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مب�ساركة الإمارات .. انطالق مناف�سات 
دورة الألعاب الآ�سيوية يف كوريا اجلنوبية

عربي ودويل

40 عاما والفجرية يف تطور وازدهار .. 

حمد ال�رشقي .. حكاية وطن . 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

هل تُ�سعد عودة �ساركوزي 
الي�سار الفرن�سي اأم ترعبه؟ 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

توزيع م�ساعدات غذائية وخيام اإيواء على 
   املت�سررين من كارثة الفي�سانات يف باك�ستان

عبداهلل بن زايد يراأ�س وفد الدولة اإىل قمة 
القادة لتغري املناخ يف نيويورك 23 �سبتمرب

•• نيويورك-وام: 

ال�شيخ عبداهلل  املتحدة برئا�شة �شمو  العربية  الإم��ارات  ي�شارك وفد 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية يف قمة القادة لتغري املناخ 2014 
التي تعقد يوم 23 �شبتمرب اجلاري يف نيويورك برعاية معايل بان 
كي كون الأمني العام لالأمم املتحدة. وت�شلط دولة الإم��ارات خالل 
م�شاريع  انت�شار  لتعزيز  تنفذها  التي  امل��ب��ادرات  على  ال�شوء  القمة 
الطوعية  وامل��ب��ادرات  الإج����راءات  وتفعيل  املتجددة  الطاقة  وح��ل��ول 
ملواجهة ظاهرة تغري املناخ واحلد من تداعياتها. و تعترب قمة القادة 
املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  خ��الل  دويل  اج��ت��م��اع  اأرف���ع  امل��ن��اخ  لتغري 
التزامها  الإم��ارات  دولة  وتوؤكد م�شاركة   .. املناخ  حول ظاهرة تغري 
بالنهج املميز الذي تطبقه يف هذا املجال والذي يركز على م�شارين 
اإىل  اإ�شافة  حملية  واإج���راءات  م�شاريع  بتنفيذ  يتمثالن  متكاملني 

موا�شلة ال�شتثمارات وامل�شاعدات الدولية.  )التفا�شيل �س3(

الناطق با�سم حملته اأكد تقدمه كم�ستقل:
املرزوقي يرت�ّسح للرئا�سة ويعلن عدم ا�ستقالته

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

قّدم رئي�س  التون�شي املوؤقت املن�شف املرزوقي اأم�س ملف تر�شحه اإىل 
النتخابات املقبلة مبقر هيئة النتخابات. واأّكد خالل تقدمي تر�شحه 
الإره��اب النتخابات  اإرب��اك  اأنه ل يخ�شى من  الرئا�شية  لالنتخابات 
اأّنه �شيعمل عل  املقبلة بقدر ما يخ�شى من املال الفا�شد، م�شريا اإىل 
موا�شلة الّدفاع عن الق�شايا التي دافع عنها منذ �شنوات.  واأَ�شاف اأّنه 
يثق يف ذكاء التون�شيني لأّنهم يدركون جّيدا من خدمهم، معتربا اأّنه 
�شيكون مثال للمرت�ّشح النزيه وال�شفاف.           )التفا�شيل �س12(   

حممد بن را�شد خالل تقدميه واجب العزاء ل�شرة املرحوم هادي بن م�شعود احلبابي  )وام(

حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء لآل احلبابي 
•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واجب العزاء يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل املرحوم هادي بن م�شعود احلبابي.جاء ذلك خالل الزيارة التي قام 

بها �شموه م�شاء ام�س اإىل خيمة العزاء يف منزل الفقيد يف منطقة زعبيل الثاين يف دبي.     )التفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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رغم توقيع احلوثيني اتفاقًا لوقف النار 

جتدد ال�ستباكات ب�سنعاء واحرتاق مبنى التلفزيون
•• �صنعاء-وكاالت:

ال�شبت  ام�������س  احل���وث���ي���ون  وق����ع 
على بنود اتفاق و�شعها الرئي�س 
هادي  من�شور  ع��ب��درب��ه  اليمني 
م��ب��ع��وث الأمم  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
املتحدة اىل اليمن جمال بن عمر 
م���ن اأج����ل وق���ف ف����وري لطالق 

النريان.
وق�����ال�����ت م���������ش����ادر م���ق���رب���ة من 
على  ين�س  الت��ف��اق  اإن  الرئا�شة 
فوري  ب��وق��ف  تق�شي  ب��ن��ود  �شتة 
العا�شمة  يف  ال�����ن�����ار  لط�������الق 
�شراكة  حكومة  وت�شكيل  �شنعاء، 
وطنية مب�شاركة احلوثيني اأو من 
ميثلهم، واقرتاح اأ�شماء من ذوي 
احلكومة،  رئا�شة  لتويل  الكفاءة 
لت�شبح  الوقود  اأ�شعار  وتخفي�س 
لرت   20 لكل  ري��ال  األف  ثالثة 

بنزين وديزل. 
برفع  الت������ف������اق  ي���ق�������ش���ي  ك����م����ا 
للحوثيني  امل�شلحة  العت�شامات 
�شنعاء  ال��ع��ا���ش��م��ة  حم��ي��ط  م���ن 
حيز  الت��������ف��������اق  دخ�����������ول  ب�����ع�����د 
ترفع  اأن  على  مبا�شرة،  التنفيذ 
�شارع  اع��ت�����ش��ام��ات احل��وث��ي��ني يف 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ق���ب  امل����ط����ار 

ال�شراكة الوطنية.
يق�شي  بندا  التفاقية  وت�شمنت 
قرب  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  قتلة  ب��اإح��ال��ة 
املطار  ���ش��ارع  ويف  احلكومة  مقر 
التحقيق  ل��ت��ت��ويل  ال��ن��ي��اب��ة  اإىل 
�شلوعه  يثبت  من  واإحالة  معهم 

يف احلادثة اإىل املحاكمة.
تاأتي هذه اخلطوة يف وقت �شهدت 
ا�شتباكات  �شنعاء  العا�شمة  يف 

بالتزامن  ال�شبت،  �شباح  عنيفة 
م����ع ����ش���م���اع ���ش��ل�����ش��ل��ة ان���ف���ج���ارات 
اجلنوبي  امل���دخ���ل  ه����ّزت  م���دوي���ة 

للعا�شمة.
وق������������ال ������ش�����ك�����ان وم��������وظ��������ف يف 
النريان  ان  ال��ي��م��ن��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
مع  التلفزيون  مبنى  يف  ا�شتعلت 
ا�شتمرار ق�شف متمردين للمبنى 
الثالث.  ل��ل��ي��وم  م��ورت��ر  ب��ق��ذائ��ف 
و�شط ا�شتباكات يف مناطق و�شط 
وزارة  وح���ول  اليمنية  العا�شمة 
احلوثي  م�شلحي  ب��ني  الداخلية 
ال�شعبية  واللجان  وقوات اجلي�س 

الداعمة لها.
معارك  اإن  مينية  م�شادر  وقالت 
دارت حول مبنى وزارة الداخلية، 
مقر  ي��ق�����ش��ف��ون  احل��وث��ي��ني  واإن 
وق���رب  م����درع����ات  اأوىل  ال���ف���رق���ة 
ب��داأ� قوات  فيما  الإمي���ان،  جامعة 
ن�شبيا  ت�����اأخ�����ذ  ب���������داأت  اجل���ي�������س 
زم���ام امل���ب���ادرة ب��ال��رد ع��ل��ى منازل 

•• ا�صالم اأباد-وام: 

امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان  اإدارة  وا�شلت 
غذائية  �شلة  األ���ف   40 ل��ت��وزي��ع  املكثفة  ج��ه��وده��ا 
الأ�شر  على  اإي����واء  خيمة   100 و  اآلف  �شبعة  و 
املت�شررة من كارثة ال�شيول والفي�شانات املو�شمية 
ال��ت��ي ت��ع��ر���ش��ت ل��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق وامل���دن 
ثالثة  ق��دره��ا  بتكلفة  البنجاب  باإقليم  وال��ق��رى 
اأمريكي  دولر  األ��ف  ع�شر  واأرب��ع��ة  وم��ائ��ة  ماليني 
وذلك تنفيذا للتوجيهات الكرمية ل�شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
حفظه اهلل واأوامر الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ال�شيخ  �شمو  وم��ت��اب��ع��ة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
ال��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س موؤ�ش�شة  ����ش���وؤون  ال�����وزراء وزي���ر 

الن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للمت�شررين  عاجلة  اغ��اث��ي��ة  م�شاعدات  بتقدمي 
تعر�شت  ال��ت��ي  وال�����ش��ي��ول  الفي�شانات  ك��ارث��ة  م��ن 
لها مناطق عدة يف جمهورية باك�شتان الإ�شالمية 
مئات  وف��اة  اإىل  واأدت  املا�شيني  الأ�شبوعني  خالل 
الباك�شتانيني وت�شريد مئات الآلف من الأ�شر من 

مناطقهم.
ت��ق��دمي هذه  اأن  امل�����ش��روع الإم���ارات���ي  اإدارة  واأك���دت 
امل�شاعدات الغاثية تاأتي �شمن توجيهات وحر�س 
القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
الباك�شتاين  لل�شعب  وامل�شاعدة  العون  يد  على مد 
جهوده  ودع���م  م��ع��ان��ات��ه  م��ن  للتخفيف  ال�����ش��دي��ق 
اطار  ويف  وال�����ش��ي��ول  الفي�شانات  ك��ارث��ة  مل��واج��ه��ة 
الت�شامن الن�شاين الذي تب�شط فيه قيادة و�شعب 
الإم������ارات اأك��ف��ه��ا ب��اخل��ري يف ال��ك��ث��ري م��ن مناطق 
العامل التي تتعر�س للكوارث واحلروب والأوبئة و

دمار هائل عقب ق�شف للنظام على مدينة حلب  )رويرتز(

الدخان يت�شاعد من مبنى التلفزيون احلكومي ب�شنعاء  )رويرتز(

مئات املقاتلني الأكراد يدخلون �سوريا ملواجهة التنظيم الإرهابي

اأوباما يعتزم تو�سيع التحالف العاملي �سد داع�س

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل الع�شرات ام�س ال�شبت يف ريف 
اإدل��ب ومدينة حلب ج��راء غارات 
النظامي  ال�شوري  للجي�س  جوية 
وذكرت  براميل متفجرة،  واإلقائه 
ال�شلطات ال�شورية اأنها تقدمت يف 
ق�شف  بعد  الدم�شقي  جوبر  حي 

مواقع للمعار�شة امل�شلحة.
احلربي  ل���ل���ط���ريان  غ�����ارة  واأدت 
ال�شهور  اأب���و  ب��ل��دة  ال�����ش��وري على 
من  �شتة  مقتل  اإىل  اإدل���ب  ب��ري��ف 
عائلة واح��دة يف هذه البلدة التي 
امل�شلحة،  املعار�شة  عليها  ت�شيطر 
ق�شف  يف  اآخ���رون  ت�شعة  قتل  كما 
الأحياء  اأخ���رى على  ج��وي��ة  غ���ارة 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة و�����ش����ط م���دي���ن���ة خ���ان 

�شيخون بريف اإدلب اجلنوبي.
ت�شعة  قتل  اأي�شا  اإدل���ب  ري��ف  ويف 
واأ�شيب  اأط����ف����ال  اأرب����ع����ة  ب��ي��ن��ه��م 
غارة  يف  خطرية  ب��ج��روح  ع�شرات 
واأثناء  بن�س،  مدينة  على  ج��وي��ة 

على الأقل، ف�شال عن اإحلاق دمار 
كبري يف املباين.

وكانت املعار�شة قد �شيطرت على 
جممع  يف  م�شاة  الرابعة  الكتيبة 
القنيطرة  بريف  الواقع  ال�شرايا 
الأو�شط، وحتاول املعار�شة فر�س 
البعث  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وم��ن ث��م التقدم 

نحو ريف غوطة دم�شق.
ال�شورية  ����ش���ان���ا  وك����ال����ة  وق����ال����ت 
اجلي�س  ق��������وات  اإن  ال���ر����ش���م���ي���ة 
ال���ن���ظ���ام���ي دم������رت جت���م���ع���ات ملن 
ب���الإره���اب���ي���ني يف حي  اأ���ش��م��ت��ه��م 
دم�شق  ال�شورية  بالعا�شمة  جوبر 
واأ�شافت اأن اجلي�س يتقدم باجتاه 
اأن  ال��وك��ال��ة  واأوردت  احل���ي،  عمق 
اأح��ب��ط��ت حماولة  ال��ن��ظ��ام  ق����وات 
النقاط  اإح�������دى  ب����اجت����اه  ت�����ش��ل��ل 
ودمرت  البلد،  درعا  يف  الع�شكرية 
قوارب يف نهر الفرات يف دير الزور 
داع�س  تنظيم  من  م�شلحني  تقل 

للو�شول اإىل داخل املدينة.

ا�ستطالع  ط��ائ��رة  ���س��ق��وط 
لبنان ج��ن��وب  ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

•• بريوت-وكاالت:

ا�شتطالع  ط��ائ��رة  اأم�����س  �شقطت 
منطقة  يف  طيار  ب��ال  اإ�شرائيلية 
لبنان،  ج���ن���وب���ي  يف  م���رج���ع���ي���ون 
الوطنية  ال���وك���ال���ة  واأو�����ش����ح����ت 
ل����الإع����الم، وه����ي وك���ال���ة الأن���ب���اء 
الطائرة  اأن  ب��ل��ب��ن��ان،  ال��ر���ش��م��ي��ة 
من نوع اإم كي �شقطت يف منطقة 
����ش���ردة ق�����ش��اء م��رج��ع��ي��ون قرب 

احلدود اللبنانية الإ�شرائيلية.
اجلي�س  اأن  ال���وك���ال���ة  واأ����ش���اف���ت 
اللبناين يعمل على ت�شوير مكان 
�شقوط الطائرة الإ�شرائيلية بني 

�شردة والوزاين.

ربع الأمريكيني م�ستعدون 
لالنف�سال عن الوليات املتحدة

•• بو�صطن-رويرتز:

داعب اخفاق ت�شويت ال�شكتلنديني على الن�شحاب من اململكة املتحدة 
اآمال لدى البع�س يف الوليات املتحدة يف حماولة النف�شال حيث اأظهر 
ا�شتطالع جديد للراأي اأجرته رويرتز وموؤ�ش�شة اإب�شو�س اأن ما يقرب من 

ربع ال�شكان لديهم ا�شتعداد لالن�شحاب من الحتاد الأمريكي.
وقال نحو 23.9 باملئة من الأمريكيني الذين �شملهم ال�شتطالع -الذي 
اأجري يف الفرتة بني 23 اأغ�شط�س اآب وحتى 16 �شبتمرب اأيلول- اإنهم 
يوؤيدون بقوة اأو مييلون لتاأييد فكرة انف�شال وليتهم بينما عار�س هذه 
الفكرة بقوة اأو اجته ملعار�شتها 53.3 باملئة من 8952 �شخ�شا �شملهم 
ال�شتطالع. واأو�شح ا�شتطالع الراأي اأن الدعوة اإىل قطع العالقات مع 
وا�شنطن تتجاوز الأحزاب واملناطق لكن اجلمهوريني و�شكان الوليات 
الدميقراطيني  من  اأك��رب  ب�شكل  للفكرة  تقبال  اأك��ر  الغربية  الزراعية 

و�شكان الوليات الواقعة يف �شمال �شرق الوليات املتحدة.

احلربي  ال�����ط�����ريان  األ����ق����ى  ف���ق���د 
ب��رم��ي��ل��ني ع���ل���ى ح����ي ال���ف���ردو����س 
اأ�شخا�س  ثمانية  فقتل  ال�شعبي 

حماولة اإ�شعاف ال�شحايا تعر�شت 
املنطقة لق�شف مدفعي من قوات 
اأكر  اإ�شابة  اإىل  اأدى  مما  النظام 

من ع�شرة اأ�شخا�س.
ا�شتهداف  النظام  ق��وات  وتوا�شل 
املتفجرة،  بالرباميل  حلب  اأحياء 

•• عوا�صم-وكاالت:

من  م��زي��د  اوب��ام��ا ح�شد  ب���اراك  الم��ريك��ي  الرئي�س  يعتزم 
الدعم العاملي ملحاربة تنظيم داع�س الرهابي يف كلمته امام 

اجلمعية العامة لالمم املتحدة ال�شبوع املقبل.
ن��رتدد يف التحرك �شد ه��وؤلء الرهابيني  وق��ال اوباما لن 
م�شاحات  على  التنظيم  ي�شيطر  حيث  و���ش��وري��ا  ال��ع��راق  يف 
لي�شت  ه��ذه  ال�شبوعية  الذاع��ي��ة  كلمته  يف  واك��د  �شا�شعة. 

حرب الوليات املتحدة فقط.
وقال �شنقود حتالف وا�شع ي�شم دول لها م�شلحة يف ذلك.

داع�����س. هذه  ام��ريك��ا �شد تنظيم  واك���د ه��ذه لي�شت ح��رب 
حرب �شعب تلك املنطقة �شد التنظيم. وحرب العامل �شد 

التنظيم.
ال�شعب المريكي لتخاذ موقف  الوا�شع بني  الدعم  ورغم 

اك��ر ت�����ش��ددا، ال ان اوب��ام��ا وع��د ب��ع��دم ار���ش��ال ق���وات برية 
امل�شتنقع  اىل  قواته  اع��ادة  خ�شية  النزاع  منطقة  يف  للقتال 

العراقي بعد ثالث �شنوات من �شحبها.
يف   - املا�شي  ال�شبوع  الكونغر�س  بت�شويت  الرئي�س  وا�شاد 
موقف موحد نادر يف الكونغر�س املنق�شم ب�شدة- الذي ايد 
خطته ت�شليح املعار�شة ال�شورية وجتهيزها لقتال التنظيم 

و�شن غارات جوية داخل �شوريا.
وا�شاف لقد بعثت هذه ال�شوات موؤ�شر قوي اىل العامل بان 

المريكيني متحدون يف مواجهة هذا اخلطر.
وقال واآمل يف ان يوا�شل الكونغر�س �شمان ح�شول قواتنا 

على ما حتتاجه للقيام بهذه املهمة.
وعدد اوباما اكر من 40 دولة اقرتحت حتى الن امل�شاعدة 
تدريب  �شكل  على  املتطرف  التنظيم  �شد  وا�شعة  حملة  يف 

ومعدات وم�شاعدات ان�شانية ومهمات قتالية جوية.

وا�شاف هذا ال�شبوع �شاوا�شل يف المم املتحدة ح�شد العامل 
�شد هذا التهديد.

وذّكر المريكيني بان هذه هي حلظة القيادة المريكية .. 
وهذا جهد لدى الوليات املتحدة قدرة فريدة على قيادته.

يف غ�شون ذلك قال املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان ام�س 
300 مقاتل كردي دخلوا �شوريا عرب  اإن اأكر من  ال�شبت 
�شوب  داع�س  تنظيم  لتقدم  الت�شدي  يف  للم�شاعدة  تركيا 

بلدة كردية حدودية.
وقال رامي عبد الرحمن مدير املر�شد الذي يراقب احلرب 
اأم�س  ع��ربوا  املقاتلني  اإن  الأر����س  على  م�شادر  با�شتخدام 

اجلمعة واإن عددهم اأكر من 300.
وذكر اأنه مل يت�شح اإىل اأي جماعة ينتمي املقاتلون لكنه قال 
اإنهم ان�شموا للقوات الكردية يف �شوريا التي تقاتل التنظيم 

يف بلدة عني العرب املعروفة لالأكراد با�شم كوباين.

ق�سف لنظام الأ�سد يقتل ع�سرات املدنيني يف اإدلب وحلب

اأوغلو يحمل اإبنة القن�شل الرتكي يف املو�شل املحرر )رويرتز(

•• اأنقرة -وكاالت:

اأن  اأن���ق���رة  ك�����ش��ف م�����ش��وؤول��ون يف 
الرهائن  ع���ن  الإف��������راج  ع��م��ل��ي��ة 
الأت���������راك ال���ب���ال���غ ع����دده����م 49 
لدى  حمتجزين  ك��ان��وا  وال��ذي��ن 
متت  ال���ع���راق،  يف  داع�����س  تنظيم 
باأ�شاليب ا�شتخبارية وبعد عملية 

تعقب ح�شا�شة وب�شرية.
الرتكي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وق�����ال 
الرهائن  اإن  اأوغ��ل��و  داود  اأح��م��د 
ب�شالم  وع���ادوا  ام�س  اأُف���رج عنهم 
م���ا حدث  اإىل وط��ن��ه��م، وو����ش���ف 
ملنتقدي  ت���اري���خ���ي  در�������س  ب����اأن����ه 

احلكومة الرتكية.
ويف كلمة لل�شحفيني رف�س داود 
اأوغلو الك�شف عن املالب�شات التي 

�شاحبت الإفراج عن الرهائن.
هيئة  بثتها  ت�شريحات  يف  وق��ال 

الرتكية  وال��ت��ل��ف��زي��ون  الإذاع�������ة 
باأ�شاليب  مت����ت  ع��م��ل��ي��ة  ك���ان���ت 
يف  مكثفا  كان  والعمل  املخابرات، 

الأيام الأخرية.
ال������وزراء الرتكي  رئ��ي�����س  وق��ط��ع 

ل�شتقبال  اأذربيجان  اإىل  زي��ارت��ه 
�شانلي  حم��اف��ظ��ة  يف  ال���ره���ائ���ن 
اأورفا على حدود تركيا مع �شوريا 
على  اأن���ق���رة  اإىل  وا���ش��ط��ح��اب��ه��م 

منت طائرته.

حترير الرهائن الأتراك يف العراق بعملية ا�ستخبارية تعزيز الإجراءات الأمنية يف نيويورك 
•• نيويورك-وام: 

ق��راره تعزيز الإجراءات  اأن��درو كيومو عن  اأعلن حاكم ولية نيويورك 
ال�شعيد  على  ال��ت��وت��رات  ت��زاي��د  ب�شبب  املدينة  ان��ح��اء  كافة  يف  الأم��ن��ي��ة 
العامة  للجمعية  امل�شتوى  الرفيع  اجل��زء  اإن��ع��ق��اد  اق���رتاب  م��ع  ال���دويل 
الأمنية  الإج���راءات  اإن هذه  وق��ال  القادم.  الثالثاء  يوم  املتحدة  لالمم 
يرتادها  التي  العامة  والأماكن  واملطارات  القطارات  حمطات  �شت�شمل 
فيها  و�شي�شارك  وا�شح”  ب�شكل  “ظاهرة  و�شتكون  بكثافة  امل��واط��ن��ون 
احلر�س الوطني. واأ�شاف اأن هذا الأمر بداأ ولكن �شيتم تعزيز الإجراءات 
تدريجا و�شيكون الطاقم جاهزا ب�شكل كامل الأ�شبوع املقبل.. مو�شحا 
اأن تعزيز الإجراءات �شي�شتمر ب�شعة اأ�شهر. وردا على �شوؤال قال احلاكم 
اإنه ل يوجد اأي تهديد حمدد ذي �شدقية ولكن من الوا�شح اأن التوترات 
تتزايد على امل�شتوى الدويل وهذه املدينة وهذه الولية هما على لوائح 
املرحلة  �شيكلف يف  الأمنية  الإج���راءات  تعزيز  اأن  اإىل  واأ�شار  الأه���داف. 

الأوىل ع�شرات ماليني الدولرات. 
وجاء هذا الإعالن يف وقت ت�شتقبل فيه نيويورك الأ�شبوع املقبل ع�شرات 
روؤ�شاء الدول واحلكومات ملنا�شبة انعقاد اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.   
والأحد �شتجري يف نيويورك م�شرية من اأجل املناخ ي�شارك فيها اأكر 
من مئة األف �شخ�س ملطالبة القادة بالتحرك ب�شكل عاجل لوقف التغري 

املناخي.

ال�سناعات واحلرف اليدوية 
الإم����ارات  يف  التقليدية 
والندثار التطور  بني   ..
)�س 6(

ي���ت���خ���ذه���ا احل�����وث�����ي�����ون م����راك����ز 
لنطالق عملياتهم �شد اجلي�س 
وامل��دن��ي��ني و���ش��ط م��وج��ات نزوح 
كبري لالأهايل ت�شهدها العا�شمة 

هروبا من مناطق الق�شف.
اأعمدة  ت�شاعد  ال�شور  واأظ��ه��رت 
التلفزيون،  مبنى  م��ن  ال���دخ���ان 
ك��م��ا اأك������دت م�������ش���ادر مي��ي��ن��ة اأن 
م��ع��ظ��م م����ول����دات ال���ك���ه���رب���اء يف 
اإىل جانب  اأح���رق���ت،  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
وق������وع م���واج���ه���ات م��ت��ق��ط��ع��ة يف 

احل�شيبة و�شط �شنعاء.
احلوثي  م�شلحو  اأط��ل��ق  وب��ي��ن��م��ا 
ت��ل��ة الدفاع  ق���ذائ���ف ه����اون ع��ل��ى 
الع�شكرية  املنطقة  داخ��ل  اجل��وي 
ال�����ش��اد���ش��ة ذك���ر م�����ش��در ع�شكري 
اأن اجلي�س مي�شط منطقة مذبح 
ب�شنعاء، كما دمر عدة منازل يف 
�شنعاء يتخذها احلوثيون مراكز 
قوات  ���ش��د  عملياتهم  لن��ط��الق 

اجلي�س واملدنيني.
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اأخبـار الإمـارات

اأخبار ال�ساعة: زيارة حممد بن زايد للقاهرة عربت عن الواقع املتميز للعالقات الإماراتية - امل�سرية 
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  اأول �شمو  الأخ��رية للفريق  الزيارة  اأن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأكدت 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة اإىل جمهورية م�شر العربية عربت عن الواقع املتميز للعالقات 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ناحية وحر�س  الإماراتية-امل�شرية من 
حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
مل�شر  املمكن  الدعم  كل  وتقدمي  العالقات  ه��ذه  تعزيز  على  اهلل  حفظه 
التطرف  وتيارات  قوى  ومواجهة  والتنمية  ال�شتقرار  نحو  طريقها  يف 
والإره��اب من ناحية اأخ��رى. وحتت عنوان موقف اإماراتي ثابت يف دعم 
م�شر وا�شتقرارها قال الن�شرة - التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات 

الفريق  كلمات  اأك���دت  ال�شياق  ه��ذا  ويف  اإن��ه   - ال�شرتاتيجية  والبحوث 
الرئي�س  ا�شتقبال  خ��الل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
معنى  م��ن  اأك��ر  على  القاهرة  يف  ل�شموه  ال�شي�شي  عبدالفتاح  امل�شري 
الإم��ارات��ي ثابت وم�شتمر يف دعم  اأن املوقف  املعاين هو  اأول هذه  مهم.. 
تظل  اأن  على  الإم���ارات  اإىل حر�س  �شموه  اأ�شار  وم�شاندتها حيث  م�شر 
من  وتتمكن  جديد  من  وتنطلق  تنه�س  حتى  مل�شر  وم���وؤازر  �شند  خري 
خاللها  من  توا�شل  جديدة  وطنية  ب��روح  التحديات  خمتلف  مواجهة 
م�شتقبل  يف  امل�شري  ال�شعب  تطلعات  حتقيق  نحو  التنموية  م�شريتها 
ي�شوده اخلري والتقدم والنماء.. وثاين املعاين يتعلق بنظرة الإمارات اإىل 
اأول  الفريق  العام وه��ذا ما عرب عنه  العربي  ال�شياق  م�شر وموقعها يف 
�شعبا  الإم���ارات  اإن وق��وف  اآل نهيان بقوله  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو 

عمق  م��ن  م�شر  متثله  مب��ا  الرا�شخ  اإمياننا  م��ن  نابع  م�شر  م��ع  وق��ي��ادة 
ا�شرتاتيجي للمنطقة باعتبارها �شمام الأمان للبلدان وال�شعوب العربية 
واأهمية دورها املحوري واملهم على امل�شتويني الإقليمي والدويل ..و ثالث 
املعاين يت�شل بالدور امل�شري - الإماراتي يف الت�شدي للتطرف والإرهاب 
ال�شاأن  هذا  ب�شكل خا�س من حتديات يف  تواجهه م�شر  وما  املنطقة  يف 
وما تقوم به من دور و�شفه الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ب� البناء يف دعم اجلهود الرامية اإىل حتقيق ال�شتقرار يف املنطقة 

ومكافحة الإرهاب والعنف.
واأ�شافت الن�شرة لقد وقفت دولة الإمارات العربية املتحدة خالل املراحل 
املختلفة التي مرت بها ال�شاحة امل�شرية يف ال�شنوات الأخرية اإىل جانب 
ا�شتقرار م�شر واإرادة �شعبها ال�شقيق وقدمت الكثري من جوانب الدعم وما 

زالت حتى ي�شتعيد القت�شاد امل�شري عافيته من منطلق اإدراكها اأهمية 
الكبري  بالتقدير  العربي كله وهو ما يحظى  العامل  اإىل  بالن�شبة  م�شر 
يف م�شر لي�س على امل�شتوى احلكومي فقط واإمنا على امل�شتوى ال�شعبي 
اأن موقف دولة  افتتاحيتها  ال�شاعة يف ختام  اأخبار  واأك��دت ن�شرة   . اأي�شا 
الإم��ارات العربية املتحدة الداعم مل�شر الذي عربت وتعرب عنه بالقول 
ب�شكل عام حيث حتر�س  العربية  �شيا�شتها  والعمل يندرج �شمن مبادئ 
العربية وتعزيز  ال��دول  وا�شتقرار  اأم��ن ووح��دة  دائما على كل ما يحقق 
التعاي�س بني اأبنائها وهذا ما اأكدته وتوؤكده بجالء مواقفها وتوجهاتها 
جتاه ما ت�شهده املنطقة العربية من تغريات وتوترات وا�شطرابات منذ 
نهاية عام 2010 حتى الآن وهو نهج ثابت تتبناه منذ عهد املغفور له 

باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل. 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

توزيع م�ساعدات غذائية وخيام اإيواء على املت�سررين من كارثة الفي�سانات يف باك�ستان

•• ا�صالم اأباد-وام: 

اإدارة امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان جهودها املكثفة لتوزيع  وا�شلت 
الأ�شر  على  اإي��واء  خيمة   100 و  اآلف  �شبعة  و  غذائية  �شلة  األ��ف   40
لها  تعر�شت  التي  املو�شمية  والفي�شانات  ال�شيول  ك��ارث��ة  م��ن  املت�شررة 
العديد من املناطق واملدن والقرى باإقليم البنجاب بتكلفة قدرها ثالثة 
اأمريكي وذلك تنفيذا للتوجيهات  األف دولر  ماليني ومائة واأربعة ع�شر 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  الكرمية 
حفظه اهلل واأوامر الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
بتقدمي  الن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
وال�شيول  الفي�شانات  كارثة  من  للمت�شررين  عاجلة  اغاثية  م�شاعدات 
خالل  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف  ع��دة  مناطق  لها  تعر�شت  التي 
مئات  وت�شريد  الباك�شتانيني  مئات  وف��اة  اإىل  واأدت  املا�شيني  الأ�شبوعني 

الآلف من الأ�شر من مناطقهم.

على  وم�شاعدتها  املت�شررة  لالأ�شر  ال��غ��ذاء  م��ن  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  توفري 
مواجهة تداعيات النق�س احلاد يف م�شادر الغذاء و�شوء التغذية. و ك�شفت 
الإدارة عن البدء بتنفيذ خطة اقامة اأربعة خميمات اإيواء لالأ�شر املت�شررة 
العراء يف هذه  ال�شكن يف  وحمايتها من  لها  املالئم  امل��اأوى  توفري  بهدف 
الظروف ال�شعبة باإجمايل �شبعة اآلف و100 خيمة اإيواء .. ويقام املخيم 
الأول يف منطقة مولتان ويتكون من ثالثة اآلف و 600 خيمة .. كما يقام 
املخيم الثاين يف منطقة بهاولبور ويتكون من األفني و 500 خيمة ويقام 
املخيم  اأم��ا  700 خيمة  ويتكون من  بنو عقيل  الثالث يف منطقة  املخيم 
الرابع فيقام يف منطقة حيدر اآباد ويتكون من 300 خيمة. ونوهت اإدارة 
امل�شروع باجلهد الكبري الذي تبذله فرق التوزيع امليدانية يف دعم وتعزيز 
انهيار  ب�شبب  ال�شبل  بها  تقطعت  التي  والأ���ش��ر  املت�شررين  اإغ��اث��ة  جهود 
منازلها واي�شال امل�شاعدات الإن�شانية مل�شتحقيها رغم الطبيعة اجلغرافية 
موا�شلة  على  تعمل  اأنها  اإىل  واأ�شارت  املتقلبة  املناخية  والعوامل  ال�شعبة 
تنفيذ خطة توزيع امل�شاعدات ح�شب الربنامج الزمني والتوزيع اجلغرايف 
للمناطق املت�شررة. وقدمت اإدارة امل�شروع ال�شكر والتقدير ملوؤ�ش�شة خليفة 
متويل  يف  وم�شاهمتها  لتعاونها  الن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

تاأتي  الغاثية  امل�شاعدات  تقدمي هذه  اأن  الإماراتي  امل�شروع  اإدارة  واأك��دت 
�شمن توجيهات وحر�س القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
للتخفيف  ال�شديق  الباك�شتاين  لل�شعب  وامل�����ش��اع��دة  ال��ع��ون  ي��د  م��د  على 
اطار  ويف  وال�شيول  الفي�شانات  كارثة  ملواجهة  جهوده  ودعم  معاناته  من 
الت�شامن الن�شاين الذي تب�شط فيه قيادة و�شعب الإمارات اأكفها باخلري 
والأوبئة  واحل��روب  للكوارث  تتعر�س  التي  العامل  مناطق  من  الكثري  يف 

واملجاعات.
واأو�شحت اإدارة امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان اأنه وبالتعاون والتن�شيق 
ال�شبوع  خ���الل  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ف��رق  ق��ام��ت  الباك�شتاين  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  م��ع 
املا�شي بتوزيع 20 األف �شلة من امل�شاعدات الغذائية على الأ�شر والأفراد 
املت�شررين من كارثة الفي�شانات وال�شيول يف مناطق مولتان وحيدر اآباد 
بلغ  وقد  البنجاب  اإقليم  يف  عقيل  وبنو  وبهاولبور  ن��وال  وغوجرا  وجهنغ 
حجم املواد الغذائية التي مت توزيعها األفا و 500 طن جمهزة وفق اأحدث 
املوا�شفات والنوعيات املتكاملة من حيث القيمة الغذائية وال�شحية ويبلغ 
وزن كل �شلة غذائية 75 كيلو جراما وحتتوي على مواد متوينية متعددة 
بهدف  وال�شاي  وال��زي��ت  والعد�س  وامل��ل��ح  وال�شكر  والأرز  الطحني  ت�شمل 

تكلفة امل�شاعدات الغذائية وخيام الإيواء . من جانبهم اأ�شاد اأبناء ال�شعب 
التي تقدمها  الكبرية  الإن�شانية  وامل�شاعدات  بالدور  ال�شديق  الباك�شتاين 
قيادة  اأن  واأك��دوا  لهم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الر�شيدة  القيادة 
يف  احلقيقي  وال�شند  وال��ع��ون  للت�شامن  رم��زا  ميثالن  الإم����ارات  و�شعب 
امل�شاعدات  قلوبهم .. م�شيدين بالوقفة الإن�شانية ال�شادقة لتقدمي هذه 
الطبيعية  الكارثة  تداعيات  من  واأطفالهم  اأ�شرهم  انقاذ  جهود  وتعزيز 
واأب��دوا �شكرهم على النوعية   .. املعاناة عن كاهلهم  والتخفيف من وطاأة 
املميزة للمواد الغذائية التي مت توفريها لعائالتهم والتي تت�شف بالقيمة 

الغذائية العالية والأ�شناف املتنوعة وال�شاملة لحتياجاتهم من الغذاء.
قد  كانت  الكوارث  لإدارة  الباك�شتانية  الوطنية  الهيئة  اأن  بالذكر  جدير 
البالد موؤخرا  التي �شهدتها  ارتفاع ح�شيلة �شحايا في�شانات  اأعلنت عن 
اإىل 317 قتيال على الأقل واأكر من 500 م�شاب وتدمري اأكر من 34 
األف منزل وت�شريد مئات الآلف من الأ�شر وتدمري اأكر من األف و 900 
مدر�شة عرب اأنحاء اإقليم البنجاب .. واأ�شارت اإىل ارتفاع عدد املت�شررين 
2.2 مليون  اإىل  ارتفع  البالد حاليا  ت�شهدها  التي  بالفي�شانات اجلارفة 

�شخ�س . 

م�حمد ب�ن را�س�د يق�دم واج�ب ال�عزاء لآل ال�حبابي 
•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل واج��ب العزاء يف وف��اة املغفور  رئي�س جمل�س 
ب��اإذن اهلل تعاىل املرحوم هادي بن م�شعود احلبابي.. وجاء ذلك خالل  له 
الزيارة التي قام بها �شموه م�شاء ام�س اإىل خيمة العزاء يف منزل الفقيد 
بن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو  راف��ق��ه خاللها  دب��ي  ال��ث��اين يف  يف منطقة زعبيل 
ال�شيخ مكتوم بن حممد  اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  را�شد  حممد بن 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام 
رئي�س  نائب  ال�شمو  قدم �شاحب  بدبي حيث  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �شادق عزائه وموا�شاته اإىل اأجنال 
وا�شقاء وذوي املرحوم الذين ابتهلوا اإىل املوىل جل �شاأنه اأن يحفظ �شموه 
ويدمي عليه نعمة ال�شحة وطول العمر وعلى قيادتنا احلكيمة دوام العزة 

وال�شعادة والعطاء .

متديد فرتة تق�سيط خمالفات املرور ومواقف 
حتى نهاية نوفمرب 

وفد من الحتاد الن�سائي ي�سارك فى برنامج تدريبي مباليزيا 

•• اأبوظبي-وام: 

مددت مديرية املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي ودائرة النقل يف اأبوظبي 
ملرور  التابعة  الرتخي�س  منتهية  للمركبات  امل��روري��ة  املخالفات  تق�شيط 
مل��دة ث��الث��ة �شهور دون جتزئة  اأب��وظ��ب��ي وخم��ال��ف��ات دائ���رة النقل م��واق��ف 
للمخالفة الواحدة وذلك من بداية �شبتمرب اجلاري اإىل 30 نوفمرب املقبل. 
تاأتي هذه اخلطوة يف اإطار اجلهود الهادفة اإىل التي�شري على اأفراد املجتمع 
من املواطنني واملقيمني على حد �شواء ومتكينهم من دفع قيمة املخالفات 

املرتاكمة على مركباتهم عرب نظام املرور والرتخي�س الحتادي.
وقال العميد مهند�س ح�شني اأحمد احلارثي مدير مديرية املرور والدوريات 
ب�شرطة اأبوظبي اإن متديد التق�شيط م�شتمر حاليا بجميع فروع املخالفات 
ب�شرطة  وال�شائقني  الآليات  ترخي�س  واإدارة  والدوريات  املرور  مديرية  يف 
املخالفات  من  لكل  الغربية  واملنطقة  والعني  اأبوظبي  من  كل  يف  اأبوظبي 
اأن  ب�شرط  جهة  لكل  املركبات  على  امل�شجلة  م��واق��ف  وخمالفات  امل��روري��ة 
واأن تكون قيمة  املخالفات لكي يتم تق�شيطها عن خمالفتني  ل يقل عدد 

املخالفتني جمتمعتني األف درهم.
وك�شف احلارثي اأن عدد ال�شائقني امل�شتفيدين من التق�شيط خالل الأ�شهر 
مبلغ  اأك��رب  اأن  اإىل  �شخ�شا لفتا   988 و  األفني  نحو  بلغ  املا�شية  الثالثة 
 60 بلغ نحو  املرورية وخمالفات مواقف  املخالفات  تق�شيطه لكل من  مت 
األف درهم داعيا ال�شائقني الذين ا�شتفادوا من تخفيف الأعباء املالية اإىل 
اللتزام  حيث  من  امل��روري��ة  �شلوكياتهم  ملراجعة  لهم  دافعا  ذل��ك  يكون  اأن 
القيادة  اأن  م��وؤك��دا  �شالمتهم..  ل�شمان  و�شعت  التي  والنظم  بالقوانني 
حترير  ي�شعدهما  ل  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ن��ق��ل  ودائ����رة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 

املخالفات املرورية ول ت�شعيان اإليها باأي �شكل من الأ�شكال.
ودعا حممد حمد بن فهد املهريي املدير العام لإدارة مواقف يف دائرة النقل 

باأبوظبي ال�شائقني امل�شتوفني ل�شروط التق�شيط اإىل ال�شتفادة من فرتة 
متديد التق�شيط اإىل نهاية �شهر نوفمرب املقبل مبا يخفف عنهم الأعباء 
املالية على خمالفاتهم املرتاكمة لكل من مواقف ومرور اأبوظبي وي�شهل 

اإجراءات جتديد مركباتهم.
واأ�شاف املهريى اأن مواقف تتيح للجمهور الرجوع اإليها للتظلم اأو ال�شكوى 
ال�شادرة حيث تقوم جلنة خم�ش�شة بدرا�شة  املخالفات  الآراء يف  اإب��داء  اأو 
جميع طلبات التظلم واإبداء الراأي فيها من كل النواحي والرد على اأ�شحاب 
التظلمات خالل فرتة وجيزة لتمكني اجلمهور من جتديد مركباتهم دون 

تاأخري.
ودائرة  اأبوظبي  م��رور  من  كل  اأ�شدرتها  التي  التق�شيط  �شوابط  وح�شب 
ولي�س  ل���الأف���راد  ال��ت��اب��ع��ة  امل���روري���ة  ال��رم��وز  ع��ل��ى  التق�شيط  ال��ن��ق��ل يطبق 
لل�شركات و ي�شمل فقط املركبات امل�شجلة داخل الدولة ول ي�شمل املركبات 
الأجنبية واملركبات التي حتمل لوحات اأرقام ت�شدير خارج الدولة اأو حتت 

التجربة.
التابعة  امل��روري��ة  املخالفات  جميع  ت�شديد  املركبة  �شاحب  على  ويتوجب 
لإم����ارات ال��دول��ة اإ���ش��اف��ة اإىل هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت يف دب��ي وبلديات 
مرور  خمالفات  ع��دد  م��ن  باملائة   50 وت�شديد  التعاون  وجمل�س  ال��دول��ة 
اأبوظبي وخمالفات مواقف على اأن ت�شدد ال� 50 باملائة الأخرى من عدد 

املخالفات خالل عام.
الدولة  خ��ارج  ت�شديرها  اأو  بيعها  اأراد  اإذا  املركبة  �شاحب  على  ويتوجب 
وت�شفريها ت�شفريا �شياحيا اأو حتويلها داخل الدولة ت�شديد جميع املخالفات 
املتبقية من عملية التق�شيط .. و يتيح التق�شيط لالأ�شخا�س الذين لديهم 
جتديد  واأرادوا  م��روري��ة  خمالفات  وعليهما  ترخي�شهما  انتهى  مركبتان 
من  وا�شتثناءهم  املركبتني  اإح��دى  خمالفات  ت�شديد   .. املركبتني  اإح��دى 

جتديد اأو ت�شديد خمالفات املركبة الأخرى.

