفري  �ل�شرف،  هيئة  لرئي�س  �الأول  �لنائب 
طائر�ت لنقل جماهري �لكرة �الإمار�تية من �أجل 
�شيفه  �أم��ام  �لوطنية  مهمته  يف  �لزعيم  م�شاندة 
�أن  خ�شو�شاً  غريبة  لي�شت  �ل�����ش��ع��ودي،  �ل��ه��الل 
و�الأندية  �لوطنية  للمنتخبات  د�عماً  ظل  �شموه 
�لدولة  �الإمار�تية على نحو ميكنها من ت�شريف 

يف �ملنا�شبات �لدولية و�لبطوالت �لعاملية.
نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ هز�ع  �شمو  و��شتطرد: 
بالكرة  ق���ف���زت  �ل���ت���ي  �ل��ن��وع��ي��ة  �ل��ن��ق��ل��ة  �أح������دث 
�أف�����ش��ل ت�شنيف  ع��ل��ى  �مل��ن��اف�����ش��ة  �إىل  �الإم���ار�ت���ي���ة 
�الآ���ش��ي��وي��ة، م��ن خالل  �ل��ق��ارة  الأق���وى منتخبات 
�شموه كرئي�س  �لتي و�شعها  �لنجاح  ��شرت�تيجية 

فخري الحتاد كرة �لقدم.
ز�يد  ه��ز�ع بن  �ل�شيخ  �شمو  �أن ثقة  �ملوؤكد  وتابع: 
للفريق يف جميع  �لالفت  �شموه  ودع��م  نهيان  �آل 
�أج��ل حتقيق طموحات كل  م��ر�ح��ل �الإع����د�د م��ن 

حمبي �لكرة �الإمار�تية، �شيمنحه �لد�فع �ملعنوي 
�لعني  �ل��ذي يقود  �لقوي  �مل��ردود  ملتابعة  �ملطلوب 

�إىل ��شتعاد �للقب �لقاري يف 2014.
�أن م��و�ج��ه��ة ذه���اب ن�شف نهائي  و�أك���د ح��م��دون، 
و�لعني  �ل�شعودي  �لهالل  بني  �آ�شيا  �أبطال  دوري 
لن تكون �شهلة على �لفريقني �لكبريين �للذين 
�عتقادي  ويف  �لتتويج،  من�شات  بلوغ  على  �عتاد� 
�أن �شعوبة �ملبار�ة �شتكمن يف عدم وجود �أف�شلية 
يف  �لفني  مب�شتو�هما  قيا�شاً  �آخ���ر،  على  لفريق 
�ل�شد  �أم���ام  �الأب��ط��ال  دوري  نهائي  رب��ع  م��ب��ار�ت��ي 
�أك����د كالهما  �إذ  �ل�����ش��ع��ودي،  �ل��ق��ط��ري و�الحت�����اد 
جاهزيته �لقوية على �ل�شعيدين �لفني و�لبدين. 
بع�س  ك��ان هناك  �لعني  لفريق  بالن�شبة  و�أك��م��ل: 
�ل��ق��ل��ق ق��ب��ل م��ب��ار�ت��ي ذه���اب و�إي����اب رب���ع �لنهائي 
�أمام �الحتاد �ل�شعودي ب�شبب عدم دخول �لفريق 
�ملناف�س  عك�س  على  �لر�شمية  �ملباريات  �أج��و�ء  يف 
�لفنية  ج��اه��زي��ت��ه  �أك����د  �ل��ف��ري��ق  �أن  �إال  �آن������ذ�ك، 
و�لبدنية من خالل �ملردود �لقوي �لذي ظهر به 
يف �ملو�جهتني و��شتحق به بلوغ هذه �ملرحلة �ملهمة 

من �لبطولة �لقارية.
وز�د: كل �ملعطيات توؤكد �أن �لعني خرج باملكا�شب 
�ملرجوة من خالل مرحلة �الإعد�د للمو�شم و�لتي 

و�لبطولة  و�لنم�شا  �إيطاليا  مع�شكري  ت�شمنت 
�مل����درب م��ن خ��الل��ه��ا يف و�شع  �إذ جن��ح  �ل��دول��ي��ة 
�لرنامج �الإعد�دي �ملنا�شب كما يح�شب لالعبي 
يف  �لرغبة  و�إظ��ه��ار  بامل�شوؤولية  �ل�شعور  �لفريق 
�ملرجوة  بالفو�ئد  �لتح�شري  �خلروج من مر�حل 
�أن  ب��رغ��م  و�الإد�ري�����ة  �لفنية  �لتوجيهات  وتنفيذ 
يف  متثلت  مهمة  منا�شبات  تخللتها  �لفرتة  تلك 

�شهر رم�شان وعيد �لفطر.
�أمت �جلاهزية  �ل��ع��ني يف  ي��ك��ون  �أن  ن��اأم��ل  وت��اب��ع: 
مل��و�ج��ه��ة م�شيفه  �ل��ب��دن��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ذه��ن��ي��ة 
�لناحية  �أن  �ع��ت��ق��ادي  ويف  �ل�����ش��ع��ودي،  �ل���ه���الل 
زمن  ط��و�ل  تركيز�ً  �الأك���ر  �لفريق  �أي  �لذهنية 
�ملبار�ة �شينجح يف حتقيق هدفه ويخرج بالنتيجة 
و�لعني  �ل��دويل،  فهد  �مللك  �الإيجابية من ملعب 
نهائي دوري  لبلوغ  �ملطلوبة  بلغ درجة �جلاهزية 
جماهري  طموحات  حتقيق  ثم  ومن  �آ�شيا  �أبطال 
�ل��ك��رة �الإم���ار�ت���ي���ة . وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ����ش���وؤ�ل حول 
بها  يحظى  �أن  �ملتوقع  من  �لتي  �لقوية  �مل�شاندة 
�ملناف�س يف ملعب �مللك فهد �لدويل ، قال: �ملوؤكد 
�أن موؤ�زرة �جلماهري �أ�شبحت من �لعو�مل �ملهمة 
�لتي تعزز من قوة �ملناف�شة يف كرة �لقدم، �الأمر 
�ل��ذي ترجمه جمهور �الإم���ار�ت يف م��ب��ار�ة ذهاب 

ربع �لنهائي �الآ�شيوي �أمام �الحتاد �ل�شعودي على 
ملعب هز�ع بن ز�يد .

و�أ�شاف: �جلمهور �ل�شعودي ذو�ق ويتمتع بثقافة 
�أن  غ��ري  �مل��ب��ار�ة،  زم��ن  ط��و�ل  �ملتو��شلة  �مل�شاندة 
�لذين  �لدوليني  م��ن  حالياً  �لعني  العبي  �أغ��ل��ب 
�ل��ظ��روف، و�للعب  ك��ل  �لتعامل م��ع  �ع��ت��ادو� على 
�ملنا�شبات  يف  �لغفرية  �جلماهريية  �حل�شود  �أم��ام 
�جل��ي��دة لالعبي  �خل���رة  �أن  �ل��ك��ب��رية، ويف ظني 
�لظروف  ك��ل  م��ع  �لتعامل  م��ن  �شتمكنهم  �ل��ع��ني 
�ملحيطة باملبار�ة من �أجل حتقيق �أهد�فهم �ملرجوة 

و�لعودة �إىل �الإمار�ت بالنتيجة �الإيجابية.

اأبــ�خــ�ــســري: عــلقــة وطــيــدة بــني زعيمي 
االإمارات وال�سع�دية

�أك�����د ���ش��ام��ي �أب���وخ�������ش���ري، �الأم������ني �ل���ع���ام لنادي 
بني  �ل��وط��ي��دة  �لعالقة  عمق  �ل�شعودي،  �ل��ه��الل 
�لعني  �أن  جيد�ً  ن��درك  مو�شحاً  و�ل��ع��ني،  �لهالل 
من �الأندية �لكبرية و�أحد �أقوى �لفرق يف �لقارة 
وو�شولهم  با�شتقبالهم  كثري�ً  و�شعدنا  �الآ�شيوية، 
يف  �أن��ه��م  و�مل��وؤك��د  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل 

بلدهم �لثاين .
و�عتر �أبوخ�شري �أن مبار�ة �لهالل و�لعني متثل 

�لقمة �لكروية �ملرتقبة و�ملوؤكد �أنها �شتكون قوية، 
�لفريق  تهنئة  على  �شنحر�س  جميعاً  �أن��ن��ا  غ��ري 
�لنهائي،  �إىل  و�مل��ت��اأه��ل  �مل���ب���ار�ة،  بنتيجة  �ل��ف��ائ��ز 
�خلليجية  للكرة  ممثاًل  �شيكون  و�أن���ه  خ�شو�شاً 

وغرب �لقارة �الآ�شيوية يف �ملبار�ة �لنهائية.
�كتملت  �ل��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  �إن  �أب��وخ�����ش��ري  وق����ال 
�ملقرر  من  �لتي  �لعني  ن��ادي  جماهري  ال�شتقبال 
4 طائر�ت  م���نت  ع��ل��ى  �ل���ي���وم  ع�����ش��ر  و���ش��ول��ه��ا 
خا�شة، وذلك من خالل �لتن�شيق مع نادي �لعني 
و�شفارة دولة �الإمار�ت باململكة �لعربية �ل�شعودية، 
�شتتقدم حافالت  �شرطة  دوري��ات  هناك  و�شتكون 
�مللك  �إىل ملعب  �ملطار  �لعني من  ن��ادي  جماهري 
فهد �لدويل حتى يتمكنون من �لو�شول يف �لوقت 

�ملنا�شب ملتابعة �ملبار�ة.
و�أو�شح بو خ�شري �أن ن�شبة نادي �لعني يف �ملدرج 
 ،8% متثل  �مل��ب��ار�ة  ملعب  على  لهم  �ملخ�ش�س 
�الأ�شقاء  م��ن  �ل��ه��الل طلباً  ن��ادي  تلقى  ح��ال  ويف 
�الأم��ر مطروحاً  �شيكون  بزيادة �حل�شة  �لعني  يف 

للنقا�س معهم بالتاأكيد.
قال:  �لعني،  ملو�جهة  �لهالل  ��شتعد�د�ت  وح��ول 
�الإط����ار  ه���ذ�  �لفي�شل يف  ه��و  �مل���ي���د�ن  �أن  �مل���وؤك���د 

و�شيك�شف مدى جاهزية �لفريق. 

 حممد عبدالرحمن: نتطلع اإىل رد التقدير 
يف ملعب الريا�س 

ق���ال الع���ب م��ت��و���ش��ط �مل���ي���د�ن �ل��ع��ي��ن��اوي، حممد 
عبد�لرحمن �ل�شهري ب� عجب �إن ثقة �شمو �ل�شيخ 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، م�شت�شار �الأمن �لوطني، 
�أبوظبي،  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
�الأول  �لنائب  �لعني،  ن��ادي  لرئي�س  �الأول  �لنائب 
ل��رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �ل�������ش���رف، ���ش��ت��ع��زز م���ن ق��وت��ن��ا يف 
م��و�ج��ه��ة �ل��ه��الل �ل�����ش��ع��ودي، حيث ن���درك جيد� 

�أهمية ما ميكن �أن نقوم به يف �ملرحلة �ملقبلة.
ه��ز�ع بن  �ل�شيخ  �شمو  م��ب��ادرة  �أن  �أعتقد  و�أك��م��ل: 
لنقل  خا�شة  ط��ائ��ر�ت   4 بتوفري  نهيان  �آل  ز�ي��د 
جماهري �لكرة �الإمار�تية، ال تعر عن ثقة �شموه 
�لتي  �لغالية  �لثقة  توؤكد  بل  فح�شب،  �لفريق  يف 
�الإمار�تية  �جل��م��اه��ري  يف  �أي�����ش��ا  ���ش��م��وه  و�شعها 
لقاء  ق��وت��ه يف  وتعزيز  �لفريق  م����وؤ�زرة  �أج���ل  م��ن 
�لهالل بالريا�س، كما توؤكد ثقة �شموه يف جميع 
�لعنا�شر و�الأجهزة �لفنية و�الإد�رية وكل منت�شب 
لنادي �لعني للقيام بدوره من موقعه على �أكمل 
�الإمار�تية، و�شنعمل جميعاً  �لكرة  لت�شريف  وجه 
على �أن نكون عند ح�شن ظن �شموه وذلك الإ�شعاد 

�شيوخنا وكل جماهري �لكرة �الإمار�تية.
وقال: نحرتم فريق �لهالل �ل�شعودي على ملعبه 
�ل��ق��م��ة �ملرتقبة  ق��ب��ل م���ب���ار�ة  وب����ني ج���م���اه���ريه، 
و�شعية  ج��ي��د�ً  ون���درك  �لكبريين  �لفريقني  ب��ني 
حا�شدة  جماهريه  بقاعدة  يتمتع  �ل��ذي  �ملناف�س 
ونتطلع  �لعني متاماً،  مثل  �خلليج  م�شتوى  على 
�إىل متابعة م��ردودن��ا �ل��ق��وي و�ل��ع��ودة م��ن ملعب 
�مللك فهد �لدويل بالنتيجة �الإيجابية �لتي متهد 
لنا طريق �لتاأهل �إىل نهائي �أقوى بطوالت �لقارة 
�الإي��اب على ملعب هز�ع  �الآ�شيوية، قبل مو�جهة 

بن ز�يد .
�لفريقني  و�عتر عجب �حلظوظ مت�شاوية بني 
خ�شو�شاً  لكالهما،   50% بن�شبة  �ملو�جهة  قبل 
بوجود  �ل�شفوف  �ل��ت��و�زن يف  هناك حالة من  �أن 
فريق،  بكل  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف  �لعنا�شر  �أف�����ش��ل 
�أن رغبة �لعني كبرية يف �لعودة �إىل �الإمار�ت  �إال 

باأف�شل نتيجة.

حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
دب���ي رئي�س  ع��ه��د  �آل م��ك��ت��وم ويل  ر����ش��د  ب��ن 
جمل�س دبي �لريا�شي ، وبح�شور �شمو �ل�شيخ 
ح�شر مكتوم بن جمعة �آل مكتوم مدير د�ئرة 
�إع��الم دبي رئي�س �حت��اد تن�س �الإم��ار�ت يبد�أ 
يف �ل�شاعة �لتا�شعة من �شباح �ليوم �الجتماع 
�ل�شنوي �لعام لالحتاد �لدويل للتن�س و�لذي 
ي�شتمر ملدة ثالثة �يام يف فندق مدينة جمري� 
�لريا�شي  دبي  بتنظيم م�شرتك بني جمل�س 
 200 ومب�شاركة  للتن�س،  �الم����ار�ت  و�حت���اد 
م��ن م�����ش��وؤويل �الحت����اد �ل����دويل و�الحت����اد�ت 
�لوطنية للتن�س يتقدمهم فر�ن�شي�شكو ري�شي 

رئي�س �الحتاد �لدويل للتن�س.
وه��ي �مل��رة �الوىل يف ت��اري��خ �الحت���اد �لدويل 
�الجتماع  ه�����ذ�  ف���ي���ه  ي��ع��ق��د  �ل������ذي  ل��ل��ت��ن�����س 
�ل�شنوي �ملهم يف �حدى دول �ل�شرق �الأو�شط 
�جر�ء  �الج��ت��م��اع  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �شيتم  ك��م��ا   ،
قرعة بطولة كاأ�س ديفيز للتن�س . ��شت�شافة 
�جتماع �الحتاد �لدويل للتن�س و�جر�ء قرعة 
�الأ�شلية  �لن�شخة  وعر�س  بدبي  ديفيز  كاأ�س 
م��ن �ل��ك��اأ���س يف �أح���د �أه���م م��ر�ك��ز �لت�شوق يف 
دبي و�لذي مت يوم �أول من �أم�س يف دبي مول 

�ل�شيخ ح�شر مكتوم بن جمعة  بح�شور �شمو 
�أمني عام �لهيئة �لعامة لرعاية  �آل مكتوم و 
تن�س  �حت��اد  ع��ن  وممثلني  و�لريا�شة  �ل�شبا 
ي��اأت��ي يف   ، �لريا�شي  دب��ي  �الإم����ار�ت وجمل�س 
دبي،  حلكومة  �ال�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  �ط���ار 
�لوجهة  دب��ي  بجعل  �لريا�شي  دب��ي  وجمل�س 
�لريا�شية  �الأح������د�ث  ال���ش��ت�����ش��اف��ة  �مل��ف�����ش��ل��ة 
�ل��ك��ب��رية وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا �مل���رم���وق���ة على 
فر�شة  �أنها  كما   ، �لعاملية  �لريا�شة  خارطة 
بالتطور  �لعامل  �لتن�س يف  م�شئويل  لتعريف 
�لذي حققته �المارة خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية 
يف جميع �ملجاالت ، وكذلك تعريفهم بثقافة 

وتر�ث و�برز �ملعامل �ل�شياحية يف �لدولة. 
�ل��دويل للتن�س لقاء  و�شيعقد رئي�س �الحت��اد 
���ش��ب��اح �ل���ي���وم م���ع مم��ث��ل��ي و���ش��ائ��ل �الإع�����الم 
للحديث عن �برز حماور �جندة �الجتماعات 
�لدولية ، و�لعمل �جلاري لتطوير �لعمل يف 
�الحتاد �لدويل و�الحتاد�ت �لقارية و�لوطنية 

ون�شر لعبة �لتن�س حول �لعامل.
منظمة  جل����ن����ة  ت�������ش���ك���ي���ل  مت  ق������د  وك����������ان 
�ملا�شية  �ال�شابيع  خالل  تولت  لالجتماعات 
بد�ية  �الجتماعات  هذه  ال�شت�شافة  �الع��د�د 

بو�شع  م��رور�  �لدولية  �لوفود  ��شتقبال  من 
و�لفعاليات  للزيار�ت  و�شامل  متنوع  برنامج 
ثالثة  �شت�شتمر  �لتي  و  لالجتماع  �مل�شاحبة 

�يام.
وق������ال ����ش���الح ت��ه��ل��ك ع�����ش��و جم��ل�����س دبي 
�لريا�شي مدير بطولة دبي �ملفتوحة للتن�س 
ورئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة الج��ت��م��اع �الحتاد 
لالجتماع  دب���ي  ��شت�شافة  للتن�س  �ل����دويل 
ب��دب��ي حدث  �ل���دويل للتن�س  �ل��ع��ام ل��الحت��اد 
�إىل  �الأوىل  للمرة  ي��اأت��ي  وه��و   ، للغاية  مهم 
ي�شبق الأي مدينة  �الأو���ش��ط حيث مل  �ل�شرق 
و�عتقد  ��شت�شافة هذ� �الجتماع،  �ملنطقة  يف 
 2015 ل��ع��ام  ك��اأ���س ديفيز  ق��رع��ة  �ج���ر�ء  �ن 
وعر�س �لن�شخة �الأ�شلية من كاأ�س ديفيز يف 
�نت�شار  زي��ادة  �ن ت�شهم يف  دبي عو�مل ميكن 
مبكانة  وت��رت��ق��ى  �ل��دول��ة  يف  �لتن�س  ري��ا���ش��ة 
دبي  يف  يتم  حيث   ، �لتن�س  ع��امل  يف  �ل��دول��ة 
و�أب���وظ���ب���ي ت��ن��ظ��ي��م ب���ط���والت دول���ي���ة كرى 
نرتقي  و�الآن   ، �للعبة  جن��وم  �أه��م  ت�شتقطب 
تنظيم موؤمتر  �أعلى من خالل  �إىل م�شتوى 

دويل ر�شمي بهذ� �حلجم و�الأهمية .
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��الج��ت��م��اع��ات �ل��ت��ي ت�شم 

�أع�����ش��اء م��ن �حت���اد تن�س �الإم����ار�ت وجمل�س 
�حلكومية  �لدو�ئر  من  وعدد  �لريا�شي  دبي 
حر�شت على �ال�شتعانة بالعديد من �لكو�در 
�لوطنية �ل�شابة للم�شاركة يف عملية �لتنظيم 
كاأع�شاء يف �للجان �لفرعية �أو كمتطوعني ، 
�ملزيد  الكت�شاب  لهم  �لفر�شة  الإتاحة  وذل��ك 
م��ن �خل���ر�ت و�ل��ت��ج��ارب ، وك��ذل��ك لتقدمي 
من  �ل��وط��ن  و�شابات  ل�شباب  م�شرقة  ���ش��ورة 
هذ�  يف  �مل�شاركة  �لوفود  مع  لقاء�تهم  خالل 
�حلدث �لذي ينال دعما من وز�رة �لد�خلية 
و�لريا�شة،  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة   ،
ه��ي��ئ��ة �ل����ط����رق و�مل����و������ش����الت، م��ك��ت��ب دبي 

للموؤمتر�ت وفندق مدينة جمري�.
ومن بني �لفعاليات �ملهمة �لتي �شتعقد على 
هام�س �جتماع �الحتاد �لدويل للتن�س �شيتم 
يوم غد يف منطقة فندق جمري� بيت�س تنظيم 
عاملي  قيا�شي  رق��م  لت�شجيل  خا�شة  فعالية 
با�شم  م�شجال  يكون  �لتن�س  ع��امل  يف  جديد 
دبي من خالل �أكر لوحة ف�شيف�شاء ل�شورة 
با�شتخد�م كر�ت �لتن�س ، و�شيتم غد� �الإعالن 
بالرقم  �خلا�شة  �لتفا�شيل  م��ن  �مل��زي��د  ع��ن 

�لقيا�شي �جلديد.  
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مع  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم  �شباح  �ل��ث��ق��ايف  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن���ادي  يقيم 
مدر�شة �ملجد �لنموذجية مهرجان ��شلوب حياة �لريا�شي وذلك يف �إطارة �أن�شطة 
�للجنة �لثقافية بالنادي ومب�شاركة طلبة �ملدر�شة ومعلميها و�لكو�در �لريا�شية 

و�لالعبني �ملنت�شبني للنادي .
ويعد �ملهرجان �لذي �شينطلق يف متام �ل�شاعة �ل�شابعة و�لن�شف من �أمام مدر�شة 
�ملجد مبدينة �ل�شارقة مبادرة نوعية وجديدة ت�شاف �إىل �شل�شلة مبادر�ت �للجنة 
يف �إطار �أهد�ف �لنادي عر تنظيم مهرجان �أ�شلوب حياة �لريا�شي و�لذي جاء 
ليعزز �هد�ف نادي �ل�شارقة وروؤيته يف دعم �لريا�شة للجميع وذلك من خالل 
�الن�شطة �لريا�شية �لتي �شيتم تنظيمها وفق �الأهد�ف �لرتبوية �ملن�شودة ملدر�شة 

�ملجد �لنموذجية و�لتي �أكدت تعاونها الإجناح �ملهرجان .
و�أكد حممد حمد�ن بن جر�س ع�شو جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة ورئي�س �للجنة 

�لثقافية بالنادي �أن �ملهرجان يعد فر�شة لتن�شيط �لعمل �لريا�شي �لعام وحتفيز 
�ملجتمع على ممار�شته ليكون ��شلوب حياة و�أو�شح �أن ثمرة هذ� �ملهرجان �شيكون 
يف �أبنائنا �لطلبة �مل�شاركني من مدر�شة �ملجد �لنموذجية وهي مدر�شة ر�ئدة يف 

�خلدمة �ملجتمعية وبالتو��شل �لفاعل .
من جهته �أ�شار عي�شى هالل �أمني �ل�شر �لعام لنادي �ل�شارقة �أن كافة �لرتتيبات 
ليكون  �الخت�شا�س  وج��ه��ات  �مل��در���ش��ة  م��ع  بالتعاون  �مل��ه��رج��ان  الإط���الق  ج��اه��زة 
�ملهرجان على قدر عايل من �اليجابية و�أو�شح �أن �إقامة مهرجان �أ�شلوب حياة 
�لريا�شي جاءت �نطالقا من حر�س جلنة �للجنة �لثقافية على �أهمية ممار�شة 
�لريا�شة على حياة كافة �أفر�د �ملجتمع مبختلف فئاته ال�شيما �ل�شباب و�لن�سء 
هذ�  �إجن���اح  يف  �شاهمو�  �ل��ذي��ن  لل�شركاء  وتقديره  �شكره  بالغ  ع��ن  ه��ال  و�أع���رب 

�ملهرجان .

عبداهلل بن حممد يتلقى مكاملة هاتفية من عبدالرحمن بن م�ساعد

حمدون: ثقة هزاع بن زايد متنح العني الدافع املعنوي املطلوب يف ملعب الهالل 

حتت رعاية حمدان بن حممد

اأ�سرة التن�ش يف العامل جتتمع بدبي اليوم لبحث واقع وم�ستقبل اللعبة
اجتماعات على مدار ثلثة اأيام مب�ساركة ممثلي 200 دولة يتقدمهم رئي�س االحتاد الدويل

نادي ال�سارقة ينظم �سباح اليوم مهرجان اأ�سلوب حياة الريا�سي بالتعاون مع مدر�سة املجد النموذجية 

ز�ي����د �لريا�شية  ل��ل��ت��زل��ج مب��دي��ن��ة  �أب��وظ��ب��ي  ب�����ش��ال��ة  �خ��ت��ت��م 
�جلليد  لريا�شة  للتحكيم  �الأول  �ملع�شكر  �أبوظبي  بالعا�شمة 
�جلديد  للمو�شم  �حلكام  وجاهزية  ��شتعد�د�ت  على  للوقوف 
�جل�شي  ع��ارف  حممد  �ل�شيد  �ملع�شكر  و�شهد  يومني  ��شتغرق 
ع�شو �للجنة �لتنفيذية مدير �د�رة �لن�شاط �لريا�شي بالنادي 
.  وقال �جل�شي : �ن �د�رة �لنادي وبتوجهات معايل �لدكتور 
للريا�شات  �الم����ار�ت  �حت���اد  رئي�س  �مل��زروع��ي  م��ب��ارك  �أح��م��د 
�ىل  ت�شعى  �جلليدية  للريا�شات  �بوظبي  ون���ادي  �جلليدية 
�ملو�طنة  �لكو�در  �نخر�ط  وت�شجيع  �لتحكيم  �الرتقاء بطاقم 
�خلر�ت  مع  لالحتكاك  �مامهم  �لفر�س  من  �ملزيد  و�تاحة 
�ملتقدمة ، كما �ن �لنادي ومن خالل هذه �ملع�شكر ي�شعى �ىل 
تعريف حكام �للعبة بالدولة جلديد نظم �لتحكيم يف بطالت 
�لريطانية  �حل��ك��م  �مل��ع�����ش��ك��ر  وع��ر���ش��ت يف  �جل��ل��ي��د.  ه��وك��ي 
وم�شرف �حلكام يف نادي �أبوظبي و�حتاد �المار�ت للريا�شات 
�جلليدية جوي جون�شون قو�نني �للعبة �جلديدة من �الحتاد 
�لرئي�س  ب��احل��ك��م  �مل��ع��ن��ي��ة  و�الأدو�ر  �جل��ل��ي��د  ل��ه��وك��ي  �ل����دويل 
. كما عر�شت فلم فيديو �شرحت خالله  �مل�شاعدين  و�حلكام 
حول  نقا�شات  �ملع�شكر  وت�شمن   ، للتحكيم  �جلديدة  �الفكار 
 ، �حلكام  ت�شرف  وط��رق  �ملباريات  �ثناء  حت��دث  �لتي  �ملو�قف 
�شارك �ملع�شكر 17 حكما من �ندية �لتزلج يف �بوظبي و�لعني 
ودبي ، وناق�س �ملع�شكر قو�نني �لدوري �المار�ت �لقادم وبقية 
للريا�شات  �الم���ار�ت  �حت��اد  خ��ارط��ة  على  �لقادمة  �ملناف�شات 
�جلليدية و�الأندية ، ومت خالل �ملع�شكر تقييم �مل�شاركني من 
يوم  و�شيعقد  للحكام   �اليجابي  �لتفاعل  �ك��د  �ل��ذي  �حل��ك��ام 
خالله  يتم  �جتماع  �ملقبل  نوفمر  م��ن  و�لع�شرين  �حل���ادي 
�ل�شابقة  �مل��ب��اري��ات  يف  �حل��ك��ام  �د�ء  نتائج  وتقييم  ��شتعر��س 
ل��الط��الع على �مل��الح��ظ��ات . و�أك����دت �حل��ك��م ج��وي جون�شون 
يف  �لقادمة   2014 �لعا�شمة  بطولة  حتكيم  طاقم  جاهزية 
�أبوظبي يف نوفمر �ملقبل وقدمت �حلكم �لدويل �لريطانية 
و�لتحرك  �الإحماء  لطرق  �جلليد  على  تدريبياً  عر�شاً  جوي 
كحكم وطرق رمي �لقر�س و�حت�شاب �الأهد�ف وطرق مر�قبة 