•• ابوظبي-وام:

�شارك وفد من الحت��اد الن�شائي العام متثله فاطمة عبد اهلل املحرزي 
مديرة اإدارة املوارد الب�شرية و اأحالم �شعيد اللمكي مديرة اإدارة البحوث 
بخ�شو�س  الوعي  وزي���ادة  �شمان  ح��ول  التدريبية  ال���دورة  يف  والتنمية 
بني  التمييز  على  املبني  العنف  على  والق�شاء  اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة 
اجلن�شني والتي عقدت يف العا�شمة الإدارية برتاجايا مباليزيا موؤخرا. 
وق���د �شمت ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 27 م�����ش��ارك��ا م��ن م��ال��ي��زي��ا والم����ارات 
والفلبني وكمبوديا بهدف تعريف امل�شاركني مبفاهيم النوع الجتماعي 
وزي����ادة م��ع��رف��ة امل�����ش��ارك��ني و���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��م ع��ل��ى يف جم���ال التوعية 
مبنظور النوع الجتماعي واآليات الت�شبيك حولها بال�شافة اىل زيادة 
وتعميم  اإدم���اج  يف  املتبعة  وال�شرتاتيجيات  النهج  م��ن  امل�شاركني  فهم 

القيادة  يف  الجتماعي  النوع  منظور  وتعميم  الجتماعي  النوع  منظور 
واحلكم. كما ي�شعى الربنامج التدريبي اىل تنوير امل�شاركني على انت�شار 
العنف املبني على التمييز بني اجلن�شني باعتباره انتهاكا حلقوق الإن�شان 
ونتيجة لعدم امل�شاواة بني اجلن�شني والتمييز وتقدمي امل�شاعدة وتوفري 
من�شة مالئمة للم�شاركني يف اإعداد اأنف�شهم كنقاط ات�شال حول اإدماج 
اجلن�شني يف  بني  التمييز  على  املبني  العنف  وق�شايا  الجتماعي  النوع 

موؤ�ش�شاتهم وجمتمعاتهم.
 كما قام وفد الحتاد الن�شائي العام خالل زيارته ماليزيا بزيارة وزارة 
املراأة والأ�شرة وتنمية املجتمع للتعرف على روؤية الوزارة ب�شان حتقيق 
امل�شاواة بني اجلن�شني والأ�شرة وتنمية املجتمع . كما تفقد الوفد مركز 
ي�شتقبل  ال���ذي  الأط��ف��ال  �شد  اجلن�شي  التحر�س  ق�شايا  يف  التحقيق 

الطفل املتعر�س للعنف وتوفري الأمان له.
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

انطالق الدورة الثامنة من مهرجان الإمارات الدويل للنخيل والتمر نوفمرب املقبل باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة 
الغذائية تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الإمارات الدويل 
للنخيل والتمر الذي ينظمه اجلهاز بالتعاون مع جمعية اأ�شدقاء النخلة 
وتنفذه �شركة �شيال ال�شرق الأو�شط مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
يف 24 اىل 29 نوفمرب املقبل. وقال حممد جالل الري�شي رئي�س اللجنة 
املنظمة للمهرجان اأن هذا احلدث يجمع اكر من 200 عار�س ميثلون 
15 دولة من اأكرب امل�شدرين واملنتجني والعاملني يف �شناعة التمراإىل 
ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة اأج��ن��ح��ة وط��ن��ي��ة م��ن دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

و  عمان  و�شلطنة  وليبيا  والأردن  وال��ع��راق  ال�شعودية  العربية  واململكة 
باك�شتان واملغرب وتون�س و اإيران والوليات املتحدة الأمريكية يعر�شون 
اأف�شل اأنواع اأ�شناف التمور . واأكد اأن مهرجان الإمارات الدويل للنخيل 
اإمارة  التي ت�شهدها  اأهم الأح��داث والفعاليات  اأحد  اليوم  والتمر يعترب 
من  والهتمامات  الفئات  م��ن  م��زي��دا  ع��ام  ك��ل  ي�شتقطب  وب��ات  اأبوظبي 
ال�شوء  �شي�شلط  املهرجان  اأن  اإىل  م�شريا  والتخ�ش�شات  ال��دول  خمتلف 
الزائر  �شرائح اجلمهور  التمر بني خمتلف  نخيل  وثقافة  ال��رتاث  على 
للمهرجان . ونوه الري�شي اإىل اأن التمور منتج مهم وثروة وطنية غنية 
اإنتاج التمور  حتمل يف طياتها تاريخ دولة الإم��ارات حيث تت�شارع خطى 
الغذائية  الأهمية  عن  ف�شال  العاملية  الأ�شواق  يف  بقوة  حا�شرة  لت�شبح 
�شناعة  م��ث��ل  ال�����ش��ن��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ودخ��ول��ه��ا  للتمور  وال�شحية 

بالتمور وغريها  املغذية  الع�شائر  ال�شعبية وبع�س  املعجنات واحللويات 
واهتمام  بدعم  حتظى  املباركة  النخلة  �شجرة  ان  وق��ال  ال�شناعات.  من 
القيادة الر�شيدة من خالل تخ�شي�س هيئات وموؤ�ش�شات لدعمها واإقامة 
العديد من املعار�س واملهرجانات املخ�ش�شة لأ�شجار النخيل ومنتجاتها. 
�شممت  الفعاليات  من  العديد  اإقامة  �شت�شهد  املقبلة  ال��دورة  اأن  واعلن 
التعليمية ومتحف  املتاهة  ال��زوار ومنها  اأكرب من  خ�شي�شا جلذب عدد 
الزوار  اأمام  اماراتية  تراثية  اأدوات  ب�شناعة  التمور وعرو�س احلرفيني 
خالل  م��ن  �شلفي  ال��ذات��ي��ة  ال�����ش��ور  وال��ت��ق��اط  الر�شائل  ح��ائ��ط  وفعالية 
تذوق  ومنطقة  التمور  طهي  منطقة  فعالية  و  النخلة  ت�شلق  فعالية 
لالأطفال  خم�ش�شة  منطقة  اإىل  بالإ�شافة  ال��رتاث��ي��ة  واخل��ي��م  التمور 
ت�شم العديد من الفعاليات اخلا�شة بهم . واأ�شار اإىل اأن الدورة القادمة 

الأو�شط  ال�شرق  �شيال  معر�س  مع  بالتزامن  يقام  ال��ذي  املهرجان  من 
على  باملائة   40 اىل  ت�شل  تخفي�شات  ط��رح  �شت�شهد   2014 لالأغذية 
للجمهور  املقدمة  الأخ��رى  البلدان  وال���واردة من  التمور  ان��واع  خمتلف 
خالل اأيام املهرجان . وتوقع الري�شي اأن حتقق ن�شخة املهرجان القادمة 
تفوقا ملمو�شا على �شابقاتها خالل الأعوام املا�شية �شواء من حيث عدد 
الزوار اأو العار�شني حيث �شجل العام املا�شي زيارة 25 األف زائر و175 
عار�شا من 15 دولة ..موؤكدا �شعي اجلهاز كل عام اإىل رفع عدد اجلهات 
بني  ال�شراكة  وتفعيل  املعر�س  اأجنحة  اإ�شغال  معدلت  وزي��ادة  امل�شاركة 
العار�شني واملوؤ�ش�شات الدولية التجارية من اأجل اإجناح ال�شفقات خا�شة 
وريادتها  املحلية  التمور  مبنتجات  اأكرب  ب�شكل  والتعريف  منها  الدولية 

على م�شتوى العامل.

عبداهلل بن زايد يراأ�س وفد الدولة اإىل قمة القادة لتغري املناخ يف نيويورك 23 �سبتمرب

وكالة الإمارات للف�ساء تقر ميزانيتها خالل اجتماعها الأول

•• نيويورك-وام: 

العربية  الإم��������ارات  وف����د  ي�����ش��ارك 
املتحدة برئا�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  بن زاي��د 
 2014 يف قمة القادة لتغري املناخ 
التي تعقد يوم 23 �شبتمرب اجلاري 
يف نيويورك برعاية معايل بان كي 
املتحدة.  ل��الأمم  العام  الأم��ني  كون 
وت�����ش��ل��ط دول������ة الإم����������ارات خالل 
التي  امل��ب��ادرات  على  ال�شوء  القمة 
م�شاريع  ان��ت�����ش��ار  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ن��ف��ذه��ا 
وتفعيل  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  وح��ل��ول 
الطوعية  وامل����ب����ادرات  الإج�������راءات 
واحلد  املناخ  تغري  ظاهرة  ملواجهة 
من تداعياتها. و تعترب قمة القادة 

تغري املناخ. وتهدف هذه القمة اإىل 
التدابري  وت�شريع  وت�شجيع  حتفيز 
وامل�شاريع  واخل���ط���ط  وامل�����ب�����ادرات 
انبعاثات  من  احل��د  ب�شاأن  الدولية 
هذه  م��ع  والتكيف  الدفيئة  غ���ازات 
الإج��راءات وذلك متهيدا ملباحثات 
التفاقية  يف  الأط��������راف  م���وؤمت���ر 
ب�شاأن  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  الإط����اري����ة 
تغري املناخ التي ت�شت�شيفها باري�س 
يف دي�شمرب 2015 واملتوقع اأن يتم 
التو�شل خاللها اإىل اتفاقية عاملية 

بهذا ال�شاأن.
وبهذه املنا�شبة قال معايل الدكتور 
اجلابر  �شلطان  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
وزي�������ر دول�������ة وامل����ب����ع����وث اخل���ا����س 
ل�شوؤون الطاقة وتغري املناخ اإن دولة 

والقطاع اخلا�س .
ي���اأت���ي ان��ع��ق��اد ق��م��ة ال���ق���ادة لتغري 
امل����ن����اخ ب���ع���د الج����ت����م����اع ال��������وزاري 
ا�شت�شافته  ال����ذي  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع 
مايو  �شهر  يف  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ب��ان كي  امل��ا���ش��ي - بح�شور م��ع��ايل 
م��ون الأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 
طريق  ع���ل���ى  ه����ام����ة  ك���م���ح���ط���ة   -
اجل��ه��ود وامل�����ش��رية امل��ت��وا���ش��ل��ة نحو 
الدويل  املجتمع  وحت�����ش��ري  اإع����داد 
لج��ت��م��اع ن��ي��وي��ورك وال��ع��م��ل على 
الدولية  امل��ب��ادرات  و�شياغة  ب��ل��ورة 
�شملت  رئي�شية  جم���الت  ت�شعة  يف 
الأرا�شي  وا�شتخدام  الطاقة  كفاءة 
والطاقة  وال���ت���م���وي���ل  وال����غ����اب����ات 
امل���ت���ج���ددة وال�����زراع�����ة واحل�����د من 

ل��ت��غ��ري امل���ن���اخ اأرف�����ع اج��ت��م��اع دويل 
املا�شية  اخل��م�����س  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
وتوؤكد   .. املناخ  تغري  ظاهرة  ح��ول 
التزامها  الإم����ارات  دول���ة  م�شاركة 
ال��ذي تطبقه يف هذا  املميز  بالنهج 
م�شارين  على  يركز  وال��ذي  املجال 
متكاملني يتمثالن بتنفيذ م�شاريع 
واإج�����������راءات حم��ل��ي��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
وامل�شاعدات  ال�شتثمارات  موا�شلة 
يح�شر  اأن  املتوقع  من  و  الدولية. 
اأك��ر من   امل��ن��اخ  قمة ال��ق��ادة لتغري 
- 100 - من القادة البارزين من 
و�شيتم  واحلكومات  ال��دول  روؤ���ش��اء 
التزامات  ع���ن  خ��الل��ه��ا  الإع�������الن 
ومبادرات جديدة و�شراكات ملواجهة 
ظاهرة  يف  املتمثل  العاملي  التحدي 

واأو�شح اأنه اإىل جانب هذه امل�شاريع 
العملية تقدم دولة الإمارات الدعم 
لتعاون املجتمع الدويل ب�شاأن احلد 
م���ن ت���داع���ي���ات ت��غ��ري امل���ن���اخ وك���ان 
ا�شت�شافة  اجل���ه���ود  ت��ل��ك  اأح������دث 
ال����وزاري رف��ي��ع امل�شتوى  الج��ت��م��اع 
الذي  اأبوظبي  يف  املناخ  تغري  ب�شاأن 
ال��ق��م��ة .. واأك����د الدور  ل��ه��ذه  م��ه��د 
ال��ب��ارز وال��ف��اع��ل ل��ل��دول��ة يف ح�شد 
باملناق�شات  ق��دم��ا  ل��ل��دف��ع  اجل��ه��ود 
لقد   : وق���ال  امل��ن��اخ  بتغري  املتعلقة 
ب�����ش��ك��ل وث���ي���ق م����ع معايل  ع��م��ل��ن��ا 
الأمني العام لالأمم املتحدة بهدف 
بناء الزخم لقمة القادة لتغري املناخ 
تعهدات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  و���ش��م��ان 
م���ل���م���و����ش���ة م����ن ق���ب���ل احل���ك���وم���ات 

الإمارات تقوم بدور فاعل وت�شارك 
الهادفة  اجل��ه��ود  ال���دويل  املجتمع 
املناخ  تغري  تداعيات  احلد من  اإىل 
وتعزيز اجلهود وامل�شاهمات الهادفة 
وفعالة  عملية  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  اإىل 

ملواجهة تداعيات هذه الظاهرة .
واأ�شاف اأنه بف�شل توجيهات القيادة 
ال���ر����ش���ي���دة ت���ق���دم دول�����ة الإم�������ارات 
ي����ح����ت����ذى يف ج���ه���وده���ا  من�����وذج�����ا 
تغري  تداعيات  م��ن  للحد  الرامية 
امل���ن���اخ ف���رغ���م ك��ون��ه��ا اإح������دى اأه���م 
الهيدروكربونية  امل���وارد  م�شدري 
تقوم  ف��اإن��ه��ا  ال��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى 
ب����دع����م ومت����وي����ل ع������دد ك���ب���ري من 
يف  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  م�شاريع  اأه��م 

خمتلف اأنحاء العامل .

التكيف  الكوارث وعمليات  خماطر 
ق�شرية  املناخية  وامللوثات  والنقل 
امل���دى وامل����دن. جت���در الإ����ش���ارة اإىل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأن دول��ة 
تبذل جهودا حثيثة ملعاجلة ظاهرة 
اتخاذها  خ����الل  م���ن  امل���ن���اخ  ت��غ��ري 
خطوات واإج���راءات وت��داب��ري هامة 
الظاهرة  ه���ذه  ت��داع��ي��ات  مل��واج��ه��ة 
و�شيتم  ال�����ش��ارة.  ال�شلبية  واآث��اره��ا 
تلك  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
وامل�شاريع  والإج�������راءات  امل���ب���ادرات 
املناخ  ل��ت��غ��ري  ال����ق����ادة  ق��م��ة  خ����الل 
والتي ت�شمل تطوير ون�شر م�شاريع 
وا�شتخداماتها  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
كفاءة  ت��ع��زي��ز  م�����ش��اري��ع  وت��ط��ب��ي��ق 

الطاقة حمليا وعامليا.

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  وكالة  اإدارة  جمل�س  اأق��ر 
الدكتور  �شعادة  برئا�شة  للف�شاء 
يف  الرميثي  ث��اين  حممد  خليفة 
امليزانية  ام�����س  ل���ه  اج��ت��م��اع  اأول 
ال�����ش��ن��وي��ة ل��ل��وك��ال��ة ون��اق�����س �شري 
املريخ  م�شبار  م�����ش��روع  يف  ال��ع��م��ل 
تاأ�شي�س  خ��ط��وات  وا���ش��ت��ع��ر���س   ..
الوكالة وبع�س الربامج وامل�شاريع 
�شعادة  الآخ��رى. وجدد  الف�شائية 
ب���داي���ة  ال���رم���ي���ث���ي يف  ال����دك����ت����ور 
الجتماع التهنئة ل�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
المارات  حكام  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
تاأ�شي�س  ب��ق��رار  الم�����ارات  و���ش��ع��ب 
ال���وك���ال���ة وال������ذي ق����ال اإن�����ه ميثل 
اىل  الم����ارات  لنقل  رائ���دة  خطوة 
علوم  يف  املتقدمة  ال���دول  م�شاف 

الف�شاء.
واأ�شاد بدعم �شاحب ال�شمو رئي�س 
واأ����ش���ح���اب  ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
والفريق  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ال�شمو 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
املتوا�شل لتطوير التعليم وحتفيز 
اأبناء الوطن وبناته لالنخراط يف 
خا�شة  العلمية  امل��ج��الت  خمتلف 
للحاق  الف�شاء  وتكنولوجيا  علوم 

بالدول املتقدمة يف هذا املجال.
الف�شاء ملختلف  اأهمية  اإىل  واأ�شار 
الدول من النواحي ال�شرتاتيجية 
والقت�شادية والأمنية مو�شحا اأن 
العديد من  لت�شابق  املالية  الكلفة 
وامتالك  لك��ت�����ش��اف  ال��ع��امل  دول 
نحو  اإىل  ت�شل  الف�شاء  م��ك��ون��ات 

300 مليار دولر �شنويا ومبعدل 
املائة  8 يف  ي��ت��ج��اوز  ���ش��ن��وي  من���و 
ت��ق��ري��ب��ا. واأك������د ال��رم��ي��ث��ي خالل 
الجتماع اأن اعالن �شاحب ال�شمو 
الوقت  يف  ج�����اء  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
المارات  حققت  اأن  وبعد  املنا�شب 
الكثري من الجن��ازات يف جمالت 

عديدة اآخرى.
الإم���ارات للف�شاء  اإن وكالة  وق��ال 
تتمتع بال�شتقالل املايل والإداري 
والأهلية القانونية الالزمة وتتبع 
جم��ل�����س ال����������وزراء.. م�����ش��ريا اىل 
تنظيم  تاأ�شي�شها  م��ن  ال��ه��دف  اأن 
ودعم  الوطني  الف�شائي  القطاع 
القت�شاد الوطني امل�شتدام واملبني 

على املعرفة.
يرمي  الوكالة  ان�شاء  اأن  واأ���ش��اف 
كذلك اإىل تنمية الكوادر الب�شرية 
املواطنة وت�شجيعها لقتحام علوم 
جمالتها  يف  وال���ع���م���ل  ال��ف�����ش��اء 
باأهمية  ال���وع���ي  ون�����ش��ر  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال��ق��ط��اع ال��ف�����ش��ائ��ي ال����ذي تغطي 
نواحي  خم��ت��ل��ف  ا����ش���ت���خ���دام���ات���ه 
الت�����ش��الت واملالحة  احل��ي��اة مثل 
واكت�شاف  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  وامل���راق���ب���ة 

الكواكب وغري ذلك.
المارات  وك��ال��ة  اأن  �شعادته  واأك���د 
ت�شجيع  اإىل  اأي�شا  تهدف  للف�شاء 
املجال  ه����ذا  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 

فيه  املتخ�ش�شني  الباحثني  ودعم 
م��ن ال���ش��ات��ذة وط��الب اجلامعات 

والدرا�شات العليا.
تطوير  اأه����م����ي����ة  ع����ل����ى  و�������ش������دد 
ال�����������ش�����راك�����ات ال�����دول�����ي�����ة وع���ق���د 
الت����ف����اق����ي����ات ل���ن���ق���ل امل����ع����رف����ة يف 
وا�شتخداماته  ال��ف�����ش��اء  جم����ال 
وتبادل  الربامج  وان�شاء  ال�شلمية 
املوؤ�ش�شات  والزيارات مع  اخلربات 
اىل جانب  املجال  ه��ذا  العاملة يف 
مت��ث��ي��ل الم��������ارات يف امل����وؤمت����رات 
العالقة.  ذات  ال��دول��ي��ة  وامل��ح��اف��ل 
مبادرة  اأن  اىل  ال��رم��ي��ث��ي  ول��ف��ت 
اماراتية  ف�����ش��اء  وك��ال��ة  ت��اأ���ش��ي�����س 
واطالق م�شروع امل�شبار الف�شائي 
كوكب  اك��ت�����ش��اف  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
ي�������دلن على  امل����ري����خ م����وؤ�����ش����ران 
العلمي  والتطور  التقدم  م�شتوى 
ال����ذي و���ش��ل��ت ال��ي��ه الم�������ارات يف 
وحكومتها  احلكيمة  قيادتها  ظل 

الر�شيدة.
وقال ان من اأهداف م�شروع امل�شبار 
اخلريطة  ع��ل��ى  الم�������ارات  و���ش��ع 
وامل�شاركة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 
ال���دول���ي���ة  ال���ف���ع���ل���ي���ة يف اجل����ه����ود 

اطالق  الآن  ح��ت��ى  ومت  الأر���ش��ي��ة 
قمرين هما دبي �شات 1 - و - دبي 
�شات 2 - كما �شيتم ت�شنيع قمر  - 
خليفة �شات - يف الدولة بوا�شطة 

مهند�شني وفنيني اإماراتيني.
اجتماع  ���ش��ع��ادت��ه خ���الل  واأ����ش���اف 
�شركة  اأن  ال��وك��ال��ة  اإدارة  جمل�س 
املوؤ�ش�شات  اأق��������دم  م����ن  ال����ري����ا 
جمال  يف  ال���ع���ام���ل���ة  الم����ارات����ي����ة 
ال��ف�����ش��اء ح��ي��ث ت���وف���ر ح���ل���ول يف 
الف�شائية  الت���������ش����الت  جم�����ال 
لآكر  وا���ش��ع��ة  وبتغطية  املتنقلة 

من ثلثي العامل.
وق���ال ان��ه ت��وج��د اإىل ج��ان��ب ذلك 
اأخ���رى على  ب��رام��ج ف�شائية  ع��دة 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
الف�شاء  ب��رام��ج  يف  الأوىل  عمليا 
م�شتوى  على  ا�شتثماراته  وحجم 

املنطقة.
كان �شاحب رئي�س الدولة حفظه 
يوليو  م��ن��ت�����ش��ف  اأع����ل����ن  ق����د  اهلل 
امل��ا���ش��ي ع��ن اإن�����ش��اء ال��وك��ال��ة وبدء 
اأول  لإر���ش��ال  م�شروع  على  العمل 
لكوكب  واإ���ش��الم��ي  ع��رب��ي  م�شبار 
املريخ يف رحلة ا�شتك�شافية علمية 

ل����ه وميثل  ال����ش���ت���ع���داد  وك��ي��ف��ي��ة 
العلمية  ل���الأجم���اد  وب��ع��ث��ا  اح���ي���اء 
للعرب وامل�شلمني يف جمال الفلك 

وا�شتك�شاف الف�شاء اخلارجي.
توجه  بف�شل  الم�����ارات  اأن  واأك����د 
و�شيا�شة  احل���ك���ي���م���ة  ق����ي����ادت����ه����ا 
ت�شتطيع  ال���ر����ش���ي���دة  ح��ك��وم��ت��ه��ا 
ال���ق���ط���اع  ه�������ذا  ال�����ش����ت����ث����م����ار يف 
اأن  اىل  م�شريا  ال��واع��د  الف�شائي 
احلالية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 

فيه تقدر بنحو20 مليار درهم.
ال�شتثمارات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
وبرامج  �شركات  ع��دة  على  ت��ت��وزع 
برنامج  م��ث��ل  ن��اج��ح��ة  ف�����ش��ائ��ي��ة 
لالت�شالت  ����ش���ات  ال���ي���اه  ���ش��رك��ة 
الف�شائية الذي يعترب من اأحدث 
املنطقة  يف  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
موؤمنة  ات�شالت  لتوفري  العربية 
وخ����دم����ات ب����ث ت���ل���ف���زي���وين عايل 
اجل����ودة وخ��دم��ات الأن���رتن���ت ذات 

النطاق العري�س. 
الم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  واأو�����ش����ح 
تعكف  املتقدمة  والتقنيات  للعلوم 
وت�شنيع  وت�����ش��م��ي��م  درا����ش���ة  ع��ل��ى 
للمراقبة  ا�شطناعية  اأق��م��ار  ع��دة 

اخلارجي.  ال��ف�����ش��اء  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
امل�شبار يهدف  اأن م�شروع  واأ�شاف 
للبحث  تاأ�شي�س قاعدة  كذلك اىل 
الدولة  يف  ال��ف�����ش��ائ��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
املواطنة  ال�����ك�����وادر  وا����ش���ت���ق���ط���اب 
ال�������ش���اب���ة وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا ل��ل��ع��م��ل يف 
مكانة  وتر�شيخ  الف�شاء  جم��الت 
ال����دول����ة ال���ري���ادي���ة يف امل����ب����ادرات 

احل�شارية والن�شانية. 
ال��دك��ت��ور خليفة  ���ش��ع��ادة  وحت����دث 
حممد ثاين الرميثي عن مميزات 
موؤكدا  الف�شائي  امل�شبار  م�شروع 
عربي  م�����ش��ب��ار  اأول  ���ش��ي��ك��ون  اأن�����ه 
اآخرى  دول  ت�شع  �شمن  ا�شالمي 
اإنه  وق��ال  املريخ.  لكت�شاف  ت�شعى 
وجتميعه  امل�شبار  ت�شميم  �شيتم 
اأف�شل  من  فريق  بقيادة  وتركيبه 
الماراتيني  والفنيني  املهند�شني 
الأحمر  الكوكب  اىل  و�شوله  وان 
وذلك  2021م  ع���ام  يف  ���ش��ي��ك��ون 
اخلم�شني  ال���ذك���رى  م���ع  ت��زام��ن��ا 
رئي�س  و���ش��دد   . ال��دول��ة  لتاأ�شي�س 
ه���ذا  اأن  ع���ل���ى  الدارة  جم���ل�������س 
روؤية  الف�شاء يعك�س  التوجه نحو 
للم�شتقبل  واحل���ك���وم���ة  ال���ق���ي���ادة 

خالل  الأحمر  الكوكب  اإىل  ت�شل 
ال�شنوات ال�شبع القادمة.

دخول  هو  الهدف  اأن  �شموه  واأك��د 
قطاع �شناعات الف�شاء وال�شتفادة 
م����ن ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���ف�������ش���اء مبا 
بناء  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  التنمية  ي��ع��زز 
ك�����وادر اإم���ارات���ي���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ال�شمو  �شاحب  وق��ال  املجال.  هذا 
تكون  اأن  هدفنا  اإن  الدولة  رئي�س 
الإم��ارات �شمن الدول الكربى يف 
جمال علوم الف�شاء قبل 2021 
واإمياننا  ك��ب��رية  ب���اهلل  ثقتنا  وان 
الإم��ارات عظيمة وعزائمنا  باأبناء 
وخططنا  ط���م���وح���ات���ن���ا  ت�������ش���اب���ق 
باإذن  لأهدافنا  للو�شول  وا�شحة 
ال�شيخ  ال�شمو  واأك��د �شاحب   . اهلل 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
اأن ال��و���ش��ول ل��ل��م��ري��خ هو  اآن�����ذاك 
التحدي  ه��ذا  واخرتنا  كبري  حتد 
حتركنا..  الكبرية  التحديات  لأن 
وت��دف��ع��ن��ا.. وت��ل��ه��م��ن��ا.. وم��ت��ى ما 
اأكرب..  اأخ��ذ حت��دي��ات  ع��ن  توقفنا 

توقفنا عن احلركة لالأمام .
الف�شاء  وك���ال���ة  اأن  ���ش��م��وه  وذك����ر 
الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي اأ����ش���در جمل�س 
�شتقوم  بان�شائها  ق����رارا  ال�����وزراء 
الأن�شطة  جميع  على  ب��الإ���ش��راف 
وتطويرها  وتنظيمها  الف�شائية 
يدعم  مبا  ال��الزم��ة  املعرفة  ونقل 
م��ك��ان��ة الإم��������ارات ك���الع���ب عاملي 
امل���ج���ال وي���ع���زز م���ن دور  يف ه����ذا 
القت�شاد  يف  الف�شاء  تكنولوجيا 

الوطني . 
و�شينطلق امل�شبار يف رحلة ت�شتغرق 
من  اأكر  خاللها  يقطع  اأ�شهر   9
و�شتكون  م��رت  كيلو  مليون   60
يف  دول   9 الإم�����ارات �شمن  دول���ة 
ف�شائية  ب��رام��ج  لها  فقط  ال��ع��امل 

ل�شتك�شاف الكوكب الأحمر. 

اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم دورة تدريبية  حنيف القا�سم: روؤية قيادتنا الر�سيدة احل�سارية تقوم على تعزيز الوعي نحو التعددية الثقافية
•• دبى -وام:

مركز  ادارة  جمل�س  رئي�س  القا�شم  ح�شن  حنيف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اك��د 
جنيف حلقوق الن�شان اهمية الفنون املختلفة و دورها املوؤثر يف ت�شكيل 
املكونة لثقافات  الرئي�شية  املقومات  الذي يعترب اهم  الوجدان الن�شاين 
ارنولد  مايكل  للفنان  الفني  باملعر�س  جولته  خالل  وا�شاف   . ال�شعوب 
على  تقوم  الر�شيدة احل�شارية  قيادتنا  روؤي��ة  ان  بدبي  حاليا  يقام  ال��ذي 
ثقافات  مع  التوا�شل  اىل  الهادفة  الثقافية  التعددية  نحو  الوعي  تعزيز 
مع  امل��ه��ارات  تطوير  و  اخل��ربات  تبادل  يف  ي�شاهم  مبا  املختلفة  ال�شعوب 
ال�شالمية  القيم  م��ن  امل�شتمدة  الوطنية  الهوية  تاأكيد  على  احل��ر���س 
يف  العاملة  الدولة  موؤ�ش�شات  ان  اىل  حنيف  الدكتور  وا�شار   . العربية  و 
ال�شاأنني الثقايف و التعليمي تلعب دورا كبريا يف ال�شعي لتنظيم الفعاليات 
لعر�س  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  ال��ف��ن��ان��ني  ك��ب��ار  وا���ش��ت��ق��ط��اب  املختلفة 
اعمالهم اىل جانب اعمال املواهب الفنية من ابناء الدولة التي حتر�س 
على تقدمي دعمها ورعايتها لبداعات الجيال ال�شابة يف جمالت الفنون 
املتعددة �شواء الرامية للحفاظ على ثقافة الرتاث او املعربة عن التطور 
احل�شاري و التقني . واكد خالل اجلولة فى املعر�س الذي ح�شره عدد 
املزج  ان  العامة  ال�شخ�شيات و اخلرباء واملهتمني وال�شخ�شيات  من كبار 
بني ال�شالة واحلداثة يحقق توازنا فكريا و ثقافيا ينعك�س ايجابيا على 
وافكاره  ارن��ول��د  مايكل  الفنان  جهود  مثمنا  احلياتية  ال�شلوكيات  رق��ي 
الفنية التي عر�شها من خالل لوحاته املتنوعة. من جابنه اعرب الفنان 
الذين حر�شوا  وال�شباب  العامة  لل�شخ�شيات  تقديره  ارنولد عن  مايكل 

املعر�س  يف  يقدمها  ال��ت��ي  الفنية  اعماله  على  وال��ت��ع��رف  احل�شور  على 
بالتعاون  الفن ويقام  العمارة اىل عمارة  الذي جاء حتت عنوان من فن 
وا�شاد  �شهر.  م��دار  على  املعر�س  ي�شت�شيف  ال��ذي  ال�شركال  معر�س  مع 
بحر�س الفعاليات املختلفة من ابناء الدولة وموؤ�ش�شاتها يف تقدمي العون 
وامل�شاعدة للفنانني والعاملني يف احلقل الثقايف بوجه عام بهدف تعزيز 
الوعي لدى البناء والجيال ال�شابة م�شريا اىل ان دبي وامارات الدولة 
باتت ت�شكل وجهة ح�شارية للفنانني واملهتمني من خمتلف انحاء العامل 
ق��اع��ات للعر�س وور����س العمل وذل���ك جل��ذب املوهوبني  ت��وف��ره م��ن  مب��ا 
والفنانني للعمل والعر�س مبدن الدولة على مدار العام. و او�شح مايكل 
ان املعر�س هو تعبري فني عن بع�س الهند�شة املعمارية الأكر �شهرة من 
خمتلف اأنحاء ال�شرق الأو�شط م�شريا اىل انه عا�س يف ال�شرق الأو�شط ملا 
يقرب من عقد من الزمن اأول كمهند�س معماري كممار�شة عملية و الآن 
بحي  الب�شتكية  منطقة  يف  مر�شمه  يف  لوحاته  مع  الوقت  مي�شي  كفنان 
لال�شخا�س  املدر�شة  يف  للفن  مدر�شا  وتطوع  بدبي  التاريخي  الفهيدي 
املوهوبني فنيا . وا�شاف ارنولد انه تبنى العمارة اجلميلة يف املنطقة �شواء 
القدمية واجلديدة و مع هذا املعر�س ي�شتك�شف الأ�شكال و الهياكل وراء 
الأ�شطح املعمارية للعثور على املعنى الفني املخفي عن الأنظار لفتا اىل 
ان طبقات تكوينها و التعبري الطباعة الأحادية لالعمال املعرو�شة حتفز 
اأعلى من التف�شري الإبداعي  امل�شاهد ل�شتخدام اخليال وم�شتوى  وتثري 
لكت�شاف الفن املعماري الذي يحدد الهياكل الأيقونية معربا عن �شكره 
وعرفانه ملوؤ�ش�شة ال�شركال التي تعاونت معه واعتمدت املعر�س الذي ميتد 

حتى 15 اأكتوبر املقبل.

•• اأبوظبي-وام:

مع  بالتعاون  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نظم 
والتدريبية  الإح��رتاف��ي��ة  ل��ل��درا���ش��ات  ال���دويل  امل��رك��ز 
العامة  املتطلبات  بعنوان  تدريبية  دورة  الأول  اأم�س 
اأي  اآي��زو  الدولية  للموا�شفة  وفقا  التفتي�س  جلهات 
اإي �شي 17020 وذلك انطالقا من حر�س اجلهاز 
الأداء ف�شال  باأق�شى معاير اجل��ودة يف  على اللتزام 
عن تزويد امل�شاركني باملتطلبات واجلدارات الأ�شا�شية 

جلهات التفتي�س.
التعرف  امل�����ش��ارك��ني م��ن  اإيل متكني  ال����دورة  وت��ه��دف 
على مبادئ واأ�ش�س املوا�شفة القيا�شية اآيزو 17020 
التفتي�س  بعمليات  ت��ق��وم  ال��ت��ي  باملوؤ�ش�شات  اخلا�شة 
وامل��ع��اي��ن��ة وت����زوي����ده ب��امل��ف��اه��ي��م الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل�شبط 
املهارات  وك��ذل��ك  التفتي�س  خ��دم��ات  ج���ودة  وم��راق��ب��ة 
على  امل�شاركني  وم�شاعدة  املجال  ه��ذا  يف  التطبيقية 
اأ�ش�س تلبية املتطلبات والتطبيق الفعلي على  معرفة 
الأن�شطة املختلفة للموؤ�ش�شة من اأجل حتقيق املطابقة 

الكاملة.
واأكد ح�شن احلو�شني مدير ق�شم التدريب والتطوير 
يف جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية اأن تطوير وتاأهيل 

امل��وظ��ف��ني ي��ع��د م��ن اأه����م الأول����وي����ات ل���دى ابوظبي 
الربامج  تقدمي  خ��الل  من  وذل��ك  الغذائية  للرقابة 

التدريبية يف جميع املجالت.
اف�شل  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  اجل���ه���از  ح���ر����س  اإىل  واأ�����ش����ار 
العمل  بنظم  املتعلقة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ع��اي��ري  امل��م��ار���ش��ات 
ب�شكل عام و التفتي�س ب�شكل خا�س وعليه يتم تنظيم 
لداء  املوظفني  لتدعيم  التخ�ش�شية  ال��ربام��ج  ه��ذه 

مهامهم الوظيفية على اكمل وجة.
وتناولت املحا�شرة املهند�شة لينا الق�شاة خالل الدورة 
اأهمية اأ�ش�س تقييم اجلدارة وطرق اجراءات التفتي�س 
وتداول مواد وعينات للتفتي�س وكيفية تعامل جهات 
التفتي�س  جهة  وتقييم  التفتي�س  جهات  مع  العتماد 
م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ر ج���ه���ات الع���ت���م���اد ب���ال����ش���اف���ة ايل 

املتطلبات اخلا�شة ملركز العتماد اخلليجي.
ال���ذي يعد  ال����دويل  ���ش��رح الإط����ار  ال����دورة  وت�شمنت 
التفتي�س  جهة  اع��ت��م��اد  عمليات  يف  امل��وا���ش��ف��ة  م��وق��ع 
التفتي�س  ب��ني  مقارنة  م��ع  التفتي�س  جهات  وج���دارة 
الإ�شرافية  املتطلبات  ايل  بال�شافة  املنتجات  واإج��ازة 
التى ت�شمنت متطلبات اإ�شدار ال�شهادة واخل�شو�شية 
اجلودة  نظام  وت��وف��ري  والإدارة  التنظيم  ع��ن  ف�شال 

وكيفية اعداد تقارير التفتي�س و�شهادات التفتي�س.
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اأخبـار الإمـارات
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هيئة تنظيم الت�سالت البحرينية والحتاد الدويل لالت�سالت يختتمان ور�سة عمل حماية الأطفال على الإنرتنت
•• �صاحية ال�صيف - البحرين-وام:

ور�شة  البحرين  مبملكة  الت�شالت  تنظيم  هيئة  نظمت 
عمل تناولت واحدا من اأهم املو�شوعات يف جمال الإنرتنت 
وه��و حماية الأط��ف��ال على الإن��رتن��ت وذل��ك بالتعاون مع 

الحتاد الدويل لالت�شالت.
القطاعات  امل�شاركة من خمتلف  املعنية  اأ�شادت اجلهات  و 
البحرين  مملكة  يف  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  وال�شناعات 
باجلهود التي تبذل يف �شبيل معاجلة التحديات التي بداأت 
تربز ب�شكل وا�شع يف يف خمتلف اأنحاء دول العامل واأكدت 

اأهمية التعامل مع مثل هذه امل�شائل.
ومت خالل الور�شة التي اأقيمت الأ�شبوع املا�شي وتوا�شلت 

لثالثة اأيام الرتكيز على خم�شة مو�شوعان حمورية حيث 
متت مناق�شة التوجه الذي �شيتم اتباعه ملعاجلة التحديات 
التي تهدد اأمن و�شالمة الأطفال على الإنرتنت بطريقة 
يف  الثالثة  املو�شوعات  ه��ذه  وتتمثل  ومبتكرة..  �شاملة 
الأط��ف��ال على  ال���دويل ودوره يف جم��ال حماية  ال��ت��ع��اون 
الإنرتنت مبا يف ذلك تقييم ال�شراكات واملبادرات الدولية 
القائمة والتدابري الإجرائية والتقنية والهياكل القانونية 

والهياكل التنظيمية بالإ�شافة اإىل بناء القدرات.
اإدارة الأمن ال�شيرباين بهيئة  و يف هذا ال�شاأن قال مدير 
اآل  تنظيم الت�شالت البحرينية الدكتور خالد بن دعيج 
خليفة اإن م�شاركة اجلهات املعنية يف هذه الور�شة اأ�شفت 
اأث����را اإي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ور���ش��ة ع��رب ت��ب��ادل اخلربات 

املتعلقة  وال��ت��و���ش��ي��ات  الآراء  ع���ن  وال��ت��ع��ب��ري  وال���ت���ج���ارب 
توعية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإن��رتن��ت  على  الأط��ف��ال  بحماية 
انطالق  نقطة  ميثل  م��ا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العموم  وتثقيف 
للت�شدي  وطنية  دع��ام��ة  نوؤ�ش�س  اأن  خاللها  م��ن  ميكننا 
الأطفال  لها  يتعر�س  التي  واملخاطر  التهديدات  جلميع 

على الإنرتنت.
على  الأط��ف��ال  حماية  �شيا�شة  حملل  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
الحتاد  ملجل�س  التابع  العمل  فريق  و�شكرتري  الإن��رتن��ت 
الدويل لالت�شالت املعني بحماية الأطفال على الإنرتنت 
امل�شاركة  ال�شيدة كارل لي�شيارديلو نحن �شعداء مب�شتوى 
خمتلف  ع��ن  ممثلني  ح�شور  يف  متثل  وال���ذي  الور�شة  يف 

�شرائح املجتمع واملوؤ�ش�شات .

م�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة يعني رئي�سًا تنفيذيًا جديدًا

اخليمة براأ�س  املتفجرات  يف  متقدمة  برامج  ينهون  متدربا   23

اجلامعة  م�شت�شفى  اإدارة  جمل�س 
اإن�شجاماً مع توجيهات  بال�شارقة: 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وروؤي�������ة 

•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلن م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة 
رئي�شاً  ���ش��رتاود  مايكل  تعيني  ع��ن 
ت��ن��ف��ي��ذي��اً ج����دي����داً ل����ه، وذل�����ك يف 
خطوة من �شاأنها تعزيز اخلدمات 
املختلفة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
وتاأكيداً  امل�شت�شفى،  تقدمها  التي 
م�شرية  دع�����م  يف  امل���ه���م  ل�����دوره�����ا 
ودولة  بال�شارقة  ال�شحي  القطاع 
وت�شلم  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
�شبتمرب  منذ  عمله  مهام  �شرتاود 

احلايل 2014.
وي������ق������دم م�������ش���ت�������ش���ف���ى اجل���ام���ع���ة 
ب��ال�����ش��ارق��ة جم��م��وع��ة م��ن��وع��ة من 

جعلته  ال��ت��ي  ال�شحية  اخل��دم��ات 
املهمة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  م��ق��دم��ة  يف 
قائمة  وت�شمل  ال�شحي،  بالقطاع 
خدماته جمالت: الطب الباطني، 
واجل�������راح�������ة، وط������ب الأط������ف������ال، 
الن�شاء، ف�شاًل  والتوليد واأمرا�س 
والتغذية  الطبيعي،  ال��ع��الج  ع��ن 
املركزة  العناية  ووحدة  العالجية، 
املجهزة  ال��ولدة  بالأطفال حديثي 
باأحدث التقنيات لإنعا�س الأطفال 
العيادات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل����دج، 
اخل����ارج����ي����ة، ووح�������دة ال����ط����وارئ، 

واملختربات، والأ�شعة.
�شعادة  ق�����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه�����ذه  ويف 
رئي�س  امل���ح���ي���ان  ع���ل���ي  اهلل  ع���ب���د 

امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ط��ب��ي��ة امل��رم��وق��ة يف 
من  جمموعة  وت�شجيل  املنطقة، 
�شعيد  ع���ل���ى  امل���ه���م���ة  الإجن����������ازات 
وي�شرفني  ال���ط���ب���ي���ة،  اخل����دم����ات 
الإن�شمام اإىل فريق العمل يف هذه 
واأتطلع  ال���ب���ارز،  ال��ط��ب��ي  ال�����ش��رح 
اأو�شع يف  اآف��اق  اإىل  لالرتقاء  قدماً 
النوعية  ال�شحية  الرعاية  تقدمي 

مبختلف اأق�شام امل�شت�شفى .
الربيطاين  هذا وميتلك �شرتاود، 
اجلن�شية، خربة نحو 34 عاماً يف 
املتحدة،  واململكة  الأو�شط  ال�شرق 
منا�شب  يف  ال����ت����درج  ل����ه  و����ش���ب���ق 
والرئا�شة  والإدارة  العامة،  الإدارة 
اأب������رز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة يف ع������دد م�����ن 

ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
يتمثل  فاإن هدفنا  ال�شارقة،  حاكم 
الرعاية  م�شتويات  اأرق���ى  بتقدمي 
خطوة  وت���اأت���ي  امل��م��ك��ن��ة،  ال�شحية 
ت��ع��ي��ني ال�����ش��ي��د ����ش���رتاود يف اإط����ار 
هذا  لبلوغ  ا�شرتاتيجياتنا  حتقيق 
التوفيق  ل���ه  ون��ت��م��ن��ى  ال���ط���م���وح، 

والنجاح يف مزاولة مهام عمله .
م��اي��ك��ل �شرتاود  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي اجل���دي���د 
بال�شارقة:  اجل��ام��ع��ة  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
مت�����ك�����ن م�������ش���ت�������ش���ف���ى اجل����ام����ع����ة 
وجيزة  ف����رتة  خ����الل  ب��ال�����ش��ارق��ة 
م���ن ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه ك���واح���د من 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

وزارة  ح����ر�����س  م�����ن  ان�����ط�����الق�����اً 
الداخلية على مبداأ توفري اأف�شل 
فر�س و�شروط الأمن وال�شالمة 
وتطبيقاً خلطتها الإ�شرتاتيجية، 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ا�شتقبلت 
بق�شم  م��ت��م��ث��ل��ة  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
الأ���ش��ل��ح��ة وامل��ت��ف��ج��رات ب�����الإدارة 
وفد  ال�شرطية  للعمليات  العامة 
القيادة  م��ن  متخ�ش�س  ت��دري��ب��ي 
– اإدارة  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 

ب�شرطة راأ�س اخليمة  على مدى 
حر�س وزارة الداخلية على تبادل 
اأعلى م�شتويات  اخلربات وتوفري 
من  املتعاملني  جلمهور  اخلدمة 
خالل التاأكيد على توافر الأجهزة 
والتقنيات  احل��دي��ث��ة،  وامل���ع���دات 
املتقدمة  وال����ربام����ج  امل���ت���ط���ورة، 
التي تعك�س اأحدث ما تو�شل اإليه 
املعدات  �شناعة  جم��ال  يف  العلم 
والأج�����ه�����زة الأم����ن����ي����ة، واأج����ه����زة 
املخاطر،  ودرء  والأم��ن  ال�شالمة 
واأحدث التقنيات اخلا�شة بتوفري 

اأ�شكالها بحرفية عالية ومنهجية 
ع��ل��م��ي��ة م����ن خ�����الل وج������ود مثل 
املثمر  والتعاون  التفاقيات  ه��ذه 
ي���زخ���ر بخرباء  ال�����ذي  وال���ف���ع���ال 
م���ن امل���واط���ن���ني والأج�����ان�����ب من 
واخلربات  الأمنية  الكفاءة  ذوي 
العقيد  يبذله  ما  مثمناً  الكبرية، 
حميد �شعيد العفريت مدير اإدارة 
ب�شرطة  وامل��ت��ف��ج��رات  الأ���ش��ل��ح��ة 
تطبيق  خ��الل  جهد  من  اأبوظبي 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات ومت��ري��ن��ات عملية 

واأخرى نظرية يف الدورات. 

الأ���ش��ل��ح��ة وامل��ت��ف��ج��رات – بهدف 
الق�شم  منت�شبي  وتاأهيل  تدريب 
القيوين  اأم  �شرطة  م��ن  وك��ذل��ك 
 )23( املن�شبني  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
كيفية  على  تدريبهم  مت  منت�شباً، 
املتفجرات،  بالغات  مع  التعامل 
واملعدات  الأج���ه���زة  م��ع  ك��ذل��ك  و 
التي مت ا�شتحداثها موؤخراً حول 
التعامل مع املتفجرات والأج�شام 

امل�شبوهة.
واأكد العقيد علي �شلطان الزعابي 
رئي�س ق�شم الأ�شلحة واملتفجرات 

الأمن وال�شالمة لأفراد املجتمع، 
وت����ق����دمي اخل�����دم�����ات امل���ت���ط���ورة 

واملتميزة لهم.
الأ�شلحة  ق�شم  رئي�س  اأع��رب  وقد 
و املتفجرات ب�شرطة راأ�س اخليمة 
عن مدى الهتمام و املتابعة الذي 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
مب�شتويات  ل���الرت���ق���اء  اأب���وظ���ب���ي 
العنا�شر  جل���م���ي���ع  ال�����ت�����دري�����ب 
باخلربات  وت��زوي��ده��م  ال�شرطية 
متكنهم  التي  احلديثة  واملعلومة 
من التعامل مع الأحداث مبختلف 

الرعاية  وجمموعات  امل�شت�شفيات 
املتحدة  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال�������ش���ح���ي���ة 

اأ�شهم  اأن  ل��ه  �شبق  كما  واملنطقة، 
ال��ط��ب��ي بدولة  ال��ق��ط��اع  ت��ط��ور  يف 

الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
مدار عقد من الزمن.

 20 م�ساركا فى الدورة الثانية من برنامج عبد 
العزيز بن حميد لإعداد القادة اليوم

•• عجمان - وام: 

يفتتح ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان الرئي�س الأعلى لربنامج عبد 
العزيز بن حميد لإعداد القادة اليوم حفل اإطالق فعاليات الدورة الثانية من الربنامج والتي ي�شارك فيها 20 �شابا 
و�شابة من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وعدد من امل�شوؤولني وكبار ال�شخ�شيات واخلرباء والأكادمييني 
من خمتلف اإنحاء العامل. ويت�شمن برنامج احلفل الذى يقام برعاية فندق عجمان �شراي عددا من الفعاليات من بينها 
فقرة لتعريف احل�شور مبزايا الربنامج واجلوانب التي يتناولها يقدمها املهند�س مروان بن غليطة نائب رئي�س اللجنة 
العليا لربنامج عبدالعزيز بن حميد لإعداد القادة وغريها. واعرب ع�شرات ال�شباب ممن ترتاوح اأعمارهم بني 25 و35 
عاما عن رغبتهم فى امل�شاركة حيث تلقت اللجنة 239 طلبا للم�شاركة من الإمارات و50 طلبا من ال�شعودية و31 طلبا 
من �شلطنة عمان و16 طلبا من البحرين و10 طلبات من الكويت فيما اختارت اللجنة20 م�شاركا يف الدورة الثانية. 

بلدية عجمان تف�سل بني املناطق ال�سكنية الآهلة بال�سكان عن ال�سناعية بحزام اأخ�سر
•• عجمان : الفجر

الإ�شرتاتيجية  اخلطة  م��ع  تزامنا 
لإم�����������ارة ع���ج���م���ان وع����م����ال ب�����روح 
الفريق وتعاون املوؤ�ش�شات والدوائر 
احل��ك��وم��ي��ة م��ع امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف 
امل��ن��ظ��ر اجل��م��ايل لعجمان  حت��ق��ي��ق 
ال�شياحية  اخلريطة  على  وو�شعها 
املواطن  لرغبة  وحتقيقا  العاملية، 
املتقدم  وت�شنيفها  الإم���ارة  رق��ي  يف 
ات��ف��اق��ي��ات تعاون  ال��ه��ي��ئ��ات  وق��ع��ت 
توحيد  ع���ل���ى  ل���ل���ع���م���ل  م�������ش���رتك���ة 
خدمة  يف  النهاية  يف  لت�شب  امل��ه��ام 

الإمارة.
را�شد  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
اإدارة  ق��ام��ت  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
الزراعة واحلدائق العامة بالدائرة 
امل�شاريع  من  حزمة  وتنفيذ  بطرح 
العام،  ل��ه��ذا  املعلنة  خطتها  �شمن 

باملرحلة  حاليا   ج���اري  العمل  ب���اأن 
الذي  الأم���ر   ، امل�شروع  م��ن  الثانية 
ي�شفي على املنطقة منظرا جميال  
وال����زوار، ومب��ا فيها  لل�شياح  ج��اذب��ا 
حكومة  لإ�����ش����رتاجت����ي����ات  حت��ق��ي��ق 
مل�شارات  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا   يف  ع���ج���م���ان 
يف  عنها  املعلن  الأخ�شر  القت�شاد 
العام   مطلع  احل��ك��وم��ي  برناجمها 
لهذا  امل���ن���ف���ذة   واإ����ش���رتاجت���ي���ات���ه���ا 
امل�شاريع  اأن  املهريي  اأو�شح    . العام 
الأخري  للربع  اجل��دي��دة  ال��زراع��ي��ة 
من العام اجلاري تت�شمن النتهاء 
الذي  الأخ�شر  من م�شروع احل��زام 
ي��ن��ف��ذ ع��ل��ى ����ش���ارع ال�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن زاي����د وج���وان���ب ج�����ش��ر احلليوة 
م��ع زراع���ت���ه ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى  مياه 
املحلية  بالأ�شجار  املعاجلة  ال�شرف 
اإىل  ي�شل  بعدد  وال�شدر  الغاف  من 
مب�شاحة  �شجرة  األ���ف  ع�شر  ث��الث��ة 
م��ائ��ة خ��م�����ش��ة وث���الث���ون األ����ف مرت 

نخيل  واأ�شجار  خ�شراء  م�شطحات 
اخلدمات  وم��ب��اين  ال��ع��اب  ومنطقة 
داخلي،  ومم�شى  ���ش��ي��ارات  وم��واق��ف 
ن�شبة كبرية  اإجن���از  اأن���ه مت  م��وؤك��دا 
اإىل جانب م�شروع ري  امل�شروع  من 
وزراعة حديقة الغرفة والتى ت�شمل 
خ�شراء  وم�شطحات  العاب  �شاحات 
�شيارات  ومواقف  وخدمات  ومباين 
%40 من  وم��ظ��الت ون��ف��ذ م��ن��ه��ا 

الأعمال.
اأن��ه مت  تنفيذ   وب��ني احمد املهريي 
املرحلة  يف   ال������ري  خ����ط  م�������ش���روع 
اآلف  الأوىل و ميتد بطول  ثالثة 
وخم�شمائة مرت عرب �شارع الإحتاد 
بهدف  تو�شيل مياه ال�شرف  املعالج 
ل�شبكة ري املدينة بتكلفة قدرها  5 
مليون درهم للمرحلة الأوىل ،لفتا 
اأنه   مت اإجناز %100 من الأعمال 
م�شروع  اإىل   ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ط��ل��وب��ة 
خط الري  يف املرحلة الثانية والذي 

نهاية العام احلايل. 
  واأ�����ش����اف  امل���ه���ريي اأن����ه اأي�����ش��ا مت 
�شارع  وزراع�����ة  ري  م�����ش��روع  تنفيذ 
الإحت�����اد وي�����ش��م��ل اإن�����ش��اء ن��ظ��ام ري 
وا�شيجة  اأ���ش��ج��ار  م��ع  اوت��وم��ات��ي��ك��ى 
نباتيه للجزيرة الو�شطية ويتم ريه 
�شمن خطة الإدارة لإعادة ا�شتخدام 
م���ي���اه ال�����ش��رف امل��ع��ال��ج يف ال�����ري ، 
ح��دي��ق��ة مزيرع  زراع������ة  وم�������ش���روع 

مب�شفوت.  
ول��ف��ت  امل��ه��ريي ب����اأن امل�����ش��روع يعد 
ن��وع��ه وذل���ك لعتماده  ف��ري��دا م��ن 
ال�شرف  م����ي����اه  ا����ش���ت���خ���دام  ع���ل���ى 
ال�����ش��ح��ي امل��ع��اجل��ة يف ال����ري حيث 
يعمل بنظام ري اأوتوماتيكي ملحق 
املياه قبل  به بوحدة خا�شة لتنقية 
، م���ن جهة  ال����ري  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
اأخ����رى ي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 
ا�شتكمال  م�شروع خط الري والذي 
لتو�شيل مياه  ب�شارع الحتاد  ميتد 

مت  قد  �شموه  من  حثيثة  ومبتابعه 
تنفيذ العديد من امل�شروعات املهمة 
�شوف  والباقي  الإم���ارة  تخدم  التى 
من  الأخ���ري  ال��رب��ع  يف  تنفيذه  يتم 

هذا العام.
امل��ه��ريي مدير  �شيف  اأح��م��د  واأك����د 
العامة  واحل���دائ���ق  ال���زراع���ة  اإدارة 
ال�����زراع�����ة  اإدارة  ب�������اأن  ب�����ال�����دائ�����رة 
املرحلة  اأجن���زت  العامة  واحل��دائ��ق 
الأوىل من م�شروع احلزام الأخ�شر 
مطلع ال��ع��ام اجل����اري وال����ذي متت 
زراع����ت����ه ل��ت��ج��م��ي��ل امل��ن��ط��ق��ة حول 
ال�شحي  ال�شرف  معاجلة  حمطة 
مبنطقة  ال�شلبة  النفايات  وم��ك��ب 
الهدف  اأن  اإىل  م�������ش���ريا  اجل������رف 
منه  ف�شل املناطق ال�شكنية الآهلة 
باملنطقة  ال�شناعية  ع��ن  بال�شكان 
�شفة  اإ����ش���ف���اء  اإىل   ب���الإ����ش���اف���ة   ،
منو  م��ن  ت�شهده  مل��ا  عليها  جمالية 
مو�شحا  ع��م��راين   واإزه����ار  �شكاين 

م��رب��ع وق���د مت اإجن����از  %60 من 
الأعمال امل�شتهدفة للم�شروع.

 واأ�شار املهريي اإىل اأن اإدارة الزراعة 
واحل���دائ���ق ال��ع��ام��ة ت��وا���ش��ل تنفيذ  
ال�شيخ  تقاطع  وري  زراع��ة  م�شروع 
خليفه مب�شاحة 18500تبلغ مرت 
خ�شراء  م�شطحات  وي�شمل  مربع 
�شخريه  وت���ك���وي���ن���ات  وم���غ���ط���ي���ات 
،وم�شروع ري وزراعة حديقة الورقة 
 800000 مب�����ش��اح��ة  مب�����ش��ف��وت 
مرت مربع والذي مت زراعة املرحلة 
18000م2  مب�شاحة  منة  الأوىل 
مع انتهاء الأعمال املدنية للخدمات 
حوايل  امل�����ش��روع  ويتكلف  والأل��ع��اب 
2300000 ،وم�شروع ري وزراعة 
مب�شاحة  املنامة  يف  الن�شيم  حديقة 
جزء  اإنهاء  مت  24000م2والتى 
الري بها والأعمال  كبري من نظام 
ومكاتب  امل����ي����اه  ل��������دورات  امل���دن���ي���ة 
على  وت�شمل  وال��ك��اف��ت��ريي��ا  الإدارة 

ب�شارع  3200مرت  ب��ط��ول  مي��ت��د 
لتو�شيل  زاي����د   ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
امل��ع��ال��ج ل�شبكة ري  ال�����ش��رف   م��ي��اه 

املدينة بتكلفة 4.5مليون درهم . 
الزراعة  اإدارة  ب���اأن  امل��ه��ريي  ون����وه  
ب�����داأت تنفيذ   ال���ع���ام���ة   واحل����دائ����ق 
م�شروع ري وزراعة �شاحة الرقايب 
وهى �شاحة ت�شمل مم�شى ومنطقة 
وم�شطح  م�شيج  كرة  وملعب  العاب 
واأ�شجار  ن��خ��ي��ل  واأ����ش���ج���ار  اخ�����ش��ر 
اإىل ج���ان���ب  م�������ش���روع ري  حم��ل��ي��ة 
وزراعة حديقة خور عجمان بتكلفه 
حوايل ت�شعة ماليني درهم لتجميل 
وت�شمل   ، ع��ج��م��ان  م��اري��ن��ا  منطقة 
اأعمال الزراعة توفري اأ�شجار نخيل 
واإن�شاء م�شطحات خ�شراء ومم�شى 
وجل�شات  ومم�شى  للجري  مطاطي 
ومبنى  األ��ع��اب  ومناطق  وكافترييا 
اأن  املتوقع  اأن��ه من  لفتا  للخدمات 
امل�شروع  تنفيذ  م��ن  الن��ت��ه��اء  ي��ت��م 

املدينة  ري  ل�شبكة  املعالج  ال�شرف 
بتكلفة وكذلك م�شروع زراعة �شارع 
ال�شيخ مكتوم املنطقة حتت اجل�شور 
باملغطيات  زراع���ت���ه���ا  ي���ت���م  وال����ت����ي 
والتكوينات ال�شخرية كما اأ�شار اإىل 
خطتها  تنفيذ  توا�شل  ال��دائ��رة  اأن 
اخلا�شة  ال��زراع��ي��ة  الإ�شرتاتيجية 
ب���زي���ادة م�����ش��اح��ة ن�����ش��ب��ة الأرا����ش���ي 
حتويل  ب��ه��دف   5% اإىل  امل��زروع��ة 

الإمارة اإىل رقعة خ�شراء.

اطلع على اأحدث تقنيات الأجهزة الطبية يف العامل 

عودة وفد م�ست�سفى ال�سرق بعد م�ساركة ناجحة يف موؤمتر ومعر�س ال�سحة  يف �سلطنة عمان
•• الفجرية-الفجر:

وفد  م�����وؤخ�����را  ال����ب����الد  اإىل  ع�����اد 
الفجرية  يف  ال�����ش��رق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
اأح��م��د احلفيتي  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ن��ائ��ب 
ال�����ش��رق ل��ل��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة بعد 
ومعر�س  م���وؤمت���ر  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
نظمتهما  اللذين  لل�شحة  عمان 
الُعمانية  امل��ع��ار���س  اأع��م��ال  �شركة 
رعاية  حت����ت   ) اإك�������ش���ب���و  )ُع����م����ان 
����ش���ل���ط���ان بن  ال�������ش���ي���د -  ����ش���ع���ادة 
م�شت�شار  ال���ب���و����ش���ع���ي���دي  ي���ع���رب 
ال�شحية  لل�شوؤون  ال�شحة  وزارة 
وبالتعاون مع وزارة ال�شحة وعدد 
من املوؤ�ش�شات ال�شحية يف �شلطنة 

عمان.
اأكد  ويف ت�شريح له عقب و�شوله 
حققت  امل�شاركة  اأن  الوفد  رئي�س 
جن��اح��ا ك��ب��ريا  جن��اح��ا ج��دي��دا يف 
تعزيز دور امل�شت�شفى كمركز طبي 
متميز  على م�شتوى دول اخلليج 
خارجية   م�شاركة  اول  اأن��ه��ا  كما   ،
افتتاحه  م��ن��ذ  ال�����ش��رق  مل�شت�شفى 

قبل �شهور.
معر�س  اإن   : احل��ف��ي��ت��ي  واأ����ش���اف 

املوؤمترات  م��ن  ال��ع��م��اين  ال�شحة 
ال�شحي  العمل  نطاق  يف  ال��ب��ارزة 
�شنويا  ي��ن��ت��ظ��ره  ح��ي��ث  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
باجلانب  امل��ه��ت��م��ني  م���ن  ال��ك��ث��ري 
املنطقة   بال�شلطنة ودول  ال�شحي 
املوؤمتر  ه��ذا  �شهرة  �شبب  ويرجع 
املخت�شني  من  للعديد  واإجتذابه 
اىل ال�شمعة الطيبة التي اإكت�شبها 
خالل تنظيمه يف الأعوام ال�شابقة 
املتفاين  اجل���ه���د  ع��ك�����ش��ت  وال���ت���ي 
ال����ذي ت��ب��ذل��ه جل��ن��ة الإع�������داد له 
املو�شوعات  اإن���ت���ق���اء  ح���ي���ث  م����ن 
امل��ط��روح��ة ب��ه والإخ��ت��ي��ار الذكي 
الأطباء  م��ن  ف��ي��ه  للمحا�شرين 
وامل��خ��ت�����ش��ني م����ن خم��ت��ل��ف دول 
املوؤمتر  اأع��م��ال  و�شهدت   . ال��ع��امل 
على  مناق�شات  العام  هذا  دورة  يف 
م��دى ث��الث��ة اأي���ام ح��ول م�شارين 
امل����ج����ال  يف  م����ه����م����ني  ع���ل���م���ي���ني 
العالجي حيث تناول امل�شار الأول 
الأورام  وج���راح���ة  الأورام  ع���الج 
املركز  م��ع  بالتعاون  نظم  وال���ذي 
العديد  وت��ن��اول  ل���الأورام  الوطني 
جراحات  :ومنها  املو�شوعات  من 
واأ�شاليب  والقولون  الثدي  اأورام 
والتقنيات  وال��ع��الج  الت�شخي�س 

ومنها  الأورام  ع��الج  يف  احلديثة 
 Radiotherapy –(

.  )Proton therapy
اأم����ا امل�����ش��ار ال���ث���اين ف��ت��ن��اول طب 
جل�شاته  ح����الل  ومت   ال����ط����وارئ 
الهامة  امل��ح��اور  العديد من  ط��رح 
منظومة  تطوير  :كيفية  ومنها 
الإ�شتجابه  ون���ظ���م   ، ال����ط����وارئ 
كوارث  ح���دوث  ح��ال  يف  ال�شريعة 
من  ال����ع����دي����د  اىل  ب����ال�����ش����اف����ة 
ومنها حالت  الطبية  املو�شوعات 
ال����ط����وارئ ل���الط���ف���ال وام���را����س 
القلب ، عالوة على تخ�شي�س يوم 
اجلدير   . ال��ك��وارث  لإدارة  ك��ام��ل 
الن�شخة  ه����ي  ه�����ذه  اأن  ب���ال���ذك���ر 
املعار�س   من  النوع  لهذا  الرابعة 
يف �شلطنة عمان حيث متت اإقامة 
قبل  من  لل�شحة  �شابقة  معار�س 
الُعمانية  امل��ع��ار���س  اأع��م��ال  �شركة 
وال���ت���ي تعترب   ) اإك�����ش��ب��و  ُع���م���ان   (
اأكرب �شركات تنظيم املعار�س  من 
بال�شلطنة والأكر زخما يف تنفيذ 
املعار�س حيث تنفذ ما ل يقل عن 
الأقل   على  �شنويا  معار�س  ع�شرة 
، منها معار�س متخ�ش�شة ومنها 

معار�س ت�شويقية .

والتقنيات  ل����الأج����ه����زة  ع����م����ان 
جنباته  ب�����ني  �����ش����م   ال�������ش���ح���ي���ة 
من  العامل  اليه  ماتو�شل  اأح��دث 
، وهو  وت���ق���ن���ي���ات ط��ب��ي��ة  اج����ه����زة 
م��ا مي��ث��ل ف��ر���ش��ة ج��ي��دة للتعرف 
الطبي  القطاع  م�شتحدثات  على 
والأجهزة العالجية الأكرتطورا 
ال�شحية،  ال����رع����اي����ة  جم�����ال  يف 
خ�شو�شا وان املعر�س العماين يف 
مب�شاركات  حظي  ال��راب��ع��ة  دورت���ه 
املجال  متقدمة يف  دول  ع��دة  م��ن 

واإيطاليا  املانيا  بينها  من  الطبي 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 

وتايلند واإيران وماليزيا .
العماين  ال�شحي  امل��وؤمت��ر  وح��ول 
قال احلفيتي : اأن اأهم ما قيل عن 
هذا املوؤمتر اأنه ح�شاد جتارب عدد 
وماتو�شل  الطبية  الأب��ح��اث  م��ن 
وجتديد  تطوير  من  العامل  اليه 
يف طرق واأ�شاليب العالج ، كما اأن 
ك��ال م��ن ال��زائ��ر وامل�����ش��ارك يف هذا 
املجال  ين�شده يف  املوؤمتر وجد ما 

ال��ط��ب��ي ع���الوة ع��ل��ى اأن����ه  فر�شة 
ببع�شهم  الأط��ب��اء  للتقاء  كذلك 
ال��ب��ع�����س وت����ب����ادل اخل������ربات بني 
امللتقى  اأ�شبح هذا  اجلميع بحيث 
�شنوية  علمية  تظاهرة  ال�شحي  
املجال  يف  ال���ع���ام���ل���ون  ي��رتق��ب��ه��ا 
الطبي يف كل عام ملا به من جتدد 
واأن  خ�شو�شا  دوؤوب  و�شعي  دائ��م 
املنظمني يحر�شون على اأن تكون 
كل دورة من دورات��ه خمتلفة عن 
موؤمتر  وي��ع��د  ���ش��اب��ق��ة.  دورة  اأي 
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�صح الكالم 

املن�شب اأمانة ، وامل�شوؤولية اأمانة ، والكلمة اأمانة ، ويجب اأن نراعي �شمائرنا 
فيما اوؤمتنا عليه ، اإل اأن البع�س ممن تقلد امل�شوؤولية م�شادفة ، جندهم 
ما اأن يعتلي كر�شيه حتى يتجرد من �شفات الإن�شانية ، ويح�س الزعامة 
حتت اأ�شرا�شه ، ملوحا ب�شبابته التي تعرب عن التهديد والوعيد ، وكاأنه 
ما خلق من تراب،ون�شي اأن اهلل ياأتي بال�شم�س من امل�شرق اإىل املغرب،وما 
هو قادر على الآتيان بها من املغرب اإىل امل�شرق ، فين�شى اأو يتنا�شى اأنها لو 
دامت لغريه ما و�شلت اإليه ، فيما قيادته التي ت�شادف اأن تولت امل�شئولية 
وباتت على قمة هرم موؤ�ش�شته يف ذات الوقت ، كانت على النقي�س متاما 
حيث اأت�شم بالتوا�شع واحللم و�شعة ال�شدر ،حمكما يف تدبريه وت�شيريه 
نعم  فكان  النظري،  منقطع  اح��رتام��ا  فنال   ، الوطنية  �شمري  مل�شوؤوليته 
القيادة ونعم الختيار ، ووجب علينا اأن ن�شيد بهوؤلء امل�شوؤولني ، وكذلك 
اأوىل  التقاعد  اأن  اأو  م�شارهم  ي�شححوا من  اأن  فاأما  الآخرين  اإىل  ن�شري 
بهم ، وهذه اأمانة يف رقابنا جميعا من منطلق اأن الكلمة اأمانة وم�شوؤولية 
و�شهادة حق �شن�شاأل عنها يوم الدين . فحق القول اأن اأ�شحاب النجاحات 
ممن حتملوا امل�شوؤولية ل ياأتيهم اخلوف على كرا�شيهم من بني اأيديهم 
ول من خلفهم ، وكل عمل ناجح وراءه بالتاأكيد مواطن �شالح يعمل يف 
اأ�شبحت مر�شا م�شت�شريا لدى  التي  املبالغة يف العرو�س  ، ويكره  �شمت 
البع�س الذين يتحدثون اأكر مما يعملون فتكون النتيجة هدر يف الوقت 
واملال ، ففي موؤ�ش�شاتنا من هذا وذاك ، وكلنا اأمل اأن نعيد احل�شابات ونفتح 
مهامه  ت�شيري  على  حر�س  من  على  والإب��ق��اء  الكفاءات  لختيار  امللفات 
ب�شمري الوطنية ، ون�شد على يدي من دخل خطاأ اأو م�شادفة اأو حماباة اأو 
جماملة ، �شاكرين له ما قدمه خالل الفرتة املا�شية من تخبط وم�شاكل 
اأخ��رى لدينا من مواطنينا  ك��وادر  اإىل  لنلتفت  ، وكفاه ما قدمه  واإ���ش��اءة 
الذين �شاقت �شدورهم مبا يتلقوه يوميا من تعنت   ، الكفاءات  اأ�شحاب 
وتنكيل من م�شئوليهم ، ل ل�شيء اإل لأنهم اأ�شحاب كفاأه وثقافة ومعرفة 
، فاآمل اأن ن�شارع ونلتفت اإليهم قبل اأن يهجروا امليدان الذي اأبدعوا فيه 
الكفاءة  من  ميلكون  ومواطنات  مواطنون  فلدينا  املزيد،  لديهم  ولزال 
وكفانا   ، والنفي�س  الغايل  لوطنهم  يقدموا  اأن  يوؤهلهم  ما  والطموحات 
من عقول ما اأنزل اهلل بها من �شلطان ، تت�شم بالكرب وتنزيه النف�س عن 
اخلطاأ،وال�شتبداد بالراأي،والنظر اإىل الآخرين كاأنهم عاهات . فاآمل من 
م�شئولينا الذين داأبوا على ترديد الأنا ، وال�شتبداد باآرائهم والحتقار من 
مروؤو�شيهم اأن يعوا متاما ، اأن احتقار الغري تطاول على اأمر اهلل ور�شوله 
، ولنترباأ من الكرب والتحقري ،في�شد اهلل  اإىل الرحمة والتعاون  الداعي 
من اأزركم بتعاونكم مع هذه الكفاءات قبل اأن يفي�س بها الكيل ، ولت�شعوا 
م�شلحة الوطن فوق كل اعتبار ، فمن اأحبه النا�س دعوا له بالتوفيق فكان 

باإذن اهلل موفقا .
حم�صن را�صد

r_dubai2005@yahoo.com

امل�سوؤولية اأمانة 

اللجنة الدائمة لتخ�سي�س ارا�سي يف اإمارة ال�سارقة تناق�س احتياجات الهايل يف منطقة الذيد
•• ال�صارقة-وام:

بحثت اللجنة الدائمة لتخ�شي�س الأرا�شي بال�شارقة احتياجات 
الطلبات  م��ن  وم��راج��ع��ة جمموعة  ال��ذي��د  اله���ايل يف منطقة 
املقدمة من املواطنني للح�شول على ارا�شي والتي مت ا�شتالمها 
من قبل املجل�س البلدي . وقال وليد بن فالح املن�شوري رئي�س 
اللجنة خالل اجتماع للجنة مبقر دائرة التخطيط وامل�شاحة 
تطوير  ع��ل��ى  تعمل  اللجنة  ان  الول  ق��ب��ل  ام�����س  ال��ذي��د  ف���رع 
اللجنة وفق  واأداء  روؤي جديدة وخطة متكاملة لتطوير عمل 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
القا�شمي ع�شو املجل�س العلى حاكم ال�شارقة ومبتابعة دائمة 

القا�شمي ويل  ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان  من �شمو 
املواطنني  احتياجات  تلبية  بهدف  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
م��ن الرا����ش���ي وت��وف��ريه��ا ل��ه��م وف���ق اإج�����راءات ع��م��ل متطورة 
الذي  الكبري  وال��ت��ع��اون  باجلهود  وا���ش��اد  ومب�شطة.  و�شريعة 
البلدية يف  املجال�س  وامل�شاحة وكذلك  التخطيط  دائرة  تبذله 
المارة يف دعم عمل اللجنة وت�شهيل تنفيذ مهامها من خالل 
ت�شخري كافة المكانيات املتاحة لإجناح عمل اللجنة على اكمل 
اللجنة  �شبل تطوير عمل  الأج��ت��م��اع بحث  خ��الل  و مت  وج��ه. 
والرتقاء باإجراءات العمل مبا ي�شهل اإجراءات تقدمي الطلبات 
لعمل  اجل��دي��دة  واخل��ط��ة  والل��ي��ات  والتخ�شي�س  وامل��راج��ع��ة 
اللجنة التي يتم العمل عليها ا�شافة اىل اآليات التطوير لهذه 

للمواطنني.  و�شريعة  متطورة  خدمة  يحقق  ومبا  الج��راءات 
واأقرت اللجنة ت�شكيل ثالث جلان فرعية للجنة وفق املناطق 
املبدئية  الدرا�شة  البلدية يف  املجال�س  للتن�شيق مع  الم��ارة  يف 
لطلبات واحتياجات املواطنني لرفعها للجنة الدائمة لالعتماد 
ا�شافة اىل تنفيذ زي��ارات للمجال�س البلدية يف الم��ارة خالل 
بعمل  املتعلقة  امل�شتجدات  اخ��ر  على  لالطالع  املقبلة  الفرتة 
املجال�س البلدية واملرتبطة بعمل اللجنة وللو�شول اىل اليات 
م�شرتكة لتذليل العقبات التي تواجه العمل. كما اقرت اللجنة 
و�شع منهجية جديدة لتطوير اآلية التقارير الدورية لأعمال 
واخلطة  واله��داف  بالإجنازات  مرتبطة  تكون  بحيث  اللجنة 

العامة لعمل اللجنة.

النائب العام للدولة ي�سارك يف الجتماع الثامن لنواب العموم بدول التعاون بالكويت اليوم
•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك �شعادة �شامل �شعيد كبي�س النائب العام للدولة اليوم على راأ�س وفد النيابة العامة يف الجتماع الثامن لنواب 
الذي يعقد يف دولة  العربية  التعاون لدول اخلليج  العام لدول جمل�س  التحقيق والدع��اء  العموم وروؤ�شاء هيئات 
الكويت ال�شقيقة يومي 21 و22 �شبتمرب اجلاري. ويبحث املجتمعون خالل الجتماع عددا من املو�شوعات الهامة 
لرت�شيخ التعاون يف امل�ش�ائل اجلنائي�ة بني نيابات دول املجل�س وزيادة و�شائله وجمالته ومن بني هذه املو�شوعات 
اقرار برنامج جديد لتب�ادل الزيارات العملي�ة بني النياب�ات ملا حققته من نتائج اإيجابية ملمو�شة فى نقل اخلربات 
العملية بني اأع�شاء اأجهزة النيابة العامة فى الدول الأع�شاء وتعظيم تفعي�ل قواع�د التعاون امل�شرتك مبا يحقق 
اإجنازا �شريعا فى الق�شايا التى تطبق عليها تلك القواعد واإقرار التعليمات الق�شائية املوحدة املعدلة مبا يقارب 
بني معايري اأداء العمل الق�شائى فى جمال عمل اأجهزة النيابة العامة والدعاء العام فى دول املجل�س. ي�شم الوفد 
املحامي العام ماجد �شعيد بن بط�ي واملحامي العام علي �شامل الطنيجي ورئي�س النيابة اإبراهيم حممد عبداجلبار 

النقبي و حممد مبارك الريامي مدير اإدارة تقني�ة املعلومات وعلي �شعد العامري مدير مكتب النائب العام.

عمل لأجندة  بتحويلها  يوجه  واحلمادي  ال�سنوي  الرتبية  ملوؤمتر  تو�سية   13

اإلغاء الت�سعيب واعتماد مدير النطاق وترخي�س املعلمني والهيكل املدر�سي يف مقدمة التو�سيات
وزير الرتبية يعتمد الع�سف الذهني اأ�سلوبًا لإنتاج الأفكار املبدعة يف املدار�س

وزارة ال�سح��ة تطلق باقة من اخلدمات الإلكرتونية و تطبيق الهواتف الذكية

دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى تبحث الفعاليات املقبلة والتوا�سل مع املواطنني

•• دبي-الفجر:

وج�����ه م����ع����ايل ح�������ش���ني احل����م����ادي 
من  اأك��ر  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
من  وت���رب���وي���ة  ت���رب���وي   1000
الرابع  ال�����ش��ن��وي  امل���وؤمت���ر  ح�����ش��ور 
 142 ج��ان��ب��ه��م  واإىل  ل�����ل�����وزارة، 
برنامج  خ���ري���ج���ي  م����ن  اآخ�����ري�����ن 
القيادات املدر�شية، اإىل العمل على 
امليدان  اأو����ش���اط  امل��ع��رف��ة يف  ن�����ش��ر 
التطوير  دف���ة  وق���ي���ادة  ال���رتب���وي، 
اأ�شلوب  واع����ت����م����اد  ب���اح���رتاف���ي���ة، 
رئي�شة  ك�����اأداة  ال��ذه��ن��ي،  ال��ع�����ش��ف 
واملبادارت  املبدعة  الأف��ك��ار  لإن��ت��اج 
املبتكرة، التي تعزز خطط الوزارة 
املقبلة،  امل��رح��ل��ة  يف  وم�شروعاتها 
تطوير  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ول����ش���ي���م���ا 
املناهج وتعديل اأن�شبة املواد، وغري 
ال�شامل  التطوير  اأعمال  ذلك من 
تنفيذها  ���ش��ي��ت��م  ال��ت��ي  وامل��ت��ك��ام��ل 
قيادتنا  ل���ط���م���وح���ات  حت���ق���ي���ق���اً 

الر�شيدة يف القت�شاد املعريف .
وجهها  ك��ل��م��ة  يف  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
امل����دار�����س  ال���ع���ام���ل���ني يف  جل���م���ي���ع 
املوؤمتر  ختام  مبنا�شبة  احلكومية، 
ال�������وزارة  اأن   ، ال����راب����ع  ال����رتب����وي 
نوعية  طفرة  اإح���داث  على  مقبلة 
اإىل  ذل��ك  يف  م�شتندة  التعليم،  يف 
والكفاءة  امل����ي����دان  اأه������ل  خ������ربات 
العالية التي يت�شمون بها، جمدداً 
الإدارية  الهيئات  لأع�شاء  دعوته 
والتدري�شية والفنية، للم�شاركة يف 

ر�شم خطط الوزارة و�شيا�شتها .
وك����ان م��ع��ايل احل���م���ادي ق���د وجه 
باأن يكون املوؤمتر ال�شنوي للوزارة 

•• دبي-الفجر:

انطالقا من روؤي���ة �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، - يف 
على  احلكومية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري 
املتحركة  والأج������ه������زة  ال����ه����وات����ف 
احل�شول  ي�شمن  مبا  للمتعاملني 
على اخلدمات احلكومية على مدار 
ومب�شطة  �شهلة  باإجراءات  ال�شاعة 
تلبي  و���ش��ف��اف��ي��ة  ع���ال���ي���ة  وك����ف����اءة 
املتعاملني،  وت��وق��ع��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
وت�شعرهم يف الوقت نف�شه باأهمية 
اأي مكان، ومبا  التوا�شل معهم يف 
احلكومة  ت��وج��ه��ات  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م 
احلكومية  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
وحتقيق جودة حياة عالية ملواطني 
دول�����ة الإم���������ارات وامل��ق��ي��م��ني على 
النوعية  النقلة  ،�شت�شبح  اأر���ش��ه��ا 
اىل اخلدمات الذكية هي اخلطوة 
�شتحقق  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  ال��الح��ق��ة 
ر����ش���ا جمهور  م����ن  ع���ال���ي���ة  ن�����ش��ب 

املتعاملني ، 
ق������ال م����ع����ايل ع���ب���دال���رح���م���ن بن 
ال�شح��ة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
ومتغرياتها  احلياة  لطبيعة  نظرا 
الأفراد  اعتماد  يف  املتمثلة  الأب���رز 

وت����ن����م����ي����ة اخل�������دم�������ات امل����ق����دم����ة 
تزوديهم  خ���الل  م��ن  للمتعاملني 
بتجربة خدمات متميزة ، وتطوير 
ب�شكل  احلالية  اخلدمات  وحت�شني 
و توفري متطلبات  دوري وم�شتمر 
اخلدمة على مدار ال�شاعة وت�شهيل 
الإجراءات والعمليات للمتعاملني 

ذكي���ة  خ����دم����ات  ت��ت�����ش��م��ن  ح���ي���ث 
منها  ال����ع����ام����ة  ب���ال�������ش���ح���ة  ت���ه���ت���م 
دل��ي��ل اخل��دم��ات وع��ر���س جلداول 
كما  والفنيني.  الأطباء  امتحانات 
ن�شائح  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ح��ت��وي 
خمتلف  يف  تهتم  تثقيفية  توعوية 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شحية  امل��ج��الت 
ق��ائ��م��ة ت��ت�����ش��م��ن اأ����ش���ع���ار الأدوي�����ة 
ب��ال��دول��ة و دل��ي��ل الأطباء  امل��وح��دة 
املرخ�شني من قبل وزارة ال�شحة. 
البحث  خ��ا���ش��ي��ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
للمرافق  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��واق��ع  ع��ن 
واملراكز  )امل�شت�شفيات  ال�شحية 
تلبية  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  ال�شحية( 
ل�شهول��ة  نظراً  املر�شى  احتياجات 
امل����راف����ق  اأق���������رب  اإىل  ال����و�����ش����ول 
ال�����ش��ح��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ع��ر���ش��ه��ا يف 

خريطة جوجل.
و ت�شتهدف تلك اخلدمات جمموعة 
بهذا  املخت�شة  وال�شركات  الأف���راد 
التطبيقات  ت���وف���ر  ح��ي��ث  امل���ج���ال 

ك���م يخدم   ، ال��ك��رتون��ي��ا  ال���ر����ش���وم 
ال���ت���ط���ب���ي���ق جم����م����وع����ة الأط�����ب�����اء 
مواعيد  يوفر  حيث  من  والفنيني 

المتحانات اخلا�شة بهم .
وت��وف��ر خ��دم��ة اي�����ش��ا ال��ب��ح��ث عن 
الأط���ب���اء امل��رخ�����ش��ني م���ن ال�����وزارة 
وت�����ش��ت��م��ل اخل����دم����ة ب���ي���ان���ات عن 
التوا�شل  ط�����رق  ال��ط��ب��ي��ب  ا����ش���م 

والتخ�ش�س ومكان العمل .
توفري  يتم  الأدوي���ة  اأم��ا يف جم��ال 
املوحد  الأ����ش���ع���ار  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات 
ل���الأدوي���ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة م��ن ال����وزارة 
ال���دواء  ب��ي��ان��ات ع��ن  وال��ت��ي ت�شمل 
مثل ا�شم الدواء مع ال�شم الطبي 

مع ال�شعر املوحد يف الدولة.
يحتويها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  وم����ن 
البحث  ال���ذك���ي خ��دم��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ي�شهل  حيث  ال�شحية  امل��راف��ق  عن 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��خ��دم��ة ال���ت���ع���رف على 
امل�شت�شفيات  وخ����دم����ات  اأم����اك����ن 
الو�شول  وط��رق  الطبية  وامل��راف��ق 
وي�ش��ر  ب�شهول��ة  امل��راف��ق  تلك  اإىل 
التوا�شل  وق��ن��وات  التفا�شيل  م��ع 
بالنظام  وي���ت���وف���ر   . والت���������ش����ال 
وهي  بالإ�شعاف  الت�شال  خا�شية 
الفوري  الت�������ش���ال  ت���وف���ر  خ���دم���ة 

بالإ�شعاف باحلالت الطارئة .
ومن اخلدمات املميزة يف التطبيق 

دفعت  ال����ذك����ي����ة،  الأج�����ه�����زة  ع���ل���ى 
ب��ال��ت��ف��ك��ري ج��دي��ا يف ال��ت��ح��ول اإىل 
اخل���دم���ة ال���ذك���ي���ة، ت�����ش��ه��ي��ال على 
الأف�������راد واخ���ت�������ش���ارا ل��ل��ك��ث��ري من 
ومواكبة  عليهم،  واجله�د  ال��وق��ت 
ن�شبها  ت����زداد  ال��ت��ي  لحتياجاتهم 

باطراد،
ال�شحة  وزارة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
ا�شرتاتيجيتها  خالل  من  حر�شت 
ع���ل���ى م���واك���ب���ة روؤي�������ة ق������ادة دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة للو�شول 
تطبيقا  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة  اإىل 
تعزيز  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  لر�شالتها 
بتوفري  وامل��ج��ت��م��ع  ال���ف���رد  ���ش��ح��ة 
���ش��ام��ل��ة ومم��ي��زة يف بيئة  خ��دم��ات 
�شيا�شات  وف���ق  م�����ش��ت��دام��ة  �شحية 
وت�شريعات وبرامج و�شراكات فاعلة 
وت���ق���دمي خدمات  حم��ل��ي��ا ودول���ي���ا 
م��ت��ك��ام��ل��ة وم��ت��ن��ا���ش��ق��ة ع��ل��ى جميع 
اخلدمات  ت��ف��ع��ي��ل  ،و  امل�����ش��ت��وي��ات 
التي  للمتعاملني  واإتاحتها  الذكية 
بدورها ت�شهم فعلياً يف حت�شني اأداء 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة وت��ع��زز ثقة 

املتعامل بها 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق اأط��ل��ق��ت وزارة 
اخلدمات  م��ن  جم��م��وع��ة  ال�شحة 
والأجهزة  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  ال��ذك��ي��ة 
تعزيز  يف  م��ن��ه��ا  ���ش��ع��ي��ا  ال��ل��وح��ي��ة 

املميزات  م���ن  جم��م��وع��ة  ال���ذك���ي���ة 
منها ت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د على 
جديدة  قناة  توفري  ع��رب  املتعامل 
حيث  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  تت�شمن 
اخلدمة  ل��ت��وف��ري  التطبيق  �شمم 
وباأقل  ومب�شط  و�شهل  ذك��ي  ب�شكل 
ع������دد م�����ن اخل������ط������وات. وت����راع����ي 
تقدمها  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ة  اه���م���ي���ة 
ال����وزارة و���ش��رع��ة ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا ، 
واجلدير بالذكر اأن تلك اخلدمات 
م���ت���وف���رة ع����رب م��ع��ظ��م الأج����ه����زة 
متاجر  �شمن  واللوحية  املحمولة 
 google play، Apple((
Store، windows store

الذكي  التطبيق  يحتوى  وك��ذل��ك 
على الأن�شطة و الأخبار والفعاليات 
التي تنفذها وزارة ال�شحة بالتعاون 
مع القطاعات والإدارات التابعة لها 
يف كافة املناطق الطبية ، بالإ�شافة 
يتميز  ال���ذي  دل��ي��ل اخل��دم��ات  اإىل 
اخلدمات  ع���ن  ال��ب��ح��ث  ب��خ��ا���ش��ي��ة 
من حيث نوع اخلدمة �شواء كانت 
خدمات ادارية اأو خدمات عالجية 
او من حيث اجلمهور امل�شتهدف ،اأو 

عن طريق اإدراج ا�شم اخلدمة .
وي���������ش����م����ل ق�����ائ�����م�����ة ب�����اخل�����دم�����ات 
الوزارة  م��ن  املقدمة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
حت�شيل  خ��ا���ش��ي��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ال��ذك��ي خ��دم��ة ب��واب��������ة ال��وزي��ر هي 
ت�شهل  ال�������وزارة  اأدرج���ت���ه���ا  خ���دم���ة 
ال��ت��وا���ش��ل بني  و  الت�����ش��ال  عملية 
ذلك  و  ال�شحة  وزارة  و  اجلمهور 
م���ن خ���الل ال��ت��وا���ش��ل ع���ن طريق 

بواب��ة الوزي���ر 
ال�شحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اأم����ا يف جم���ال 
ه����ن����اك جم���م���وع���ة م����ن ال����ربام����ج 
ع��ل��ى ح�شاب  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت�����ش��اع��د 
ال�����ش��ع��رات احل���راري���ة وه���ي عبارة 
ع���ن ع��م��ل��ي��ة ح�����ش��اب��ي��ة ت���ق���وم على 
احلرارية  ال�����ش��ع��رات  ع���دد  ح�����ش��اب 
يومي  .ب�شكل  لل�شخ�س  امل�شتهلكة 
اجل�شم  ك��ت��ل��ة  وم���وؤ����ش���ر  وح�������ش���اب 
وت�شمل خدمة ذكية تعتني ب�شحة 
تقوم  ح�شابية  عملية  وه��ي  ال��ف��رد 
على ح�شاب كتلة اجل�شم لل�شخ�س 
الطول  بناء على عدة عوامل مثل 
الطبيعي  ال��وزن  لتحديد  ال��وزن  و 
ر�شائل  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ل��ل��ج�����ش��م 
ت�شمل  واإر�شادي�ة  تثقيفية  توعوية 
للحفاظ  م��ف��ي��دة  ون�����ش��ائ��ح  اأف���ك���ار 

على �شحة و�شالمة الفرد .
التوا�شل  خ��دم��ة  التطبيق  ي��ق��دم   
طريق  ع��ن  املتعاملني  جمهور  م��ع 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
توتري   ، في�شبوك   ( منها  املختلفة 

، ان�شتغرام، يوتيوب (

•• ال�صارقة-وام:

اكد خمي�س بن �شامل ال�شويدي ع�شو 
ال�شارقة  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
ال�شواحي  �����ش����وؤون  دائ�������رة  رئ���ي�������س 
ال�����ش��ارق��ة �شعي  ب��ح��ك��وم��ة  وال���ق���رى 
الدائرة واملجال�س اإىل تنمية القدرات 
تلك  يف  املوجودة  الطاقات  وا�شتثمار 
م�شتوى  اأف�شل  اإىل  و�شول  املناطق 
ت��ط��وي��ري مم��ك��ن. ج���اء ذل���ك خالل 
جمل�س  مبقر  الول  ام�س  اجتماعه 
روؤ���ش��اء جمال�س  م��ع  وا���ش��ط  �شاحية 

وامل�����ش��اه��م��ة يف احلفاظ  الج��ت��م��اع��ي 
اإىل  و���ش��ول  املجتمع  يف  الأم���ن  على 
الالئق  امل��ع��ي�����ش��ي  امل�����ش��ت��وى  ت���وف���ري 
اأ�شا�شيا  ح��ق��ا  ب��اع��ت��ب��اره  ل��ل��م��واط��ن��ني 
بكافة اجلهود  ا���ش��اد  و  م��واط��ن.  لكل 
جمال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  بذلها  التي 
ال�شواحي الثالث يف مدينة ال�شارقة 
وم�����ا ق����ام����وا ب����ه م����ن ج���ه���ود كبرية 
فعاليات  م��ن  املا�شية  ال��ف��رتة  ط��وال 
نتائج  ح���ق���ق���ت  م���ت���ن���وع���ة  وب�����رام�����ج 
جميع  يف  املجتمع  تلم�شها  اإيجابية 
�شملت  اأن  ب��ع��د  واأه��داف��ه��ا  ج��وان��ب��ه��ا 

للدائرة  حكيما  نهجا  متثل  وغريها 
ا�شت�شراف  يف  ال�����ش��واح��ي  ومل��ج��ال�����س 
يف  ر�شالتها  حتقيق  وموا�شلة  دوره��ا 
�شوؤون  ومتابعة  باملواطنني  العناية 
احتياجاتهم وطرح الربامج املختلفة 
وامل��ت��ن��وع��ة. واأب����دى روؤ����ش���اء جمال�س 
ال�شواحي الثالث يف مدينة ال�شارقة 
���ش��ع��ادت��ه��م ب������اأداء م���ه���ام وط��ن��ي��ة مع 
اإخ��وان��ه��م يف اأع�����ش��اء امل��ج��ال�����س لنيل 
ال��وط��ن وامل��واط��ن عرب  �شرف خدمة 
تلك املجال�س التي تعد جمال�س خري 
ليتحاوروا  وال�شغار  الكبار  حتت�شن 

ال�شواحي بال�شارقة بح�شور كل من 
وليد را�شد بن دميا�س رئي�س جمل�س 
بيات  را���ش��د  وحممد  مغيدر  �شاحية 
رئي�س جمل�س �شاحية وا�شط وماجد 
اجلنيد رئي�س جمل�س �شاحية مويلح 
ال�شويدي  �شامل  بن  خمي�س  وا���ش��ار   .
ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ���رة  حر�س  اإىل 
والقرى وجمال�س ال�شواحي الثالث 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي�����ة  ت��رج��م��ة  اإىل 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س العلى حاكم 
الرتابط  اأوا���ش��ر  تقوية  يف  ال�شارقة 

وفعاليات  جمتمعية  وب��رام��ج  قوافل 
اإ�شافة  واأ���ش��ري��ة  وري��ا���ش��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة 
الأ�شري  التقارب  و�شائج  تنمية  اىل 
احتياجاتها  ور���ش��د  ال��ق��اط��ن��ني  ب��ني 
ال�شويدي  واأك���د  ���ش��وؤون��ه��م.  ومتابعة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اأن 
التي  ال�������ش���ارق���ة واأع���م���ال���ه اجل��ل��ي��ل��ة 
يقدمها خلدمة اأهايل اإمارة ال�شارقة 
وما يوجه به على الدوام من م�شاريع 
ومبادرات ومتابعة ل�شوؤون املواطنني 
�شواء يف لقاءات �شموه اأو عرب برنامج 
اخلط املبا�شر على اأثري اإذاعة ال�شارقة 

وال�شوؤون  احل��ي  اأم���ور  يف  ويتناق�شوا 
م���ن تالحمهم  وت���ع���زز  الج��ت��م��اع��ي��ة 
م����وؤك����دي����ن ت����وا�����ش����ل ج����ه����وده����م يف 
ال���روؤى . وج��رى خالل  حتقيق تلك 
ا�شتكمال  م��وا���ش��ل��ة  ب��ح��ث  الج��ت��م��اع 
تعزيز  امل��ب��ارك��ة يف حت��ق��ي��ق  اجل���ه���ود 
اأوا�����ش����ر ال���رتاب���ط الج��ت��م��اع��ي بني 
تعزيز  على  والعمل  الأح��ي��اء  قاطني 
اجلانب ال�شالحي وتنمية اجلوانب 
التطويرية ملناطق الحياء من خالل 
ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات وع��ق��د ال�����دورات 

وور�س العمل.

املواطنني  الرتبويني  نخبة  متثل 
املناطق  خم��ت��ل��ف  يف  وامل���واط���ن���ات 
التعليمية، حيث قام �شعادة مروان 
�شهادات  ب��ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ال�������ش���وال���ح 
التخرج، فيما نقل اإىل اخلريجني 
وح�شور املوؤمتر ب�شكل عام، تاأكيد 
م���ع���ايل ح�����ش��ني احل�����م�����ادي، على 
نحو متكني جميع  ال���وزارة  م�شي 
التطوير  اأدوات  من  لها  املنت�شبني 
الرتبوية  الإدارة  وفنون  احلديثة 
امل����ت����ق����دم����ة، ع�����ن ط����ري����ق ب���رام���ج 
التدريب والتنمية املهنية املتكاملة، 
ومنهجية  اأ����ش�������س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
علمية، وتوجيهات معاليه بتذليل 
الكوادر  ت�شاعد  ال��ت��ي  ال�شبل  ك��ل 
ال��وزارة وامليدان، على  الب�شرية يف 
ال��واح��د، من  الفريق  ب��روح  العمل 
التطوير.  اأه������داف  حت��ق��ي��ق  اأج����ل 
املوؤمتر  خل�س  نف�شه  ال�����ش��ي��اق  يف 
 ، 13 تو�شية مهمة  اإىل  الرتبوي 
مثلت ح�شيلة املناق�شات التي دارت 
الرتبية  وزارة  ا�شرتاتيجية  ح��ول 
ور�س  دار يف  وما  املقبلة،  للمرحلة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة م���ن ع�شف  ال��ع��م��ل 
ذهني ومداولت واقرتاحات لأهل 
امل��ي��دان ال��رتب��وي . اإذ اأك��د ح�شور 
اأهمية  على  تو�شياتهم  يف  املوؤمتر 
ت�شريع  ع���ل���ى  احل���ث���ي���ث  ال���ع���م���ل 
التطويرية،  اخلطة  تنفيذ  وت��رية 
تنفيذ  يف  ال���ف���ع���ال���ة  وامل���������ش����ارك����ة 
املدار�س،  امل��وؤ���ش��رات يف  و  امل��ب��ادرات 
وتفعيل اإطار املراقبة و التقييم ، و 
، والإ�شراع  املدر�شي  التطوير  دعم 
يف ت��ع��دي��ل ال��ه��ي��ك��ل امل���در����ش���ي مبا 
اجلديدة  ال���ت���وج���ه���ات  م���ع  ي��ت��ف��ق 

للوزارة .
وفق  العمل  على  امل�شاركون  واتفق 
الأج���ن���دة امل��در���ش��ي��ة امل��ع��ت��م��دة من 
ال��وزارة بهدف توحيد ال��روؤى بني 
ا�شتفادة  وتعزيز  واملدار�س  ال��وزارة 
الطالب من اليوم الدرا�شي كاماًل، 
وتوفري الكوادر الب�شرية املوؤهلة و 
رف���ع ك��ف��اءت��ه��ا م��ن خ���الل تدريب 

الهيئتني الإدارية و التعليمية .
واأك�����دو ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��وج��ه اإىل 
اإلغاء الت�شعيب يف ال�شفني احلادي 
اقرتاح  م��ع  ع�شر،  ال��ث��اين  و  ع�شر 
يدر�شها  التي  امل���واد  ع��دد  بخف�س 
التعليم  م���رح���ل���ة  يف  ال����ط����ال����ب 
التعلم  ف��ر���س  وت��ن��وي��ع  ال��ث��ان��وي، 
من خالل طرح مواد اختيارية يف 
الثاين  و  ع�شر  احل����ادي  ال�شفني 
ت��ن��وي��ع فر�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ع�����ش��ر، 
بالتوافق مع  التخ�ش�س اجلامعي 
وت�شكني  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق  متطلبات 
الرتخي�س  م�شارات  على  املعلمني 
ب���ن���اء ع��ل��ى ال���درا����ش���ة امل��رح��ل��ي��ة و 
اإع�����داد حمالت  و   ، ال��ت��ح�����ش��ريي��ة 
واأو�شى   . ب��ه��ا  ل��ل��ت��ع��ري��ف  وط��ن��ي��ة 
من  النتقال  ب�شرورة  امل�شاركون 
القائم  التعلم الإلكرتوين  مرحلة 
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإىل 
القائم   ) الذكي   ( الرقمي  التعلم 
التعليم  يف  التكنولوجيا  دمج  على 
تفاعلية،  و  م�����ش��وق��ة  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
العمل  تنظيم  و  تطوير  ومتابعة 
يف كل جمموعة مدار�س من خالل 
التجان�س  لتحقيق  النطاق  مدير 
احلكومة  روؤي�����ة  ل��ب��ل��وغ  الأداء  يف 

الحتادية و روؤية الوزارة .

خ��ارج��اً عن امل��األ��وف يف ه��ذا العام، 
بني  ت���ف���اع���اًل  اأك�������ر  ي����ك����ون  واأن 
واأف�شل يف طريقة  امل�شاركني فيه، 
امللحة،  الرتبوية  الق�شايا  ت��ن��اول 
وم��ن��اق�����ش��ة ت��ط��ل��ع��ات ال���������وزارة يف 
الفرتة القادمة، ف�شاًل عن اخلروج 
متثل  للتنفيذ،  ق��اب��ل��ة  ب��ت��و���ش��ي��ات 
داعمة  عمل  اأج��ن��دة  م�شمونها  يف 
جل��ه��ود ال��������وزارة، ك��م��ا ���ش��دد على 
مديري  من  احل�شور  جميع  منح 
وم�شاعديهم  امل���دار����س  وم���دي���رات 
واملوجهني الفنيني واملتخ�ش�شني، 
ال��ف��ر���ش��ة ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
حالة  وت�شخي�س  نظرهم  وجهات 
ي���رون���ه���ا، وحتديد  ك��م��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التطوير  لعملية  امل��ث��ل��ى  ال���ط���رق 
ال�شامل، بو�شفم قادة التطوير يف 

مدار�شنا، والأقرب للواقع .

وذك���ر م��ع��ال��ي��ه اأن���ه ���ش��دي��د الفخر 
الرتبويون  ق��دم��ه  والع���ت���زاز مب��ا 
خل�شوا  وما  الرابع،  موؤمترهم  يف 
م�شتوى  على  اق��رتاح��ات  من  اإليه 
�شهدت  ال��ت��ي  الأرب����ع  العمل  ور����س 
اإليه  تو�شلوا  وم��ا  مم��ي��زاً،  تفاعاًل 
من تو�شيات على م�شتوى املوؤمتر 
ب��وج��ه ع���ام، م��و���ش��ح��اً اأه��م��ي��ة نقل 
مناق�شات  م���ن  دار  م���ا  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
للمجتمع  ب���ن���اءة  وروؤى  واأف����ك����ار 
ملرحلة  اجلميع  لتهيئة  امل��در���ش��ي، 
ج��ادة على طريق  مهمة وخطوات 
للميدان  �شيكون  ال��ذي  التطوير، 
تخطيط  يف  ال����رئ����ي���������س  ال����������دور 

م�شاراته .
تقديره  ع�����ن  م���ع���ال���ي���ه  واأع����������رب 
القيادات  لربنامج  الثانية  للدفعة 
على  تخريجها  مت  التي  املدر�شية، 
ه��ام�����س امل����وؤمت����ر، وث���ق���ة ال������وزارة 
التطبيقات  ج��م��ي��ع  ت��ن��ف��ي��ذه��م  يف 
العملية واملمار�شات الرتبوية التي 
الرتبويني،  اأو���ش��اط  يف  اكت�شبوها 
التميز  مفاهيم  ن�شر  ج��ان��ب  اإىل 
واجل�����ودة ل��ت��ك��ون ه��ي الأ���ش��ا���س يف 

العملية التعليمية .
الرابع  ال����رتب����وي  امل����وؤمت����ر  وك�����ان 
للع�شف  جت��م��ع  اأك�����رب  ���ش��ه��د  ق���د 
التعليم،  ق�����ش��اي��ا  ح����ول  ال��ذه��ن��ي 
م��ع��ايل ح�����ش��ني احلمادي  ب��رع��اي��ة 
وح�شور  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر 
�شعادة مروان ال�شوالح وكيل وزارة 
وم�شاركة  وال��ت��ع��ل��ي��م،و  ال��رتب��ي��ة 
رئي�س  ال���ك���ع���ب���ي  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة 
جمل�س ال�شارقة للتعليم وثلة من 
الإثر  ل��ه  ك��ان  املجل�س،ما  اأع�����ش��اء 
املناق�شات،  يف  ال��وا���ش��ع  الإي��ج��اب��ي 
�شامل  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  ج��ان��ب  اإىل 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال�����ظ�����اه�����ري 
ل���ق���ط���اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل���در����ش���ي���ة يف 
الذي  للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
حماور  ت�شيري  يف  بخربته  اأ���ش��ه��م 
القاعات  خمتلف  داخ��ل  امل����داولت 
اأجنزه  عما  ف�شاًل   . اأهدافها  اإىل 
مديرو ومديرات الإدارات املركزية 
اأعمال  م���ن  التعليمية  وامل��ن��اط��ق 

�شبت مبا�شرة يف جناح املوؤمتر.
اأعماله  و�شهد املوؤمتر على هام�س 
تربوية  ق����ي����ادة   142 ت���خ���ري���ج 

امل�ساركون يف املوؤمتر يوؤكدون اأهمية النتقال 
من التعليم الإلكرتوين اإىل التعلم الذكي

تخريج 142 قيادة تربوية من املواطنني 
واملواطنات ذوي الكفاءة العالية واخلربات املميزة
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اعالن حم�سر حجز بالن�سر

    يف الدعوى رقم  2013/179 حجز حتفظي جتاري
امل�شرفية  واحل�شابات  وال��ع��ق��ارات  ممتلكات  على  التحفظي  احلجز  بتوقيع  املطالبة  الق�شية:  مو�شوع    

وال�شيارات واموال املدعى عليها يف حدود مبلغ 110.784.658 درهم
 طالب العالن: طالب التنفيذ:�شي.ا�س. ات�س.كيه .دبي للمقاولت �س ذم م م 

املطلوب اعالنه املنفذ �شده: 1- تريدينت انرتنا�شيونال هولدجنز �س م ح -جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن   

وذلك كله وفاًء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم. مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ار�س رقم
 97  

م�شروع باي �شايد
1201
1205
1503
1701
2003
2005
1705
701
705
705

ار�س رقم
153 

م�شروع ووتر فرونت
2
3

402
5

604
GV1

 GV2
GV3
GV4 
GV5

ار�س رقم
106

ترايدنت غراند
3506
2103

ار�س رقم
160 

م�شروع مارينا �شكيب
K105 - 1
K105 - 2 
K105 - 3
K105 - 4
K105 - 5
K105 - 6
K105 - 7
K105 - 8
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  اعالن املتظلم �سدهما 

بالئحة التظلم رقم 2014/5 بالن�سر
   املتظلم  : �شادي �شالح الدين عجور

املتظلم �شدهما: زهرة علي عبداهلل علي الكيومي وعثمان عبدالرحمن 
بان  القامة.  نخطركم  العلماء جمهويل مكان  �شلطان  �شريف  حممد 
ال�شادر بحفظ  القرار  على  التظلم رقم 2014/5 طعناً  اقام  املتظلم قد 
�شدهما  املتظلم  واح�شار  �شبط  وطلب   2014/31 رق��م  التنفيذ  ملف 
يف  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  به  له  املحكوم  املبلغ  �شداد  على  لجبارهما 
الق�شائية اعالنكم  اللجنة  ايجارات، وقررت  الدعوى رقم 2012/1372 
جلنة  ام��ام   2014/9/24 املوافق  الربعاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر 

التظلمات املنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر التظلم.  
من  مالديكم  وتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  ملكفون  فانتم 

دفاع وم�شتندات.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك �شعادة �شامل �شعيد كبي�س النائب العام للدولة 
اليوم على راأ�س وفد النيابة العامة يف الجتماع الثامن 
لنواب العموم وروؤ�شاء هيئات التحقيق والدعاء العام 
الذي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول 
و22   21 ي��وم��ي  ال�شقيقة  ال��ك��وي��ت  دول����ة  يف  ي��ع��ق��د 
�شبتمرب اجلاري. ويبحث املجتمعون خالل الجتماع 

ع���ددا م��ن امل��و���ش��وع��ات ال��ه��ام��ة لرت�شيخ ال��ت��ع��اون يف 
وزيادة  املجل�س  دول  ن��ي��اب��ات  ب��ني  اجلنائي�ة  امل�ش�ائل 
اقرار  املو�شوعات  ه��ذه  ب��ني  وم��ن  وجم��الت��ه  و�شائله 
برنامج جديد لتب�ادل الزيارات العملي�ة بني النياب�ات 
ملا حققته من نتائج اإيجابية ملمو�شة فى نقل اخلربات 
اأجهزة النيابة العامة فى الدول  اأع�شاء  العملية بني 
الأع�شاء وتعظيم تفعي�ل قواع�د التعاون امل�شرتك مبا 
عليها  تطبق  التى  الق�شايا  فى  �شريعا  اإجن��ازا  يحقق 

املوحدة  الق�شائية  التعليمات  واإق���رار  القواعد  تلك 
الق�شائى  العمل  اأداء  معايري  بني  يقارب  مبا  املعدلة 
فى جمال عمل اأجهزة النيابة العامة والدع��اء العام 
ماجد  ال��ع��ام  املحامي  ال��وف��د  ي�شم  املجل�س.  دول  ف��ى 
الطنيجي  �شامل  العام علي  واملحامي  �شعيد بن بط�ي 
و  النقبي  عبداجلبار  اإبراهيم حممد  النيابة  ورئي�س 
املعلومات  تقني�ة  اإدارة  مدير  الريامي  مبارك  حممد 

وعلي �شعد العامري مدير مكتب النائب العام.

•• اأبوظبي-وام:

تطلق دائرة الق�شاء يف اأبوظبي متمثلة يف قطاع تقنية املعلومات اليوم 
اأمن املعلومات بعنوان خلك �شامل ي�شمل  الحد برناجما توعويا حول 
ا�شبوع  ال��ذي ي�شتمر على م��دى   - . الربنامج  ال��دائ��رة  جميع موظفي 
املعلومات  لأم��ن  اأبوظبي  حكومة  برنامج  روؤي��ة  اإط��ار  يف  ياتي   - كامل 
ب�شيا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��وظ��ف��ي  وع���ي  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة  املتمثلة 
باأمن  خا�س  توعوي  برنامج  لوجود  احلاجة  وظهرت  املعلومات.  اأم��ن 
واإجراءات  بربامج  املوظفني  وع��ي  وتعزيز  ن�شر  اإىل  يهدف  املعلومات 
يتعلق  فيما  الالزمة  التوعية  وتقدمي  الق�شاء  بدائرة  املعلومات  اأم��ن 
وذلك  ي�شغلونها  ال��ت��ي  الأدوار  وبح�شب  ال��ي��وم��ي��ة  امل��وظ��ف��ني  ب��اأع��م��ال 

نظرا لطبيعة عمل دائرة الق�شاء وح�شا�شية بياناتها املتداولة. واأكدت 
الدائرة اأن برنامج خلك �شامل - �شيكون برناجما دائما و�شيتم اعتماد 
باأبوظبي  الدائرة  اأفرع  هذا الأ�شبوع كفعالية �شنوية دائمة يف خمتلف 
وحماكم العني وحمكمة الظفرة يف املنطقة الغربية. ويت�شمن الأ�شبوع 
رائدة يف جمال  و�شركات  ا�شت�شافة ممثلني جلهات حكومية  التوعوي 
باقة  وعر�س  توعوية  حما�شرات  اإلقاء  يف  �شي�شاركون  املعلومات  اأم��ن 
امل�شاكل  ونبذة عن  الأمثل  ال�شتخدام  املعلومات كطريقة  متنوعة من 
ور�س  اإىل  بالإ�شافة  الن�شائح  من  والعديد  املوظفني  تواجه  قد  التي 
املعلومات  اأم��ن  و�شرطي  خبري  ا���ش��األ  منها  فقرات  ع��دة  تت�شمن  عمل 
التي تتيح للموظفني طرح ا�شئلة على املخت�شني و�شيتم توزيع اختبار 

للموظفني يقي�س مدى فهمهم للربنامج واتباعهم ل�شيا�شة الدائرة.

النائب العام للدولة ي�سارك يف الجتماع الثامن 
لنواب العموم بدول التعاون بالكويت اليوم

دائرة الق�ساء باأبوظبي تطلق اأ�سبوع اأمن املعلومات خلك �سامل اليوم

•• اأبوظبي-وام:
املجتمع  م��ن ح��ي��اة  املنتج  وال�����ش��ن��اع��ات اجل��ان��ب  متثل احل���رف 
حيث تتداخل احلرف يف مدلولها العام مع مفهوم ال�شناعات 
والتجارة  وال���زراع���ة  وال�����ش��ي��د  ال��رع��ي  ك���ان  ..ف�����اإذا  التقليدية 
وال��ت��ط��ب��ي��ب م��ن احل���رف ف���اإن احل�����دادة وال�����ش��ن��اع��ة واحلياكة 

والنجارة متثل ال�شناعات.
ودولة الإمارات العربية املتحدة غنية برتاثها احل�شاري الذي 
ويظهر  واحل�شارية  التاريخية  مراحلها  خمتلف  عرب  ورثته 
وامل�شنوعات  واحل��رف  ال�شعبية  الفنون  تعدد  يف  بو�شوح  ذل��ك 

التقليدية التي تعك�س ذوقا فنيا وتراثا غنيا.
ول��ق��د ت��ن��وع��ت ال�����ش��ن��اع��ات واحل����رف يف الإم�����ارات ف�شملت كل 
متطلبات احلياة اليومية وتعددت اأ�شكالها واأحجامها واألوانها 
تعدد  ول��ع��ل  واأغ��را���ش��ه��ا  ا�شتخداماتها  ح�شب  اخل���ام  وم��واده��ا 
التي  الفنية  خ�شائ�شها  تنوع  اإىل  اأدى  ال�شناعات  ه��ذه  وتنوع 
عك�شت ذوق ومهارة احلرفيني وتنوع ثقافاتهم واأذواقهم . وقد 
واحرتاف  لإتقان  املا�شي  يف  الإم���ارات  اأه��ل  الظروف  ا�شطرت 
الذي  بالبحر  لها عالقة مبا�شرة  التي  ال�شناعات  العديد من 
ال��رزق وال��غ��ذاء ..وك��ذل��ك ا�شتغل الآب���اء والأجداد  ك��ان م�شدر 
م�شادر ال�شحراء على الرغم من �شح املوارد وظروف الطبيعة 

القا�شية يف �شبيل تاأمني �شبل الرزق واملعي�شة الكرمية.
املتنوعة  بيئتها  م��ع  الإم������ارات  يف  الإن�����ش��ان  لن�����ش��ج��ام  ون��ظ��را 
امتهنها  التي  اليدوية  الكثري من احلرف  برزت  فقد  والرية 
اأ���ش��ح��اب��ه��ا يف م�شمى  امل��ه��ن ل��زم��ت  ت��ل��ك  اأه���ل املجتمع وب��ع�����س 

عوائلهم حتى يومنا هذا.
م��ن ح��ي��ث الهتمام  ال����دول  ال��ي��وم يف طليعة  الإم������ارات  وت��ع��د 
باحلرف وال�شناعات التقليدية ال�شعبية اإذ اأمكن اإح�شاء اأكر 
ال��دورة الأخ��رية ملهرجان  30 حرفة �شعبية يدوية خالل  من 
اأي���ام ال�����ش��ارق��ة ال��رتاث��ي��ة م��ازال��ت مت��ار���س داخ���ل جمتمع دولة 
الإمارات ومتثل مورد رزق للعديد من النا�س الذين ميار�شونها 

حتى لو اقت�شرت تلك املمار�شة يف املنا�شبات واملهرجانات.
حا�شرة  كانت  التي  التقليدية  واحل��رف  ال�شناعات  اأه��م  وم��ن 
�شحل  اأو  الدولة جتريد  والتي مازالت متار�س يف  املهرجان  يف 
وعمل  واخلناجر  ال�شعبي  والأك���ل  ال�شيوف  و�شناعة  اخلو�س 
الو�شم والتلي وعمل احلبال وي�شمى قلد احلبال وغزل ال�شوف 
وق��ر���س ال��رباق��ع وال��ن��ج��ارة وعمل ال��ي��ازرة واحل����دادة واجل�س 
القراقري  و�شناعة  والأ���ش��رع��ة  واحل��ن��اء  احل��ب��وب  وطحن  ودق 
والعطور  وال���زراع���ة  وال��ط��وا���ش��ة  ال�شفن  و���ش��ن��اع��ة  وال�����ش��ف��اف��ة 

و�شناعة املنابر والدخون واخلياطة وال�شدو و�شناعة احللوى 
ال�شناعات  من  وغريها  والتجارة  الدب�س  وعمل  اللنب  وخ�س 

التقليدية العريقة يف املجتمع.
ال��ت��ي ط����راأت ع��ل��ى جمتمع دولة  امل��ت��غ��ريات  اأن  امل��ع��روف  وم���ن 
تركت  النفطية  للطفرة  نتيجة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
اأوغري  العمل  عاطلني عن  النفط  قبل  ما  الكثريين من جيل 
زاولوها قدميا  التي  اأخ��رى غري  ملهن  اإجادتهم  لعدم  منتجني 
التي كادت تندثر لعبت  باأن حرفهم  التذكري  املفيد  ولعله من 

دورا اأ�شا�شيا وعامال مهما لال�شتقرار قدميا .
وبعد ثورة النفط واجهت ال�شناعات واحلرف التقليدية عقبات 
وحتديات وبات بع�س منها على �شفا النقرا�س.. وبالفعل بداأت 
حرف بعينها يف التال�شي والندثار مع بداية ال�شبعينيات من 
القرن املا�شي اإل اأن هذا احلال مل ير�س املغفور له ال�شيخ زايد 
اآل نهيان  - طيب اهلل ث��راه - موؤ�ش�س وب��اين دولة  بن �شلطان 
احلرف  منتجات  اأن  الثاقبة  بنظرته  مبكرا  وع��رف  الإم����ارات 
اإل  الآن  تظهر  الزمن ل  ردح��ا من  �شائدة  كانت  التي  اليدوية 
على ا�شتحياء اأمام طغيان املنتجات احلديثة امل�شتخدمة يف حياة 
النا�س اليومية حميلة كل املنتجات القدمية اإىل زوايا الذاكرة 
الإن�شانية ومتاحف التاريخ مكتفية بحظها يف الظهور املو�شمي 
يزالون  ل  بع�س مم��ن  عند  اأو  والأ���ش��ال��ة  ال���رتاث  معار�س  يف 

يوؤثرونها على املنتجات احلديثة.
ول��ه��ذا غ��ر���س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي���د ح��ب اله��ت��م��ام بقطاع 
ال�����ش��ن��اع��ات واحل�����رف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ج��ي��ل ال���ي���وم م���ن خالل 
املراأة  اإ���ش��راك  على  وح��ر���ش��ه  ع��ام��ة  ب�شفة  ب��ال��رتاث  اهتمامه 
افتتح  اإذ  عليه  واملحافظة  ال���رتاث  لإح��ي��اء  ال��ري��ة  خططه  يف 
مركزا لل�شناعات التقليدية واليدوية القدمية يف عام 1978 
باإ�شراف الحتاد الن�شائي العام وتفرعت منه العديد من مراكز 
والذي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  التدريب على م�شتوى 
به  ال����رتاث م�شغال خ��ا���ش��ا  م��ن ج��وان��ب  ل��ك��ل ج��ان��ب  خ�ش�س 
كم�شغل التلي وم�شغل الفخار والتطريز اليدوي وم�شغل الغزل 

و�شعف النخيل وال�شدو.
من  فبدعم  نف�شه..  النهج  على  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ���ش��ارت  ث��م 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  وتوجيهات  اهلل  حفظه 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
حاكم دبي رعاه اهلل زاد الهتمام بال�شناعات التقليدية ما دفع 
واملوؤ�ش�شات  املنتجة  الأ���ش��ر  وم��راك��ز  ال���رتاث  وم��راك��ز  جمعيات 
. وجاء  الأن�شطة  اللون من  اإحياء هذا  للم�شاركة يف  والأه��ايل 

ه���ذا اله��ت��م��ام ل��ري���ش��خ وج����ود وا���ش��ت��م��راري��ة ه���ذه ال�شناعات 
واحلرف التي كانت تدر مداخيل جمزية قدميا ويحميها من 
الإهمال والندثار ويوؤمن للم�شتغلني بها م�شدرا ثابتا للرزق.