و�شم  �جلليد  على  �للعب  بقو�نني  و�لتز�مهم  �لالعبني  �أد�ء 
�ملع�شكر ثالثة من �ملو�طنني هما  �مل�شارك يف  طاقم �لتحكيم 
يحي �جلنيبي وعلي �لرميثي و�حلكم �ملو�طنة فاطمة �آل علي 

ع�شوة فريق �شتورمز لل�شيد�ت.
و�شكرت �حلكم و�لالعبة فاطمة �آل علي ع�شوة �ملنتخب وفريق 
�شيد�ت �شتورمز �د�رة �لنادي على هذه �ملبادرة �لريا�شية قائلة 
: �ملع�شكر كان فاعال وتعلمنا و��شتفدنا منه كثري� و��شارت �ىل 
�نها �شاركت يف ثالث دور�ت حتكيم هوكي جليد �شابقة �ال �ن 
هذ � �ملع�شكر كان �لتفاعل فيه كثري� وتعلمت فيه �لكثري من 

�لنظم و�لقو�نني .
اإ�ساءة جليدية

هوكي �جلليد هي ريا�شة يتبارى فيها فريقان على م�شاحة 
�قد�مهم  حم��ددة من �جلليد وي�شع �لالعبون زالج��ات على 
لكي يتمكنو� من �حلركة ب�شرعة كبرية جد� يحمل �لالعبون 
ع�����ش��ى �ل��ه��وك��ي ل��دف��ع �أو مت��ري��ر �ل��ق��ر���س ع��ل��ىى �جل��ل��ي��د ، 
وحت��ت�����ش��ب ل��ل��ف��ري��ق ن��ق��ط��ة ح���ني ي��دخ��ل �ل��ق��ر���س يف �ملرمى 
بذلك.  لهم  ي�شمح  �ال  �خل�شم  �لفريق  حار�س  يحاول  حيث 
وذلك  �ل��ف��ري��ق��ني  م��ن  �أي الع���ب  �حل��ك��م خم��ال��ف��ة  وي�شتطيع 
ع�شر  �و  دق��ائ��ق  خم�س  �و  دقيقتني  مل��دة  �للعب  ع��ن  بايقافه 
دقائق �و �ىل نهاية �ملبار�ة وذلك ح�شب نوع �ملخالفة �ملرتكبة ، 
�لعقوبات �لتي تزيد عن خم�س دقائق تعتر عقوبات �شخ�شية 
يهدد  ريا�شي  غ��ري  ب�شلوك  قيامه  ح��ال  يف  �ل��الع��ب  وينالها 
العب �خل�شم وهي من �لعقوبات �لتي نادر� ما ت�شتخدم �ال يف 
�حلاالت �لق�شوى ، لدى معاقبة �أحد �لالعبني بااليقاف عن 
�للعب ملدة دقيقتني �أو خم�س دقائق يخرج �لالعب �ملعاقب من 
�مللعب ويجل�س يف مكان خم�ش�س للعقوبات بينما يتابع فريقه 
�ملعاقب  �لفريق  العبي  �رتكب  ح��ال  ويف  العبا  ناق�شا  �للعب 
خمالفات �خرى �شمن فرتة �لعقوبة �الوىل يتم �يقافهم مع 
مر�عاة بقاء ثالث العبني وحار�س من �لفريق �ملعاقب كحد 
�أدنى وذلك عن طريق �ل�شماح بتبديل �حد �لالعبني �لثالث 

يف حال �رتكابهم خمالفة .

مع�سكر ناجح حلكام ه�كي اجلليد يف الدولة

نظمه وا�ست�سافه نادي اأبوظبي للريا�سات اجلليدية
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للزو�رق  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ززت 
�ل�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب���ي ب���ي �أي�����ه من 
لبطولة  م���روج���ة  ك��ج��ه��ة  دوره������ا 
�لعامل للزو�رق �ل�شريعة �ك�س كات 
و�ل���ت���ي ت��ق��ام حت���ت م��ظ��ل��ة �الحت���اد 
�نت�شارها  م���ن  �أم  �أي  ي���و  �ل�����دويل 
�لعامل بتوقيع  على خمتلف قار�ت 
�تفاقية �شر�كة جديدة مع �الحتاد 
�ل�شيني للزو�رق �ل�شريعة و�أ�شفرت 
عن  �ملتجددة  �ل�شر�كة  ه��ذه  نتائج 
و�الأهد�ف  �مل�شرتكة  �ل�شئون  بحث 
و�لتوقيع  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �ل��ع��ام��ة 
مبوجبها  ي����ت����م  �ت����ف����اق����ي����ة  ع����ل����ى 
�لبطوالت  ب�شان  �لكامل  �لتن�شيق 
ت�شرف  �ل��ت��ي  �ملختلفة  و�الأح�����د�ث 
ع��ل��ي��ه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع��امل��ي��ة ك���ل عام 
و�أق������ام ن�����ش��اط ث��اب��ت وم�����ش��ت��م��ر يف 

�لقطر و�لعمالق �الآ�شيوي.
وجاءت �خلطوة �جلديدة بناء على 
مرخان  بن  �شيف  �شعادة  توجيهات 
�لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة 
�لعاملية للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي 
بي �أيه و��شتمر�ر� للجهود �حلثيثة 
�لعاملي على  من �جل ن�شر �حل��دث 
�ملوؤ�ش�شة  وف���د  وق����ام  ن��ط��اق  �أو����ش���ع 
–دبليو  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعاملية 
�أي���ه- ي�شم �ل��دك��ت��ور خالد  ب��ي ب��ي 
حممد �لز�هد نائب رئي�س جمل�س 
�الإد�رة و�لبطل �لعاملي عارف �شيف 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��زف��ني 
ع�����ش��و جمل�س  ت���ي���م  �ل���ف���ي���ك���ت���وري 
�شالح  ب���ن  �ح���م���د  و���ش��ي��د  �الإد�رة 
�لعا�شمة  �إىل  بزيارة  �لعام  �الأم��ني 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة و�الل���ت���ق���اء م���ع �الحت���اد 
�ل�شيني �لذي مثله و�ن هونغ جون 

�الأمني �لعام .
وب���ن���اء ع��ل��ى ���ش��وء �ل��ل��ق��اء �الأخ���ري 
و�لتن�شيق �مل�شرتك بني �ملوؤ�ش�شتني 
بدور  تتعلق  �آخ��ري  الأ�شباب  ونظر� 
�مل����روج����ني �مل��ح��ل��ي��ني ل���ل���ح���دث يف 
���ش��ت��ظ��ه��ر ج����والت بطولة  �ل�����ش��ني 
–�ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل 
ك�����ات- ب�����ش��ك��ل ج���دي���د �ب����ت����د�ء من 
على  وب���ن���اء   2015 �مل��ق��ب��ل  �ل���ع���ام 
ذلك مت �إلغاء �جلولتني �لتني كان 
�شهري  يف  تنطلقان  �أن  �مل��ق��رر  م��ن 

�أكتوبر ونوفمر �ملقبلني .
ب���ن مرخان  ���ش��ي��ف  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 

�لكتبي رئي�س جمل�س �د�رة �ملوؤ�ش�شة 
�لعاملية للزو�رق �ل�شريعة دبليو بي 
ت�شعي  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �ي��ه  بي 
حتقيق  �إىل  خ��ط��ط��ه��ا  خ����الل  م���ن 
قاعدة  وحتقيق  �ملطلوبة  �النت�شار 
للزو�رق  �لعاملية  للبطولة  �شلبة 
تعتر  و�ل��ت��ي  ك��ات  �ك�����س  �ل�شريعة 
�إم���ار�ت���ي���ة �ل��ف��ك��رة و�ل��ن�����ش��اأة حيث 
باأ�شنانه  �ل��ع��امل  �إىل  �حل���دث  خ��رج 
و�الإقبال  �لبارز  �لنجاح  خالل  من 
�لكبري و�لذي جعل �لبطولة حتتل 
�لزو�رق  ريا�شة  يف  �الأويل  �ملرتبة 
�ل�شريعة بالعامل ويف فرتة وجيزة.

�لعمالق  ميثل  بالتاأكيد  و�أ���ش��اف 
خارطة  يف  م���ه���م  ج�����زء  �ل�����ش��ي��ن��ي 
�لعام  م��ن��ذ  �ل��ب��ط��ول��ة  �ه��ت��م��ام��ات 
جائزة  ح���ق���ق���ت  ع���ن���دم���ا  �مل���ا����ش���ي 
�ل�����ش��ني �ل���ك���رى جن��اح��ا ف����اق كل 
و�هتمام  ح�شور  و�شط  �لت�شور�ت 
�أل��ف �شخ�س على   100 �أك��ر من 
�أي��ام ف�شال عن ن�شبة  م��د�ر ثالثة 

�شا�شات  خ��ل��ف  �ل��ع��ال��ي��ة  �مل�����ش��اه��دة 
مل�����ش��ن��اه بالفعل  �ل��ت��ل��ف��زة وه����ذ� م��ا 
ه��ن��اك وم����ن ه����ذ� �مل��ن��ط��ل��ق نبحث 

ل�شر�كة طويلة معه.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور خالد 
حممد �لز�هد نائب رئي�س جمل�س 
للزو�رق  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة 
�شعدنا  �أي��ه  ب��ي  ب��ي  دبليو  �ل�شريعة 
ك���ث���ري� ل��ل��ح��ف��اوة و�اله���ت���م���ام من 
على  وحر�شهم  �ل�شيني  �جل��ان��ب 
ت��و���ش��ي��ع د�ئ����رة �اله��ت��م��ام باحلدث 
�لتو��شل  ق��ن��و�ت  ف��ت��ح  خ���الل  م��ن 
�لتفاهم مع  و�لتوقيع على مذكرة 
�ل�شريعة  �الحتاد �ل�شيني للزو�رق 
جديدة  مرحلة  �إىل  توؤ�ش�س  و�لتي 
ل��ال���ش��ت��م��ر�ر يف  ن�شعي م��ن خ���الل 
�ل�شيني  �جل���ان���ب  م���ع  �ل�������ش���ر�ك���ة 
ت�شمن  وق��������د  ط����وي����ل����ة  ل�����ف�����رتة 
م��ن �جلو�نب  �ل��ع��دي��د  �الت��ف��اق��ي��ة 
بثمار  ت��وؤت��ي  �أن  �ملنتظر  م��ن  �ل��ت��ي 

كثرية تفيد �جلانبني.
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�إد�رة نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي خالل  �حتفل جمل�س 
وذلك  �الول  ب��امل��رك��ز  �ل��ن��ادي  �ل�شيفي يف  �مل��رك��ز  �ج��ت��م��اع 
وهناأ  �ل��ن��ادي  مبقر  �أم�����س  م�شاء  �أق��ام��ه��ا  �ل��ت��ي  باالأم�شية 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ه��وي��دن  ب��ن  �هلل  ع��ب��د  خليفة 
�لذيد �ع�شاء جمل�س �الإد�رة وهم �شامل بن هويدن نائب 
رئي�س جمل�س �الإد�رة و�شعيد عبيد �لطنيجي نائب رئي�س 
جمل�س �الإد�رة ،وخليفة �شلطان �جلاري �أمني �ل�شر �لعام 
�الإد�رة حميد عبد �هلل  �ع�شاء جمل�س  بالنادي وكال من 
وخليفة  �لطنيجي  م��ط��ار  ب��ن  عبيد  وحم��م��د  �خل��اط��ري 
علي �لقايدي ور��شد دملوك و�شامل علي �لرفي�شا و�لدكتور 
حمود خلف �شامل مدير �لنادي مبنا�شبة حتقيق �لن�شاط 

�ل�شيفي بنادي �لذيد �ملركز �الول باإمارة �ل�شارقة .
�أن فعاليات نادي �لذيد خالل �لعطلة  و��شار بان هويدن 
�لتي  �الن�شطة  خ��الل  من  ذل��ك  وجتلى  تنوعت  �ل�شيفية 
وفعالياته  بر�جمه  بتنوع  بالنادي  �ل�شيفي  �ملركز  قدمها 
نفذها  �ل��ت��ي  و�لعلمية  �لرتفيهية  �ل��رح��الت  خ��الل  م��ن 

�ملركز �ل�شيفي بنادي �لذيد.
�لر�شم  وور�������س  �ل����ق����ر�آن  وح���ل���ق���ات  �الن�����ش��ط��ة  �أن  و�أك������د 
و�ملحا�شر�ت  �الإنكليزية  و�للغة  و�لت�شوير  و�لكمبيوتر 
�إ�شافة  حققت  و�ل�شحية  �لثقافية  �جلو�نب  �شملت  �لتي 
متيزت  و�لتي  و�ل��رت�ث  �لوطنية  و�لهوية  بجانب  نوعية 

ب�شموليتها وتنوعها.