ويف هذا الإطار يقول املواطن حممد خمي�س بو هارون : ا�شتهر 
اأهل ال�شاحل بال�شناعات البحرية املتعلقة بالأ�شماك التي كانت 
ت�شدر اإىل الأ�شواق اخلليجية والإفريقية ومنها �شناعة املالح 
يف ال�شاحل ال�شرقي و�شناعة  - العومة - التي �شكلت م�شدرا 
جتارة  ك�شاد  اأثناء  الإم��ارات  ل�شعب  اأ�شا�شيا  واقت�شاديا  غذائيا 
اللوؤلوؤ حيث ا�شتخدمت يف الأطعمة وك�شماد للمزارع  و�شناعة 
ال�شناعات  اأهم  ال�شفن اخل�شبية من  تعد �شناعة   : . وي�شيف 
التي متيزت بها دولة الإمارات ونالت ق�شطا كبريا من الهتمام 
وال�شهرة ومازالت باقية اإىل يومنا هذا حيث تعد دولة الإمارات 
من اأوائل دول اخلليج اهتماما بهذه ال�شناعة واأكرها اإنتاجا 

لل�شفن التقليدية وت�شديرها لالأ�شواق املختلفة .
اأه��ايل دول��ة الإم��ارات حملوا بجدارة لقب  اأن  ويوؤكد بوهارون 
اأف�شل اجلالليف جمع جالف وهو �شانع ال�شفن على امتداد 
ال�شفن  واأحجام  اأ�شكال  تطورت  ولقد  العربي  اخلليج  �شواحل 
اخل�شبية يف دولة الإمارات ح�شب تطور املهن البحرية وتنوعها 
عرب التاريخ .. واأ�شاتذة �شناعة ال�شفن يف الإمارات �شعداء مبا 
الدول  رعايا  ان  حتى  الآف���اق  �شهرتهم  طبقت  حيث  ي�شنعون 

املجاورة وال�شديقة نقلوا عنهم بع�س اأ�شرار مهنتهم.
البحري  ال�شيد  مهن  ك��ل  امتهنوا  ال�شاحل  اأب��ن��اء  اأن  ويو�شح 
والغو�س بحثا عن اللوؤلوؤ يف قاع اخلليج العربي ف�شاهموا يف بناء 
ال�شفن املخ�ش�شة لل�شيد البحري والغو�س بحثا عن اللوؤلوؤ .  
من جانبه يقول املزارع علي حممد املن�شوري اإن اأهايل املناطق 
الزراعية مناطق النخيل اأجادوا املهن واحلرف املتعلقة بالنخيل 
ال�شجرة  هذه  معطيات  الزراعية  املناطق  �شكان  ا�شتخدم  حيث 
النخلة  احتياجات معي�شتهم لأن هذه  لتلبية خمتلف  ال�شخية 
الإن�شان على مدى مئات  ا�شتفاد  التي  الوحيدة  ال�شجرة  كانت 
ال�شنني من كامل اأجزائها بدءا من اجلذوع اإىل الألياف والكرب 
الثمار.  جانب  اإىل  واجل��ري��د  ال�شعف  حتى  ب��اجل��ذوع  املحيطة 
ويوؤكد اأن اأهل املنطقة ا�شتفادوا منها اأميا فائدة فا�شتخدموها 
يف خمتلف مرافق حياتهم اإذ تعددت ال�شتخدامات لت�شمل كافة 
العوار�س وهي  ا�شتخدمت يف �شناعة  النخلة فاجلذوع  اأج��زاء 
اأعمدة ت�شتخدم لبناء املنازل القدمية التي عا�س فيها الأهايل 
..كما ا�شتخدمت كاأعمدة للخيام ..كما كانت تفلق اإىل ن�شفني 
وت�شتخدم كحماية فوق اأفالج املياه اأو الوديان ال�شغرية .. وقد 
امل�شاجد  لأ�شقف  اأو  كوقود  وت�شتعمل  �شغرية  قطع  اإىل  تقطع 

..اأما ال�شعف فقد ا�شتخدمه �شكان مناطق النخيل يف  واملنازل 
اأو  اأ�شا�شي لبناء العر�س  اأهمها اجلريد وهو عامل  اأمور كثرية 
العر�شان واخليام .. و�شنعت منه اي�شا ال�شفن ال�شغرية امل�شماة 

بال�شا�شة والتي كانت ت�شتخدم يف �شيد الأ�شماك.
وي�شيف املن�شوري: �شنع اأهل املنطقة اأي�شا من اجلريد اأ�شرة 
واقفا�شا  ل��الأط��ف��ال  وم��ه��ودا  للجلو�س  امل��ق��اع��د  وبع�س  للنوم 
- وهي  - اخل�شافة  اأو اخلو�س �شنعوا   ال�شعف  وم��ن  للطيور 
واملخاريف   - ال�شجاد   - واحل�شر   التمور  فيها  تو�شع  اأكيا�س 
وكل  واجلفران  واملزامي  واملهاف  واملكاب  واملكان�س  وال�شراريد 
اأثاث املنزل واأدواته ..وقد �شنع اأهل املنطقة من الكرب احلبال 
والأبقار  واملا�شية  للبو�س  كختم  عنها  لالإن�شان  غنى  ل  التي 
ل�شباك  كعالمات  ا�شتخدم  فقد  الكرب  اأم��ا   .. ال�شفن  وكذلك 
ال�شيد وت�شاف مع اجلريد ل�شناعة ال�شا�شة .. كما كانت وقودا 
اأ�شا�شيا عند �شكان املناطق الزراعية .. وا�شتخدم �شكان املنطقة 
واأهل  والبدو  املزارعني  من  كغريهم  للحيوانات  كعلف  النوى 

املدن.
مب�شتقات  عالقة  لها  التي  التقليدية  ال�شناعات  م��ن  وي��ذك��ر 
النخيل �شناعات التمر واخلو�س  - الدعون والعر�س واخليام 
واملكان�س واملغاطي وامل�شاب واملخاريف - وبناء املخازن من اللنب 
اأ�شوار  عمل  وامتهنوا  واخليام  اخلو�س  من  والعر�س  واخليام 
احل���رف مبثابة  تلك  ك��ان��ت  فقد   - ال��ط��ي��ات   - النخيل   مل���زارع 
م�شدر رزق اقت�شادي هام للمجتمع الزراعي الذي كان ي�شتمل 
مناطق وا�شعة. و يقول املواطن علي يو�شف ال�شعرون: من اأهم 
�شكان  بها  ا�شتهر  التي  الأخ���رى  اليدوية  واحل��رف  ال�شناعات 
 - والأر�����س   بالبيئة  وثيقا  ارتباطا  وترتبط  ال��زراع��ة  مناطق 
اليازرة - وهي عبارة عن طريقة قدمية ومبتكرة لري الأر�س 
على  وتقوم  القدم  منذ  املنطقة  �شكان  احرتفها  وقد  الزراعية 
ا�شتخراج املاء من البئر بال�شتعانة بعدد من الأدوات من ابتكار 

و�شناعة اأبناء املنطقة اأنف�شهم.
الإن�شان  ع��ن قيام  ع��ب��ارة  ال��غ��راف��ة  اأو  ال��ي��ذاب  اأن مهنة  وي��ذك��ر 
ب��وا���ش��ط��ة ق��وائ��م خ�شبية وح��ب��ل مو�شول  ال��ب��ئ��ر  ب��ال��غ��رف م��ن 
بخ�شبة طويلة مو�شولة بوعاء فارغ اأو دلو ت�شل اإىل قعر البئر 
ثم ت�شحب يدويا عن طريق �شد احلبل وت�شتعمل الغرافة عادة 

للبئر القريب ماوؤه من �شطح الأر�س.
تتدىل  خ�شبية  قوائم  عن  عبارة  اليازرة  اأن  ال�شعرون  ويو�شح 
منها حبال تهوي اإىل بئر املاء بدلو اأو دلوين تتجمع فيها مياه 
البئر وتقوم الثريان بجر الدلو املمتلئة باملاء اإىل �شطح البئر 
ومن ثم تفرغ املياه يف قنوات جمهزة �شلفا لتاأخذ طريقها لري 

اأو مكونات اليازرة هي املنيور  اأج��زاء  الأر���س العط�شى .. واأهم 
والدلو والر�شا واملر�س و�شوبي وم�شاعد وزالول وبرد .

وبدوره يقول املواطن علي �شعيد ال�شحي: اأهم منتجات التمور 
التي ا�شتخدمها �شكان املناطق الزراعية  - الدب�س - الذي كان 
يقوم مقام ال�شكر هذه الأيام ..كما كانت هذه املادة ت�شتخدم يف 
..ومن  ال�شعبية  واملاأكولت  احللويات  كثرية من  اأن��واع  �شناعة 
ال�شناعات التي �شنعها الأهايل يف املناطق الزراعية قدميا هي  
ال�شمن والطحني لتعطي  التمر مع  وذل��ك بخلط   - البثيث   -

نوعا من احللوى اللذيذ الطعم.
الزراعية  مبهنهم  ا�شتهروا  قد  الزراعية  املناطق  اأهل  كان  واإذا 
اأي�شا ب�شكل فاعل  اأنهم �شاهموا  اإل  الوفري  الزراعي  واإنتاجهم 
م�شدر  ت�شكل  كانت  التي  البحرية  املهن  خمتلف  يف  وملحوظ 

الرزق الأول ل�شكان الإمارات.
دولة  لإن�����ش��ان  احل��ي��اة  مقومات  اأح��د  النخلة  كانت  وباخت�شار 
الإم��ارات والإن�شان يف منطقة اخلليج عامة اإذ دخلت باأجزائها 

يف خمتلف تفا�شيل حياته واأ�شحت معلما من معاملها.
م��ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول امل���واط���ن اح��م��د را���ش��د احل��ي��م��ر م��ن �شكان 
اجلبال: �شهدت املناطق اجلبلية �شناعة مزدهرة للفخار و�شل 
براأ�س  �شمل  منطقة  ..وتعد  والغرب  ال�شرق  اأقا�شي  اإنتاجها 
ب�شناعة  ا�شتهارا  قاطبة  الدولة  يف  املناطق  اأك��ر  من  اخليمة 
املهنة  ه��ذه  ولت���زال  املختلفة  واأن��واع��ه  اأ�شكاله  واإن��ت��اج  الفخار 
تاأخذ ق�شطا من الهتمام والرعاية لدى اأبناء املنطقة الذين 
يوؤكدون ارتباطهم الوثيق بتاريخهم وتراثهم وب�شالتهم التي 

ل تنقطع مع املا�شي التليد الذي �شطره الآباء والأجداد.
وي�شيف: ا�شتهر اأهل اجلبال ببناء بيوتهم من احلجار العقة 
اأو ال�شفة - وحفر الآب��ار  - الطوي - وال��ربك وزراع��ة القمح 
يف الوعوب ..كما يقومون برتبية النحل يف اجلبال لال�شتفادة 
التي  التقليدية  ال�شناعات  وم��ن   . وال�شتعمال  البيع  يف  منه 
وعلى  النحا�شية  املنزلية  الأدوات  �شناعة  امل���دن  يف  ا�شتهرت 

راأ�شها  - الدلل - التي لقت �شهرة خليجية وا�شعة.
ويف ظ��ل ه��ذا الن�����ش��ج��ام الإن�����ش��اين ال��رائ��ع ال���ذي �شطره ابن 
واملتغريات  الطبيعية  ال��ظ��روف  م��ع  ت��ف��اع��الت��ه  يف  الإم������ارات 
احلياتية املختلفة التي عا�شرها فقد انبثقت عن هذه التجربة 
يف  وت��ع��ددت  تنوعت  اإن�شانية  ح�شارة  الإم����ارات  لأب��ن��اء  الغنية 
ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  اأه��م��ه��ا  م��ن  ك���ان  خمتلفة  ثقافية  جم���الت 
واحل�����رف وال�����ش��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اخل��ا���ش��ة ب��اأب��ن��اء الدولة 
الآباء  بداأها  التي  امل�شرية  موا�شلة  اجلديد  اجليل  على  ويقع 

والأجداد . 

ال�سن��اع���ات واحل��رف اليدوي���ة التقلي����دي���ة يف الإم����ارات .. ب���ني التط����ور والن�دث����ار

العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/632   عقاري كلي                              
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  بي�شادا جمهول  حمل  املحكوم عليه /1 -جوزيف عزيز عبداملالك  اىل 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/8/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ م�شرف المارات ال�شالمي �س م ع 
بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: اول: بعدم قبل الدعوى من املدعى الثاين ) م�شرف دبي( لرفعها من 
غري ذي �شفة ثانيا: بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها عن العقار مو�شوع الدعوى والزام 
ال�شواغل ورد احليازة للمدعى الول ) م�شرف  العقار حمل عقد الج��ارة خاليا من  بت�شليم   املدعى عليه 
المارات ال�شالمي �س م ع( وحمو القيد الذي فحواة ) تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية 
بالتملك ل�شالح املدعى عليه طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة الواردة ب�شهادة 
ملكية العقار( والزمت املدعى عليه بان يوؤدي للمدعى عليه بان يوؤدي للمدعى الول مبلغ 159572.57 درهم 
الرباح  عن  تعوي�شا  فل�شا(  وخم�شون  و�شبعة  درهما  و�شبعون  اثنان  وخم�شمائة  الفا  وخم�شون  ت�شعة  )مائة 
بها يف  املطالبة  تاريخ  �شنويا من    %9 بواقع  املبلغ  القانونية لذلك  والفائدة  نفقات  تكبده من  الفائقة وما 
2014/4/10 وحتى ال�شداد التام ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات والزمت املدعى عليه امل�شاريف ومبلغ 1000 
درهم مقابل.   .حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/749  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- ا�شماعيل عبدالرحيم عقيل جناحي    جمهول 
ك��رمي وميثله: احمد ح�شن  ه��ارون  املدعي /  ان  حمل القامة مبا 
رم�شان اآل علي نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 
تقرير  ب���ورود  اخطاركم  اع���اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2014/8/31 يف 
الحد  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�شة  الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري 
 ch1.C.15 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2014/9/28 املوافق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/18  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/1- ا�شيا بر فني �شوكت علي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / را�شد 
املحكمة  بان  اع��اله  وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اقام  الكتبي قد  دروي�س احمد �شيف 
الثابت  ان  املدعى حيث  با�شتجواب  التايل:  التمهيدي  2014/9/14 احلكم  بتاريخ  حكمت 
للمحكمة من مطالعة عقد البيع املقدم �شند الدعوى املوؤرخ يف 2009/12/30 انه ملحق 
عقد وان املدعى لي�س طرفا فيه اذ ان البائعة فيه تدعى  �شركة اآر دى كى للتطوير العقاري 
كما وان الوحدة العقارية املباعة رقم  1605 مو�شوع الدعوى غري مو�شحة يف ذلك العقد 
املرة  التي قام بها املدعى  ب��الوراق مل ت�شمل تعديل الطلبات  املرفقة  كما وان العالنات 
الثانية واملوؤرخة يف 2014/4/2 اذ ان تلك العالنات كانت بالطلبات املعدلة الوىل املوؤرخة 
يف 2014/2/19.    وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق  2014/9/28 ال�شاعة 9.30 

.   ch1.A.1 شباحا يف القاعة�
  ق�سم الدعاوي العقارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/526  جتاري كلي

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- دوف���اب لل�شناعة وال��ت��ج��ارة  جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ديال 
لتوريد احلديد ) �شركة ذات م�شئولية حم��دودة(  قد اقام الدعوى املذكورة اع��اله  وعليه نعلنكم 
�شاحب  احل�شابي  بندب اخلبري  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل   2014/8/12 بتاريخ  املحكمة حكمت  بان 
ا�شبوع من تاريخه- لتكون ماموريته  ال��دور يف اجل��دول- مامل يتفق الطرفان علىت�شميته خالل 
منها  اخل�شوم  له  يقدمه  ان  ع�شى  وما  م�شتندات  من  ت�شمنتها  وما  الدعوى  اوراق  على  الط��الع 
والنتقال اىلمقري ال�شركة املدعية وال�شركة املدعى عليها- ان لزم المر- لالطالع على دفاترهما 
التجارية  املعامالت  قانون  من   36 26و  للمواد  )وفقا  املنتظمة  اللكرتونية  او  الورقية  التجارية 
واملادة اخلام�شة وتطبيقاتها من القانون رقم 1  ل�شنة  2006 ب�شاأن املعامالت والتجارة اللكرتونية 
املوافق   الحد  يوم  املحكمة جل�شة  لها  وح��ددت   . الدعوى  التنفيذية( يف حدود مو�شوع  والقرارات 

.   ch1.B.8 2014/10/12 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/631  ا�ستئناف جتاري    
مريزاخان  واروز   -2 ال�����ش��ي��ارات  ل���ش��الح  ���ش��ت��ون  �شيلفر   -1 ���ش��ده��م/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل   
كالو�شتانيان- مدير و�شريك ل�شيلفر �شتون 3- �شركة املنوة للتجارة �س ذ م م 4- حممد 
كاظم عبا�س علي جم�شيدي- ب�شفته مدير �شركة املنوة للتجارة  5- �شركة تريد لينك 
لل�شياحة وال�شحن �س ذ م م 6- �شركة املا العاملية  ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف /ال�شركة الوطنية ل�شناعة ال�شربات واملواد احلديدية ذ م م وميثله: حممد 
 2012/478 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  الكمايل  عبداهلل  علي 
 2014/9/24 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شه  وح��ددت   .2012/3/12 بتاريخ  كلي  جتاري 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 

ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/747 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  الم��ارات  اتالنتيك  جمموعة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بايب لين �شباليز جلف  م م ح   قد 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )127021.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/174 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- الرز للنقل الربي العام  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة امللك لتجارة املنتجات البرتولية-ل�شاحبها 
حممد  ح�شن  حممد  يو�شف  وميثله:  اهلي  حممد  عبدامللك  ابراهيم 
البحر قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )153038( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2014/1902 مدين كلي ال�سارقة      

ان  م  حيث  م  ذ  امليكانيكية  الدوات  لبيع  الفا  عليها/�شركة  املدعى  اىل 
املدعي: �شركة عبداهلل ملقاولت ال�شباغ وتك�شية الر�شيات ذ م م   قد 
اقامت عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله وانه مت ايداع 
تقرير اخلربة يف الدعوى.   لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة  
يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2014/10/12 وذلك لالجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور 
�شتبا�شر نظر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�شال  او عدم 

الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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•• دبي -وام:

اأك����د ن��خ��ب��ة م��ن اخل����رباء والأط���ب���اء امل��ح��ل��ي��ني والإق��ل��ي��م��ي��ني امل�����ش��ارك��ني يف 
اأم�س الول  اأعماله بدبي  اأختتم  الذي  امللتقى اخلليجي لل�شيادلة  فعاليات 
اأهمية تقييم عواقب الأخطاء الدوائية واأثرها على جودة القطاع ال�شحي 
واإن�شاء قاعدة بيانات لالأدوية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وتبني نظم 
تقنيات املعلومات الطبية وال�شجالت الطبية الإلكرتونية يف قطاع الرعاية 
ال�شحية. و�شدد امل�شاركون على �شرورة حتديد اإ�شرتاتيجيات للتعلم وتبادل 
اخلربات من خالل ت�شميم نظام للتقارير حول الأخطاء الدوائية واللتزام 
بتحديثه باإ�شتمرار مع وجود جلنة لتقييم املخاطر يف امل�شت�شفيات ل�شمان 
�شالمة املر�شى و اإجراء تقييم فعال لنظام الرعاية ال�شحية مقابل اخل�شائر 

الناجتة عن الأخطاء يف الو�شفات الطبية.

وركز الدكتور زكريا العتال م�شت�شار اأول التطوير املوؤ�ش�شي والعتماد الدويل 
يف وزارة ال�شحة خالل املحا�شرة التي األقاها يف ختام فعاليات امللتقى على 
والفنيني  واملمر�شني  الأط��ب��اء  ب��ني  امل��ر���ش��ى  �شالمة  ثقافة  تعزيز  اأه��م��ي��ة 
الثقافة  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م�شريا  ال��دول��ة  يف  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني 
الطبية  الأخطاء  ر�شد  على  ال�شحية  اخلدمة  مقدمي  ت�شجيع  اإىل  تهدف 
اإ�شتخدام  ال�شحية وذلك من خالل  املوؤ�ش�شات  العليا يف  ل��الإدارة  وتقدميها 
اأدوات الر�شد املتاحة الأمر الذي ي�شاعد على حت�شني الأداء ويجعل جتربة 

املر�شى يف امل�شت�شفيات واملوؤ�ش�شات ال�شحية اأكر �شالمة وامانا.
بل  العقاب  جانب  على  الرتكيز  ت�شتبعد  املر�شى  �شالمة  ثقافة  اأن  واأو�شح 
التدقيق يف اأ�شباب الأخطاء ومعرفة جذورها الرئي�شية ومعاجلتها .. بعدما 
التي  الطبية  الأخطاء  الأ�شباب خلف  اأهم  اأن  اىل  العاملية  الدرا�شات  اأ�شارت 
املوؤ�ش�شات ال�شحية لي�س لها عالقة مبعلومات ومهارات الأطباء  حتدث يف 

واملمر�شني وال�شيادلة واإمنا تتعلق بالأنظمة وال�شيا�شات التي حتكم العمل 
بهذه املوؤ�ش�شات.

و عن مبادرات وزارة ال�شحة لتعزيز �شالمة املر�شى اأكد العتال اأهمية تطبيق 
املعايري الدولية واأف�شل املمار�شات املعتمدة عامليا يف م�شت�شفيات الوزارة ما 
�شيكون له اأثر وا�شع يف حت�شني م�شتوى �شالمة املر�شى يف املوؤ�ش�شات ال�شحية 
التي تتبع ال��وزارة وجعل النظام ال�شحي يف دولة الإم��ارات ب�شكل عام اأكر 
امانا وجاذبية لل�شياحة العالجية والتي ترتبط ب�شكل مبا�شر با�شرتاتيجية 
حكومة الإمارات الهادفة اإىل جعل النظام ال�شحي بالدولة من اأف�شل ع�شرة 

اأنظمة عامليا بحلول العام 2020.
خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  يف  ال�شيدلية  مديرة  حماد  لنا  الدكتورة  قالت  و 
العام باأبوظبي اإن القطاع ال�شيديل يف دولة الإمارات �شهد تطورا ملحوظا 
املزيد  اأنه لتزال هناك �شرورة لتحقيق  اإل  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  خالل 

النظرية  ال��درا���ش��ة  ب��ني  الفجوة  ل�شد  وذل��ك  التعليم  التقدم يف جم��ال  م��ن 
القطاع  احتياجات  وتلبية  ال�شيدلة  مهنة  ممار�شة  يف  الواقعية  واملتطلبات 

ال�شحي.
بني  الآراء  وتبادل  الفعال  التوا�شل  باأهمية  كبريا  وعيا  هناك  اأن  واأ�شافت 
والإقليمي  املحلي  ال�شعيدين  على  ال�شيديل  بالقطاع  واملعنيني  اخل��رباء 
من اأجل التعلم من اخلربات والتجارب الناحجة يف تطوير القطاع وتعزيز 

�شالمة املر�شى.
واأقيم امللتقى اخلليجي لل�شيادلة بتنظيم �شركة معرفة للفعاليات العاملية 
احليوية  للتقنيات  دب��ي  وجممع  الطبية  الإم���ارات  جمعية  مع  وبال�شراكة 
والأبحاث دبيوتك والكلية الأمريكية لل�شيدلة ال�شريرية واملكتب التنفيذي 
ملجل�س وزراء ال�شحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي واجلمعية ال�شيدلنية 

العمانية ومركز را�شد لعالج ال�شكري والأبحاث التابع لوزارة ال�شحة. 

امللتقى اخلليجي لل�سيادلة بدبي يوؤكد اأهمية تقييم عواقب الأخطاء الدوائية 

•• الفجرية -وام:

تنب�س الفجرية من قلب اجلبال فت�شهد حجارتها 
على �شهادة ميالدها العتيقة فيما يروي العمران 
منذ  فيها  ا�شتوطن  ال��ذي  الإن�����ش��ان  حكاية  فيها 
ي�شنع  اليوم  حتى  ي��زل  ومل  احلديدية  الع�شور 
البحر  اإم���ارة  ب��ه  تبوح  م��ا  وه��و  للتاريخ  حكايات 
هذا  ينتاب  فيما  زائرها  حتت�شن  اأن  ما  واجلبل 
بداأ  وق���د  ال��ي��وم فيها  مل��ا ينجز  ت��ق��دي��را  الأخ����ري 
التاريخي  ثقلها  ي���وازي  املتطور  حا�شرها  ثقل 

اإنها م�شرية  واحل�شاري .. 
بناء مل تنقطع مت�شي منذ 
ما قبل ميالد ال�شيد امل�شيح 
مت�شاعد  بياين  خ��ط  وف��ق 
نحو الأف�شل يحدد منحاه 
يف تاريخ الفجرية املعا�شر 
منذ  ت���وج���ه���ات���ه  وي���ر����ش���م 
اأرب��ع��ني ع��ام��ا روؤي����ة ثاقبة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ال�شرقي  ب��ن حم��م��د  ح��م��د 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

الفجرية.
حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م�شرية 
 2014 �شبتمرب   21 يف  ت�شتكمل  التي  ال�شرقي 
اكت�شبت  بحلم  بداأت  قد  كانت  الأربعني  �شنواتها 
املغفور  ق��ام  ال��ذي  الحت���اد  م��ن حلم  م�شروعيته 

اهلل  رح��م��ه  ال�شرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ل��ه 
بامل�شاركة بتاأ�شي�شه يف دي�شمرب من عام 1971م 
ووقع مع اأخوته حكام الإم��ارات - الآب��اء الأوائل 
على د�شتور الدولة وا�شعني لبنة الأوىل مل�شرية 
خري  اإىل  ال�شلف  خ��ري  ب�شمة  ت��ارك��ني  الإجن����از 

اخللف.
ال�شيخ  ال�شاب  رفيق  ك��ان   .. عاما  الأرب��ع��ني  حلم 
طائرته  هبطت  منذ  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
على اأر�س الإمارات قادما من اململكة املتحدة يف 
اإىل  للعهد  وليا  باعتباره  ليقف  1971م  العام 
حممد  ال�شيخ  وال��ده  جانب 
ال�����ش��رق��ي يف بناء  ب���ن ح��م��د 
ال��ف��ج��رية وم��واك��ب��ة م�شرية 
الحت���اد اأه��ل��ه ل��ذل��ك رعاية 
عما  ف�شال  ودع��م��ه  ال���وال���د 
تلقاه من حت�شيل علمي يف 
الجنليزية  اللغة  اأكادميية 
لل�شرطة  ه����ن����دن  وم���ع���ه���د 

وكلية مون�س الع�شكرية.
ال�شيخ  ح���ل���م  ت��ف��ا���ش��ي��ل  يف 
ح��م��د ال�����ش��رق��ي ال�����ش��اب كان 
ثمة �شورة حلا�شر الفجرية 
وم�شتقبلها .. هي �شدى لفجرية املا�شي العريق 
الذي خربه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد 
ال�شرقي جيدا منذ �شنوات عمره الأوىل و�شورة 
ما يجب اأن يكون عليه م�شتقبل الفجرية �شرعان 

م��ا ���ش��ارت دل��ي��ل ع��م��ل ل��ه ك���ويل ع��ه��د للفجرية 
يعمل على تنفيذه يف هدي ورعاية ودعم الوالد 
املغفور له ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي رحمه 
اهلل كما عمل على تنفيذه مع توليه مهام وزير 
اأول ت�شكيل لوزارة  ال�شمكية يف  الزراعة والروة 

اإحتادية بعد قيام دولة الإحتاد.
ومل مت�����س ���ش��ن��وات ح��ت��ى ت���وىل ���ش��اح��ب ال�شمو 
احلكم  مقاليد  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ 
باإمارة الفجرية يف احلادي والع�شرين من �شهر 
اكت�شب  وال��ده وق��د  اإث��ر وف��اة  1974م  �شبتمرب 

ال���ع���دي���د م���ن اخل������ربات يف 
و�شوؤونها  الإم�������ارة  ق���ي���ادة 
حيث اأبدى يف امل�شاريع التي 
مقاليد  توليه  منذ  اأطلقها 
اأم����ور احل��ك��م ف��ه��م��ا عميقا 
الفجرية  م���وق���ع  لأه���م���ي���ة 
تاريخيا وطبيعيا وجغرافيا 
واإن�شانيا ودورها احل�شاري 
امل�������ش���ت���م���ر وت������رج������م ذل����ك 
متطورة  ديناميكية  ب��روؤي��ة 
وج���دت ظ���الل ل��ذل��ك على 
اأربعني  م���دار  على  الأر�����س 

واجتماعية  اق��ت�����ش��ادي��ة  ون��ه�����ش��ة  م�����ش��ت  ع��ام��ا 
الفجرية  موقع  ع��ززت  مهمة  و�شياحية  وثقافية 
اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي وج��ع��ل��ت م���ن ال���ف���ج���رية نقطة 
يف  ال�شتثمارية  الفعاليات  من  لكثري  ا�شتقطاب 

اأهم  وال��ع��امل وحم��ط  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
�شياحية  ووج��ه��ة  الدولية  الثقافية  املهرجانات 

مهمة يف املنطقة والعامل.
ح��ل��م ال��ت��غ��ي��ري وال��ت��ط��وي��ر ال����ذي ���ش��ع��ى �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي لتحويله 
الفجرية ج��اء يف  واق��ع ومم��ار���ش��ة يومية يف  اإىل 
له  املغفور  وتوجه  من�شجما  والتطبيق  النظرية 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اهلل ومن بعده �شاحب 
بناء  الدولة حفظه اهلل يف  اآل نهيان رئي�س  زايد 
دول���ة الحت����اد .. ف��ك��ان من 
الحتادية  ال���ق���رارات  ���ش��اأن 
املتعلقة بالدولة واخلطوات 
اتخذها  ال���ت���ي  احل��ك��وم��ي��ة 
�����ش����اح����ب ال�������ش���م���و ح���اك���م 
اإمارة  وجه  تغيري  الفجرية 
ال��ب��ح��ر واجل���ب���ل ع��ل��ى نحو 
مناحي  خمتلف  يف  ج���ذري 
ذلك  وق��د جت�شد   .. احلياة 
عنوانا  �����ش����ارت  ج��م��ل��ة  يف 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي حينما قال كلمته ال�شهرية : الفجرية 

رئة الإمارات .
كربى  تطويرية  قفزات  الفجرية  �شهدت  لحقا 

اإقامة  م��ع  الق��ت�����ش��ادي  ال�شعيد  على  ول�شيما 
املتعددة  وت��و���ش��ع��ات��ه  ال��ب��ح��ري  ال��ف��ج��رية  م��ي��ن��اء 
.. ومل يكن هذا  الفجرية اجل��وي  واإقامة مطار 
دولة  �شملت  ح��ال��ة تطوير  ع��ن  ال��ت��ط��ور مب��ع��زل 
الإمارات العربية املتحدة وهو الأمر الذي لطاملا 
الفجرية  اإن   : بقوله  ال�شمو  �شاحب  عليه  �شدد 
جزء ل يتجزاأ من دولة الإمارات العربية املتحدة 
البداية  م��ن��ذ  الإم��������ارات  ت���ط���ور  واك��ب��ن��ا  ون���ح���ن 
والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل���ج���الت  ك��اف��ة  ويف 
والعمرانية والإن�شانية والهدف الذي ن�شعى اإليه 

املعي�شي  امل�����ش��ت��وى  حت�����ش��ني 
للمواطنني .

وج������ه ال����ف����ج����رية اجل���دي���د 
معا�شرا  ب����دا  م���ا  مب���ق���دار 
وم���ت���ط���ورا مب���ق���دار م���ا بدا 
للخ�شو�شية  خم���ل�������ش���ا 
الإمارات  ولأ�شالة  املحلية 
و�شعبها وعاداتها وقيمها .. 
وهو ما داأب �شاحب ال�شمو 
التاأكيد  ال���ف���ج���رية  ح���اك���م 
ا�شتحقاق كبري  عليه يف كل 
 : ال��ق��ائ��ل  وه��و   .. للفجرية 

نحن من�شي خطوة خطوة نحو التطوير ول نريد 
اأن يتم التطوير على ح�شاب هويتنا الوطنية .

ال�شمو  اأ�شا�س كل خطوة تطوير يف نهج �شاحب 
الإن�شان  ك��ان  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ 

ب��و���ش��ف��ه ه����دف ال��ت��ط��وي��ر واأدات�������ه ل��ذل��ك كانت 
جديدا  حياتيا  بابا  تطرق  م��رة  ك��ل  يف  الفجرية 
لتكون  ف��ي��ه  را���ش��خ��ة  اأق��دام��ه��ا  تثبيت  يف  ت��ن��ج��ح 
جت��رب��ت��ه��ا من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى ويف ك���ل م���رة يبدو 
العامل احلا�شم يف جناح هذا الن�شاط هو العن�شر 
اأكر  يبدو  م��رة  وك��ل  ال��ذي يقف خلفه  الب�شري 
ال��روح اجلماعية  الب�شري  العن�شر  ما مييز هذا 
التي يغلب عليها احلب .. هذا احلب الذي زرعه 
�شموه يف قلوب النا�س وممار�شتهم اليومية وقد 
بادلهم احلب باحلب والعطاء طيلة اأربعني عاما 
فكان احلب والعطاء العقد 
اأهل  ال�����ذي اج��ت��م��ع ح���ول���ه 
د�شتورا  بو�شفه  ال��ف��ج��رية 
جانب  اإىل  حياتهم  ينظم 

د�شتور الدولة.
اأرب���ع���ون ع��ام��ا م�����ش��ت على 
ال�شمو  �����ش����اح����ب  ت��������ويل 
ال�����ش��ي��خ ح���م���د ب����ن حممد 
احلكم  م��ق��ال��ي��د  ال�����ش��رق��ي 
كانت  ال���ف���ج���رية  ب������اإم������ارة 
خ���الل���ه���ا الإم�����������ارة ور����ش���ة 
ثنايا  ويف  ت����ه����داأ  ل  ع���م���ل 
اأبوابا  واأهلها  يفتح لالإمارة  ما  اأقيم  كل م�شروع 
اإنه الفعل  من اخلري والعطاء ل�شنوات اأخرى .. 
امل�شتمر املنتج كما اأر�شاه �شموه يف الفجرية فعال 

وممار�شة .. وقانون حياة . 

•• اأبوظبي-وام:

للقطارات  الحت����اد  ���ش��رك��ة  وق��ع��ت 
ال�شكك  ل�����ش��ب��ك��ة  وامل�����ش��غ��ل  امل���ط���ور 
ال���وط���ن���ي���ة يف دول�����ة  احل����دي����دي����ة 
مذكرة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
للقوات  العامة  القيادة  مع  تفاهم 
امل�شلحة �شيعمل الطرفان مبوجبها 
املعلومات  وت���ب���ادل  التن�شيق  ع��ل��ى 
العامة  امل�����ش��ل��ح��ة  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف 
احلماية  ت��اأم��ني  يف  تتمثل  وال��ت��ي 
ال���الزم���ة مل��ن�����ش��اآت ���ش��رك��ة الإحت����اد 
القوات  م��راك��ز  ورب����ط  ل��ل��ق��ط��ارات 

امل�شلحة اللوج�شتية.
و�شتوؤمن �شركة الحتاد للقطارات 
احلديدية  بال�شكك  النقل  خدمات 
للقوات  لوج�شتية  م��راك��ز  خلم�شة 
حني  يف  ال���دف���اع  ووزارة  امل�����ش��ل��ح��ة 
للقوات  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ���ش��ت��ق��وم 
بتاأمني احلماية للمن�شاآت  امل�شلحة 
التابعة لل�شكك احلديدية الوطنية 
تقع �شمن  التي  واملن�شاآت احليوية 

واملحطات  امل���خ���ازن  م��ث��ل  ن��ط��اق��ه��ا 
وغريها.

�شيف  فار�س  املهند�س  املذكرة  وقع 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  امل�����زروع�����ي 
للقطارات  الحتاد  ل�شركة  بالإنابة 

و�شعادة اللواء الركن طيار اإ�شحاق 
رئي�س  ال��ب��ل��و���ش��ي  حم��م��د  ���ش��ال��ح 
هيئة الإمداد ممثل القيادة العامة 

للقوات امل�شلحة.
وتعمل �شركة الحتاد للقطارات يف 

مذكرة  اجن��از  على  الراهن  الوقت 
والتي  الداخلية  وزارة  م��ع  اأخ���رى 
مل�شار  احل��م��اي��ة  ت���اأم���ني  �شت�شمن 
لل�شركة  التابع  احلديدية  ال�شكك 
ال�شركة  التزام  مدى  تعك�س  والتي 

املعنية  الأط����������راف  م����ع  ب���ال���ع���م���ل 
الرئي�شية يف الدولة لإجناز م�شروع 
���ش��ب��ك��ة ال�����ش��ك��ك احل���دي���دي���ة الذي 
وتنويع  التنمية  م�����ش��رية  �شيدعم 
وحول  للدولة.  القت�شادية  املوارد 
توقيع املذكرة ذكر املهند�س فار�س 
املذكرة  ه���ذه  اأن  امل���زروع���ي  ���ش��ي��ف 
ت�شكل نقطة مهمة واأ�شا�شية مل�شروع 
الوطنية  احلديدية  ال�شكك  �شبكة 
و�شت�شمن �شالمة واأمن املوؤ�ش�شات 
والبنية التحتية للم�شروع. .معربا 
عن الفخر بالعمل ب�شكل وثيق مع 
يف  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 
ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ه��ام��ة م��ن تطوير 
اجلهات  بجميع  واأ���ش��اد   .. امل�شروع 
توقيع  يف  دورا  لعبت  ال��ت��ي  املعينة 
هذه املذكرة وبجهود القيادة العامة 
للقوات امل�شلحة يف توفري احلماية 
اأمن  و���ش��م��ان  ال��وط��ن��ي��ة  للمن�شاآت 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
من جانبه قال اللواء الركن طيار 
توقيع  ي�شعدنا   : البلو�شي  اإ�شحاق 

التفاهم مع �شركة الحتاد  مذكرة 
ن�شهد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  للقطارات 
ال�شكك  �شبكة  م�شروع  ت��ط��ور  فيه 
احلديدية الوطنية �شمن اجلدول 
ال���زم���ن���ي امل�����ح�����دد.. ن���ح���ن ن����درك 
الدولة  على  �شتعود  التي  الفوائد 
واجبنا  وم����ن  امل�������ش���روع  ه����ذا  م���ن 
بذلك  و�شنلتزم  له  تاأمني احلماية 

. و�شي�شل  املذكرة  من خ��الل ه��ذه 
الذي  احل��دي��دي��ة  ال�شكك  م�����ش��روع 
عند  ك��م   200 و  األ��ف��ا  يبلغ طوله 
اكتماله بني جميع الإم��ارات حيث 
ال�شناعية  امل��ن��اط��ق  ب��ني  ���ش��ريب��ط 
واملناطق  احل�������ش���ري���ة  وامل����ن����اط����ق 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  النائية يف 
جزءا  القطار  و�شي�شكل  امل��ت��ح��دة.. 

ح��ي��وي��ا م���ن ���ش��ب��ك��ة ق���ط���ارات دول 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي حيث 
العربية  الإم������ارات  ب��رب��ط  �شيقوم 
املتحدة باململكة العربية ال�شعودية 
ع����ن ط���ري���ق م��ن��ف��ذ ال���غ���وي���ف���ات يف 
املنطقة الغربية من اإمارة اأبوظبي 
العني  طريق  عن  عمان  وب�شلطنة 

�شرقا. 