�مل�شرفني  و  �لكو�در  وجميع  �ملركز  بجهود  �ملجل�س  و��شاد 
بالنادي على �جلهود �لتي بذلوها من �أجل �جناح �لن�شاط 

وحتقيق �ملركز �الأول.
�لتي قدمها كال من م�شرف  كما ناق�س �ملجل�س �خلطط 
�ملر�حل �ل�شنية وم�شرف �اللعاب �لفردية للمو�شم �جلديد 
�قر�ر  �ج��ل  من  �مل��ايل  �لق�شم  �ىل  و�إحالتها  مناق�شتها  مت 
�ملدرب  تعيني  تت�شمن  �خلطط  ه��ذه  و�لتنفيذ  �مليز�نية 
�ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  ل��ف��رق  م�شرف  �لطنيجي  �شعيد  حممد 
لكرة �لقدم لال�شتفادة من خر�ته �لو��شعة يف جمال كرة 
�لقدم  ك��رة  ت�شكيل جل��ان فرعية يف  �عتماد  �لقدم كما مت 

�لتي �نطلقت �ن�شطتها مع بد�ية �ملو�شم �لريا�شي.

جمل�ش اإدارة نادي الذيد يحتفل باملركز الأول للن�ساط ال�سيفي

رف�����ع ���ش��ع��ي��د ح������ارب رئ���ي�������س �حت����اد 
نائب  �لبحرية  للريا�شات  �الإم��ار�ت 
نادي  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئي�س 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  �جلزيل  �ل�شكر 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�ىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �خيه 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
��شحاب  و�ىل  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�ل�شمو �ع�شاء �ملجل�س �الأعلى حكام 
على  �لعهود  �ولياء  و�شمو  �الإم��ار�ت 
�مل�شتمر  و�ل��دع��م  �حلثيثة  �جل��ه��ود 
الأبناء �لدولة و�شعب �الإمار�ت ولكل 
�لريا�شيني  وقطاع  �ملجتمع  �شر�ئح 

�الم���ر �ل���ذي �ن��ع��ك�����س �ي��ج��اب��ي��ا على 
��شبح  و�ل��������ذي  �ل����وط����ن  م�������ش���رية 
وقاريا  ع��امل��ي��ا  �ل���رك���ب  م��ق��دم��ة  يف 

و�قليميا.
ووج����ه ح����ارب �ل�����ش��ك��ر �جل���زي���ل �إىل 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
على  �ل�شارقة  �الأعلى حاكم  �ملجل�س 
�ل�شارقة  ن���ادي  �إن�����ش��اء  ���ش��م��وه  ق���ر�ر 
ليكون  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
يف  م�شيئة  ج��دي��دة  ريا�شية  م��ن��ارة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
وي�����ش��ك��ل �الإ����ش���اف���ة �جل���دي���دة جنبا 
�لريا�شية  �الن�����دي�����ة  ج���ن���ب  �إىل 
ودبي  �بوظبي  يف  �لبحرية  �لدولية 
و�ل��ف��ج��رية ور�أ�����س �خل��ي��م��ة وي�شهم 

ت���ق���دمي ر����ش���ال���ة م���ت���ج���ددة �ىل  يف 
�الإم����ار�ت  دول���ة  تتبو�  �ل��ع��امل حيث 
�لعربية �ملتحدة بف�شل دعم �لقيادة 
و�ل�شيوخ  و�مل�������ش���وؤول���ني  �ل��ر���ش��ي��دة 
�شنو�ت  منذ  وكبرية  متميزة  مكانة 
�أو  �الإد�ري  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل��ي�����س 
ب����ل م����ن خ�����الل تفوق  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
�أبطال �الإمار�ت �أي�شا يف �لكثري من 

�ملحافل و�الأحد�ث. 
وه�����ن�����اأ رئ����ي���������س �حت��������اد �الإم�����������ار�ت 
ل���ل���ري���ا����ش���ات �ل���ب���ح���ري���ة �ال�����ش����رة 
�لريا�شات  وع�شاق  قاطبة  �لريا�شة 
باإ�شهار  �نو�عها  مبختلف  �لبحرية 
�ل��ن��ادي �جل��دي��د م��وؤك��د� �أن جمل�س 
كبري�  ترحيبا  يرحب  �الحت��اد  �د�رة 
و�شيقدم  �جل��دي��د  �ل��ن��ادي  بان�شمام 

ك����ل �ل����دع����م م����ن �ج�����ل �الن����ط����الق 
ل���ل�������ش���رح �جل�����دي�����د ل����ي����ك����ون �ح����د 
�ل�����ش��روح �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ع��م��الق��ة يف 
�ملنطقة ويو��شل م�شرية �لنجاحات 
�ل�شارقة  �م��������ارة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل����ت����ي 
�ل��ت��ي ح�شدتها  �ل��ط��ي��ب��ة  و�ل�����ش��م��ع��ة 
م���ن خ���الل ����ش��ت�����ش��اف��ة �ل��ك��ث��ري من 
�لعاملية  و�ل����ب����ط����والت  �الح����������د�ث 
يف �ن���ت���ظ���ار �ل��ل��م�����ش��ات �الب���د�ع���ي���ة 
��شهار  ب���ع���د  م�����ش��ت��ق��ب��ال  �مل���ت���ج���ددة 
حارب  �شعيد  و�أك��د  �جلديد.  �لنادي 
ومتابعتهم  �مل�����ش��وؤول��ني  �ه��ت��م��ام  �أن 
�ملطلوبة  �لر�شالة  تاأدية  يف  �شي�شهم 
م����ن �ن�������ش���اء �ل�������ش���رح �ل���ع���م���الق يف 
�إقامة عالقات ريا�شية مع خمتلف 
�لريا�شية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �الأن����دي����ة 

ثقافة  ون�����ش��ر  و�ل���دول���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�لريا�شات �لبحرية و�لت�شجيع على 
ممار�شتها و�شط خمتلف �لفئات من 
�شكان �الإمارة وتعزيز مكانة �الإمارة 
وخارجها،  �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
باعتبارها وجهة ملمار�شة �لريا�شات 
�لبحرية وتقدمي وت�شجيع �ملبادر�ت 

من  جديدة  �أن��و�ع  لتطوير  �لر�مية 
�لريا�شات �لبحرية ت�شتلهم �لرت�ث 
ي�شهم  و�لدولة مما  لالإمارة  �ملحلي 
�ل��وط��ن��ي��ة ويعزز  �ل��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
�ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  مقولة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان من لي�س 

له ما�ٍس لي�س له حا�شر.

�ل��ب��ا���ش��م��ة ظلت  �الإم�������ارة  �إن  وق����ال 
ت�����ش��ت�����ش��ي��ف وت�����ش��ج��ل �ل���ك���ث���ري من 
�الأ�شرة  على  يخفي  وال  �لنجاحات 
�لريا�شية دورها يف تنظيم �الأحد�ث 
ختام  م�شك  ومنها  �لكبرية  �لعاملية 
�لفورموال  ل����زو�رق  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
1 كل عام يف بحرية خالد وبطولة 

�لفورموال  ل���زو�رق  للقار�ت  �ل��ع��امل 
ن�����ادي  يف خ�����ورف�����ك�����ان ك����م����ا ح����ق����ق 
�لكثري  �لثقايف  �لريا�شي  �حلمرية 
�لنجاحات موؤخر� عر مدر�شة  من 
�ل�شر�ع �حلديث وكل هذه �لنجاحات 
�شاحب  ومتابعة  دع��م  بف�شل  كانت 

�ل�شمو حاكم �ل�شارقة.

)الريا�سات البحرية( يثمن اإ�سهار نادي ال�سارقة

حارب: قرار �سلطان القا�سمي يعزز من مكانة ريا�سيتنا
االإمارة البا�سمة اكت�سبت مكانة و�سهرة عاملية

اتفاقية للم�ؤ�س�سة العاملية مع االحتاد املحلي

حلة جديدة ملونديال اإك�ش كات يف ال�سني 2015
الكتبي: نتطلع ل�سراكة ط�يلة مع )العملق االآ�سي�ي(

�ختتم جمل�س دبي �لريا�شي �لدورة 
كرة  الك���ادمي���ات  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شيفية 
فئات  �شت  فيها  �شاركت  �لتي  �لقدم 
�شنية تناف�شت فيها �لفرق على �شتة 
�أغ�شط�س   18 من  �لفرتة  يف  �لقاب 
وخرج   ،2014 �شبتمر   11 �إىل 
�الأ����ش���د من  بن�شيب  �ل�����ش��ب��اب  ن����ادي 
�مليد�ليات �لذهبية بعد فوزه ببطولة 
ثالث فئات هي 18 و15 و12 �شنة، 
 13 ع��ل��ى بطولتي  �الأه��ل��ي  وح�����ش��ل 
بطولة  لقب  ذهب  بينما  �شنة،  و14 

16 �شنة للجزيرة.
 40 ع��دد  م�شابقة  ك��ل  بطل  وت�شلم 
ميد�لية ذهبية وكاأ�س �لبطولة فيما 
بطولة  كل  يف  �لو�شيف  �لفريق  نال 
�لعدد  ونف�س  ف�شية  ميد�لية   40
ل�شاحب  �ل��رون��زي��ة  �مليد�ليات  م��ن 
�لفرق  قائمة  و�شملت  �لثالث،  �ملركز 
�لثاين  �مل���رك���زي���ن  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ة 
و�لثالث على �لتو�يل �لن�شر و�الهلي 
 13 و�لو�شل  حتا  �شنة،   12 فئة  يف 
15 �شنة،  ���ش��ن��ة، �جل��زي��رة و�ل��ن�����ش��ر 
و�ل�شباب  �شنة   16 و�لن�شر  �ل�شباب 

ور�أ�س �خليمة 18 �شنة.
وح���ق���ق���ت �ل����������دورة جن�����اح�����اً ك���ب���ري�ً 
مب�����ش��ارك��ة �ن���دي���ة دب���ي �ل�����ش��ت��ة وهي 
و�لو�شل  و�لن�شر  و�ل�شباب  �اله��ل��ي 
�جلزيرة  �ىل  ����ش��اف��ة  وح���ت���ا  ودب�����ي 
�ل�شفوة  و�ك�����ادمي�����ي�����ة  و�ل���������ش����ع����ب 
�لدورة  وتوزعت مباريات  �ل�شعودية، 
ب����ني �ن����دي����ة دب������ي �مل���خ���ت���ل���ف���ة حيث 
����ش��ت�����ش��اف �ل���و����ش���ل م���ب���اري���ات فئة 
�شنة،   16 فئة  و�ل�شباب  �شنة،   18
15 �شنة، وجرت مو�جهات  و�لن�شر 
14 �شنة بالنادي �الهلي، و13 و12 

�شنة بحتا ودبي. 
وح��ف��ل��ت �مل��ب��اري��ات يف �ل��ف��ئ��ات �ل�شت 
ب�����االث�����ارة و�ل����ن����دي����ة، وق�������دم جنوم 
�ل����ك����رة �الم����ار�ت����ي����ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
جو�ئز  �أ�شهمت  �ن  بعد  ط��ي��ب��اً،  �أد�ًء 
�لتطوير  �د�رة  �لتي ر�شدتها  �لتميز 
�لريا�شي  دب���ي  مبجل�س  �ل��ري��ا���ش��ي 
و��شعال  �ل��الع��ب��ني  م�شتوى  رف��ع  يف 
�حل�شول  �أج��ل  م��ن  بينهم  �لتناف�س 
ع���ل���ى �الأل�����ق�����اب �ل����ف����ردي����ة، ب���ع���د �ن 
الأف�شل  ج���ائ���زة  �مل��ج��ل�����س  خ�����ش�����س 
ح��ار���س م��رم��ى وه����د�ف ك��ل بطولة 
م��ن �ل��ب��ط��والت �ل�����ش��ت��ة، ����ش��اف��ة �ىل 
فقرة  يف  للمتالقني  خ��ا���ش��ة  ج��و�ئ��ز 
�أف�شل العب  ركالت �جلز�ء باختيار 
يف �لت�شديد و�أف�شل حار�س مرمى يف 

�لت�شدي لركالت �جلز�ء.
و�ب�������دى �مل�������ش���وؤول���ون يف �ك����ادمي����ات 
�الن����دي����ة �ه��ت��م��ام��ا ك���ب���ري� ب���ال���دورة 
متابعة  ع���ل���ى  م��ع��ظ��م��ه��م  وح����ر�����س 
�لالعبني  وت�������ش���ج���ي���ع  �مل�����ب�����اري�����ات، 
تكرمي  يف  و�مل�شاركة  �ملباريات  خالل 
�لفائزة  �ل��ف��رق  وت��ت��وي��ج  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
حظيت  كما  ب��ط��ول��ة،  ك��ل  نهاية  بعد 
طيبة  جماهريية  مبتابعة  �ملباريات 
��شهمت يف رفع حما�س �لالعبني بعد 
�ن ح�شلو� على دفعة معنوية كبرية 
وم�شاندتهم  �ن�����ش��اره��م  ب��وج��وده��م 

لهم.