حلم التغيري الذي �سعى حمد 
بن حممد ال�سرقي لتحويله 

اإىل واقع يف الفجرية جاء يف 
النظرية والتطبيق من�سجما 

وتوجه املغفور له ال�سيخ زايد  

�سهدت المارة قفزات 
تطويرية كربى ول�سيما 
على ال�سعيد القت�سادي 
مع اإقامة امليناء البحري 

وتو�سعاته املتعددة 

حتولت الفجرية اإىل رئة 
للإمارات وحمط اهتمام 

ال�سركات الكربى وهي اليوم 
واحدة من اأهم وجهات 

القت�ساد العاملي اجلديد

القيادة العامة للقوات امل�سلحة والحتاد للقطارات توقعان مذكرة تفاهم

العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3313   عمايل جزئي                            
اىل املدعى عليه/ 1 -الباطنة كراج جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي 
الدعوى  اقام عليك  نارايانان قد  /فيجى كوماران كوروبات كولجنارا 
درهم(   31143( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
)2014/178818(. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/9 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8:30 ال�شاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/134 تنفيذ مدين
حمل  جمهول  علي   ابراهيم  ح�شني  عبدالرحمن  �شده/1-  املنفذ  اىل 
الدين وميثله: عبدالعزيز  تاج  �شونري  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى  عي�شى ح�����ش��ن ع��ب��داهلل ال��ع��ظ��ب امل��ط��رو���ش��ي  ق��د 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63167( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2325 تنفيذ عمايل
اخلفيفة-  بال�شاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  اب��و طه  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ رحمت اهلل  م م   جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب  ذ  ���س 
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مري جول  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )38801( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.وعليه  خلزينة  ر�شوم  درهم   2320 مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/531 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- عطاطره للمقاولت �س ذم م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد دارا مياه حممد اجيد اهلل قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6937( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ 
427 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دانة ليوا للمقاولت 

CN 1807878:وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شالح اخلباب مر�شد مكتوم املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي خمي�س حممد املهريي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11212 بتاريخ 2014/9/21

اإعــــــــــلن
الرحبة  ال�ش�����ادة/ق�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1288338:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة امين �شامل مبارك حارب ال علي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم حممد ح�شن احمد احلمادي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11212 بتاريخ 2014/9/21

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قطان ابوظبي للمفرو�شات 

رخ�شة رقم:CN 1102721 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يون�س حممد قا�شم عبداهلل البلو�شي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد عبداهلل احمد الهرمودي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف عزيز فتحي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11212 بتاريخ 2014/9/21

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امارات 

فوك�س كري�شتال تايل ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1674877 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11212 بتاريخ 2014/9/21

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ار�س احلورية لالقم�شة واخلياطة الن�شائية
 رخ�شة رقم:CN 1101549 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11212 بتاريخ 2014/9/21

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العفوف 

CN 1172843:للمالب�س اجلاهزة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11212 بتاريخ 2014/9/21

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلو مون 

CN 1270701:للعباية وال�شيله رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شركة كادورو كال�شيك انترييرز ذ.م.م
CA'd'ORO :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:216219       بتاريخ:2014/8/19 م
با�ش��م:�شركة كادورو كال�شيك انترييرز ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي خليفة بن زايد �س.ب: 106101 هاتف: 026655013 فاك�س: 026655012 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الثاث ل�شالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( . 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل مربع داخله دائرة داخلها �شكل هند�شي ب�شكل مميز ويدنوه ال�شكل 

)CA'd'ORO( ب�شكل مميز وعلى ميني ال�شكل )CA'd'ORO( باللغة الالتينية ب�شكل مميز . 
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:الفا اوميغا ذ.م.م
ALPHA AOMEGA Group :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:216208       بتاريخ:2014/8/19 م
با�ش��م:الفا اوميغا ذ.م.م

وعنوانه:�شارع الرا�س الخ�شر �س.ب: 106101 هاتف: 026655013 فاك�س: 026655012 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 تنظيم املعار�س وادارتها تنظيم وادارة الفعاليات . 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن )ALPHA AOMEGA( باللغة الالتينية بخط كبري ومميز ويحيط 
بحريف PH من كلمة ALPHA خطني ب�شكل مميز من العلى وال�شفل ويدنوهما )Group( ب�شكل �شغري 

ومميز . 
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  �سبتمرب 2014 العدد 11212

mkorchi@emirates.net.ae
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•• اأبوظبي -وام:

مل�شروع  تنفيذ  اأف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة  للهوية  الإم�����ارات  هيئة  ف���ازت 
ا�شرتاتيجي احتادي على م�شتوى جمل�س التعاون لدول اخلليج 
الدولية اي  املالية  املجلة  2014 والتي متنحها  العربية لعام 
وغري  العاملية  واإجنازاتها  الهيئة  جلهود  تقديرا  وذل��ك  ام  اف 
امل�شبوقة يف متكني ا�شتخدام بطاقة الهوية الذكية يف املعامالت 
اأن فوزهيئة الإمارات للهوية  املالية وامل�شرفية. وذكرت املجلة 
ب��ه��ذه اجل���ائ���زة ي��اأت��ي ان��ع��ك��ا���ش��ا ل��ن��ج��اح��ه��ا امل��ت��وا���ش��ل وفعالية 
الهوية  بطاقة  ا�شتخدام  متكني  جمال  يف  وجهودها  مبادراتها 
التي  الت�شهيالت  بعد  خا�شة  وامل�شرفية  املالية  املعامالت  يف 
يف  والبنكية  امل�شرفية  للموؤ�ش�شات  بتقدميها  الهيئة  �شرعت 
دولة الإمارات لال�شتفادة من تطبيقات بطاقة الهوية الرقمية 
ال���ع���امل. وم��ن��ح��ت جملة  ت��ع��ت��رب الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا يف  وال��ت��ي 

لندن  الربيطانية  العا�شمة  من  تتخذ  التي  الدولية  التمويل 
اخل��وري مدير  املهند�س علي حممد  الدكتور  �شعادة  لها  مقرا 
عام هيئة الإمارات للهوية جائزة ال�شخ�شية الحتادية الأكر 
العربية يف  التعاون لدول اخلليج  تاأثريا على م�شتوى جمل�س 
احلكومة  نحو  والتحول  الرقمي  الجتماعي  الإدم���اج  تعزيز 
الإم���ارات وذل��ك تقديرا جلهوده يف ن�شر  الإلكرتونية يف دول��ة 
الرقمية  الهوية  جم��الت  ح��ول  العاملي  ال�شعيد  على  املعرفة 
اإىل  الجتماعية  الق�شايا  من  وغريها  املتقدمة  وتطبيقاتها 
اإ�شراك املجتمع يف ال�شتفادة من  جانب دوره يف تعزيز مفهوم 
منافع بطاقة الهوية الذكية على اأو�شع نطاق. واأكدت املجلة اأن 
عملية تر�شيح واختيار الفائزين مرت ب�شل�شلة من الإجراءات 
من  داخ��ل��ي  ف��ري��ق  تكليف  على  ع���الوة  بال�شفافية  تت�شم  ال��ت��ي 
املحكمني والباحثني ووكالة خارجية للبحوث لرت�شيح املوؤهلني 
للفوز باجلوائز لفتة اإىل عزمها تنظيم احلفل ال�شنوي لتوزيع 

جوائز املجلة نهاية العام اجل��اري. واأه��دت الهيئة فوزها بهذه 
اإدارة  وملجل�س  للدولة  الر�شيدة  القيادة  اإىل  املرموقة  اجلائزة 
الهيئة معربة عن فخر اأ�شرة هيئة الإمارات للهوية بهذا الفوز 
الذي يعد ثمرة لال�شرتاتيجيات الفاعلة التي تنتهجها وتتويجا 
ل�شراكاتها ال�شرتاتيجية وتعاونها الوا�شع مع املوؤ�ش�شات املالية 
اإجناز  حتقيق  عن  موؤخرا  اأثمرت  والتي  الدولة  يف  وامل�شرفية 
ملتعامليه  الهالل  م�شرف  اإت��اح��ة  يف  متثل  م�شبوق  غري  عاملي 
امل�شرفية  النقدي وعدد من اخلدمات  ال�شحب  اإجراء عمليات 
الأخرى عرب اأجهزة ال�شراف الآيل التابعة له با�شتخدام بطاقة 

الهوية.
وق���د اأج����رت ال��ه��ي��ئ��ة اخ��ت��ب��ارا ح���ول ن��ظ��ام ل��ل��دف��ع الإلكرتوين 
اإمكانية  اأثبت  والذي  انرتنا�شونال  نتورك  �شركة  مع  بالتعاون 
املالية  اإجراء العديد من العمليات  ا�شتخدام بطاقة الهوية يف 
الإلكرتونية التي تتم من خالل البطاقات الئتمانية وبطاقات 

مركز  من  وبال�شتفادة  امل�شرفية  ال�شبكة  عرب  الآيل  ال�شراف 
روؤية  اإط���ار  يف  وذل��ك  الهيئة  ط��ورت��ه  ال��ذي  الرقمي  الت�شديق 
والقت�شادي  احلكومي  التحول  يف  للم�شاهمة  و�شعيها  الهيئة 
لتحقيق  وو�شول  للدولة  العاملية  التناف�شية  مقومات  وتعزيز 
دعم  على  حر�شها  الهيئة  واأك���دت   .  2021 الإم����ارات  روؤي���ة 
ج��ه��ود ال��ب��ن��وك وامل�������ش���ارف امل��ح��ل��ي��ة ل��ت��م��ك��ني امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
اإجراء التعامالت امل�شرفية با�شتخدام بطاقة الهوية وذلك يف 
على  تركز  التي   2016-2014 ال�شرتاتيجية  اإطار خطتها 
تو�شيع نطاق ا�شتخدامات البطاقة يف خمتلف القطاعات على 
واإثبات  تعريف  يف  رئي�شي  كمرجع  وتفعيلها  ال��دول��ة  م�شتوى 
الهوية ال�شخ�شية عرب خمتلف القنوات مبا يدعم م�شاهمتها 
يف ال��ت��ح��ول احل��ك��وم��ي والق��ت�����ش��ادي وت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات الأمن 
والتناف�شية لدولة الإم��ارات. يذكر اأن جملة التمويل الدولية 
املالية وامل�شرفية وتركز  بالق�شايا  اإلكرتونية تهتم  هي جملة 

ع��ل��ى م��وا���ش��ي��ع الأ����ش���واق امل��ال��ي��ة وال��ت��م��وي��ل الإ���ش��الم��ي واإدارة 
الذين  الأ�شخا�س  ال�شوء على  الروات والتكنولوجيا وت�شلط 
ب�شمتهم  وي��رتك��ون  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  اأداء  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شاهمون 
اخلا�شة يف هذا الإطار. وت�شتهدف املجلة التعريف بالإجنازات 
الإدارات  جمال�س  كروؤ�شاء  ال��ب��ارزة  ال�شخ�شيات  حتققها  التي 
والروؤ�شاء التنفيذيني واملدراء املاليني وال�شت�شاريني و�شانعي 
القرارات ال�شرتاتيجية وال�شتثمارية. ومتنح املجلة جوائزها 
للموؤ�ش�شات التي حتقق التميز والريادة يف حني متنح جوائزها 
لالأفراد الذين يتمكنون من حتقيق اإجنازات ت�شاهم يف تطوير 
البتكار  اأعلى معايري  الأداء يف جمالت عملهم وفق  وحت�شني 
اأن�شطتهم يف  والكفاءة ويقدمون م�شاهمات متميزة من خالل 
اأو  امل�شتوى احلكومي  �شواء على  املجتمعية  امل�شوؤولية  جمالت 
من  وغريها  اخلريية  الن�شاطات  اأو  املوؤ�ش�شية  احلوكمة  دع��م 

الأن�شطة التي توؤثر ب�شكل مبا�شر على املجتمع. 

•• دبى-وام:

يلقي العميد علي عتيق بن لحج مدير 
ب�شرطة  املطارات  لأمن  العامة  الدارة 
دبي كلمة حول ثالثة جم��الت مهمة 
مطارات  يف  الأمنية  بالعمليات  تتعلق 
اأع��م��ال قمة الأمن  دب��ي وذل���ك خ��الل 
لأ�شواق املطارات النا�شئة 2014 التي 
نوفمرب  و27   26 ي��وم��ي  يف  تنطلق 

املقبل.
وي�شتعر�س ابن لحج يف كلمته اأهمية 
لت�شهيل  الأم�������ن  م�����ش��ت��وي��ات  ت���ع���زي���ز 
اإىل  امل�شافرين  وم��رور  التجارة  حركة 
املرتبطة  ال���ت���ح���دي���ات  جت�����اوز  ج���ان���ب 

م�شتوى  على  ال�شياحة  قطاع  ب��ازده��ار 
خربة  على  ال�شوء  وي�شلط  ال��دول��ة.. 
دبي يف توفري جتربة ا�شتثنائية �شمن 
ومواجهة  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن  م���ط���ارات���ه���ا 

التحديات الأمنية.
حجم  لرفع  احلكومة  �شعي  �شوء  ويف 
ال�شتثمارات يف م�شاريع تطوير البنى 
و�شول  ومع  الطريان  لقطاع  التحتية 
�شمن  املطارات  اأم��ن  تعزيز  يف  قيمتها 
30 مليار دولر  اإىل  النا�شئة  الأ�شواق 
اأمريكي �شيوفر احلدث من�شة تفاعلية 
اجلهات  م��ن  ع��امل��ي  وف���د   200 لنحو 
املطارات  اأم���ن  جم���ال  يف  املتخ�ش�شة 
حتديات  ومناق�شة  دب���ي  يف  للتوا�شل 

الطريان  قطاع  وم�شتجدات  وق�شايا 
واأحدث التكنولوجيا واأف�شل املمار�شات 
ذات  والتهديدات  التدريبية  وال��دورات 

ال�شلة يف القطاع.
املطارات  لأ���ش��واق  الأم��ن  وتنطلق قمة 
لو  ف�����ن�����دق  يف   2014 ال����ن����ا�����ش����ئ����ة 
م��ريي��دي��ان يف دب���ي وت�����ش��ت��ع��ر���س 30 
واملعدات  الأدوات  اأح��دث  عاملية  �شركة 
قطاع  لدعم  واخل��ربات  والتكنولوجيا 

اأمن املطارات.
وق�����ال ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع��ت��ي��ق ب���ن لحج 
اإن��ه نظرا مل��ا تتمتع ب��ه دب��ي م��ن موقع 
ك��م��رك��ز جت���اري رئي�شي  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي 
الآ�شيوية  الأ������ش�����واق  ب����ني  م����ا  ي�����ش��ل 

و�شع  علينا  يتوجب  فاإنه  والإفريقية 
حركة  لت�شهيل  م�شددة  اأمنية  تدابري 
اأية  دون  ال��ب�����ش��ائ��ع  وم�����رور  ال���ت���ج���ارة 
عوائق.. واإىل جانب منو قطاع الأعمال 
وازدهاره �شهدت دبي ارتفاعا كبريا يف 
علينا  ينبغي  وبالتايل  ال�شياحة  حركة 
الأمنية  والتدابري  ال�شيا�شات  نتبع  اأن 
امل���م���ار����ش���ات يف هذا  اأف�����ش��ل  وت��ط��ب��ي��ق 
ارتفاعا  اليوم  العامل  وي�شهد  املجال.. 
اأن  ينبغي  ل��ذا  الأم��ن��ي��ة  التهديدات  يف 
املجال  ه��ذا  امل�شتجدات يف  اآخ��ر  نواكب 
م�شتويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  واأن 

الأمن .
اإىل لقاء  اأن���ه يتطلع  اب��ن لح��ج  واأك���د 

القرار  و�شناع  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء 
م���ن ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل م���ن اأج���ل 
تبادل اخل��ربات والإط��الع على اأحدث 
التكنولوجيا واأف�شل املمار�شات لتعزيز 
اأمن قطاع الطريان يف الدولة وكذلك 
ال���ع���امل���ي���ة يف جمال  اجل����ه����ود  ت���ع���زي���ز 
الأ�شواق  تلعب  اأن  وت��وق��ع   .. امل��ط��ارات 
حجم  تعزيز  يف  حموريا  دورا  النا�شئة 
�شيتطور  ال��ذي  الأم��ر  العاملي  التجارة 
ق���ط���اع ط�����ريان را�شخ  ب��ف�����ش��ل وج�����ود 
العام  امل��دي��ر  راج مينون  وق��ال  وق���وي. 
ل��� اأراب���ي���ان ريت�س : ب��ات��ت امل��ط��ارات يف 
وذات  رئي�شية  مراكز  النا�شئة  الأ�شواق 
امل�شافرين  م��رور  حلركة  كبرية  قيمة 

الأم����ن لهذه  ت��وف��ري  اإن  وال��ب�����ش��ائ��ع.. 
حاجة  ب��ات  املهمة  الإقت�شادية  امل��راك��ز 
ودعمه  بالإقت�شاد  للنهو�س  �شرورية 
بت�شاعف  التوقعات  �شوء  يف  �شيما  ل 
خالل  العاملية  ال��ط��ريان  حركة  حجم 
الأه��م��ي��ة مبكان  وم��ن  امل��ق��ب��ل..  العقد 
قمة  مب�شتوى  ب���ارزة  فعاليات  تنظيم 
النا�شئة  امل����ط����ارات  لأ�����ش����واق  الأم������ن 
2014 حيث ميكن للوفود الإقليمية 
مو�شوعات  ح��ول  التباحث  وال��دول��ي��ة 
ال�شعة  يف  ال����زي����ادة  اإدارة  م��ث��ل  ع����دة 
وتعزيز الأمن من خالل التكنولوجيا 
التنظيمية  واللوائح  التحتية  والبنى 
ت�شتقطب  اأن  املتوقع  وم��ن   . املالئمة 

املطارات  الأم���ن لأ���ش��واق  اأح���داث قمة 
م�شاركة  دب����ي  يف   2014 ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
وامل�شوؤولني  ال��ق��رار  ���ش��ن��اع  م��ن  ح�شد 
العاملية  ال�شركات  اأب���رز  م��ن  واخل���رباء 
يف جم���ال خ��دم��ات وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اأمن 
امل�شاهمة يف احلد  اأج���ل  م��ن  امل��ط��ارات 
من الأخطار الأمنية. وتت�شمن قائمة 
اإ�شماعيل  املتحدثني يف القمة كال من 
العام  املدير  م�شاعد  البلو�شي  حممد 
لقطاع �شوؤون �شالمة الطريان يف هيئة 
ال��ط��ريان امل���دين يف الإم�����ارات وطاهر 
ال�شليمانية  م��ط��ار  ع���ام  م��دي��ر  ق��ادي��ر 
و�شفيان  ال���ع���راق  ك��رد���ش��ت��ان  اإق��ل��ي��م  يف 
الطريان  عمليات  اأم��ن  مراقب  عبا�س 

الإم���ارات  جمموعة  يف  تران�شجارد  يف 
الأمنية  امل��خ��اط��ر  م��دي��ر  اأروي����ن  ولي 
نارايان  وراجن���ي���ث  ه���ي���رو  م���ط���ار  يف 
املدير التنفيذي لالأمن يف مطار دلهي 
اإدارة  اأول  م��دي��ر  ت��روه��ل��ر  وزدي��ن��ي��ك 

مراقبة الأمن يف مطار براغ.

•• دبي -وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم وال�شيخ �شعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم 
اإىل  ال�شيد خلفان بن خربا�س ملنا�شبة زفاف جنله حميد  اأقامه  الغداء الذي  حفل 
كرمية ال�شيد غامن على بن حموده . وح�شر احلفل الذي اأقيم ظهر ام�س يف مركز 
دبي التجاري العاملي عدد من اأعيان البالد وكبار امل�شوؤولني يف الدولة واأهل واأقارب 

العرو�شني .

ول��ي عه���د دب���ي يح�س���ر 
حف���ل زف���اف

هيئة المارات للهوية تفوز بجائزة اأف�سل تنفيذ مل�سروع ا�سرتاتيجي احتادي خليجي 

مدير اأمن املطارات ب�سرطة دبي يتحدث عن العمليات الأمنية املعززة يف قمة الأمن لأ�سواق املطارات النا�سئة يف دبي 26 نوفمرب

الإ�شالمي  امل��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  اأق����ام 
جلمعية  التابع  بالإ�شالم  للتعريف 
دمكم  دم����ن����ا  ف���ع���ال���ي���ة  ال�������رب  دار 
م��ع مركز  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال��دم  للتربع 
بدبي  ال�شحة  بهيئة  بالدم  التربع 
للم�شلمني  امل���رك���ز  ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي 
الزائرة  امل�شلمة  واجلاليات  اجل��دد 
وموظفي  امل���رك���ز  م���ع  وامل���ت���ع���اون���ة 
بقاعة  وذل������ك  ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة 
ب�شارع  الرب  دار  جمعية  حما�شرات 
ال�����ش��ي��خ زاي���د ب��دب��ي، وع��ل��ى هام�س 
الفعالية �شاركت اإدارة برامج الأ�شر 
املنتجة بوزارة ال�شوؤون الجتماعية 
اليدوية  امل�شغولت  من���اذج  بعر�س 
ال�شعبية الوطنية والعطور، و�شارك 
الطبي  ال���ع���ل���م���اء  ���ش��ل��ط��ان  م���رك���ز 
بالفح�س الطبي املجاين للجمهور، 
وهيئة كهرباء ومياه دبي وموؤ�ش�شة 
بتوزيع  الإ����ش���ع���اف  خل���دم���ات  دب����ي 
كما  التوعية،  ومطبوعات  الهدايا 
للثقافة والفنون  �شاركت هيئة دبي 
بتقدمي الركن الرتاثي واحلرفيات 
مب�شاركة عدد من ال�شيدات الالئي 
ال�شعبية والرتاثية  الأكالت  قدمن 
اأدخلت  وال���ت���ي  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
امل�شلمني  قلوب  يف  وال�شرور  الفرح 
الذين  احل�������ش���ور  وج��م��ي��ع  اجل�����دد 
ومتابعتهم  بالدم  بتربعهم  �شاركوا 

املحا�شرات.
م��دي��ر مركز  را���ش��د اجلنيبي  وذك���ر 
املعلومات الإ�شالمي اأن الهدف من 
الفعالية هو توعية امل�شلمني اجلدد 
امل�شاعدة  وت���ق���دمي  اخل����ري  ب��ع��م��ل 
لالآخرين حيث قام عدد كبري منهم 

بالتربع بالدم لدى �شيارة بنك الدم 
التي تواجدت بجوار املقر الرئي�شي 
جلمعية دار الرب ب�شارع ال�شيخ زايد 
بتقدمي  املركز  دع��اة  قام  بدبي، كما 
الدينية  امل����ح����ا�����ش����رات  م����ن  ع�����دد 
املتربعني  مع  واللتقاء  والتوعوية 
واأبناء  اجل���دد  امل�شلمني  م��ن  ب��ال��دم 
املحا�شرات  ق���اع���ة  يف  اجل���ال���ي���ات 
امل�شاحب  وامل���ع���ر����س  والأن�������ش���ط���ة 
للفعالية، وقاموا بتعريف اجلمهور 
التربع  وف�����ش��ل  الفعالية  ب���اأه���داف 
بالدم من فائدته للج�شم وباعتباره 
زكاة عن ال�شحة وقيمة عظيمة يف 
لقطرة  للمحتاج  وم�شاعدة  الإيثار 
اإن���ق���اذ حياة  ���ش��ب��ب��اً يف  ت��ك��ون  دم ق��د 
اإن�شان مري�س ونف�س ب�شرية عماًل 
فكاأمنا  اأحياها  ومن  تعاىل:  بقوله 
تعاىل:  وقوله  جميعاً  النا�س  اأحيا 

واأما بنعمة ربك فحدث .
وم�شرياً اإىل اأن اإدارة املركز حتر�س 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  ت��ن��وع  ع��ل��ى 

املجتمع  يف  اجل��دد  امل�شلمني  لدمج 
واملثل  الف�شائل  واك��ت�����ش��اب  امل�شلم 
احلنيف  دي��ن��ن��ا  عليها  يحثنا  ال��ت��ي 
الر�شول  و�شنة  اهلل  ك��ت��اب  وتعاليم 
نبي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ال��ك��رمي 
بتعاون  وذلك  والرحمة،  الإن�شانية 
ن��ائ��ب م��دي��ر امل��رك��ز ف���رج الكثريي 
ودعاة املركز الذين �شاركوا يف تنظيم 
م��ع اجلمهور  وال��ت��ع��اون  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
وا�شتقبال املتربعني بالدم، وقد مت 
من  املركز  مطبوعات  من��اذج  توزيع 
عن  املرتجمة  وامل��ح��ا���ش��رات  الكتب 
م��ب��ادئ الإ���ش��الم وع��دد م��ن الهدايا 
اأن  ومو�شحاً  والأط��ع��م��ة،  املتنوعة 
للم�شلمني  الرعاية  توفر  ال��رب  دار 
اجلدد وت�شاعدهم على اأداء فرائ�س 
الإ���ش��الم من خ��الل تنظيم رحالت 
وملرافقيهم  ل��ه��م  وال���ع���م���رة  احل����ج 
الدينية  ال����رح����الت  م���ن  وغ���ريه���ا 
وامللتقيات لتاأليف قلوبهم والتعاون 

معهم على الرب والتقوى.

•• اأبوظبي -وام:

وموؤ�ش�شة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ات�شالت  ل��الت�����ش��الت  الإم��������ارات 
م��ن اخلدمات  ط��رح جمموعة  ع��ن 
الأيام  الإلكرتونية اجلديدة خالل 
فعاليات  ت�����ش��ب��ق  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
اإطار  يف   2014 جيتك�س  معر�س 
ت��ط��وي��ر خدمات  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��م��ا 
امل��وج��ه��ة لأم���ن و�شالمة  ال�����ش��رط��ة 
املجتمع. جاء ذلك يف بيان م�شرتك 
اخلدمات  م��ن  حزمة  اط��الق  عقب 
املوجهة مل�شتخدمي تطبيق حمايتي 
الإلكرتوين الذي يهدف اإىل تعزيز 
احلماية  وت��اأم��ني  الأط��ف��ال  �شالمة 
متوفر  اأ�شبح  وال��ذي  لهم  الالزمة 
الأمور  اأول��ي��اء  م��ن  اللم�شتخدمني 
الأ�شواق  بيئة  املعنية يف  واملوؤ�ش�شات 
ال��ت��ي��ت��غ��ط��ي خمتلف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
نتيجة  ال��ذك��ي��ة  ال���ه���وات���ف  اأج���ه���زة 
بني  امل�����ش��رتك  والتن�شيق  ل��ل��ت��ع��اون 
الدكتور  ال���ل���واء  وق����ال  اجل��ه��ت��ني. 
الأمني  النعيمي  خلريباين  نا�شر 
العام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية رئي�س اللجنة 
وزارة  يف  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
موؤ�ش�شة  م��ع  التعاون  اإن  الداخلية 
الإمارات لالت�شالت ات�شالت ياأتي 
جت�شيد الروؤية الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية باأن 
واخلا�س  ال��ع��ام  القطاعني  �شراكة 
تطوير  يف  ت�شهم  ون��اج��ح��ة  مثمرة 
جلهود  وتتويجا  ال�شرطة  خدمات 

وزارة الداخلية امل�شتمرة يف تطوير 
الهواتف  ع���رب  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 

النقالة.
التعاون جاء  اأوج��ه  اأول  اأن  واأ�شاف 
ب��ط��رح ح��زم��ة خ��دم��ات ت��دع��م ن�شر 
على  ح��م��اي��ت��ي  تطبيق  وا���ش��ت��خ��دام 
الإمارات  دول��ة  يف  الذكية  الهواتف 
ليتم لي�س فقط تفعيله عن طريق 
الوالدين واإمنا اأي�شا اإدارة ا�شرتاك 
ال�شلة  ذات  البيانات  بحزم  الب��ن��اء 
الأجهزة  ا���ش��ت��غ��الل  ت��خ��دم  وال���ت���ي 

الذكية على الوجه الأمثل.
ال���ع���ام ح��ر���س وزارة  واأك�����دالأم�����ني 
وفقا  روؤيتها  تنفيذ  على  الداخلية 
ل� الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 
املقبلة  ال�����ش��ب��ع��ة  الأع���������وام  خ�����الل 
مبجالت  تتعلق  وم��ب��ادرات  مل�شاريع 
ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي والأم���ن���ي بهدف 
جعل دولة الإم��ارات البقعة الأكر 
العاملي بتحقيق  امل�شتوى  اأمانا على 
ال�شعور  يف  100باملائة  ن�����ش��ب��ة 
الزمنية  الفرتة  تكون  واأن  بالأمان 
لال�شتجابة ملكاملات الطوارئ خالل 

اأربع دقائق فقط.
نا�شر  اأح��م��د  الدكتور  ال��ل��واء  وق��ال 
العمليات  ع�����ام  م����دي����ر  ال���ري�������ش���ي 
اإن  اأب����وظ����ب����ي  ب�������ش���رط���ة  امل����رك����زي����ة 
مبوا�شفات  يتميز  حمايتي  تطبيق 
ال�شتخدام  خل�شو�شية  نظرا  اآمنة 
تواجد  مكان  حتديد  على  وي�شاعد 

الأطفال عند فقدانهم.
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
التطوير  ه���ذا  وا���ش��ت��دام��ة  ال��ذك��ي��ة 
ي��ع��دان م��ن اأجن����ع ال�����ش��ب��ل ل�شمان 

املتعاملني  ر�����ش����ا  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
اأم���ن���ي���ة حتقق  وت����وف����ري مم���ك���ن���ات 
على  احل��ف��اظ  بهدف  ال��ق��ي��ادة  روؤى 
اإن  اإىل  لف��ت��ا  ال��وط��ن��ي��ة  املكت�شبات 
اهلل  وبحمد  تعترب  الإم����ارات  دول���ة 
واح���دة م��ن اأك���ر دول ال��ع��امل اأمنا 

واأمانا.
ال�شرطية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ب��ق��ط��اع��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ت��ع��م��ل معا 
بهدف حتقيق اأمن و�شالمة املجتمع 
عامة والأطفال خ�شو�شا لفتا اإىل 
تعدد وتنوع املبادرات وامل�شاريع �شواء 
املوؤ�ش�شة  داخ��ل  بالكامل  تنفذ  التي 
ال�شركاء  مع  بالتعاون  اأم  ال�شرطية 
.. ونوه بتوجيهات  ال�شرتاتيجيني 
�شراكة  لتعزيز  ال�شرطية  ال��ق��ي��ادة 
القطاع  م���ع  ال�����ش��رط��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
احلر�س  م����ن  ان���ط���الق���ا  اخل����ا�����س 
املتوا�شل على زيادة التعاون الفعال 
ال�����ش��رك��اء واجل��ه��ات احلكومية  م��ع 
واخل���ا����ش���ة ب���اع���ت���ب���ار ذل�����ك واح�����دا 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  اأب���رز  م��ن 
ل����ل����ح����ك����وم����ة.  وح�������ث م����دي����ر ع����ام 
اأبوظبي  العمليات املركزية ب�شرطة 
الأ�شر وجميع املوؤ�ش�شات على العمل 
ل��ت��ع��زي��ز م�شرية  ب��ع��زمي��ة واإ����ش���رار 
ت�شهدها  ال���ت���ي  والأم���������ان  الأم�������ن 
ال�����ب�����الد.. م����وؤك����دا احل����ر�����س على 
توظيف اأحدث و�شائل التكنولوجيا 
اأبوظبي  مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية 
تكون  اأن  تت�شمن  وال��ت��ي   2030
خم�س  اأف�شل  م��ن  الإم���ارة  حكومة 
ح��ك��وم��ات اإل��ك��رتون��ي��ة يف ال��ع��امل  - 
احلكومة  وروؤي���������ة  ي���ت���واف���ق  ومب�����ا 

الحتادية 2021م - .
الرئي�س  ال���ع���ب���دويل  ���ش��ال��ح  واأك�����د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� ات�����ش��الت الإم������ارات 
ب�شراكتها  امل����وؤ�����ش���������ش����ة  اع������ت������زاز 
الداخلية  وزارة  مع  ال�شرتاتيجية 
اأوجه  لتعزيز  احلثيثة  وم�شاعيها 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل ودع���م م�شاريع 
الداخلية  ب�����وزارة  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة 
وتعزيز الأمن اللكرتوين والتوعية 
.. منوها بقرب اإطالق حزمة بيانات 
تطبيق  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  خم�����ش�����ش��ة 
م�شوؤولية  م��ن  ان��ط��الق��ا  ح��م��اي��ت��ي 
املوؤ�ش�شة املجتمعية و�شعيها لتذليل 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة مبا 
ي��ح��ق��ق ال�����ش��ال��ح ال���ع���ام وي�����ش��ه��م يف 
املجتمع  اأف��راد  اأمن و�شالمة  تعزيز 
وت�شويق  دع���م  ع���ن  ك��اف��ة..ن��اه��ي��ك 
ح�����زم م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م����ن اخل���دم���ات 
جيتك�س  م��ع��ر���س  يف  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
و�شالمة  لأم���ن  موجهة  2014م 
املجتمع اإدراكا من املوؤ�ش�شة لدورها 
الفردي  الأم��ن  تعزيز  و�شراكتها يف 

والأ�شري جلميع �شرائح املجتمع.
وق����ال ج��م��ال ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر عام 
اإن  اأب����وظ����ب����ي  ات���������ش����الت م��ن��ط��ق��ة 
تالية  فقط  ت��اأت��ي  ل  امل�شاعي  ه��ذه 
تطبيق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  لإط����الق 
بالي  جوجل  اأ���ش��واق  عرب  حم�ايتي 
على  تعمل  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  للهواتف 
نظام اندرويد و اأبل ا�شتور و بالك 
ب��ريي ورل��د و وي��ن��دوز ف��ون تعزيزا 
وحمايتهم  الأط������ف������ال  ل�������ش���الم���ة 
التكنولوجيا  و�شائل  اأح��دث  باتباع 
الذكية و اإمنا هينتاج تن�شيق مبا�شر 
العمل  ف���رق  م��ع  حقيقية  و���ش��راك��ة 
وامتداد  الداخلية  ب��وزارة  املخت�شة 
توفري  بعد  ال�شابقة  ال��وزارة  ملبادرة 
الإلكرتونية  الأ���ش��واق  يف  التطبيق 
�شرائح  وتلبية لحتياجات  املذكورة 
مع  ال��ذك��ي��ة  الأج���ه���زة  م�شتخدمي 

تعددها واأ�شاف اأنهيتم تطوير هذه 
اخلدمات بعد درا�شات متاأنية تلبية 
املتخ�ش�شني  وم��ق��رتح��ات  مل��رئ��ي��ات 
روؤية  جعل  بهدف  الداخلية  ب��وزارة 
واقعة  ح��ق��ي��ق��ة   2021 الإم�������ارات 
باأن تكون دولة الإمارات من اأف�شل 
دول العامل ونوه بامل�شاعي امل�شرتكة 
احلثيثة لتطوير حزم من اخلدمات 
امل�شتقبلية من اخلدمات والتقنيات. 
من جانبه ذكر املقدم في�شل حممد 
الفرعية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��ري 
لالأمن الإلكرتوين بوزارة الداخلية 
بالرتقاء  ت�شهم  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن 
مب�شتويات ال�شراكة وتعك�س احل�س 
يربزها  ال��ت��ي  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  الوطني 
للم�شاريع  الوطنية  املوؤ�ش�شات  دعم 
واخل���������دم���������ات ال�����ع�����ام�����ة ع���م���وم���ا 
واخلدمات الأمنية خ�شو�شا م�شيدا 
مع  وال��ت��ع��اون  القائمة  بال�شراكات 
الوطنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
وموؤ�ش�شة  م�����ش��در  م��ع��ه��د  وم��ن��ه��ا 
الإمارات لالت�شالت مثمنا دورهم 
مب�شتوى  الرت�����ق�����اء  يف  احل����ي����وي 
الأمن الفردي والأ�شري ناهيك عن 
حتقيق ال�شتغالل الأمثل للتقنيات 
ال�شتغالل  اأوج�������ه  م����ن  وغ����ريه����ا 

الأمثل للتقنيات احلديثة.
واأو����ش���ح اأن ط���رح ه���ذه احل���زم من 
للتطوير  ث���م���رة  ي���ع���د  اخل����دم����ات 
وزارة  حل��ر���س  وجت�شيدا  امل�����ش��ت��دام 
املتعددة  امل���ب���ادرات  ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة 
لالأبناء  ال��الزم��ة  احلماية  لتوفري 
اأ�شكالها  ب��ج��م��ي��ع  امل���خ���اط���ر  م����ن 
الداخلية  وزارة  ل��دع��وة  وت��ت��وي��ج��ا 
اإىل  الإم������������ارات  دول�������ة  يف  الأ������ش�����ر 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ط��ب��ي��ق امل��ت��وف��ر عرب 
ا����س لأجهزة  اأو  اي  وال����  ���ش��ت��ور  اأب���ل 
الآي��ف��ون والآي��ب��اد ويف �شوق جوجل 
تعمل  التي  الذكية  للهواتف  بالي  

على نظام اندرويد .

مركز املعلومات الإ�سالمي يقيم فعالية للتربع 
بالدم وتوعية امل�سلمني اجلدد بدار الرب

الداخلية و ات�سالت تطرحان خدمات الكرتونية جديدة ت�سبق جيتك�س 2014 

العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/562 احوال �سخ�سية
اىل املدعى عليها: هاجر بنت احمدالعياري اجلن�شية: تون�س العنوان:جمهول 
حمل القامة حيث ان املدعي خالد بن عبداهلل بن عي�شى البلو�شي اقام عليك 
ح�شانة  ا�شقاط   : ومو�شوعها  اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى 
الولد. فيقت�شي ح�شورك امام املحكمة يف ال�شاعة 9 �شباحا. من يوم الثنني 
املوافق 2014/9/29 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بينات-
املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف 
فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. حتريرا يف يوم الربعاء املوافق 

2014/9/17م.
مدير ادارة اخلدمات الق�سائية
 في�سل علي املعال  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11212 بتاريخ 2014/9/21     

 اعــــــــــالن         
ويحمل  اجلن�شية  هندي  كوتي-  علي  �شيد  بن  م�شطفى  ال�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن   
بطاقة هوية )784197961403769( وب�شفتي مالك يف الدجاج الذهبي الرخ�شة جتارية 
رقم 626308�شادر من دائرة التنمية القت�شادية- فرع كلباء والن�شاط: تقدمي الوجبات 
عن  تنازلت  قد  ال�شاخنة  وامل�شروبات  والع�شائر  املرطبات  تقدمي  ال�شندوي�شات  ال�شريعة 
ح�شتي يف الدجاج الذهبي والبالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ ريا�س اووكا باينغاتيل حممود 
اعاله  اليها  امل�شار  ح�شته  يف  الت�شرف  يف  احلرية  مطلق  له  وللمتنازل  الهند  جن�شيته 
القانون  امل��ادة )5/14( من  املالك يف ملكة.  وعمال بن�س  وله حق الت�شرف فيها ت�شرف 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم 
وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حمكمة كلباء  الحتادية

العدد  11212 بتاريخ   2014/9/21                                      
  يف الدعوى رقم 2014/526 جتاري كلي دبي    

املدعي عليه: دوفاب لل�شناعة والتجارة نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبريا ح�شابيا 
بالق�شية اعاله واملرفوعة �شدكم من 1- ال�شادة : ديال لتوريد احلديد ) �س ذم م( 
وعليه فانتم مكلفني اومن ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم 
الربعاء املوافق 2014/9/24 ال�شاعة الثانية ظهرا. مكان الجتماع - مكتب اخلبري 
المارات  التجاري-  اخلليج  مقابل حمطة مرتو  زايد-  ال�شيخ  �شارع  بدبي-  الكائن 
الثامن-  الطابق   - احل�شابات  لتدقيق   التخطيط  بري�شم- مكتب  بناية  للعطالت- 
اعاله.  بالدعوى  خا�شة  م�شتندات  من  مالديكم  لتقدمي  وذلك   )805( رقم  مكتب 
لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  واح�شار  املحددين  واملكان  باملوعد  احل�شور  يرجى 
بالدعوى علما بانه يف حال تخلكفم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا 

لل�شالحيات املخولة لها قانونا .لال�شتف�شار الت�شال ب� 04-4341111
مكتب اخلبري احل�سابي    /حممد املرزوقي      

مذكرة اعالن بالن�سرامام اخلربة

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل����دع����و/ ن����ور احل����ق رو�����ش����ان ���ش��م��ري خان  
رقم  �شفره  رقم  �شفره   ج��واز  -باك�شتان اجلن�شية 
عليه  يعر  مم��ن  ي��رج��ى   -  )AS6392091(
اقرب مركز �شرطة  او  الباك�شتان  ب�شفارة  ت�شليمه 

بالمارات.  
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عربي ودويل
جمل�س الأمن يدين الأعمال العدائية التي تعر�ست لها قوة الأمم املتحدة ملراقبة ف�س ال�ستباك يف اجلولن

•• نيويورك -وام:

اأدان جمل�س الأمن الدويل اأم�س الول الأعمال العدائية التي تعر�شت 
لها موؤخرا اأفراد قوة الأمم املتحدة ملراقبة ف�س ال�شتباك يف منطقة 
واأط��راف م�شلحة غري  اإرهابية  يد جماعات  باجلولن على  عملياتها 

حكومية.
و�شددت ال�شفرية الأمريكية �شامنثا باور التي تتوىل الرئا�شة الدورية 
باتفاق  الل��ت��زام  اأهمية  على  للمجل�س  رئا�شي  بيان  يف  الأم��ن  ملجل�س 
 1974 اإ�شرائيل و�شوريا عام  القوات املربم بني  ف�س ال�شتباك بني 
وقالت اإنه رغم التحديات الأمنية الأخرية وقيام قوة الأوندوف بنقل 
معظم اأفرادها ب�شفة موؤقتة عرب خط األفا اإل اإنه يجب على الطرفني 

اأن يظال ملتزمني باأحكام اتفاق ف�س ال�شتباك والتقيد التام بوقف 
اإطالق النار والف�شل بني القوات.