�ك�����د مدربو  م��ت�����ش��ل  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
��شتفادتهم  �ملختلفة  �ل�شنية  �لفرق 
مقدمني  �ل�����������دورة  م�����ن  �ل����ك����ب����رية 
على  �لريا�شي  دب��ي  ملجل�س  �شكرهم 
و�لنا�شئني  �لر�عم  �الهتمام بقطاع 
�ل�شنية،  للفئات  مناف�شات  وتنظيم 
ل�شقل  ف��ر���ش��ة  �ل�������دورة  م��ع��ت��ري��ن 
مزيد�  و�ك�شابهم  �لالعبني  مو�هب 
من �خلرة عر زيادة عدد �ملباريات 

�لر�شمية �لتي يوؤدونها يف �ملو�شم.
من جانبه �أثنى علي عمر مدير �د�رة 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ري��ا���ش��ي مب��ج��ل�����س دبي 
�لريا�شي على �جلهود �لكبرية �لتي 

بذلتها �الندية يف ��شت�شافة مباريات 
�ملطلوبة،  �مل��ع��ي��ن��ات  وت��وف��ري  �ل����دورة 
م��وؤك��د� على ����ش��ت��م��ر�ر �ل��ت��ع��اون بني 
�مل��ج��ل�����س و�أن����دي����ة دب����ي، م��ث��م��ن��اً دور 
�ملختلفة  للبطوالت  �ملنظمة  �للجان 
�لدورة.  �جن��اح  يف  �مل��ق��در  و��شهامها 
�أ���ش��ن��دن��ا �أم����ر تكوين  وق����ال ع��ن��دم��ا 
�ل�شتة  ل��ل��ب��ط��والت  �ملنظمة  �ل��ل��ج��ان 
قدرتها  م��ن  ثقة  على  كنا  النديتنا 
�ن  نعلم  الأن��ن��ا  باملهمة،  �ل��ق��ي��ام  على 
لن  �الندية  �الأم��ر يف  �لقائمني على 
يق�شرو� يف �ال�شطالع مب�شوؤولياتهم 
�ل�شوؤون  و�إد�رة  �مل��ب��اري��ات  تنظيم  يف 

�ل�شنية  بالبطوالت  �خلا�شة  �لفنية 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، و���ش��ي��ك��ون��ون ع��ن��د ح�شن 
�ل�����ظ�����ن، وه�������و م�����ا ي�������ش���ج���ع���ن���ا على 
�ل��ت��ع��اون م��ع �الأندية  �ال���ش��ت��م��ر�ر يف 
�ملختلفة  �مل�������ش���اب���ق���ات  ت���ن���ظ���ي���م  يف 
�ملوؤهلة �لتي  و�ال�شتفادة من �لكو�در 
م�شاريعنا  لتنفيذ  لالأندية  يف  تعمل 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. و�أ�����ش����اف ح��ر���ش��ن��ا يف 
جمل�س دبي �لريا�شي على مو��شلة 
�ل�شيفية  �ل��دور�ت  تنظيم  نهجنا يف 
دخلت  �لتي  �لقدم،  ك��رة  الكادمييات 
من  مت�شي  وه��ي  �ل��ر�ب��ع��ة  ن�شختها 
�أك��ر، ومن �ملعروف  جناح �إىل جناح 

�خلطة  �إط������ار  يف  ت���اأت���ي  �ل������دورة  �ن 
�لهادفة  للمجل�س  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إىل �لتطوير عر�الهتمام بالر�عم 
و�لنا�شئني بتنظيم مناف�شات خا�شة 
م�شتوياتهم،  تطوير  يف  ت�شهم  بهم 
ت��ك��رمي �لالعبني  ف��ك��رة  �ن  و�ع��ت��ق��د 
بقدر  ��شهمت  وحتفيزهم  �ملميزين 
كبري يف رفع درجة حما�س �لالعبني 
�ل�����ش��غ��ار �ل���ذي���ن ق���دم���و� �أف�����ش��ل ما 
عندهم موؤكدين �ن �لكرة �المار�تية 
م��وع��ودة مب��و�ه��ب ق���ادرة على و�شع 
ب�����ش��م��ت��ه��ا ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �الأن����دي����ة 

و�ملنتخبات يف �مل�شتقبل �لقريب .

ثلثة األقاب لل�سباب .. بط�لتان للأهلي وواحدة للجزيرة

جناح كبري للدورة ال�سيفية لأكادمييات كرة القدم وجوائز التميز ت�سعل التناف�ش بني الالعبني
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وز�رة  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  وفد من  ز�ر 
�لريا�شة و�ل�شياحة بجمهورية بولند� بهدف مناق�شة وتفعيل 
�شبل �لتعاون �لريا�شي بني �لطرفني ومتابعة نتائج �لزيارة 
�لعام  مطلع  ب��دب��ي  �لهيئة  ملقر  ب��ول��ن��دي  وف��د  بها  ق��ام  �ل��ت��ي 
�جلاري . �شم �لوفد عبد�ملح�شن فهد �لدو�شري �الأمني �لعام 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  بالهيئة  �لريا�شية  لل�شوؤون  �مل�شاعد 
و�لريا�شة و �مل�شت�شار �لدكتور عبد�هلل �شيف �ل�شام�شي ع�شو 
جمل�س �إد�رة �للجنة �لوطنية ملكافحة �ملن�شطات رئي�س �للجنة 

�لتاأديبية وهدى مطر رئي�س ق�شم �ل�شوؤون �خلارجية.
تعزيز  �أه��م��ي��ة  �ل��زي��ارة  �ل��دو���ش��ري خ��الل  و�أك���د عبد�ملح�شن 
�لريا�شي  �مل��ج��ال��ني  يف  ب��ول��ن��د�  ج��م��ه��وري��ة  م���ع  �ل���ع���الق���ات 

عالقات  �إق��ام��ة  على  �الم���ار�ت  حر�س  �إىل  م�شري�  و�ل�شبابي 
�أ�ش�س  على  تقوم  �ل��ع��امل  ب��ل��د�ن  خمتلف  م��ع  ومتميزة  فاعلة 
�الح������رت�م �مل���ت���ب���ادل و�ل���ت���ع���اون �مل�����ش��رتك وت��ع��م��ي��ق �أو�����ش���ر 
�إىل  تتطلع  �الإم���ار�ت  �أن  �ىل  ولفت   .. �ل�شعوب  �ل�شد�قة مع 
يف  خا�شة  �ل�شديقة  بولند�  جمهورية  م��ع  عالقتها  تنمية 
و�أفكار  وم�شاريع  �إمكانيات  من  و�ال�شتفادة  �لريا�شي  �ملجال 

�جلمهورية �لبولندية يف تطوير �لريا�شة �المار�تية.
�الإد�رة  على  ل��الإط��الع  تهدف  �ل��زي��ارة  �أن  �لدو�شري  و�أو���ش��ح 
�ال�شرت�تيجية و�لتعاون �لدويل يف �ملجال �لريا�شي و جمال 
�الإد�رة  �ىل  باالإ�شافة  وتطويرها  �لريا�شية  �ملن�شاآت  �إد�رة 
�لريا�شية �مل�شوؤولة عن تطوير �الألعاب �لريا�شية �لتناف�شية 

ب�شكل منا�شب وعلى وجه �خل�شو�س �إعد�د �ملنتخبات �لوطنية 
و�الرتقاء بها للمنا�شبات �لريا�شية �الأعلى.

ت�شعى  �ل��ذي  �الأغر��س  متعدد  �أورليك  ملعب  �لوفد  ز�ر  كما 
�ملناطق  ع��ل��ى  ت��ع��م��ي��م��ه  �إىل  �مل��خ��ت�����ش��ة  �ل��ب��ول��ن��دي��ة  �جل���ه���ات 
�لبولندية .. و�ال�شتاد �لوطني و�لتقى �مل�شوؤولني عنه ومتت 
مناق�شة مناق�شة م�شاألة �إد�رة �لبنية �لتحتية �لكبرية . و�شهد 
�لوفد عر�شا تقدمييا الأكادميية �لتدريب يف معهد �لريا�شة 
و�طلع  و�ل�شياحة  �لريا�شة  وز�رة  �إ���ش��ر�ف  حتت  يعمل  �ل��ذي 
و�ختتم  �ملن�شطات  ملكافحة  متخ�ش�س  خم��ت��ر  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا 
زيارته باملركز �الأوملبي �لبولندي ومتحف �لريا�شة و�ل�شياحة 

يف بولند� .

وفد من هيئة ال�سباب يطلع على التجربة البولندية يف املجال الريا�سي

يعاين بايرن ميونيخ من م�شكالت تتعلق باللياقة و�ال�شابات قبل مبار�ته �الوىل يف دور �ملجموعات بدوري �بطال �وروبا لكرة 
�لقدم �مام مان�ش�شرت �شيتي بطل �جنلرت� يوم �الربعاء.

ومل تتاأكد بعد م�شاركة �لهولندي �رين روبن بعد �ن غاب عن تدريبات بطل �ملانيا �الحد ب�شبب م�شكالت يف �لركبة يف حني 
�ن �جلناح �لفرن�شي فر�نك ريري �شارك مع �لفريق الول مرة هذ� �ملو�شم بعد تعافيه من �ال�شابة �لتي حرمته من �لظهور 

يف كاأ�س �لعامل.
و�حرز ريري هدفا لفريقه يوم �ل�شبت خالل فوز بايرن على �شتوجتارت 2-�شفر يف �لدوري �ملحلي و�شيتعني على �ملدرب 

�ال�شباين بيب جو�رديوال �لذي �شيلعب �مام جماهريه �جر�ء تعديالت يف خط �لدفاع بعد ��شابة هوجلر باد�شتوبر 
النه  طويلة  مدة  �ملالعب  عن  عاما(   25( باد�شتوبر  و�شيغيب  �ملا�شية  �ملحلية  �ملبار�ة  يف  �لفخذ  يف  عاما(   25(

�شيخ�شع لعملية جر�حية.
وكان باد�شتوبر عاد للمالعب قبل مدة ق�شرية بعد غياب طويل ��شتمر 20 �شهر� ب�شبب م�شكالت يف �لركبة لكن 
وجود ت�شابي �لون�شو يخفف قليال من معاناة بايرن وقال جو�رديوال عن العب و�شط ريال مدريد �ل�شابق وجود 
ت�شابي مكننا من �ل�شيطرة على �لكرة طويال �مام �شتوجتارت و��شاف جو�رديوال قوله �نه يعرف �ملطلوب منه 
يف هذ� �ملركز وهو يجيد توجيه �لتمرير�ت �لق�شرية و�لطويلة لكن علينا م�شاعدته النه ال ميكنه �لقيام بكل 

�شيء وحده. 
2013 بعد �ىل قمة تاألقه يف �ملو�شم �حل��ايل بينما يعاين  ب��دوري �بطال �روب��ا يف  �ل��ذي فاز  ومل ي�شل بايرن 
وبا�شتيان  �لكانتار�  تياجو  �خرين مثل  �ىل جانب غياب  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  بعد  �الره��اق  بع�س العبيه من 

�شفاين�شتايجر ور�فينيا ب�شبب �ال�شابة.
ومل ي�شل بعد �الد�ء �لهجومي لبايرن لل�شرعة �لتي يف�شلها جو�رديوال بينما ي�شتعد للقاء �شيتي �لذي فاز 
على بطل �ملانيا يف نف�س �ملرحلة من �ملو�شم �ملا�شي و�وقف م�شرية �نت�شار�ته �لتي ��شتمرت على مد�ر ع�شر 

مباريات.
وقال قائد بايرن فيليب الم ندرك �نه يتعني علينا تقدمي �د�ء �ف�شل يف مو�جهة مان�ش�شرت �شيتي.. �نه فريق 

�شابق  �لبطولة. مل ن�شل بعد �ىل  من �لطر�ز �الول وهو بطل �جنلرت� ونحن نرغب يف تقدمي بد�ية طيبة يف 
�يقاعنا. 

وعلى �جلانب �الخر مل تكن بد�ية �شيتي للمو�شم قوية �ي�شا �ذ ح�شل �لفريق على �شبع نقاط فقط من 12 نقطة 
مارتن  من  متاأخر  ه��دف  بف�شل  �ملا�شي  �ل�شبت  ي��وم  �ر�شنال  مع   2-2 وتعادل  �الجنليزي  �ل��دوري  يف  عليها  ناف�س 

دميكلي�س.
و�شي�شاهد مدرب �شيتي مانويل بلجريني �ملبار�ة من �ملدرجات ب�شبب �يقافه نتيجة �عرت��شه على 

�حلكم خالل مبار�ة يف �لبطولة يف �ملو�شم �ملا�شي �مام بر�شلونة �ال�شباين.
�اليقاف  ب�شبب  ز�باليتا  بابلو  �ملبار�ة حمروما من جهود مد�فعه  �شيتي  و�شيخو�س 
وقال بلجريني لل�شحفيني بايرن هو �قوى فريق على �الطالق لكن فريقي يتمتع 

ب�شخ�شية كبرية جتعله ي�شعى للفوز يف كل مكان. 
و��شاف �ملدرب �لت�شيلي قوله نحاول دوما �للعب يف كل مكان بنف�س �لطريقة. 

و�ذ� ما �شرنا على هذ� �لنحو فانها �شتكون مبار�ة متو�زنة جد� على �ر�س 
بايرن. 

يف دوري اأبطال اأوروبا

الإ�ساب��ات ت��زع����ج باي���رن مي��ون��خ قب���ل لق���اء �سيت����ي 
����ش���ارك ر�د�م������ل ف��ال��ك��او ود�ين وي��ل��ب��ي��ك وح��ف��ن��ة من 
وز�دو�  فكافحو�  فريقه  م��ع  ك��ل  �جل��دي��دة  �ل�شفقات 
فرقهم ن�شاطا وقوة ز�دت �الأم��ل يف حتقيق �ال�شتفادة 
�لقدم  ل��ك��رة  �مل��م��ت��از  �الإجن��ل��ي��زي  �ل����دوري  �ملطلوبة يف 
وبعد �أكر فرت�ت �النتقاالت تكلفة يف تاريخ كرة �لقدم 
��شرتليني  جنيه  مليون   55 �أن��ف��ق��ت  �إذ  �الجن��ل��ي��زي��ة 
لالنتقاالت  �الأخ���ري  �ل��ي��وم  يف  دوالر(  مليون   89.5(
ح�شل  جنيه  مليون   835 �ل�شفقات  �إج��م��ايل  ليبلغ 

فر�شتهم  ع��ل��ى  �أخ������ري�  �جل�����دد  �ل���الع���ب���ون 
للم�شاركة.