وحثت الطرفني على موا�شلة تقدمي الدعم للقوة خالل هذه الفرتة 
التي ت�شتد فيها التهديدات الأمنية وتوفري �شبل املرور الآمن للقوة 
الهدنة  ملراقبة  املتحدة  الأمم  لهيئة  التابع  اجل��ولن  مراقبي  وفريق 

واإعادة متوينها عند الطلب.
وج���دد ب��ي��ان جمل�س الأم���ن تاأكيد دع��م��ه غ��ري امل�����ش��روط ل��ق��وة الأمم 
القوة  على  الإب��ق��اء  واأهمية  اأون���دوف  ال�شتباك  ف�س  ملراقبة  املتحدة 
يف  الأم���ن  وا�شتتباب  ال�شالم  لإح���الل  احليوية  ال��ع��وام��ل  م��ن  كعامل 
منطقة  يف  الأمني  الو�شع  تدهور  اإىل  بقلق  واأ�شار  الأو�شط..  ال�شرق 
عمليات القوة ب�شبب النزاع ال�شوري املتوا�شل والأن�شطة التي تقوم بها 

عدة اأطراف م�شلحة غري حكومية من �شمنها جبهة الن�شرة وخطر 
لالأمم  التابعني  ال�����ش��الم  وحفظة  ال���ش��ت��ب��اك  ف�س  ات��ف��اق  على  ذل��ك 

املتحدة هناك.
مبرونة  ال��ق��وة  و�شع  لتعديل  جهود  ب��ذل  ���ش��رورة  اإىل  املجل�س  ودع��ا 
للتقليل اإىل اأدنى حد ممكن من احتمال تعر�س اأفراد الأمم املتحدة 
للخطر اأثناء موا�شلة القوة تنفيذ وليتها مع الت�شديد على اأن الغاية 
عمليات  منطقة  يف  مواقعهم  اإىل  ال�شالم  حفظة  ع��ودة  هي  النهائية 
ال���دول ذات  اأق���رب وق��ت ممكن م��ن الناحية العملية. وح��ث  ال��ق��وة يف 
النفوذ على اإقناع الأطراف امل�شلحة غري احلكومية النا�شطة يف تلك 
املنطقة ب�شرورة العمل فورا على وقف جميع الأن�شطة التي تعر�س 

حفظة ال�شالم للخطر وتعيقهم عن اأداء واجباتهم.

ت�ساد تتهم الأمم املتحدة باإهمال قواتها يف مايل 

تعاين  ع����دي����دة،  اأدواء  ب���ني  م���ن 
الفرن�شية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  احل���ي���اة 
م���ن ن���زع���ة اإمي������ان ال��ف��ا���ش��ل��ني يف 
النتخابات باأن الهزمية هي نذير 
ال�شياق  هذا  ويف  قادمة،  جناحات 
توفر النتخابات الرئا�شية اأمثلة 

ل حت�شى على هذا العناد. 
فران�شوا  ع����رب  ان  ����ش���ب���ق  ف���ق���د 
�����ش����رياك عتبة  م����ي����رتان وج������اك 
ب��ع��د حماولتني  الإل��ي��زي��ه  ق�����ش��ر 
فا�شلتني )عام 1965 و 1974 
 1988 و   1981 وع���ام  ل���الأول 
فالريي  ح�����اول  ك��م��ا   ، ل���ل���ث���اين( 
العودة يف  دي�شتان مرارا  جي�شكار 
ال�شباق الرئا�شي بعد هزميته عام 

.1981
ليونيل  اأراد   ، ���ش��دي��د  وب��ت��ك��ت��م 
مرة  امل��ح��اول��ة  اأي�����ش��ا،   ، جو�شبان 
ال��رغ��م م��ن التزامه  اأخ���رى، على 
 ،2002 ع��ام  ال�شيا�شة  ب��اع��ت��زال 
 ،2007 ع�����ام  ه��زمي��ت��ه��ا  وب���ع���د 
ناخبيها  روي��ال  �شيغولني  وع��دت 
وقد  اأخ����رى  ان��ت�����ش��ارات  بتحقيق 

حاولت جمددا عام 2012. 
ومبثل هذه ال�شوابق، مل يكن اأي 
�شاركوزي  ن��ي��ك��ول  ي�����ش��دق  ع��اق��ل 
حملته  خ������الل  اأع�����ل�����ن  ع���ن���دم���ا 
انه   ،2007 ع�����ام  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
ال�شيا�شية  احللبة  ع��ن  �شيتخلى 
يف ح����ال ف�����ش��ل��ه. ف��م��ع م��ث��ل هذه 
بهذا  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة  احل����ي����وان����ات 
ال�شهل مغادرة  احلجم، لي�س من 
ال�����ش��اح��ة وم��ع��ان��ق��ة ح��ي��اة هادئة، 
الكثري  يك�شبون  ك��ان��وا  ل��و  ح��ت��ى 
من املال بعد تخليهم، فال�شيا�شة 
م��ن امل��خ��درات ال��ق��وي��ة، وق��ل��ة من 
م��ت��ع��اط��ي��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى عال، 
التخل�س  ع��ل��ى  ال���ق���درة  مي��ل��ك��ون 

من �شمومها. 
اإذن، ومبا انه كان جلّيا ومتوّقعا، 
ع����ودة ����ش���ارك���وزي، ف��ان��ه ك���ان من 
ال�������ش���ع���ب ع���ل���ى ال���ي�������ش���ار اإخ���ف���اء 
فران�شوا  اأ�����ش����ار  وق����د  ����ش���ع���ادت���ه. 
هولند يف موؤمتر �شحفي عقده 
الذين  اأول���ئ���ك  اأّن  اإىل  م���وؤخ���را، 
اأم�س  اأول  اأو  ب���الأم�������س  ح��ك��م��وا 
للحكم  يطمحوا  اأن  لهم  م�شروع 

غدا اأو بعد غد . 
واأم��ام حالة الهلع واحل��رية التي 
ال�شرتاكيون  يتم�شك  عليها،  هم 
تتحول  اأن  يف  اأم�������ل  ب���ت���الب���ي���ب 
على  تتهاطل  التي  ال�شهام  بع�س 
م��ع�����ش��ك��ره��م ب���اجت���اه ال��ع��ائ��د من 
ال��ي��م��ني، وه����ذه احل�����ش��ب��ة لي�شت 
امل�شل�شل  بال�شرورة خاطئة مادام 
بتنويع  ي�����ش��ت��م��ت��ع  الإع������الم������ي 

م�شتهدفيه.
و�شائل  حت��ت��ف��ي  اأن  يف  غ���راب���ة  ل 
ل�شاركوزي،  امل��ن��اه�����ش��ة  الإع�����الم 
وال�����ت�����ي ن���ا����ش���ب���ت���ه ال������ع������داء من 
دون   ،2012 اإىل   2007
حت��ف��ظ، ب��ع��ودة ال��وح�����س �شاحب 
الأ����ش���اب���ع ال���ف���ولذي���ة، ال����ذي مل 
يتغري ، اإىل ال�شا�شات. مع الإ�شارة 
اإىل اأن ظهور الرئي�س ال�شابق اأثار 
الراأي  ق��ادة  بع�س  �شخرية  اأي�شا 

يف اليمني الفرن�شي وكتابه. 
وت��ظ��ل ال��ق�����ش��اي��ا ال��ع��دل��ي��ة التي 
ال�شابق،  ال��دول��ة  رئي�س  حتا�شر 
الرئي�شية  العقبة  ���ش��ك،  ب��ال  ه��ي 
،وهو  امل�شتقبلية  طموحاته  اأم��ام 

م���ا عودته  ج���ان���ب  ي��ف�����ش��ر يف  م���ا 
النتخابية  للمعركة  امل��ت�����ش��رع��ة 
الحتاد  ح���زب  داخ���ل  التمهيدية 

من اجل حركة �شعبية.
والي�شار  ال���ي���م���ني  ه���ج���م���ات  اإّن 
�شت�شتهدف  وال���ت���ي  امل��ت��ق��اط��ع��ة، 
غ�شبه  ت���ث���ري  ل����ن  ������ش�����ارك�����وزي، 

بال�شرورة اأو ا�شتياءه. 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  ك����ان  ول���ئ���ن 
ا�شتعادة  ع��ل��ى  م�����ش��ّم��م  ال�����ش��اب��ق، 
�شيطرته على ح��زب الحت��اد من 
اجل حركة �شعبية ، فاإنه ل يريد 
لليمني  زع��ي��م  كمجرد  يظهر  اأن 
الأخ��ذ على  فح�شب، واإمن��ا يجب 
حممل اجل��د اإرادت���ه يف النقالب 
والثورة  وتغيريه  ���ش��يء،  ك��ل  على 

عليه . 
اأّن  امل����ح����ل����ل����ني،  ب���ع�������س  وي���������رى 
�شاركوزي،  ج���راأة  ب��ني  التناق�س 
، والنزعة  حتى وان كانت لفظية 
التي  هولند،  لفرن�شوا  املحافظة 
اأن  اآخ���ر، ميكن  ي��وم��ا بعد  ت��ت��اأك��د 
فالرئي�س  وحا�شمة،  قا�شية  تكون 
����ش���دف���ة  يف  ت�����ق�����وق�����ع  احل�����������ايل 
على  كثريا  رّك��ز  جنائزي  خطاب 
اأّن  كما  القت�شادية،  امل�شاعفات 
رمبا  ال��ت��ي   ، بالتناف�شية  ه��و���ش��ه 
كما   ،2017 قبل  نتائجها  تاأتي 
ي����اأم����ل، ل ت��ق��ن��ع ج��م��ي��ع خ����رباء 
فان  الأح���وال،  كل  ويف  القت�شاد، 
هذا الرهان املتجه كليا اإىل هدف 
الت�شغيل ل يلّبي تطلعات املجتمع 

الفرن�شي الأكر تعقيدا. 
����دد،  ال���������شّ ه�������ذا  وي�������وؤك�������دون يف 
هولندا  ف���رن�������ش���وا  اع�������رتاف  اأّن 
�شعود  يف  ال��ي�����ش��ار  مب�����ش��وؤول��ي��ة 

�شاركوزي  فان  الفرن�شيني،  لدى 
�شي�شبح خ�شما ومناف�شا �شر�شا. 

اإّن تكل�س الي�شار الفرن�شي احلاكم 
ب�شكل  �شرايينه، وحتوله  وت�شلب 
اقت�شادية  ل��ي��ربال��ي��ة  اإىل  رخ����و 
ثقافية  بليربالية  تعديلها  ي��ت��م 
اإيديولوجية  مب��ن��اورة  ل��ه  ت�شمح 
حتتوي اليمني كما الي�شار ، تتيح 
الإ�شالحات  ن��ه��ب  ل�������ش���ارك���وزي 
ال�شرتاكي  ل��ل��ح��زب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى اجل���ن���اح الأك���ر 
ومغازلة  الناخبني،  م��ن  ميينية 
ناخبي ال�شرائح ال�شعبية بخطاب 

اجتماعي جريء وخمادع. 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  اأدرك  ل��ق��د 
ال�شابق تداعي احلدود التقليدية، 
لوبوان  جملة  ح�شب  عنه  وُن��ق��ل 
النا�س  ي��ع��د  مل  ق���ول���ه،  م����وؤخ����را 
بني  ال��ف��وارق  يف  �شورتهم  ي���رون 
ال�شيادة  بني  ول  واليمني  الي�شار 
ال���وط���ن���ي���ة وال���ن���زع���ة الحت����ادي����ة 
الليربالية  ب��ني  ول   ، الأوروب���ي���ة 
و�شيطرة الدولة، ول بني النظام 
هذه  و   ، وال���رئ���ا����ش���ي  ال����ربمل����اين 
داخل  مناف�شيه  �شد  رابحة  ورقة 
فرن�شوا  اأب����رزه����م  وم����ن  ال��ي��م��ني 
ما  اللذين  جوبيه،  األن  اأو  فيون 
جمع  هو  املهم  ب��اأن  يعتقدان  زال 
هي  بل   ، اليمني  و  الو�شط  �شمل 
اأي�شا ميزة واأ�شبقية ل�شاحله �شد 
انه يحمي  حزب ا�شرتاكي يعتقد 
والتلويح  ال��ي�����ش��ار  ب���راي���ة  ن��ف�����ش��ه 
املتطرف بزعامة  اليمني  بتهديد 

مارين لوبان. 
و���ش��ي�����ش��ع��ى �����ش����ارك����وزي لإع�������ادة 
الفرن�شي  اليمني  خطاب  �شياغة 

حزب  يف  ممثال  املتطرف  اليمني 
الوطنية،  اجلبهة  ل��وب��ان  م��اري��ن 
اإذ  ذل���ك،  ال�����ش��واه��د على  اح��د  اإّل 
اأخرى،  م��رة  تظهر،  اأن  يكفي  ل 
�شطحية،  ���ش��ف��ق��ة  ع����ن  م����ع����رّبا 
خماوف  تهدئة  لك  يت�شّنى  حتى 

املواطنني وتبديد قلقهم .
بخطابه  احل�����ايل  ال��رئ��ي�����س  اإّن 
يتحدث  ل  ال�شرف،  القت�شادي 
للفرن�شيني، ول حتى اإىل الي�شار 
والكاتب  املحلل  باأ�شى  ع��رّب  كما   ،
ال�������ش���ح���ف���ي ال����ي���������ش����اري ل�������وران 
ال�ّشردي،  النق�س  جوفران، وهذا 
يتاأكد  وال����ذي  م��راق��ب��ني،  ح�����ش��ب 
اأكر من منا�شبة، يوفر طبعا  يف 
م�شاحة للخلق والبتكار للرئي�س 
ك��ان ل يتمتع  وان  ال��ذي  ال�شابق، 
ب��ال�����ش��رام��ة ال��ف��ك��ري��ة، ف��ان��ه على 
يف  الأفكار  باأهمية  را�شخة  قناعة 

ال�شيا�شة. 
ولن ي�شمح �شاركو الثاين ب�شهولة، 
الثالثة  ال��ب��دائ��ل  يف  ُي��ح�����ش��ر  اأن 
تو�شيفها  ه���ولن���د  ت����وىل  ال���ت���ي 
الذين  اأول����ئ����ك  م���ن  ل��ل�����ش��خ��ري��ة 
يتجروؤون على التفكري يف �شيا�شة 
ر�شمها  ال���ت���ي  ت��ل��ك  غ���ري  اأخ������رى 
واع��ت��م��ده��ا: اخل���روج م��ن اليورو 
والليربالية  املتطرف(،  )اليمني 
امل��ت��وح�����ش��ة )ف��ران�����ش��وا ف���ي���ون( و 
الهروب اإىل العجز )ي�شار احلزب 

ال�شرتاكي(. 
كوكتيل  و���ش��ع  يف  جن���ح  م���ا  واإذا 
اأي��دي��ول��وج��ي ف��ّع��ال، ك���ذاك الذي 
م��ّك��ن��ه م���ن ال���ف���وز ع����ام 2007 
ام����ر غ���ري م��ك��ف��ول بالنظر  وه����و 
اإىل ا�شتمرار �شقوط قيمة عملته 

حتى يكون اكر الت�شاقا وب�شكل 
ب��ت��ح��ّولت ق��ط��اع �شعبي  اأف�����ش��ل، 
ع��ري�����س م���ن ال���ن���اخ���ب���ني، ي����زداد 
جتزئة وت�شتتا وترت�شده النزعة 
التلويح  ف���ع���و����س  ال����ف����ردان����ي����ة، 
على  �شاركوزي  يقرتح   ، باحلرية 
نزعة  ذل��ك، مهاجمة  العك�س من 
الختالف  على  القائمة  امل�شاواة 
، وق���د ي��ك��ون ه���ذا ال��ت��وج��ه نوعا 
م��ن ال���ن���زوع امل��ح��اف��ظ اجل��دي��د ، 
ذل��ك ل  البع�س، ولكن  ي��رى  كما 

ينتق�س من فعاليته املحتملة. 
اإن ظ��ه��ور م��واج��ه��ة ج��دي��دة بني 
�شيكون  و������ش�����ارك�����وزي  ه���ول���ن���د 
ل��ه��ا اآث������ار ي�����ش��ع��ب ت��وق��ع��ه��ا على 
فمن   ، املتطرف  اليمني  م�شتقبل 
امل���رج���ح اأن ي��زي��د ت���ب���ادل اإط���الق 
النار بني الطرفني، وال��ذي يجد 
م���ا ي����ربره يف ال��غ��ال��ب، م���ن حدة 
الفرن�شيني  م���ن  ال��ع��دي��د  ن���ف���ور 
التقليدية،  ال�شيا�شية  اللعبة  من 
يف  اخل�شمني  و���ش��ع  اأّن  �شك  ول 
بالفائدة  ���ش��ي��ع��ود  ال��ك��ي�����س  ن��ف�����س 
لوبان  مارين  حزب  على  منطقيا 
العك�س من ذلك،  املتطرف وعلى 
املحتملة  �شاركوزي  لقدرة  ميكن 
اأطروحاته  م��ن خ��الل  ل��الإج��اب��ة، 
وو�شفاته الدمياغوجية املعروفة 
الطبقات  خم������اوف  ع���ل���ى  ع���ن���ه، 
اأن  مي��ك��ن  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا،  ال�شعبية 
اليمني  م�����ش��روع  ت��ن��اف�����س ج���دّي���ا 
 ، الرئي�شي  هدفه  لأن  املتطرف، 
مرة اأخرى، هو ا�شتقطاب ناخبي 
لعب  وان  حتى  املتطرف  اليمني 
بالنار ورق�س مع الذئاب كما فعل 

يف منا�شبات عديدة يف املا�شي.

�سي�سعى �ساركوزي لإعادة �سياغة خطاب اليمني الفرن�سي حتى 
يكون اأكرث الت�ساقًا بتحّولت قطاع �سعبي عري�س من الناخبني

فرن�سا ت�ستقبل لجئيني عراقيني جدد
•• باري�ص-اأ ف ب:

وزير  ا�شتقبلهم  باري�س حيث  ام�س اىل  150 لجئا عراقيا  و�شل حواىل 
املتحدث  واو���ش��ح  وزارت���ه  اعلنت  كما  فابيو�س  ل��وران  الفرن�شي  اخلارجية 
الذين و�شلوا  الالجئني  ه��وؤلء  ان  بيان  ن��ادال يف  روم��ان  با�شم اخلارجية 
اىل مطار روا�شي الباري�شي �شافروا على منت طائرة ا�شتاأجرتها ال�شلطات 
الن�شانية  امل��واد  من  اطنان  ع�شرة  من  اكر  العراق  اىل  ونقلت  الفرن�شية 

بالتعاون مع منطقة بروفان�س-الب-كوت دازور .
من  املتحدرين  ال��الج��ئ��ني  ه���وؤلء  ب��ني  عائلة  وع�����ش��رون  خم�س  واح�شيت 
من  دفعة  ثاين  وهي  اخلارجية  وزارة  بح�شب  العراقية  الطياف  خمتلف 
ا�شتقبلت فرن�شا نحو  21 اب-اغ�شط�س  تاأتي اىل فرن�شا. ففي  الالجئني 

اربعني لجئا عراقيا.

•• جنامينا-رويرتز:

حلفظ  املتحدة  الأمم  بعثة  الت�شادية  احلكومة  اإتهمت 
عن  الأع��ب��اء  تخفيف  ع��ن  بالتقاع�س  م��ايل  يف  ال�شالم 
قواتها يف �شمال البالد امل�شطرب واإهمال دعمها وذلك 
ب��ع��د ي���وم واح���د م��ن مقتل خم�شة ج��ن��ود ت�����ش��ادي��ني يف 

انفجار قنبلة على جانب طريق.
بعد  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  البعثة)مينو�شاما(  ه���ذه  ون�����ش��رت 
مقاتلني  ط��رد  اإىل  واأدى  فرن�شا  قادته  ع�شكري  تدخل 
�شمال  على  ا�شتولوا  بالقاعدة  مرتبطني  اإ�شالميني 
و�شهدت  م�شلحني  ج��ي��وب  بقيت  ول��ك��ن  ع��ام  قبل  م��ايل 
منطقة كيدال زيادة كبرية يف عدد الهجمات وتفجريات 
املتحدة  الأمم  ق��وات  م��ن  ك��ال  ا�شتهدفت  التي  الأل��غ��ام 

واملدنيني يف الأ�شابيع الأخرية.
وقتل خم�شة جنود ت�شاديني واأ�شيب ثالثة اآخرون يوم 
يف  نا�شفة  بعبوة  مركبتهم  ارتطمت  عندما  اخلمي�س 
الذين  الع�شرة  ال�شالم  حفظ  جنود  وكل  م��ايل.  �شمال 

قتلوا يف مايل حتى الآن هذا ال�شهر ت�شاديون.

وقال ح�شن �شيال املتحدث با�شم احلكومة الت�شادية يف 
بيان القوات الت�شادية متمركزة يف ال�شمال منذ اإر�شالها 
تعمل  اأن  تقبل  اأن  للحكومة  ميكن  ل  تخفيف  اأي  دون 
القوة الت�شادية كدرع للقوات الآخرى املتمركزة يف مكان 

اأبعد اإىل اخللف. 
�شعوبات  �شهدت  م��ايل  يف  الت�شادية  القوة  اإن  واأ���ش��اف 
ك��ب��رية يف ال��ن��ق��ل وال��ت��م��وي��ن واحل��رك��ة و���ش��م��ان تغذية 
�شتمهل  احل��ك��وم��ة  اإن  وق����ال  م��ن��ا���ش��ب  ب�شكل  ج��ن��وده��ا 
مينو�شاما اأ�شبوعا لتخفيف العبء عن قواتها ومنحها 
ماالذي  تو�شح  اأنها مل  الرغم من  على  ال��الزم  الدعم 

�شوف تفعله اإذا مل تلب هذه الطلبات.
وق���ال ال��ب��ي��ان اأم����ام و���ش��ع ان���ع���دام الأم����ن وال��ت��م��ي��ي��ز يف 
احلكومة  تدعو  الت�شادية  القوة  تواجهه  الذي  املعاملة 
على  ال��ق��وات  ك��ل  ح�شول  �شمان  اإىل  مينو�شاما  ق���ادة 
الأمم  با�شم  متحدث  وق��ال  ومت�شاوية  نزيهة  معاملة 
املتحدة حلفظ ال�شالم اإن م�شوؤولني كبارا على ات�شال 
ن�شر  ج��وان��ب  ك��ل  ب�شاأن  الت�شادية  بال�شلطات  م�شتمر 

القوة وتدريبها وحمايتها وعملياتها .

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• جاك اأتايل: 
���ش��واء يف ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ن��ا���س، اأو ب��ني ال���دول، 
ميكن اأن يوؤدي الإذلل اإىل ردود فعل قا�شية وغري 
ول��ذل��ك من  اإط��ف��اوؤه��ا..  يتعّذر  متوقعة، وح���روب 
و���ش��رورة احرتامهم،  الآخ��ري��ن،  اإذلل  ع��دم  املهّم 
انقطع حبل  ما  واإذا  املحظور،  ه��ذا  ح��دث  ما  واإذا 
اأن  اإع��ادة رتقه وربطه، طاملا  التوا�شل ، ل بد من 
احل��وار م��ازال متاحا مع الطرف ال��ذي مت اإذلله 

ومل ي�شبح عدوا لدودا، ل متنع اأذاه اإّل القوة.
1919، من خالل معاهدة  ، عام  اأملانيا  اإذلل  اإّن 
فر�شاي اخلرقاء، اأدى اإىل انت�شار النازية، وكان ل 
بد من حماربتها . وباملثل، مّت عام 1995، اإذلل 
تركيا بحرمانها من دخول الحتاد الأوروبي مّما 
دفعها اليوم اإىل اأح�شان اإ�شالم �شيا�شي يبدو الآن 

معتدل، غري انه ميكن اأن يتحول يوما اإىل عدو.
اجلي�س  تفكيك  ق��اد  ال��ث��ال��ث��ة،  اخلليج  ح��رب  بعد 
املنت�شبني  وال�����ش��ب��اط  اجل���ن���ود  اآلف  ال���ع���راق���ي، 
ي�شمى  م��ا  ك���وادر  ت�شكيل  اإىل  علماين،  جي�س  اإىل 
باخلالفة الإ�شالمية منذ ب�شعة اأ�شهر، الطاحمة 
يف  امل��ه��ان��ني  ال���ع���امل  م�شلمي  ج��م��ي��ع  ت��وح��ي��د  اإىل 

معركة طاحنة �شد الغرب. 
توازن  على  املحافظة  اأخ����رى،  م��رة  ال�����ش��يء  نف�س 
اإ���ش��رائ��ي��ل وفل�شطني،  ق���وى وح�����ش��ي وم��ه��ني ب��ني 
ُيبقي احد الأط��راف يف وهم اإمكانية النت�شار يف 
احلرب، وُيغّذي يف الطرف الثاين رغبته يف تدمري 
الدولة العربية.  اأخريا، ما يحدث اليوم، من اإذلل 
لرو�شيا، بدعوى عزلها عن بقية العامل لأنها مل 
بالرو�شية يف  الناطقني  التعامل مع  يتم  اأن  تقبل 
اأوكرانيا كمواطنني من الدرجة الثانية، ميكن اأن 
يوم  يف  حماربته  اإىل  �شن�شطر  ع��دو  اإىل  ُيحّولها 
يفعلوا  اأن  للبولنديني،  خا�شة  الغباء،  وم��ن  م��ا. 
كل �شيء من اجل عزل رو�شيا، على غرار ما فعلته 

فرن�شا لعزل اأملانيا يف ع�شرينات القرن املا�شي. 
طبيعية  نتيجة  ���ش��ت��ك��ون  ث��ال��ث��ة  ع��امل��ي��ة  ح��رب��ا  اإّن 

ل�شتمرار هذه اجلغرافيا ال�شيا�شية لالإذلل، وها 
نحن ن�شتمع فعال، يف وا�شنطن ومو�شكو، اإىل اأب�شع 
املتطرفة  القومية  على  القائمة  النظر  وج��ه��ات 
ون��ظ��ري��ات امل��وؤام��رة وال��دع��وة للحرب، وال��ت��ي من 
التقاء  نتيجة  اأ���ش��واأ  ه��و  م��ا  على  ُت�شفر  اأن  �شاأنها 

احلماقة وال�شتياء. 
كثريون من هنا وهناك، ُيُرّحبون بتوّتر دويل يزداد 
لالأزمة  الرهيب  امل��اأزق  ُينهي  انه  بحيث  ت�شاعده 
لل�شناعات  العمل  ف��ر���س  بتوفري  وذل���ك  امل��ال��ي��ة، 
خالل  م��ن  امل��دخ��ري��ن،  بنهب  م����رورا  الع�شكرية، 
ال�شرائب اأو اإعادة جدولة الديون العمومية، حتت 

يافطة الحتياجات الدفاعية لوطن يف خطر. 
ول �شك اأّن الوليات املتحدة، على وجه اخل�شو�س، 
امل�شتقبلية،  القتال  �شاحات  عن  جغرافيا  البعيدة 
والتي مل تعد تقريبا يف حاجة اإىل م�شادر الطاقة 
يف ال�شرق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى، تراهن ب�شكل 
اأن  ميكن  التي  ال�شرتاتيجية،  ه��ذه  على  خطري 
ت�شاعدها على جتاوز اأزمتها املالية، يف حني ُتعترب 
هذه ال�شرتاتيجية انتحارية بالن�شبة لالأوروبيني، 

والذين اجنروا بغباء وراءها. 
وحتى ل ينفجر كل هذا ، على الغرب اأن ي�شتعجل 
ت��ب��ّن��ي ذات امل��وق��ف ال����ذي ات��خ��ذه م��ن اأمل��ان��ي��ا عام 
والرو�س،  والأت���راك  بالعرب  عالقته  يف   ،1945
ات�شال  اأي  قطع  وع��دم  اإليهم،  العتبار  اإع��ادة  اأي 
القرار، واقرتاح  والإبقاء عليهم يف مراكز  معهم، 
الرو�س،  م��ع  وخ��ا���ش��ة  م��ع��ه��م،  م�شرتكة  م�����ش��اري��ع 
واإ�شراكهم  اأوروب��ا؛  �شوى  ت�شّر  بوقف مقاطعة ل 
يف جهود احلرب �شد الإرهاب الذي يواجهونه كل 

يوم يف القوقاز.
اأن جت��روؤ على اقرتاح  بل عليها  بو�شع فرن�شا،  اإّن 
مطالبة  اأّنها  غري  العقيدة،  يف  الّتحّول  ه��ذا  مثل 
تبعّية  من  لتتحّرر  بال�شجاعة  الّت�شّلح  ذل��ك  قبل 
الأوروبيني الآخرين، كما كان احلال يف منا�شبات 
�شابقة، وان تتزّعم اجلغرافيا ال�شيا�شية لالحرتام 

، حتى لو كان ثمن ذلك عزلتها املوؤقتة. 

اجلغرافيا ال�سيا�سية لالإذلل..!

•• ترجمة خرية ال�صيباين
-جاك اأتايل مفكر فرن�شي احتل منا�شب هامة يف املجال ال�شيا�شي والقت�شادي، وكاتب عمود يف جملة 
الك�شربي�س الفرن�شية، ورئي�س بالنيت فينان�س، وموؤلف العديد من البحوث والدرا�شات، وال�شري الذاتية، 

وامل�شرحيات والروايات منها من �شيحكم العامل غدا؟ . 

حتليل اإخباري

هل ُت�سعد عودة �ساركوزي الي�سار الفرن�سي اأم ترعبه؟ 
•• الفجر – خرية ال�صيباين:

ليخطف  �ساركوزي  نيكول  ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�س  عاد 
الأ�سواء من جديد ولريبك �ساحة �سيا�سية م�سطربة اأ�سل 
العودة  هذه  و�ستطرح  الي�سار  اأو  اليمني  جبهة  على  �سواء 
ح�سب اغلب املحللني وامللحظني الفرن�سيني اأ�سئلة عديدة 

لعل اأبرزها من �سي�ستفيد من عودة �ساركوزي املبكرة ن�سبيا 
هل هو اليمني وقد تعددت رموزه احلاملة بق�سر الليزيه 
يف اأفق انتخابات2017 ، اأم الي�سار احلاكم الذي قد يجد 
فيه �سالته، ويخفف ال�سغط الإعلمي امل�سلط عليه وعلى 
�سي�سغل  �ساركوزي  اأن  باعتبار   ، هولند  فرن�سوا  رئي�سه 

الدنيا والنا�س ومادة اعلمية خ�سبة.

التناق�س بني جراأة �ساركوزي حتى واإن كانت لفظية 
والنزعة املحافظة لهولند ميكن اأن تكون قا�سية وحا�سمة

 

هدف �ساركوزي هو ا�ستقطاب ناخبي اليمني 
املتطرف حتى واإن لعب بالنار ورق�س مع الذئاب

�شاركوزي.. فا�شل وها نحن نعود

هولند وعودة نيكول 
املربكة واملربحه
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عربي ودويل

عوا�صم

اغتال م�شلحون جمهولون، يف �شاعة متاأخرة من ليل ال�شبت، نا�شطني 
يف جمال املجتمع املدين ومواقع التوا�شل الجتماعي والإعالم خالل 
بنغازي، �شرقي ليبيا. وقال م�شوؤول  �شيارة تقلهما مبدينة  هجوم على 
النا�شط يف  اغتالوا  م�شلحني جمهولني  اإن  الطبي،  بنغازي  مب�شت�شفي 
منظمات املجتمع املدين ومواقع التوا�شل الجتماعي والإعالم توفيق 
بن �شعود، ورفيقه النا�شط يف منظمات املجتمع املدين الداعمة للجي�س 
قولهم  امل�شعفني  عن  الطبي  امل�شوؤول  ونقل   . الكوايف  �شامي  وال�شرطة 
اإن امل�شلحني اأطلقوا وابال من الر�شا�س على �شيارة كان بها بن �شعود 
 . امل��دي��ن��ة  بو�شط  الكي�س  منطقة  يف  اع��رتا���ش��ه��ا  بعد  وذل���ك  وال���ك���وايف، 
وتوفيق بن �شعود )18 عاما( هو نا�شط يف جمال املجتمع املدين كما 
املظاهرات  يف  مب�شاركاته  وا�شتهر  اخلا�س،  هت�س  ليبيانا  براديو  يعمل 
الداعمة للجي�س  ، كما اأنه احد ابرز املدونني يف مدينة بنغازي. وعادت 
قد  كانت  اأن  بعد  املا�شي  ال�شهر  نهاية  بنغازي  ملدينة  الغتيال  عمليات 
الثوار  كتائب  بني  امل�شلحة  ال�شتباكات  خ��الل  املا�شية  الفرتة  توقفت 
املدعومة من م�شلحي تنظيم اأن�شار ال�شرعة وبني قوات اللواء املتقاعد 
خليفة حفرت والوحدات املوالية له من اجلي�س يف حرب خارج �شيطرة 
بنغازي  مدينة  يف  الغتيالت  عمليات  كانت  ذلك  وقبل  الليبية  الدولة 
وال�شرطة  الع�شكريني باجلي�س  العديد من  ب�شكل يومي وتطال  تتكرر 

اإ�شافة لإعالميني ونا�شطني واأئمة م�شاجد.

عليها  املتنازع  الفغانية  النتخابات  نتائج  ان  ام�س  م�شوؤلون  ق��ال 
اللحظات  حمادثات  تتوا�شل  ال��ذي  الوقت  يف  الح��د،  اليوم  �شتعلن 
الخ����رية ب��ني م��ر���ش��ح��ي ال��رئ��ا���ش��ة ع��ب��داهلل ع��ب��داهلل وا����ش���رف غني 

للتو�شل اىل اتفاق لتقا�شم ال�شلطات.
وي���دور خ��الف ب��ني املر�شحني منذ الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج��رت يف 14 
اقرتاب  م��ع  �شيا�شية  ازم��ة  يف  افغان�شتان  وادخ��ل��ت  حزيران-يونيو 

ان�شحاب القوات الجنبية بعد 13 عاما من القتال �شد طالبان.
�شابتها عمليات  التي  النتخابات  املر�شحني فوزه يف  ويزعم كل من 
تزوير، وت�شعى المم املتحدة والوليات املتحدة اىل ت�شكيل حكومة 
وحدة وطنية يف افغان�شتان لتجنب العودة اىل النق�شامات العرقية 

التي ت�شببت يف احلرب الهلية يف الت�شعينات.
امل�شتقلة لالنتخابات  اللجنة  با�شم  املتحدث  نور  نور حممد  و�شرح 
لالنتخابات  النهائية  النتائج  اللجنة  �شتعلن  بر�س  فران�س  لوكالة 
الرئا�شية ر�شميا اليوم الحد وقال جميب الرحمن رحيمي املتحدث 
اتفاق  على  للتوقيع  ي�شتعدان  املر�شحني  ان  عبداهلل  عبداهلل  با�شم 
 .. ن��ه��ائ��ي  ات��ف��اق  اىل  للتو�شل  يلتقيا جم���ددا  ان  امل��ق��رر  م��ن  وق���ال 
ويفرت�س ال تعلن جلنة النتخابات امل�شتقلة النتائج النهائية قبل 

التو�شل اىل التفاق .

انتهت اجلل�شة الأوىل من املفاو�شات بني جمموعة خم�شة زائد واحد 
واإي��ران ب�شاأن الربنامج النووي الإي��راين يف نيويورك دون الإعالن 
اأي نتائج وغ��ادر الوفد الإي��راين اجلل�شة التي ا�شتغرقت قرابة  عن 
ال�شاعة دون الإدلء باأي ت�شريح لو�شائل الإعالم فيما اأحجمت باقي 
الدول امل�شاركة عن التعليق على م�شمون املحادثات وكانت جمموعة 
خم�شة زائد واحد وهي الوليات املتحدة ورو�شيا وال�شني وبريطانيا 
جمل�س  مبقر  اأولية  مفاو�شات  جل�شة  افتتحت  قد  واأملانيا  وفرن�شا 
املتحدة،  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اج��ت��م��اع��ات اجلمعية  الأم����ن ع��ل��ى ه��ام�����س 
القدرات  �شامل يحدد  اتفاق  اإىل  التو�شل  اإمكانية  اإي��ران لبحث  مع 
النووية لإي��ران. وملا مل يتبق من نهاية املهلة املحددة للتو�شل اإىل 
الكربى ي�شيق  ال��دول  بداأ �شدر  اتفاق نووي نهائي �شوى �شهرين، 
ب���وزارة اخلارجية  ق��ال م�شدر  املفاو�شات فقد  اأم��د  ذرع��ا من ط��ول 
تقدم  اإح��راز  باإمكانية  حاليا  متفائلة  غري  وا�شنطن  اإن  الأمريكية 
ملمو�س على م�شتوى املحادثات مع اإيران واعرتفت كبرية املفاو�شني 
الأمريكيني، ويندي �شريمان، باأن الأطراف امل�شاركيني يف املفاو�شات 
ما زالوا بعيدين عن بع�شهم فيما يتعلق بحجم ونطاق قدرة اإيران 

على تخ�شيب اليورانيوم.

عوا�صم

بنغازي

نيويورك

كابول

الأ�سرى الفل�سطينيون يهددون بالت�سعيد
•• رام اهلل-وكاالت:

هدد الأ�شرى يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي باتخاذ اجراءات ت�شعيدية، 
رداً على �شيا�شة التنكيل اجلماعي بحقهم وقال رئي�س هيئة �شوؤون الأ�شرى 
واملحررين، عي�شى قراقع، اإن الأ�شرى يف �شجون الحتالل يتدار�شون القيام 
بخطوات احتجاجية يف وقت قريب، ردا على التنكيل اجلماعي والتع�شفي 
اإدارة �شجون الحتالل ت�شن حملة م�شايقات  اأن  واأو�شح قراقع   . بحقهم 
وحما�س  الإ�شالمي  اجلهاد  حركات  اأ�شرى  بحرمان  تتمثل  الأ�شرى،  �شد 
واإغالق  لهم،  الكنتني  ح�شابات  واإغ��الق  ال��زي��ارات،  من  ال�شعبية  واجلبهة 
اإىل حملة مكثفة من القتحامات  اإ�شافة  الكثري من املحطات الف�شائية، 
والتفتي�شات ال�شتفزازية التي تقوم بها قوات خا�شة تابعة لإدارة ال�شجون 
�شامل  يت�شاورون يف خطوة جماعية ح��ول وق��ف  الأ���ش��رى  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   .
للزيارات على �شوء �شيا�شة التفرقة يف الزيارات بني تنظيم واآخر، تقوم به 

اإدارة �شجون الحتالل.

الن�سرة تن�سر فيديو اإعدام جندي لبناين 
•• بريوت-وكاالت:

الع�شكري  اإع��دام  عملية  يظهر  فيديو  �شريط  الن�شرة  جبهة  تنظيم  ن�شر 
املخطوف  الع�شكري  جانبه  اإىل  وظهر  حمية،  حممد  املخطوف  اللبناين 
بالن�شحاب  اهلل  حزب  ويطالب  اللبناين  ال�شعب  ينا�شد  وهو  البزال،  علي 
من �شوريا. ووجه الع�شكري حممد حمية قبل اإعدامه بالر�شا�س، ر�شالة 
اإذا بقي  اإىل حزب اهلل طالبه فيها باأن يكف عن التدخل يف �شوريا قائاًل: 

حزب اهلل يت�شرف على النحو جتاه اأهل ال�شنة ف�شُيقتل جميع رفاقي .

تدمري منازل يتح�سن فيها حوثيون وتعليق الرحلت الدولية ل يزال م�ستمرًا 

الرئي�س اليمني يدعو اإىل ال�سطفاف حلماية �سنعاء

ا�سرتجاع منطقة بالرمادي وت�سكيك اأمريكي باإر�سال قوات

العراق يعجز عن ا�ستعادة املو�سل من داع�س

ت�سديد الأمن بالفاتيكان خ�سية هجوم اإرهابي

تعاي�س موؤثر بني امل�سلمني والكاثوليك يف األبانيا فتح تنفي اعتذار م�سر عن ا�ست�سافة لقاءات امل�ساحلة
واأ�شاف الأحمد اإن حركته ما زالت بانتظار الرد امل�شري 
موقف  على  م�شدداً  امل�شاحلة،  لقاءات  ا�شت�شافة  على 
للم�شاحلة  ال��راع��ي��ة  م�شر  تبقى  ب���اأن  ال��ث��اب��ت  حركته 
قائاًل  ح��م��ا���س،  ح��رك��ة  م��ن  ع��ن موقفها  ال��ن��ظ��ر  بغ�س 
وباأننا  العادلة،  ل�شعبنا وق�شيته  ملا فيه م�شلحة  وذلك 
حري�شون على تطوير وتعميق عالقات الأخوة امل�شرية 

الفل�شطينية .
تابعة حلركة حما�س ت�شريحات  اإعالم  ون�شرت و�شائل 
اأكد فيها  نزال  ال�شيا�شي للحركة حممد  املكتب  لع�شو 
امل�شاحلة،  ل��ق��اءات  ا�شت�شافة  ع��ن  اع��ت��ذرت  م�شر  اأن 

موؤكداً اأن الأحمد اأبلغ حركته بذلك ب�شكل ر�شمي.

•• غزة-وكاالت:

كّذب ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح، عزام الأحمد، 
ن����ّزال، م��وؤك��داً عدم  ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة حما�س حممد 
اعتذار م�شر  ب�شاأن  ل�شانه  الأخ��ري على  نقله  ما  �شحة 

ر�شمياً عن ا�شت�شافة لقاءات احلوار بني احلركتني.
اأق��وال، باأن م�شر  اإليه من  وا�شتهجن الأحمد ما ن�شب 
اعتذرت عن ا�شت�شافة لقاءات احلوار بني حركتي فتح 
وحما�س، وفق ما �شرح به ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلركة 
اأن هدف هذه الأقوال هو  حما�س حممد نزال، معترباً 

التخريب وو�شع العراقيل اأمام الجتماع املنتظر.