�جلديدة  �لتعاقد�ت  �أث��ر  يكن  مل  لكن 
�أك�����ر و����ش���وح���ا م��ن��ه يف �����ش���ت���اد �أول����د 
ت��ر�ف��ورد وح��ني ن��زل فالكاو ب��دي��ال يف 
من  �آالف  فرحة  و�شط   67 �لدقيقة 

يونايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  م�����ش��ج��ع��ي 
�لثنائي  بالفعل  ق��اده  �ل��ذي 

�أنخيل  �الآخ�����ر  �جل���دي���د 
و�شفقة  م������اري������ا  دي 
�الأخ��ري من فرتة  �ليوم 
بليند  د�يل  �الن��ت��ق��االت 

على  4-�شفر  للتقدم 
رينجرز  بارك  كوينز 

بد� وكاأن يونايتد يف 
لتحقيق  ط��ري��ق��ه 

م�شرح  �حل��ل��م يف 
�الأحالم.

فالالعبون �جلدد 
�������ش������اه������م������و� ك���ل 
��شتعادة  ب��دوره يف 
لريقه  ي��ون��اي��ت��د 
�لهولندي  بتاألق 
ب���ل���ي���ن���د ك���الع���ب 

و��������ش�������ط م�����د�ف�����ع 
للمد�فع  جيد  وظهور 

�الرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ارك��و���س روخو 
ماريا  دي  مو�طنه  �أمامه  ومن 

يف  �الأوىل  ل��ل��م��رة  ل��ع��ب  �ل�����ذي 
معقل فريقه.

�كتملت  �ل���ر�ئ���ع���ة  �ل��ت��ج��رب��ة  �أن  ول����و 
جل��م��ه��ور ي��ون��اي��ت��د �ل����ذي ت�����ش��ل��ل �إليه 
�ل���ق���ل���ق م����ن �ل����ب����د�ي����ة �ل�����ش��ي��ئ��ة حتت 

ق��ي��ادة �مل���درب �جل��دي��د لوي�س ف��ان جال 
�ل�شباك من متابعة  لنجح فالكاو يف هز 

لت�شديدة بليند �ملرتدة.
�أك����ر مما  ك���ان �شي�شبح م��ث��ال��ي��ا  ل��ك��ن ذل���ك 

مدربه  �أدرك  �ل���ذي  ب���ارك  ك��وي��ن��ز  ���ش��د  ينبغي 
ه���اري ري��دن��اب �ل��ف��ارق �أم����ام ف��ري��ق �أنفق 

150 مليون جنيه ��شرتليني وكانت 

ب��د�ي��ة وي��ل��ب��ي��ك م��ع �ر���ش��ن��ال مم��ي��زة �أي�����ش��ا يف ��شتاد 
�الإمار�ت و�أثارت �لر�شا رغم �لفارق يف �لفعالية بعدما 
16 م��ل��ي��ون جنيه وعلى  �ن��ت��ق��ل م��ن ي��ون��اي��ت��د م��ق��اب��ل 
�أ���ش��اب �ر���ش��ني فينجر م��درب �ر�شنال  �جل��ان��ب �الآخ���ر 
باالإ�شادة بقدر�ت مهاجمه �جلديد وخطورته يف �ملبار�ة 
�لتي �نتهت بتعادل �لفريق 2-2 مع مان�ش�شرت �شيتي 
من  �رت���دت  ر�ئ��ع��ة  بت�شديدة  �ل��وح��ي��دة  حماولته  لكن 
�لقائم بعدما �شددها من فوق �حلار�س جو هارت كان 

لها �شدى يف �ولد تر�فورد.
�ل�شابق حني  يونايتد  �شكولز الع��ب  ب��ول  وق��ال 
تاأتي �لفر�س �ملهمة ال ي�شتغلها و�أعتقد �أن عليه 
ف��اإن �حلكم  �لنهاية  �أك��ر ح�شما ويف  �أن يكون 
تيريي  ح���ول  �ل���ذي  فينجر  �شيكون  ذل���ك  يف 
ه���رني م��ن م��ه��اج��م ع���ادي �إىل ه���د�ف من 
�لعيار �لثقيل فلديه مل�شة �أ�شتاذ حني 
�لنقطة  بهذه  �الأم��ر  يتعلق 
ل��ك��ن �حل���ي���اة ت�����ش��ت��م��ر بعد 
مان�ش�شرت يونايتد مثلما 
ح��دث م��ع ت��وم كليفريل 
�أ���ش��ت��ون فيال  �إىل  �مل��ع��ار 
�شاعد فريقه يف  و�ل��ذي 
حت��ق��ي��ق �ن��ت�����ش��ار مميز 
على  ن���ظ���ي���ف  ب����ه����دف 

ليفربول.
فلم  ل���ي���ف���رب���ول  �أم������ا 
باملثل  �ل���ب���د�ي���ة  ت��ك��ن 
�آدم  ل��الع��ب �جل���دي���د 
الالن��ا �ل��ذي مل يظهر 
با�شتثناء  ج���دي���د  �أي 
ت�شديدة �شاروخية يف 
�أمام  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط 
مي�س  ومل  ف�����ي�����ال. 
تكلف  �ل������ذي  �ل����الع����ب 
يف  جنيه  مليون   25 �شمه 
60 دقيقة  �أر���س �مللعب الأك��ر من 
وبد� م�شت�شلما للرقابة وح�شل على 

�إنذ�ر.
ل��ك��ن م���ن �أف�����ش��ل م���ن الع����ب �ن�شم 
�النتقاالت  ل��ف��رتة  �الأخ���ري  �ل��ي��وم  يف 
وب���د�أ ي��رد �ل��دي��ن مل��ن �شمه؟ دييجو 
�ن�شم يف بد�ية مو�شم  �لذي  كو�شتا 
ب�شبعة  ب�شدة  �النتقاالت وملع جنمه 
ت�شيل�شي  م��ع  �ل�����دوري  يف  �أه�����د�ف 
على  �ل��ف��وز  منحته  ث��الث��ي��ة  بينها 
�أم�������س ك��م��ا �أكمل  ����ش���و�ن���زي ���ش��ي��ت��ي 
زم��ي��ل��ه �جل��دي��د ل���وك رمي���ي رباعية 
�لفريق بهدف فور م�شاركته وهو �أمر 

مل يفعله ال ويلبيك وال فالكاو.

فالكاو وال�سفقات اجلديدة يرتكون 
ب�سمة يف الربميريليغ

ف���وز مثي���ر ملي���الن عل���ى بارما
متكن فريق �أ�شي ميالن من �لعودة بفوز مثري من �أمام فريق بارما يف �جلولة �لثانية من �لدوري 
�الإيطايل بخم�شة �أهد�ف الأربع يف لقاء مثري �شهد حالتي طرد و�حدة لكل فريق و تاألق �لفرن�شي 

جريمي مينيز.
و�شجل �لالعب �لفرن�شي �ملنتقل هذ� �ل�شيف من باري �شان جريمان مليالن هدفني يف �للقاء �الأول 
جاء  و  لفريقه  �خلام�س  �لهدف  وه��و   79 �لدقيقة  يف  �لثاين  و   45 �لدقيقة  يف  ج��ز�ء  �شربة  من 

بطريقة ر�ئعة.
�ملرمى و يتبعها لري�شلها  �لكرة عن �حلار�س يف �جتاه  بارما لينقل  �لفرن�شي خطاأ لدفاع  ��شتغل  و 
�ملنتقل  لوبيز  ديغو  �الإ�شباين  �حلار�س  و�رتكب  مد�فعني  و  �حلار�س  ع��ودة  رغم  �ل�شباك  يف  بالكعب 
بدوره هذ� �ل�شيف مليالن خطاأ كبري� حيث �أعاد له زميله ماتيا دي ت�شيليو �لكرة يف �لدقيقة 89 
لكنه ف�شل يف �لتحكم فيها برجله قبل �أن يحاول �إم�شاكها بيده لكنها دخلت �ملرمى ومل تكن موؤثرة 

لكون فريق ��شي ميالن كان متقدما بنتيجة 3-5.

تاألق �لثنائي �ملن�شم حديثاً �أنخيل 
ليحقق  و�أن��دي��ر هريير�  ماريا  دي 
�الأول  �نت�شاره  يونايتد  مان�ش�شرت 
حتت قيادة مدربه �ملخ�شرم لوي�س 
فان غال بالتفوق 4-0 على �شيفه 
�ل���دوري  ري��ن��ج��رز يف  ب���ارك  كوينز 

�الإنكليزي �ملمتاز لكرة �لقدم .
يونايتد  �ك����ت����ف����ى  وب����ع����دم����ا 
بالتعادل مرتني يف �أول ثالث 
جوالت بالدوري وخرج مبكر�ً 
م����ن ك����اأ�����س ر�ب����ط����ة �الأن����دي����ة 
�الإن��ك��ل��ي��زي��ة �أم�����ام ف��ري��ق من 
�ل���درج���ة �ل��ث��ال��ث��ة ق���دم فريق 
�مل��درب ف��ان غ��ال عر�شاً قوياً 

يف �أولد تر�فورد.
وت��ر�ج��ع ف��ان غ��ال عن �للعب 
بثالثة مد�فعني ودفع باأربعة 
�خللفي  �خل�����ط  يف  الع����ب����ني 
�إ�شافة �إىل �لثالثي �لهجومي 
دي ماريا ووي��ن روين وروبن 

فان بري�شي.
�لهدف  م����اري����ا  دي  و����ش���ج���ل 
�أر�شل  بعدما  ليونايتد  �الأول 
كرة عالية من ركلة حرة من 
ناحية �ليمني خدعت �جلميع 
�لدقيقة  يف  �مل���رم���ى  ودخ���ل���ت 
م��اري��ا من  وت��وغ��ل دي   ..24
�لكرة  �ل��ي�����ش��ار وم����رر  ن��اح��ي��ة 
لروين �لذي حاول ت�شديدها 

وميهدها  �إل����ي����ه  ت���رت���د  �أن  ق���ب���ل 
�أطلق  �ل������ذي  �مل���ن���دف���ع  ل���ه���ريي���ر� 
ت�شديدة قوية من حافة �ملنطقة يف 

�ملرمى يف �لدقيقة 36.
وق���ب���ل دق��ي��ق��ة و�ح�����دة م���ن نهاية 
�لهدية  هريير�  رد  �الأول  �ل�شوط 
متريرة  و�أع����ط����اه  روين  ل��زم��ي��ل��ه 

منتخب  مهاجم  ��شتقبلها  ج��ي��دة 
�إن���ك���ل���رت� ث���م ����ش���دده���ا �أر����ش���ي���ة يف 
�حلار�س  مل��رم��ى  �ل�شيقة  �ل��ز�وي��ة 

روبرت جرين.
ويف �ل�شوط �لثاين �شدد دي ماريا 
كرة �أر�شية و�شلت �إىل خو�ن ماتا 
�ل��ذي جن��ح يف حتويلها م��ن مدى 

�لهدف  لي�شيف  �مل��رم��ى  يف  قريب 
�لر�بع يف �لدقيقة 58.

ر�د�مل فالكاو  �لكولومبي  و�شارك 
�ل�شهر  م��ط��ل��ع  ل��ي��ون��اي��ت��د  �مل��ن�����ش��م 
�ل�شوط  م��ن��ت�����ش��ف  يف  �جل��������اري 
هدفاً  ي�����ش��ي��ف  �أن  وك�����اد  �ل���ث���اين 
كرة  تابع  بعدما  ليونايتد  خام�شاً 

�لذي  جرين  �حل��ار���س  من  مرتدة 
ر�شيد  و�أ�شبح  للفر�شة.  ت�شدى 
ي��ون��اي��ت��د خ��م�����س ن��ق��اط م���ن �أرب���ع 
�إىل   16 مباريات وقفز من �ملركز 
بفارق  يتاأخر  لكنه  �لتا�شع  �مل��رك��ز 
�ملت�شدر  ت�شيل�شي  عن  نقاط  �شبع 

و�شاحب �لعالمة �لكاملة.

مان�س�سرت يونايتد يحقق فوزه الأول هذا املو�سم
ك���ا�سي���ا�ش يتفه����م ا�ستي����اء 

اجلماهي��ر م���ن اأدائ����ه
بد� �يكر كا�شيا�س حار�س مرمى ريال مدريد متقباًل لبع�س من �للوم �لذي وجه له عقب �أحدث هزمية مني بها 
بطل �أوروبا يف دوري �لدرجة �الأوىل �الإ�شباين لكرة �لقدم بخ�شارته 2-1 على �أر�شه �أمام غرميه �أتلتيكو مدريد 

حامل لقب �لدوري �ملحلي.
و�حتفل كا�شيا�س )33 عاماً( �جلمعة �ملا�شي مبرور 15 عاماً منذ �أول ظهور له مع ريال مدريد �إال �أن قطاع من 
�جلماهري يف ��شتاد برنابيو �أخذ يف �طالق �شفار�ت �ال�شتهجان �شد �لقائد كا�شيا�س عقب تقدم �أتلتيكو من ركلة 

ركنية يف �لدقيقة �لعا�شرة.
وحاول بع�س �مل�شجعني يف �ال�شتاد �لتخفيف من حدة �الحتجاجات بالت�شفيق بينما دعا �لبع�س �الآخر فلورنتينو 
�الأزم��ة يف  ي�شبه  ب�شرعة نحو ما  �لكبري  �الإنفاق  ريال مدريد �شاحب  �لنادي لالإ�شتقالة مع تر�جع  رئي�س  برييز 
�ملر�حل �الأوىل من �ملو�شم �جلديد و�شجل تياغو العب و�شط �أتلتيكو من �شربة ر�أ�س من م�شافة قريبة و�شعر بع�س 

�مل�شجعني باأنه كان بو�شع حار�س منتخب �إ�شبانيا �لقيام باملزيد ملنع �لهدف.
وعلى �لرغم من رحيل دييغو لوبيز �لذي كان �حلار�س �الأول للفريق �ملو�شم �ملا�شي يف ظل م�شاركة كا�شيا�س يف 
دوري �أبطال �أوروبا يبدو مكان قائد ريال مدريد غري م�شمون يف �لت�شكيلة عقب �شر�ء �لنادي لكيلور نافا�س حار�س 

كو�شتاريكا من ليفانتي يف نهاية �ملو�شم �ملا�شي.
وكان لقاء �ل�شبت �شاهد�ً على �أول فوز الأتلتيكو يف ��شتاد برنابيو يف مبار�تني متتاليتني وهو ما ترك ريال مدريد 
بفارق �شت نقاط خلف بر�شلونة  �أن�شيلوتي بر�شيد ثالث نقاط فقط من ثالث مباريات مرت�جعاً  بقيادة كارلو 

�ملت�شدر.
و�أهدر ريال تقدمه بهدفني ليخ�شر 4-2 �أمام ريال �شو�شيد�د يف �ملبار�ة �ل�شابقة بالدوري �الإ�شباين يف نهاية �ل�شهر 
�ملا�شي ويبدو �لفريق بحاجة للتعايف �شريعاً قبل مبار�ة بازل �ل�شوي�شري يف �أوىل مباريات �لفريقني يف �ملجموعة 

�لثانية بدوري �أبطال �أوروبا �لثالثاء.
وقال كا�شيا�س لل�شحفيني: �جلماهري لها �لكلمة �الأوىل و�الأخرية و�إذ� ما كانت تعتقد �أنها يجب �أن تطلق �شفار�ت 

�ال�شتهجان فاإن عليك �أن تتقبل ذلك وحترتم ر�أيها .
�أرد  �أن  وتابع: هذ� من حق �جلماهري وميكن  �لعمل  �آلية  تغيري  نحاول  �أن  �إ�شبانيا: يجب  قائد منتخب  و�أ�شاف 

بالطريقة �لتي �أعرفها وهي �الأد�ء يف �مللعب .
و��شتطرد قائاًل: ميكنني تفهم حالة �لذعر �جلماعي �ل�شائدة بع�س �ل�شيء الأن �شباكنا منيت بالكثري من �الأهد�ف 

من كر�ت ثابتة و�أ�شعر بامل�شوؤولية عن هذ� كحار�س مرمى .



    

»نو جود ديد« يت�سدر اإيرادات 
ال�سينما 

ت�شدر فيلم �الإثارة �جلديد )نو جود ديد No Good Deed( �إير�د�ت 
�ل�شينما يف �أمريكا �ل�شمالية م�شجال 24.5 مليون دوالر. �لفيلم من �إخر�ج 

�شام ميلر وبطولة تار�جي هان�شون و�إدري�س �إلبا وليزيل بيب.
�ل��در�م��ا �جلديد )دولفني  �لثاين من فيلم  �لثاين �جل��زء  �ملركز  وج��اء يف 
تيلDolphin Tale2  2( باير�د�ت و�شلت �إىل 16.6 مليون دوالر. 
�لبطولة مورجان فرميان  و�شارك يف  �شميث  ت�شارلز مارتن  �لفيلم  �أخرج 

و�آ�شلي جود وناثان جامبل.
 Guardians of ذ� جاالك�شي  �أوف  وتر�جع فيلم �حلركة )جارديانز 
the Galaxy(عن �ملركز �الأول �لذي �حتله ملدة ثالثة �أ�شابيع متتالية 

�إىل �ملركز �لثالث م�شجال 8 ماليني دوالر.
و�لفيلم من �خر�ج جيم�س جن وبطولة كري�س بر�ت وفني ديزل وبر�ديل 

كوبر.
وتر�جع فيلم �حلركة و�ملغامرة و�لكوميديا )تينادج ميوتانت نينجا تريتلز 
Teenage Mutant Ninja Turtles( من �ملركز �لثاين �لذي 
مليون   4.8 بلغت  ب��اإي��ر�د�ت  �لر�بع  �ملركز  �إىل  متتالني  الأ�شبوعني  �حتله 
دوالر. �لفيلم بطولة ميجان فوك�س وويل �رنيت ووليام في�شترن ومن �خر�ج 
 Let's كوب�س  بي  )ليت�س  �لكوميديا  فيلم  وحافظ  ليبزمان.  جوناثان 
Be Cops( على �ملركز �خلام�س �لذي �حتله �الأ�شبوع �ملا�شي باير�د�ت 
بلغت 4.3 مليون دوالر. �لفيلم من �خر�ج لوك جرينفيلد وبطولة جاك 

جون�شون ود�مون و�يانز وروب ريجل.

�ساعة اآبل الذكية ب�1200 
دولر

حتدثت توقعات جديدة �أن �شركة �آبل تعتزم بيع �لطرز �لذهبية من �شاعتها 
لدى  وذل��ك  دوالر،   1200 مقابل   Apple Watch ووت�����س  �آب��ل  �لذكية 

طرحها مطلع �لعام �ملقبل. 
�آبل ووت�س  �لك�شف عن  �شهد  �لذي  �ل�شركة تطرقت خالل �حلدث  وكانت 
�لعادي  �لطر�ز  �شعر  �إىل   ، بل�س   6 �آيفون  و   6 �آيفون  �لذكيني  و�لهاتفني 

فقط، و�لذي تعتزم طرحه ب�شعر 349 دوالًر�.
�آبل  18 ق��ري�ط من ن�شخة  �أن ط��ر�ز  وُنقل عن عدد من جتار �ملجوهر�ت 
�شُيطرح  �لذكية  �ل�شاعة  Apple Watch Edition من  �إدي�شني  ووت�س 
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كيم كارد�سيان بثوب 
اأحمر ناري 

�مل���ج���ت���م���ع كيم  ح�������ش���رت جن���م���ة 
ك����ارد�����ش����ي����ان م���ت���ج���ره���ا �خل���ا����س 
 Westfield م������رك������ز  يف  يف 
يف  �ل����ت����ج����اري   Parramatta
���ش��ي��دين، وق��اب��ل��ت جم��م��وع��ة من 
�ملعجبني �لذي دفعو� حتى يتمكنو� 

من مقابلتها.
وك���ان ب��ان��ت��ظ��ار ك��ي��م ك��م ه��ائ��ل من 
�ل��ذي نامو� خ��ارج �ملركز  �ملعجبني 
ليلة كاملة حتى يتمكنو� من روؤية 

جنمتهم �ملف�شلة.
لهذه  �إرت�������دت  ع����ام����اً-   -33 ك��ي��م 
�ملنا�شبة ثوباً �أحمر ناري مع حذ�ء 
 Aquazzura م���ن  �ل���ل���ون  ب��ي��ح 
وت���������رك���������ت ������ش�����ع�����ره�����ا �ال��������ش�������ود 
�ل�شعر  و����ش���الت  ب�����دون  م��ن�����ش��دال 

�الإ�شطناعية.
وك���ان���ت ق���د ر����ش���دت ك��ي��م تق�شي 
لت�شرتيح  �شيدين  يف  ممتعاً  وق��ت��اً 
كانيي  �لنجم  زوج��ه��ا  حفالت  م��ن 
�أح���د  �إىل  ت��وج��ه��ت  وي�����ش��ت ح��ي��ث 
غريبة  ب��اإط��الل��ة  �لليلية  �مل��اله��ي 
�خل�شر  عالية  تنورة  �رت��دت  حيث 

مع بلوزة �شيقة.

يبيعون ر�سيعة مقابل 46 يورو
من  �أف���ر�د  ثالثة  على  �لقب�س  �ملغربية  �ل�شلطات  �ألقت 
ر�شيعة مقابل  بيع  يحاولون  كانو�  و�ح��دة عندما  عائلة 
500 دره���م )ن��ح��و 46 ي����ورو(، وف��ق��اً ل��و���ش��ائ��ل �الإع���الم 

�ملحلية.
تبلغ  �لر�شيعة ثمرة عالقة غري �شرعية لقا�شر  وكانت 
م��ن �ل��ع��م��ر 15 ع��ام��اً، ط��ال��ب��ة مب��در���ش��ة ث��ان��وي مبدينة 
�شفرو، و�شط �لبالد و�لقريبة من مدينة فا�س، وت�شكن 

يف حي متو��شع باملدينة.
وع���ل���ى م����ا ي���ب���دو ك�����ان و�ل�������د� �ل���ق���ا����ش���ر ي����ح����اوالن بيع 
مبقهى  ن��ادل  �نتباه  حركاتهما  لفتت  لكن  حفيدتيهما، 
فاأبلغ �ل�شرطة �لتي ن�شبت بدورها فخاً للو�لدين، حيث 

�أر�شلت لهما عمياًل �دعى �أنه يعتزم �شر�ء �لر�شيعة.
للعد�لة،  و�لو�لدين  �لقا�شر  �لعام بتقدمي  �لنائب  و�أمر 
بعد �عرت�فهم باعتز�مهم بيع �لر�شيعة لعدم �متالكهم 

�الإمكانيات �لالزمة لرعايتها.

ف�ستان زفاف ب�6 ماليني دولر
�الأدنى  �حل��د  متطلبات  توفري  �أج��ل  من  كثريون  ي�شقى 
للزو�ج، لكن �لقادرين من �الأثرياء ميكنهم توفري �شعر 
�لذي  ماكدونالد  جوليان  �شممه  �ل��ذي  �لزفاف  ف�شتان 

تقدر قيمته باأكر من 6.5 مليون دوالر.
�أ�شا�شاً يف كون هذ� �لف�شتان �لذي ُعر�س  وتكمن �لقيمة 
خ���الل م��ع��ر���س �أزي�����اء ل��ن��دن �الأخ����ري م��ر���ش��ًع��ا باالأملا�س 
�ل�شرق  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  �الأ���ش��ل��ي، ح�شب  و�ل��ل��وؤل��وؤ  �حلقيقي 

�الأو�شط .
ف�شتان  ت�شميم  فكرة  �أن  �إىل  ماكدونالد  جوليان  و�أ�شار 
�لزفاف هذ�، ��شتوحاها من �حلورية �لتي تعي�س يف مياه 
�لبحار �ال�شتو�ئية، و�لتي حتاول �إغو�ء �لنا�س يف �لبحر، 
�لبحر  ت�شبح يف  ع��ن ح��وري��ة  ع��ب��ارة  ق��ال: عرو�شي  حيث 

وتغطيها �لكنوز .
و�أ�شاف: هي تاأخذ �لكنوز �لغارقة و�ملدفونة حتت رمال 
�ل��ب��ح��ار، وت��رتج��م��ه��ا �إىل ف�����ش��ت��ان زف���اف �أث����ريي خيايل 

م�شنوع من �الأملا�س و�للوؤلوؤ و�لد�نتيال و�لفتنة 

يجمع املاليني من جتارة البي�ش
�أن  �أدع���ى  مينياً  مقيماً  �أن  �م�س  �شعودية  �شحف  �أف���ادت 
جتارة �لبي�س مكنته من جمع ثروة تقدر ب�شبعة ماليني 
ح�شابه  يف  ك�شفها  مت  دوالر(  مليون   1.9 )ح���و�يل  ري��ال 
�ل�شاحلية  �لتنفيذ يف مدينة جدة  و�أم��ر ق�شاء  �مل�شريف. 
�أخري�ً هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام بالتحقق من وجود 
�شبعة ماليني ريال يف �حل�شاب �مل�شريف �خلا�س باملقيم 

�لذي �دعى �أنه جناها من �ملتاجرة يف �لبي�س.
�لعربي  �ل��ن��ق��د  ك�����ش��ف��ت م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  ب��ع��د  ذل���ك  وي���اأت���ي 
�ل�شعودي )�مل�شرف �ملركزي( وجود �ملبلغ لق�شاء �لتنفيذ، 
�إثر مطالبة مقيم من �جلن�شية �لباك�شتانية بتنفيذ حكم 
ق�شائي مل�شلحته مببلغ 50 �ألف ريال، لكن �ملقيم �ليمني 
رف�س تنفيذ �حلكم، ما �أدى �إىل خماطبة موؤ�ش�شة �لنقد 

بهذ� �ل�شاأن.

كازانت�سيف ملكة جمال الوليات املتحدة 
توجت كري� كاز�نت�شيف من والية نيويورك بلقب ملكة جمال �لواليات �ملتحدة �الأمريكية لت�شبح ثالث مت�شابقة 

من نيويورك تفوز باللقب .
وكجزء من �ملناف�شة غنت كاز�نت�شيف �أغنية هابي Happy لفاريل وليام. وقالت يف �جلزء �ملتعلق بال�شوؤ�ل و�الإجابة 

�إن �العتد�ء يف �جلي�س �الأمريكي م�شكلة حتتاج �إىل �أن يعاجلها �مل�شرعون �الأمريكيون.
و�شارت ملكة جمال �لواليات �ملتحدة �جلديدة على ممر يبلغ طوله 50 قدما مرتدية ف�شتانا عاري �لظهر وبكمني 
طويلني وكانت حتمل باقة من �لزهور �حلمر�ء فيما علت وجهها �بت�شامة عري�شة ولوحت كاز�نت�شيف للجمهور يف 
�أتالنتيك �شيتي �لتي عادت �إليها �مل�شابقة �لتي تقام منذ 94 عاما مرة �أخرى �لعام �ملا�شي بعدما �أقيمت ملدة ثماين 

�شنو�ت يف ال�س فيجا�س.
وي�شدر حكام �مل�شابقة �أحكامهم على مت�شابقات من �لواليات �الأمريكية �خلم�شني باالإ�شافة �إىل مقاطعة كولومبيا 
�مل�شرح  على  ���ش��وؤ�ل  على  و�إجاباتهن  �شخ�شية  ومقابلة  مو�هب  م�شابقة  على  بناء  فرجينيا  وج��زر  وبويرتوريكو 

وظهورهن مرتديات ف�شاتني ولبا�س �لبحر.
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عرو�ش مت�سي على العوان�ش جللب احلظ
تد�ول بع�س رو�د مو�قع �لتو��شل �الجتماعي في�س بوك وتويرت 

مقطع فيديو، لو�حدة من �أغرب عاد�ت �لزو�ج يف �أفريقيا. 
�أثناء  �لعرو�س  يوتيوب  على  �ملن�شور  �لفيديو  مقطع  يف  وتظهر 
�الأر�س  علي  �لعو�ن�س  �لن�شاء  ت�شتلقي  ثم  �لزفاف،  قاعة  دخولها 
ملكان جلو�س  ت�شل  �أن  �إيل  عليهن  �لعرو�س  لتم�شي  �ل�شجاد،  مثل 

�لعري�س.
و�لهدف من تلك �لعادة هو متني �حلظ للن�شاء غري �ملتزوجات، 
لكي يلحقن بها ويتزوجن بعدها، �أو رمبا هي �إ�شارة �إىل �أن �لزوج 
�ختار زوجته �لتي تفوقت علي كل �لن�شاء حولها، على حد ترجيح 

بع�س �لتعليقات �لو�ردة على �لفيديو.

حتتفل بزواج زوجها من ثانية
�أثار فيديو متد�ول على يوتيوب جداًل و��شعاً بني �ملعلقني مثري�ً 
ت�شاوؤالت حول �شبب �إقد�م زوجة �شعودية على �إقامة حفلة �شخمة 
زو�ج زوجها من  �ملاأكوالت مبنا�شبة  �أطيب  فيها  �أع��دت  يف منزلها 

ثانية.
 18 �أم في�شل يف بد�ية مقطع �لفيديو لزوجها بعد مرور  وكتبت 
زو�جك  ي�شعدك يف  رب��ي  �أي��ام عمري،  �أ�شعد  زو�جنا هي  من  عاماً 

�لثاين ، و�أي�شاً كتبت مبنا�شبة زفافك يا حبيبي.. .
وقو�لب  �الأطعمة  �أن��و�ع  مبختلف  حافلة  مائدة  �لفيديو  ويظهر 
�أجهزة  �إىل  باالإ�شافة  �ل��زوج،  �شورة  حتمل  �لتي  �لفاخرة  �لكيك 
� مميًز� يف  �لغرفة لتعطي ج��وًّ �أرج��اء  �مللونة على  باأ�شو�ئها  تلقي 
مفتوحة  �لت�شاوؤالت  �لكلمات  بهذه  �ل��زوج��ة  ه��ذه  وتركت  �مل��ك��ان. 
على كل �الجتماالت، ففيما �عترتها بع�س �لتعليقات باأنها فائقة 
باأنه  و��شفني  ر�قية  بطريقة  زوجها  من  �النتقام  حت��اول  �لذكاء 
خري مثال لكيد �لن�شاء . باملقابل، ف�شر �آخرون �أن �لزوجة ال تفرح 
بقدوم �شرة �إال �إذ� كان �لزوج موؤذياً وترغب يف �لتخل�س منه وذهب 
�آخرون �إىل �عتبارها جت�شد مثااًل للوفاء و�الإخال�س و�لتفاين من 

�أجل �شعادة �ل�شريك.

فتاة تهزم جنديًا يف البو�ش اآب 
�إح��ر�ج جندي  من  �لع�شرين عاماً  يتجاوز عمرها  فتاة ال  متكنت 
�أمام  �آب  �لبو�س  بتمارين  وهزميته  �لع�شالت  مفتول  �أم��ري��ك��ي 

زمالئه �جلنود.
�لتي  �لفتاة  �أن  �إال  بحما�شة  �لتمرين  ي���وؤدي  وه��و  �جل��ن��دي  ظهر 
تناف�شه يف �أد�ء نف�س �لتمرين ��شتطاعت �لتفوق عليه، بينما توقف 
�لتمارين  تو��شل  �لفتاة  كانت  فيما  �لتعب  �أنهكه  حني  �جلندي 

بنف�س �لقوة و�حلما�شة مما �أ�شحك �حلا�شرين للمناف�شة. 
�إذ �نتهت �ملناف�شة بنتيجة  و��شتحق �جلندي �خل�شارة عن جد�رة، 
هذه  �نت�شرت  ما  و�شرعان  فقط،  للجندي   54 مقابل  للفتاة   84
من  �جلي�س  و�شخر  �الإجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  عر  �لف�شيحة 
نتيجة  ه��ذه  ب��ال��ق��ول:  �الن��رتن��ت  على  موقعه  يف  معلقاً  �لنتيجة 

�لتفاين و�الن�شباط و�لعزمية .
�ملناف�شة  ه��ذه  �أن  �إىل  �لريطانية  ميل  د�ي��ل��ي  �شحيفة  ولفتت 
�الأمريكية  كارولينا  يلمنغتون نورث  �ل�شبت يف  �أم�س  يوم  ح�شلت 
خالل حدث مت نظيمه من �أجل جمع �لترعات لعائالت �جلنود 

�الأمريكيني.
�سيدة املجتمع االمريكية اأوليفيا بالريم� لدى و�س�لها حل�س�ر عر�س جمم�عة بربري لربيع و�سيف 2015 خلل 

اأ�سب�ع امل��سة يف لندن. )رويرتز(

اإلي�سا ت�سعل تويرت 
مبيالد وائل كفوري

ع��������اي��������دت م����ل����ك����ة �الإح�����������ش�����ا������س 
ملك  �إلي�شا  �لنجمة  و�لرومان�شية 
و�ئل  �لنجم  �لرومان�شية  �الأغنية 

كفوري مبنا�شبة عيد ميالده،
-09-14 بتاريخ  ي�شادف  �ل��ذي 
�خلا�شة  طريقتها  على   2014
على  �ل��ع��ب��ار�ت  ب��اأج��م��ل  و�شفته  و 

�شفحتها مبوقع تويرت .
وكتبت �لنجمة �للبنانية هل ميكن 
ت�����ش��رتك��و� م��ع��ي يف مت��ن��ي عيد  �أن 
م��ي��الد ���ش��ع��ي��د الأح���ل���ى جن���م لدي 
و�ئ���ل ك��ف��وري، ع��ي��د م��ي��الد �شعيد 

و�ئل .
و�إنهالت تعليقات �لتهنئة من قبل 
�لذين  �للبنانية  �لنجمة  متابعي 
مت��ن��و� ع��ي��د م��ي��الد ���ش��ع��ي��د لو�ئل 
�أن يدمي  �هلل  دع����و�  ك��م��ا  ك���ف���وري، 

�حلب و�ل�شد�قة بينمهما.
وك��������ان و�ئ��������ل ك�����ف�����وري ق�����د �أك�����د 
خ��الل لقائه م��ع �الإع��الم��ي��ة وفاء 
�لكيالين برنامج �حلكم �أن �إلي�شا 
�ل�شد�قة  و�أن  بحياته  �أحمر  خط 
�لتي جتمعهما ال ت�شبه �أي �شد�قة 

هند �سربي غجرية 
�أطلت �لفنانة �لتون�شية، هند �شري، على جمهورها مرتدية زي �لغجرية ، من 
خالل ن�شرها �شور جديدة لها على �شفحتها �ل�شخ�شية عر موقع �لتو��شل 

�الجتماعي �ن�شتغر�م .
ح��ي��ث ظ��ه��رت ه��ن��د وه���ي ت��رت��دي ك��اف��ة �الإك�����ش�����ش��و�ر�ت �خل��ا���ش��ة ب�شخ�شية 
�لتون�شي بو�شع مكياج يتالءم مع  �لغجرية، ف�شال عن قيام �ملاكيري عالء 

�ل�شخ�شية.
جل�شة  يف  �شعيد  حممد  و�ال�شتايل�شت  �أن��ا  قائلة  �ل�شورة،  على  هند  وعلقت 
مع  �شيلفي  �أخ��رى  �شورة  بالتقاط  قيامها  عن  ف�شال   ، جمنونة  ت�شوير 

�ملاكيري عالء �لتون�شي.
�جلزء  عر�س  ���ش��ري،  هند  تنتظر�لفنانة  �أخ���رى،  ناحية  م��ن 

�ملقبل  �الأ���ش��ح��ى  2 يف ع��ي��د  �ل��ث��اين م��ن فيلم �جل���زي���رة 
مب�شاركة �لنجم �أحمد �ل�شقا.

ترتفع ن�شبة �الإدمان على �ملخدر�ت بني فئة �ل�شباب يف �جلمهورية 
�ل��رتك��ي��ة يف �الأع����و�م �الأخ����رية م��ا ب��ات ي�شكل خ��ط��ر�ً ي��ه��دد بنية 

�ملجتمع �لرتكي �إثر زيادة حو�دث �لوفاة �لناجتة عن �لتعاطي.
�ملخدر�ت يف تركيا،  �إدم��ان  وذكر تقرير �شادر عن هيئة مر�قبة 
�م�س �الإثنني، �إن خمدر بونز�ي من �أكر �الأنو�ع �لتي يتعاطاها 

�ملدمنون من فئة �ل�شباب.
�ملخدر�ت  على  �الإدم���ان  ب�شبب  �لوفيات  ن�شبة  �إن  �لتقرير  وق��ال 
�لعام  يف  عليه  كانت  عما   %  54.3 بن�شبة  �رتفعت  و�لعقاقري 
�شخ�شاً يف حني   162 �إىل  فيه  �لوفيات  �إذ و�شل عدد   ،2011

كان يبلغ �لعام �لذي �شبقه 105 �شخ�شاً فقط.
و�أ�شاف �لتقرير �إن حو�يل 59 % من �ملدمنني �لذين يعاجلون 
 %  30 يف �ملر�كز �ل�شحية هم من �لعاطلني عن �لعمل، بينما 

منهم من �لعاملني، و%2.5 منهم من طلبة �ملد�ر�س.
من  �الإدم���ان  م��ن  للعالج  �خلا�شعني  �الأ�شخا�س  ن�شبة  ت�شل  و 
% مقارنة من   70.6 �إىل  �الإع��د�دي��ة  �ل�شهادة  �حلا�شلني على 
�إىل  تنخف�س  و   21.9% بن�شبة  �لثانوية  �ل�شهادة  �حلاملني 
ي�شل  بينما  �جلامعية،  �ل�شهاد�ت  على  �حلا�شلني  من   5.2%
عدد �ملدمنني ممن مل يتوجهو� �إىل �ملد�ر�س �إطالقاً �إىل حو�يل 

.%  2.4

خطر الإدمان يهدد املجتمع الرتكي بوند يختار املغرب جلزئه 
ال� 24

�ل�شينما  ب��ور���ش��ة  يف  �مل���غ���رب  �أ���ش��ه��م  �رت��ف��ع��ت 
�ل��ع��امل��ي��ة وب����ات وج��ه��ة ل��ل��ك��ث��ري م���ن �ملنتجني 
و�ملخرجني، فبعد �ملهمة �مل�شتحيلة لتوم كروز 
وف��ي��ل��م ���ش��وب��رم��ان و ب��امت��ان ج���اء �ل����دور على 
�لت�شويق  �أب��ط��ال  ع��ق��د  ليكمل  ب��ون��د  جيم�س 
�ختارو�  �ل��ذي��ن  �لعاملية  �ل�شينما  يف  و�حل��رك��ة 

�ملغرب لت�شوير �أعمالهم. 
وك�شفت مو�قع �شينمائية متخ�ش�شة �أن �جلزء 
�شيتم  بوند  جيم�س  �لعاملي  �لفيلم  من   24
باجلنوب  وحتديد�  باملغرب  منه  جزء  ت�شوير 
�مل���غ���رب���ي، ع��ل��ى �أن ت�����ش��ور �الأج�������ز�ء �الأخ����رى 
مب��ج��م��وع��ة م���ن �ل�����دول �الأورب����ي����ة م���ن بينها 

�لنم�شا و�إيطاليا.
و�أعلنت �أن ت�شوير �لفيلم �شينطلق يف �ل�شاد�س 
د�نيال  �ملمثل  مب�شاركة  �ل��ق��ادم  دي�شمر  م��ن 

م�سرع �سخ�سني من نطحات ثريان
�ل����رت����غ����ال  يف  رج����������الن  ق���������ش����ى 
هائجة  ث��ري�ن  بنطحات  متاأثرين 
يف مويتا جنوب �شرق ل�شبونة، غري 
�ن �مل�شوؤولني عن �شباقات �لثري�ن 
مو��شلة  عزمهم  �ك���دو�  �لهائجة 

هذ� �حلدث. 
�لرتغالية  �الن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�الحتفاالت  م�شوؤولة يف جلنة  عن 
نحرتم  ن���ح���ن  ق���ول���ه���ا  م���وي���ت���ا  يف 
ل��ك��ن ال ميكننا  �ل�����ش��الم��ة  ت��د�ب��ري 
�ن نر�قب �الف �ال�شخا�س موؤكدة 
مو��شلة هذ� �لن�شاط �لذي يق�شي 
باطالق ثري�ن هائجة يف �ل�شو�رع 
و�ل�شحيتان  �م��ام��ه��ا.  و�ل��رك�����س 
و�الربعني  �ل�شاد�شة  يف  رج��ل  هما 
قتل على �لفور، و�شاب يف �ل�شابعة 
بجر�حه  متاأثر�  ق�شى  و�لع�شرين 

يف �مل�شت�شفى. 