•• �صنعاء-وكاالت:

عبدربه  ال��ي��م��ن��ي  ال���رئ���ي�������س  دع�����ا 
اإىل  ال�شبت  ام�����س  ه���ادي  من�شور 
من  الوطني  ال�شطفاف  ���ش��رورة 
اجل الدفاع عن �شنعاء اجلمهورية 
واحلوار  والدميقراطية  والوحدة 
الوطني وق��ال ه��ادي خ��الل لقائه 
ال�شعبي  للموؤمتر  العامة  باللجنة 
العام:  خرجنا من احلوار الوطني 
ال��ن��ظ��ري وكانت  ب��ن��ج��اح م��ن��ق��ط��ع 
التي  ال���وح���ي���دة  ال����دول����ة  ال���ي���م���ن 
ال�شلم واحل��وار وترك  جنحت اىل 
تعري�س  وع�����دم  ج��ان��ب��ا  ال�������ش���الح 
اليمن للت�شظي واحلرب واملخاطر 
وح���ق���ق���ت ع���ل���ى اأ�����ش����ا�����س امل����ب����ادرة 
ال�شلمية  امل���ت���غ���ريات  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
واأجن���������زت خ����ط����وات ف���ع���ال���ة نحو 

امل�شتقبل املاأمول .
ونوه الهادي بح�شب وكالة الأنباء 
الر�شمية اليمنية اإىل ان مايجري 
�شوريا  يف  خ�����ش��و���ش��ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
نف�شة  ذل���ك  عك�س  رمب���ا  وال���ع���راق 
ان ما  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ي��م��ن..  ع��ل��ى 
والعراق  و���ش��وري��ا  ليبيا  يف  يجري 
ميثل اجندات هدامة تهدد الأمن 
ال��دول ونحن  ه��ذه  وال�شتقرار يف 
ليريد  م��ن  هناك  رمب��ا  اليمن  يف 
ان ن�شتكمل م�شوار النجاح العظيم 
لتطبيق خمرجات احلوار الوطني 
ال�شامل الذي مثل اأف�شل تظاهرة 
تاريخة  يف  اليمن  �شهدها  حديثة 

املعا�شر .
اأن و�شول ملي�شيات  واعترب هادي 
�شنعاء  اىل  امل�����ش��ل��ح��ة  احل����وث����ي 
املنازل  ب��ع�����س  وت��دم��ري  واح���ت���الل 
وامل�����راف�����ق احل���ك���وم���ي���ة وحم���اول���ة 
واملخيمات  امل��ع�����ش��ك��رات  حم��ا���ش��رة 
التي  مب��ي��ل��ي�����ش��ي��ات��ه��م  امل�������ش���ل���ح���ة 

ال��ط��رف��ني وات��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى ع���دد من 
ا�شتخدامها  ميكن  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 

كا�شا�س لالتفاق .
ثالثة  ان  طبية  م�����ش��ادر  واف�����ادت 
ال�شبت  ����ش���ب���اح  ق���ت���ل���وا  م���دن���ي���ني 
الثالثني  ����ش���ارع  ع��ل��ى  ق�����ش��ف  يف 
�شنعاء  غ����رب  ���ش��م��ال  ال��رئ��ي�����ش��ي 
حول  تفا�شيل  اي  ه��ن��اك  ولي�شت 
يتواجد  ح����ني  يف  الت����ف����اق  ب���ن���ود 
اليمنية  الرئا�شة  با�شم  مفاو�شون 
اهلل،  ان�������ش���ار  م��ع��ق��ل  ����ش���ع���دة،  يف 
لجراء حمادثات مع زعيم التمرد 
وي�شرتط  ع���م���ر  اب�����ن  مب�������ش���ارك���ة 
احل��وث��ي��ون ل��وق��ف ال��ق��ت��ال رحيل 
بالف�شاد،  يتهمونها  التي  احلكومة 
الوزراء  تعيني  ق��رار  يف  وامل�شاركة 

وتاأمني منفذ لهم على البحر.
ال�شهر  احل���وث���ي���ون  رف�������س  وق�����د 
اليمني  للرئي�س  اق��رتاح��ا  املا�شي 
ع��ب��د رب���ه م��ن�����ش��ور ه����ادي بتعيني 
زيادة  وزراء جديد وخف�س  رئي�س 
الوقود.  ل���ش��ع��ار  ل��ل��ج��دل  م��ث��رية 
وه������ذان م��ط��ل��ب��ان ا���ش��ا���ش��ي��ان من 

مطالبهم.
يعت�شم  ���ش��ه��ر،  م���ن  اك����ر  وم���ن���ذ 
وان�����ش��اره��م يف �شنعاء  احل��وث��ي��ون 
الطريق  على  وخ�شو�شا  وحولها 
وخ����ا�����ش����وا  امل�����ط�����ار  اىل  امل�����������وؤدي 
مواجهات ب�شكل متقطع مع قوات 
الم����ن يف ���ش��م��ال ���ش��ن��ع��اء ق��ب��ل ان 
وتنتقل اىل  املعارك  تت�شاعد حدة 

العا�شمة.

الوطنية  اللجنة  امل���ح���اولت  ت��ل��ك 
اللقاء  من  انبثقت  التي  الرئا�شية 
الوطني املو�شع باإجماع كل القوى 
وجمال�س  واأح�����������زاب  ال���وط���ن���ي���ة 
واملراأة  وال�شباب  وال�شورى  النواب 
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين بكل 
اأق�شى  وبذلت  وم�شاربها  اأطيافها 
وذهبت  احل���وث���ي���ني  م���ع  اجل���ه���ود 
عن  تزيد  مل��دة  للحوار  �شعدة  اىل 
ثالثة ايام وعادت بخفي حنني اإل 
رئي�س  اأظهره  ال��ذي  ال�شتياء  من 

وجميع اأع�شاء اللجنة . 
وا����ش���ت���ع���ر����س ه�������ادي ج���م���ل���ة من 
امل������و�������ش������وع������ات والت���������������ش�������الت 
جماعة  مع  وال��ل��ق��اءات  واملباحثات 
تاأتي  مل  اأن��ه��ا  معتربا  احل��وث��ي��ني، 
بجديد لتفاجئ �شنعاء بامللي�شيات 

اجل  م��ن  ك��ل مكان  م��ن  يجلبونها 
مربر  ل  ع��م��ال  �شنعاء  حم��ا���ش��رة 
له واإمنا هو هروب من م�شتحقات 
ب��ال��ي��م��ن اىل بر  اخل������روج الأم������ن 
الأمان وعدوان على العا�شمة التي 
كله ف�شنعاء يقطنها  اليمن  متثل 
من  امل��ح��اف��ظ��ات  جميع  م��ن  �شكان 
اأق�������ش���اه من  اإىل  ال��ي��م��ن  اأق�������ش���ى 
�شرقيه  وم��ن  جنوبيه  اإىل  �شماله 
تتعر�س  اأن  ي��ج��وز  ول  غ��رب��ه  اإىل 
ل��ه��ذا ال���ع���دوان ف��ه��و ع����دوان على 

اليمن كله.
اأن حم����اولت كبرية  ه����ادي  واأك����د 
وح����دي����ث����ة ق������د ج�������رت لح�����ت�����واء 
امل��وق��ف م��ع جماعة احل��وث��ي ومن 
وال�شدام  الن��ف��ج��ار  حتا�شي  اج��ل 
اول  ال���ذي ل يبقي ولي����ذر وك���ان 

احل����وث����ي����ة امل�������ش���ل���ح���ة وامل���دج���ج���ة 
اخلفيفة  الأ�����ش����ل����ح����ة  مب���خ���ت���ل���ف 
ت�شرب  وهي  والثقيلة  واملتو�شطة 
ه��ن��ا وه���ن���اك يف ه����ذا ال�������ش���ارع او 
الع��ت��داء على حمطة  ذاك وم��ث��ل 
ت�شرف  اب�شع  الوطنية  التلفزيون 
املوؤ�ش�شة  ه��ذه  له  تتعر�س  همجي 
الوطنية و�شدد على اخليار الأ�شلم 
وفقا ملا مت مع جمال بن عمر مع 
من  الوطني  ال�شطفاف  ���ش��رورة 
اجل الدفاع عن �شنعاء اجلمهورية 
واحلوار  والدميقراطية  والوحدة 

الوطني .
ق����وات اجلي�س  ����دم���رت  م��ي��دان��ي��ا، 
منازل  ع�����دة  ال�������ش���ب���ت،  ال���ي���م���ن���ي، 
حوثيون  م�شلحون  بها  يتح�شن 
العا�شمة  من  ال�شمالية  اجلهة  يف 

•• الفاتيكان-وكاالت:

التدابري  ���ش��ددت  املعنية  ال�شلطات  اأن  ال�شبت،  اإي��ط��ال��ي��ة  �شحيفة  ذك���رت 
الأمنية يف �شاحة القدي�س بطر�س بعدما ر�شدت اأجهزة ا�شتخبارات اأجنبية 
اأملحت اإىل احتمال ح�شول هجوم يف الفاتيكان. واأو�شحت �شحيفة  مكاملة 
اإيل مي�شاجريو اأن جهاز ا�شتخبارات اأجنبية اأبلغ اإيطاليا هذا الأ�شبوع، باأنه 
ر�شد حمادثة بني �شخ�شني يتحدثان اللغة العربية وتطرقا فيها اإىل عمل 
كبري الأربعاء يف الفاتيكان . والأربعاء هو اليوم الذي يعقد فيه البابا لقاًء 
عاماً يف �شاحة القدي�س بطر�س، اأمام الكاتدرائية واأو�شحت ال�شحيفة اأن 
وحدة اإيطالية ملكافحة الإرهاب، اأكدت اأن اأحد هذين ال�شخ�شني جاء اإىل 
اإيطاليا قبل 8 اأ�شهر. ونفى الفاتيكان هذا الأ�شبوع اأن يكون البابا فرن�شي�س 
الذي يزور األبانيا الأحد، مهدداً بهجوم لكن مت ت�شديد التدابري الأمنية يف 

الفاتيكان للقاءات الأربعاء والأحد بح�شب اإيل مي�شاجريو .

نقل رئي�س ال�سلفادور ال�سابق اإىل ال�سجن 
•• �صان �صلفادور-رويرتز:

نقل رئي�س ال�شلفادور ال�شابق فران�شي�شكو فلوري�س من منزله يف �شان �شلفادور 
حيث كان رهن القامة اجلربية اإىل ال�شجن حيث �شيظل هناك اإىل اأن يحاكم 
بتهم تتعلق بالف�شاد. وكان فلوري�س هاربا منذ يناير كانون الثاين حتى اأوائل 
�شبتمرب اأيلول عندما �شلم نف�شه . ويواجه فلوري�س تهمة اختال�س 15 مليون 
دولر منحتها تايوان جلهود الإغاثة من زلزال عام 2001 . وتوىل فلوري�س 
2004.. واأثار غ�شب املحكمة  1999 حتى عام  رئا�شة ال�شلفادور من عام 
منتقديه  حماكمته  حتي  منزله  يف  اجل��ربي��ة  الإق��ام��ة  ره��ن  فلوري�س  و�شع 
الذين جادلوا باأنه كان يجب و�شعه يف ال�شجن يف �شوء هروبه لأ�شهر. واألغت 
حمكمة جنايات م�شاء الأربعاء قرار و�شعه رهن القامة اجلربية يف منزله 
وظهر فلوري�س اأم�س اجلمعة مقيدا بالأ�شفاد وبدا م�شرتخيا من منزله يف 
منطقة راقية. ونقل اإىل ال�شجن وقالت الهيئة الق�شائية يف بيان اإن فر�س 

هروبه مل تتال�شى كما اأثبتت ت�شرفاته يف املا�شي. 

وقال  عيان  �شهود  بح�شب  �شنعاء، 
اجلي�س  م���ن  ق�����وات  اإن  ال�����ش��ه��ود 
اليمني دمرت عدة منازل يتح�شن 
مناطق  يف  حوثيون  م�شلحون  بها 
من  ال�شمالية  باجلهة  امل��واج��ه��ات 
كان  اإن  يو�شح  اأن  دون   ، العا�شمة 
قد وقع �شحايا اأم ل وتزامن ذلك 
م��ع �شماع دوي ع��دة ان��ف��ج��ارات يف 
جراء  ل�شنعاء؛  ال�شمالية  الأحياء 
امل����واج����ه����ات ال��ع��ن��ي��ف��ة ب����ني ق����وات 

اجلي�س واحلوثيني.
ويف وقت �شابق من ام�س اأفاد �شهود 
ق�شف  اليمني  اجلي�س  ب���اأن  ع��ي��ان 
يف  حوثيني  مل�شلحني  م��واق��ع  ع��دة 
�شارع الثالثني يف اجلهة ال�شمالية 
ح�شيلة  م��ع��رف��ة  دون  ل�����ش��ن��ع��اء، 

ال�شحايا جراء ذلك.
ال���رح���الت  ت������زال  ل  الث�����ن�����اء،  يف 
�شنعاء  مطار  اىل  معلقة  الدولية 
الواقع يف �شمال العا�شمة اليمنية 
ح����ي����ث امل������ع������ارك ت����ت����وا�����ش����ل بني 
ومقاتلني  احل��وث��ي��ني  امل��ت��م��ردي��ن 
ي��دع��م��ه��م اجل��ي�����س واع��ل��ن م�شدر 
مالحي ان تعليق رحالت ال�شركات 
العربية والجنبية ل يزال �شاريا ، 
���ش��ك��ان اح���ي���اء قريبة  اك����د  ب��ي��ن��م��ا 
�شبه  املالحة  حركة  ان  املطار  من 

متوقفة.
التي حطت يف  الوحيدة  والطائرة 
املطار كانت ع�شكرية نقلت مبعوث 
المم املتحدة جمال بن عمر عند 
عودته من �شعدة معقل املتمردين 
ال���ي���م���ن دون  ����ش���م���ال  ال�����ش��ي��ع��ة يف 
اطالق  لوقف  اتفاق  اىل  التو�شل 

النار.
بعد  لل�شحافيني  ع��م��ر  ب��ن  وق���ال 
ثالثة ايام من املفاو�شات مع زعيم 
التمرد ال�شيعي عبد امللك احلوثي 
ح����اول����ت ت�����ش��ي��ي��ق ال���ف���ج���وة بني 

•• مالربد-اأ ف ب:

اللتان  البانيا  يف  الكاثوليكية  والقلية  ال�شالمية  الكرية  ت�شكل 
عانتا كثريا من وطاأة ديكتاورية ل ترحم، منوذجا موؤثرا للتعاي�س 
واكد  الح��د  اليوم  فرن�شي�س  البابا  زي��ارة  ال�شرب  بفارغ  وتنتظران 
اغيم ليكا )42 عاما( رئي�س البلدية امل�شلم لقرية مالربد التي تبعد 
�شتني كيلومرتا �شمال تريانا، ان زيارة البابا مدعاة لالفتخار لدى 

جميع اللبان، ايا يكن انتماوؤهم الديني .
وا���ش��اف ال��رج��ل امل�����ش��وؤول ع��ن ال��ب��ل��دة ال��ب��ال��غ ع���دد �شكانها حواىل 
2500 �شخ�س ي�شكل امل�شلمون %90 منهم والكاثوليك 10%، 
من دواعي �شرورنا ان يختارنا البابا لزيارته الوىل يف اوروبا، نحن 
البلد ال�شغري حيث تعي�س جمموعة كاثوليكية �شغرية. ولأنه ثاين 

حرب اعظم يزورنا بعد يوحنا بول�س الثاين يف 1993، فهذا يحملني 
على القول اننا مميزون .

اعلى  يف  القابعة  ال�شغرية  القرية  كني�شة  اىل  الو�شول  اج��ل  وم��ن 
او  حمار،  امتطاء  او  الدفع  رباعية  �شيارة  ا�شتخدام  يتعني  اجلبل، 
ال�شتعانة بع�شا لأن الطريق املتعرجة والوعرة، حتمل كل من يرغب 

يف زيارتها على تغيري راأيه.
ول احد يف القرية يعرف من �شيد الكني�شة او متى مت ذلك. لكنهم 
خرابا  كانت  وانها  الو�شطى،  القرون  اىل  ترقى  انها  على  يجمعون 
ابان النظام ال�شيوعي خالل حكم انور خوجا الذي اعلن البانيا يف 
1967 اول بلد ملحد يف العامل. ودمر النظام يف تلك الفرتة اعداد 
 1820 ان  فرن�شي�س  البابا  وق��ال  وامل�شاجد.  الكنائ�س  م��ن  كبرية 

كني�شة ارثوذك�شية وكاثوليكية مت تدمريها.

ا�شتخدامها  ع��ل��ى  لتدريبهم  خ���رباء  وار����ش���ال  الك����راد 
بينما وجهت فرن�شا اوىل �شرباتها اجلوية اىل م�شتودع 

لوج�شتي للتنظيم يف مكان ل يبعد كثريا عن املو�شل.
الأنبار  حمافظة  �شرطة  ق��ائ��د  اأع��ل��ن  م���واز،  �شياق  ويف 
غ��رب��ي ال��ع��راق ال��ل��واء اأح��م��د ���ش��داك ال��دل��ي��م��ي، ام�س 
ال�����ش��ب��ت، ا���ش��ت��ع��ادة ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة ال�����ش��ي��ط��رة على 
منطقة ال�7 كلم غربي مدينة الرمادي مركز املحافظة، 
بعد طرد مقاتلي تنظيم داع�س ، م�شرياً اإىل اأن معارك 
عنيفة تدور بني تلك القوات وعنا�شر التنظيم يف عدد 

من املناطق �شمايل املدينة.
مب�شاندة  �شّنت  احلكومية  ال��ق��وات  اإن  الدليمي  وق���ال 
ع�شكرية  عملية  ل��ه��ا،  امل��وال��ي��ة  الع�شائر  م��ن  مقاتلني 
من  ل�شتعادتها  ال��رم��ادي  و�شمايل  غربي  مناطق  على 
قب�شة تنظيم داع�س الذي ي�شيطر عليها منذ اأكر من 

•• بغداد-وا�صنطن-وكاالت:

مت��ك��ن��ت ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة والحت����ادي����ة ال��ع��راق��ي��ة من 
ا�شتعادة بع�س البلدات واملواقع من تنظيم داع�س بدعم 
جوي امريكي لكن ا�شتعادة ال�شيطرة على املو�شل، ثاين 
مدن العراق، ت�شكل حتديا ع�شكريا اكر �شعوبة ، فيما 
القوات  ا�شتعادة   ، العراق  غربي  الأن��ب��ار  �شرطة  اأعلنت 
احلكومية ال�شيطرة على منطقة غربي الرمادي مركز 
باراك  الم��ريك��ي  الرئي�س  ي��واج��ه  امل��ح��اف��ظ��ة، يف ح��ني 
اوباما �شكوكا متنامية يف الوليات املتحدة حول رف�شه 

ار�شال قوات برية ملحاربة داع�س يف العراق و�شوريا.
الب�شمركة يف  ق���وات  ق��ائ��د  �شاوي�س  ن���وري  رو����س  وق���ال 
منطقة اخلازر التي تبعد م�شافة 30 كلم �شمال املو�شل 
ا�شتعادة املدينة غري متوفرة  ان الظروف لبدء معركة 
ال��ق��وى ما  حتى الن. وا���ش��اف م��ن الوا�شح ان م��ي��زان 

يزال يف �شالح العدو .
اعلن  اب��راه��ي��م اجلعفري  ال��ع��راق  وزي��ر خارجية  وك��ان 
ال�شبوع املا�شي ان ا�شتعادة ال�شيطرة على املو�شل هدف 

ا�شا�شي بالن�شبة لبغداد.
بها،  �شنقوم  التي  الع�شكرية  للعمليات  نظرا  وا���ش��اف 
انتوين  لكن   . �شعبا  ام���را  ي��ك��ون  ل��ن  ذل��ك  ب��ان  اعتقد 
كورد�شمان من املركز ال�شرتاتيجي والدويل للدرا�شات 
املدينة  على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  ب��ان  اعتقاده  ع��ن  ع��رب 
انهار  اذا  ال  الق���ل،  على  �شهرا  �شي�شتغرق  ال�شمالية 
ولي�شت  داخلية  ل�شباب  ال�شالمية  ال��دول��ة  )تنظيم( 
ه��ن��اك م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة ح���ول ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي ميلكها 
ك��ان��ت ت�شم  ال��ت��ي  امل��و���ش��ل  ع��ل��ى  ل��ال���ش��ت��ي��الء  التنظيم 

حواىل مليوين ن�شمة قبل بدء النزاع.
ال��ع��ا���ش��ر من  امل��و���ش��ل يف  ي��ذك��ر ان داع�����س �شيطر ع��ل��ى 

الذي  الكا�شح  ال��ه��ج��وم  غ���داة  امل��ا���ش��ي  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و 
ادى اىل ا�شتيالئه على مناطق �شا�شعة يف �شمال البالد 

وغربه دون مقاومة تذكر من جانب اجلي�س العراقي.
تواجه  ال��ت��ي  ال���ق���وات  الخ�����رية، حققت  ال���ش��اب��ي��ع  ويف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م جن���اح���ات حم�����دودة ب��ف�����ش��ل ال���دع���م اجلوي 
املو�شل  ���ش��د  ع��ل��ى  ال�شيطرة  ا���ش��ت��ع��ادة  م��ث��ل  الم��ريك��ي 

اواخر اب-اغ�شط�س املا�شي.
ايراكي  ان�شايد  ن�شرة  عن  امل�شوؤول  �شويل  ك��ريك  وق��ال 
جبهة  عن  عبارة  الم��ر  ك��ان  ال�شياق  ه��ذا  يف  بوليتك�س 
مفتوحة غ��ري م��اه��ول��ة ك��م��ا ك���ان ال��ه��ج��وم ط��اغ��ي��ا كما 
ا�شتعادة  من  املا�شي  ال�شبوع  الكردية  ال��ق��وات  متكنت 
ميتد  ال��ذي  نينوى  �شهل  يف  ق��رى  �شبع  على  ال�شيطرة 
حتى امل��و���ش��ل، لكن ب��ني ه��ذ ال��ق��رى وامل��و���ش��ل م��ا تزال 
برطلة وقره قو�س وغريها حتت �شيطرة تنظيم الدولة 

ال�شالمية.
مرارا  احلكومية  القوات  �شويل حتاول  ا�شاف  وجنوبا، 
بالف�شل  ت��واج��ه  لكنها  تكريت  على  ال�شيطرة  ا�شتعادة 
كما انها تبذل اق�شى جهودها للحفاظ على ال�شلوعية 
وبالتايل،  ب��غ��داد.  ���ش��م��ال  ك��م   80 م�شافة  تبعد  ال��ت��ي 
وللتقدم  املو�شل  ا�شتعادة  على  ق���ادرة  تكون  ل��ن  فانها 
وزيرا  تعيينه  ال��ذي مت  �شاوي�س  او�شح  املو�شل،  باجتاه 
للمال يف احلكومة العراقية اجلديدة نحن بحاجة اىل 
تعاون حقيقي من جانب ال�شرة الدولية يجب تقدمي 
املعدات  مثل  وثابت  منتظم  ب�شكل  ع�شكرية  م�شاعدات 

والذخرية وال�شلحة .
لديها  ي��ك��ن  مل  الب�شمركة  ان  اىل  ك��ورد���ش��م��ان  ول��ف��ت 
ا�شلحة ثقيلة يف حني و�شع التنظيم يده على الرت�شانة 

الع�شكرية التي خلفها اجلي�س العراقي اثناء فراره.
للمقاتلني  ا�شلحة  ت�شليم  ال��دول  من  العديد  ب��دا  وق��د 

�شهرين، واأ�شفرت تلك العملية عن حترير منطقة ال�7 
كلم غربي املدينة واأ�شاف اأن القوات احلكومية الربية 
كانت مدعومة اأي�شاً بالطريان احلربي العراقي الذي 
غطى على تقدم تلك القوات وق�شف مواقع التنظيم يف 

املنطقة التي مت حتريرها .
من  ان�شحبوا  التنظيم  عنا�شر  اأن  الدليمي،  واأو���ش��ح 
املدينة  غربي  كلم  ال�5  منطقة  اإىل  كلم  ال�7  منطقة 
اأي�شاً، م�شرياً اإىل اأن ا�شتباكات عنيفة دارت بني القوات 
حتى  م�شتمرة  ت��زال  ما  التنظيم،  وعنا�شر  احلكومية 

ال�شاعة لطردهم منها اأي�شاً.
كبدت  احلكومية  ال��ق��وات  اأن  اإىل  ال�شرطة  قائد  ولفت 
عنا�شر داع�س خ�شائر كبرية يف الأرواح، مل يذكر عدداً، 
اإ�شافة اإىل تدمري 3 عجالت تابعة لهم، فيما مل يذكر 

حجم اخل�شائر يف �شفوف القوات املهاجمة.
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•• دمياط -اأ ف ب:

ي����روي ال��الج��ئ ال�����ش��وري اب���و ف��ه��د م��ن غ��رف��ت��ه يف فندق 
ب��ال��ق��رب م��ن م��دي��ن��ة دم��ي��اط امل�����ش��ري��ة ك��ي��ف ان��ق��ذ القدر 
ا�شراره  يوؤكد  لكنه  ا�شبوعني  قبل  املوت غرقا  ا�شرته من 

على تكرار املحاولة للذهاب اىل اوروبا.
كان من املفرت�س ان ي�شعد ابو فهد مع ا�شرته على ظهر 
مركب ابحرت من �شاطئ يف �شواحي دمياط ، املطلة على 
ليل  القاهرة(  �شمال  كلم   300 )ق��راب��ة  املتو�شط  البحر 
ال�شاد�س من ايلول-�شبتمرب املا�شي لكنه تاأخر ب�شع دقائق 

فقط فالقى اجلي�س امل�شري القب�س عليه.
بعد اربعة ايام مت اغراق ال�شفينة املتهالكة من قبل منظمي 
الرحلة غري ال�شرعية امام مالطا بعد ان رف�س املهاجرون 
قرابة  مقتل  اىل  ادي  ما  ا�شغر  اخ��ر  مركب  اىل  النتقال 
ابو  ان  ال   . بانه قتل جماعي  500 مهاجر يف ما و�شف 
البحار  اع����ايل  يف  امل����وت  ه���ذا  ي��ردع��ه  ول  يخيفه  ل  ف��ه��د 
..�شاأحاول مرة بعد مرة ، قال الرجل البالغ من العمر 51 
عاما يف �شرفة الفندق الذي يقيم فيه بعد ان طلب عدم 

الك�شف عن هويته ل�شباب امنية.
ودفع ابو فهد، الذي مت اطالق �شراحه اخلمي�س، 3 الف 
ان  بعد  ايطاليا  اىل  وزوج��ت��ه  ه��و  لنقله  للمهربني  دولر 
يطلب  ومل  ل�شنوات.  م�شروع  غري  ب�شكل  م�شر  يف  اقاموا 

املهربون اي اموال مقابل نقل ابنائهم، بح�شب ما قال.
ابو فهد:  قال  يتحلقون حوله  ابناوؤه اخلم�شة  كان  وفيما 
ان الرحلة خطرة وانني ل�شت واثقا من  �شارحت زوجتي 

اننا �شن�شل مع كل ابنائنا احياء اىل ال�شاطئ املقابل .

واك��د اب��و فهد وع��دد اخ��ر م��ن ال��راغ��ب��ني يف الهجرة غري 
ال�����ش��رع��ي��ة حت��دث��ت ال��ي��ه��م ف��ران�����س ب��ر���س ان��ه��م يف�شلون 
نظرا  بها  املحيطة  املخاطر  رغ��م  الطريقة  بهذه  الهجرة 
للفقر ال�شديد الذي باتوا يعانون منه ولرغبتهم يف توفري 

م�شتقبل اف�شل لبنائهم.
ال�شعب  م��ن  وب��ات  �شاقة  ا�شبحت  حياتي  فهد  اب��و  وق��ال 
ال���ش��ت��م��رار يف الق���ام���ة ك��م��ه��اج��ر غ��ري ���ش��رع��ي يف م�شر، 
التي  امل��الب�����س  ه��و  الن  ا���ش��رت��ه  م��ا متلكه  ك��ل  ان  م�شيفا 

يرتدونها.
واو�شح ان جواز �شفره انتهى منذ عدة اعوام وكان يعي�س 
الق��ارب وال�شدقاء قبل  القاهرة على القرتا�س من  يف 
ان ينتقل اىل دمياط �شعيا للمغادرة اىل اوروبا وات�شل ابو 
فهد باملهربني يف القاهرة ودفع لهم املبلغ املتفق عليه بعد 

ان باع اثاث منزله.
وحول ليلة القب�س عليه قال يف البداية �شعدنا اىل حافلة 
م�شد�شات  املهربني  بحوزة  وك��ان  اخرين  �شخ�شا   80 مع 

وا�شلحة بي�شاء ومل يكفوا عن ال�شراخ .
يعطي  مركبا  وراي��ن��ا  �شاطئ  على  نزلنا  ذل��ك  بعد  وت��اب��ع 
ولكننا  للمركب  الو�شول  بالليزر. حاولنا  �شوئية  ا�شارات 
تاأخرنا لن زوجتي كانت تعرج وفجاأة ظهر افراد اجلي�س 

وبداأوا يف ال�شراخ علينا واطالق النار يف الهواء .
وابنائه  وزوج��ت��ه  فهد  اب��و  �شلم  اجلي�س  لكن  املهربون  فر 
وع�شرات اخرين اىل ال�شرطة التي اطلقت �شراحهم لحقا 
ومن جهتها، قالت غازية ابو نبوت وهي ام �شورية يف ال45 
ان غرق القارب اثار لديها م�شاعر مت�شاربة من ال�شعادة 

واحلزن.

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�شف تقرير ملنظمة حظر الأ�شلحة الكيماوية، اأن دم�شق كانت 
التقرير  وق��ال  القاتل  الري�شني  غ��از  لإن��ت��اج  برناجماً  متتلك 
الذي ن�شرته املنظمة الدولية على موقعها الإلكرتوين، اأخريا، 
اإن �شوريا ك�شفت يف متوز-يوليو املا�شي، عن امتالكها ثالث 
الري�شني  غاز  لإنتاج  من�شاأة  بينها  كيميائية،  لأ�شلحة  من�شاآت 
واأثار التقرير ت�شاوؤلت حول اكتمال الإعالن الأويل ال�شوري 
عن خمزونه من الأ�شلحة الكيماوية. لكن مل يت�شن التو�شل 

اإىل اأي من م�شوؤويل املنظمة للح�شول على تعليقه.
ال�����ش��وري، يف ت�شريحات  ال��ن��ظ��ام  م�����ش��وؤول يف  وق����ال م�����ش��در 
�شحافية، مف�شال حجب هويته، اإنه جرى التخل�س من غاز 
الري�شني، قبل بدء �شريان اتفاقية حظر الأ�شلحة الكيماوية، 

التي ان�شمت اإليها �شوريا العام املا�شي .
وكان وزير اخلارجية الأمريكي، جون كريي، اتهم نظام الأ�شد 
با�شتخدام قواته  الكيماوية،  الأ�شلحة  بانتهاك معاهدة حظر 
غاز الكلور ك�شالح هذا العام ، وذلك خالل جل�شة ا�شتماع اأمام 
جلنة ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�س النواب اجلمعة 19 اأيلول- 

�شبتمرب اجلاري.
ويف �شياق مت�شل، اأكد م�شوؤول اإ�شرائيلي اأن ال�شلطات ال�شورية 
احتفظت بعدد من الروؤو�س احلربية لل�شواريخ والقنابل التي 
كيماوية  م��واد  حتمل  �شاروخية  وقذائف  الطائرات  ت�شقطها 

�شامة مثل غاز ال�شارين .
اأن  ا�شمه،  حجب  م�شرتطاً  �شحافية  ت�شريحات  يف  واأ���ش��اف 
اإ�شرائيل على درجة كبرية من اليقني يف معلوماتها ، ورف�س 
امل�شوؤول حتديد عدد هذه الروؤو�س وكان النظام ال�شوري �شّلم 
ل�شربة ع�شكرية هددت  الكيميائية تفادياً  املواد  خمزونه من 
ال�شوري  النظام  ق�شف  بعد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بها 
منطقة الغوطة ال�شرقية يف ريف دم�شق بغازات �شامة، يف اآب-

اأغ�شط�س 2013.
وغاز الري�شني هو بروتني �شديد ال�ُشمّية، ي�شتخرج من بذور 
تقدر  لالإن�شان  املتو�شطة  ال�شامة  واجل��رع��ة  اخل����روع،  ن��ب��ات 
ب�0.2 مغم )1 من 5000 من الغرام(، ويعترب اأكر �ُشمّية 

من �شم اأفعى الكوبرا مبرتني.
اىل ذلك، اعلن نائب رئي�س الوزراء الرتكي نعمان كرتلمو�س 
ان قرابة 45 الف كردي هربوا اىل تركيا قادمني من �شوريا 
�شمال  داع�س يف  الك��راد وتنظيم  املقاتلني  املعارك بني  ب�شبب 

�شرق �شوريا.
و�شرح كرتلمو�س امام �شحافيني غداة فتح احلدود الرتكية 
ك��ردي من  ال��ف   45 ال�شاعة، عرب  ام��ام الالجئني حتى ه��ذه 
���ش��وري��ا احل����دود ودخ��ل��وا اىل ت��رك��ي��ا م��ن ث��م��اين ن��ق��اط عبور 

خمتلفة .
طارىء  ب�شكل  ح��دوده��ا  لفتح  اجلمعة  تركيا  ا���ش��ط��رت  وق��د 
ل�شتقبال الف من اكراد �شوريا مرغمني على الرحيل ب�شبب 

)كوباين  ال�شورية  العرب  عني  مدينة  يف  داع�س  تنظيم  تقدم 
باللغة الكردية(.

�شمحت  الالجئني  ه��وؤلء  دخ��ول  الوقت  لبع�س  وبعد رف�شها 
من  ع��دة  الف  ب��دخ��ول  امل��ط��اف  نهاية  يف  الرتكية  ال�شلطات 
بلدة دكمدا�س غالبيتهم  النهار اىل  ال�شخا�س عند منت�شف 

من الن�شاء والطفال وامل�شنني.
ب�شرا�شة  ال�شتثنائية  البادرة  هذه  الرتكية  احلكومة  وب��ررت 
امل��ع��ارك ال��دائ��رة يف اجل��ان��ب ال�����ش��وري وق���ال ح��اك��م حمافظة 
هوؤلء  ا�شت�شافة  ق��ررن��ا  كوت�شوك  ال��دي��ن  ع��ز  اورف���ة  �شانلي 
ال�شوريني ا�شطرارا لنهم كانوا حم�شورين يف ار�س حمدودة 

جدا ومهددين باملعارك .
ال��رتك��ي اح��م��د داود اوغ��ل��و م��ن جانبه  ال����وزراء  وق���ال رئي�س 
الرئي�شي  هدفنا  لكن  و�شائلنا  بكل  النازحني  جميع  �شن�شاعد 

هو م�شاعدتهم، ان امكن داخل احلدود ال�شورية .
تركيا  ت�شتقبل  تعتمدها  التي  املفتوح  الباب  �شيا�شة  ومبوجب 
ه��رب��وا من  ���ش��وري  املليون لج��ىء  ال��ي��وم نحو مليون ون�شف 
املعار�شني لنظام  امل�شلحني  2011 بني  الدائرة منذ  املعارك 

الرئي�س ب�شار ال�شد والقوات ال�شورية النظامية.
طول  على  اقيمت  التي  املخيمات  يف  ال�شتقبال  ق���درات  لكن 
احلدود مت جتاوزها منذ مدة طويلة ويعي�س اكر من مليون 
بحوادث  يت�شبب  م��ا  ال�����ش��ارع  يف  غالبا  ال��ب��الد  م��دن  يف  منهم 

متكررة مع ال�شكان املحليني.

اأ�سرتاليا تعتزم ت�سديد قوانني مكافحة الإرهابرئي�س الوزراء النيوزيلندي يفوز يف النتخابات 
•• �صيدين-اأ ف ب:

املقبل  ال�شبوع  ال��ربمل��ان  على  �شتطرح  ال�شرتالية  احلكومة  ان  ال�شبت  تقارير  ذك��رت 
قوانني جديدة �شارمة �شد تهديد الرهاب عقب اكرب حملة ملحاربة الرهاب ت�شهدها 
البالد يف تاريخها و�شي�شعى رئي�س الوزراء توين ابوت اىل احل�شول على �شلطات وا�شعة 
بح�شب  الربعاء،  النواب  ام��ام جمل�س  املقرتحة  القوانني  الره��اب عند طرحه  ملكافحة 
اثناء مداهمات  ال�شرتالية  ال�شلطات  واحبطت  ا�شرتاليا  نيوزكورب  افادت �شحيفة  ما 
اعدام  ل�شن عمليات  داع�س  تنظيم  لعنا�شر من  وبريزبن، خمططا  �شيدين  يف مدينتي 
القوانني  العدل مايكل كينان ان  ابوت واو�شح وزير  ايام، بح�شب ما قال  فظيعة خالل 
اجلديدة �شتحّدث القوانني احلالية ملواجهة مثل هذه التهديدات.  و�شرح ل�شبكة البث 
ال�شرتالية ال�شبت التهديد بارتكاب عمل عنف ع�شوائي الذي ادى اىل مداهمات املي�س 
كان خمتلفا متاما عن الن�شاطات الرهابية التقليدية التي عادة ما ن�شتهدفها . وا�شاف 

ان يك�شف عن تفا�شيل  ، دون  ا�شرتاليا ع�شري وم��رن  ان ن�شمن وج��ود نظام يف  يجب 
وجرى تعزيز الجراءات المنية يف العا�شمة كانبريا ويف القواعد الع�شكرية واملطارات 
والفعاليات الريا�شية بعد تهديدات مل�شوؤولني يف الربملان واحلكومة ر�شدت يف ات�شالت 
15 �شخ�شا عندما داهم  بني �شبكات متطرفني يف ال�شرق الو�شط وا�شرتاليا. واعتقل 
يتم  انه مل  ال  وبريزبن اخلمي�س،  �شيدين  املنازل يف  ال�شرطة ع�شرات  رج��ال  مئات من 
اعتقال �شوى �شخ�س واحد ال�شبت، بح�شب م�شوؤولني.  وا�شتخدمت ال�شرطة الفدرالية 
توجيه  دون  ال15  ال�شخا�س  من  ثالثة  بحق  الحتياطي  بالتوقيف  اوام��ر  مرة  لول 
التهم اليهم وميكن ا�شتخدام الوام��ر التي تهدف اىل مواجهة اي تهديد و�شيك ب�شن 
14 يوما. ال ان ابوت يقول ان القوانني احلالية غري  هجوم، لعتقال ال�شخا�س ملدة 
كافية ملواجهة التهديدات على ا�شرتاليا من جمموعات مثل تنظيم داع�س الذي و�شفه 
فان  اجلديدة  ال�شالحيات  ومبوجب  ال�شرتايل  القومي  الم��ن  على  تهديد  اكرب  بانه 

الدعوة اىل القيام بعمل ارهابي �شي�شبح غري قانوين.

•• ويلينغتون-اأ ف ب:

رئي�س  ف��وز  حملية  اع��الم  و�شائل  اعلنت 
الو�شط  ميني  من  النيوزيلندي  ال���وزراء 
النتخابات  وليته يف  املنتهية  كاي  جون 
احلزب  ان  واف�����ادت  ال�����ش��ب��ت  الت�شريعية 
ال��وط��ن��ي ب��زع��ام��ت��ه ن���ال ح����واىل 49 يف 
املئة من ال�شوات بعد ثالث �شاعات من 
اغالق مكاتب الق��رتاع مما �شيمنحه يف 
حال تاكد هذا الجتاه لي�س فقط ولية 
الربملان  يف  مطلقة  غالبية  امن���ا  ث��ال��ث��ة 

وذكرت قناة تي يف ان زد ان النتائج متنح 
احلزب الوطني 60 مقعدا ما ي�شعه يف 

موقع القوة .
لقد   :  3 ت��ي يف  قناة  اعلنت  م��ن جهتها، 
خ�شر  لقد  ال��ه��زمي��ة.  انها  الم���ر،  انتهى 
تاكيد  ح��ال  ويف  الن��ت��خ��اب��ات  العماليون 
امل��ع��ل��وم��ات، ف���ان احل���زب �شيح�شل  ه���ذه 
121 يف  ا����ش���ل  م���ن  م��ق��ع��دا   63 ع��ل��ى 
الربملان ما �شيجعله اول حزب يحوز على 
الغالبية املطلقة منذ ان اقرت نيوزيلندا 

نظاما انتخابيا جديدا العام 1996.

مهاجرون يتحدون املوت للو�سول للفردو�س املفقود

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:
قّدم رئي�س التون�شي املوؤقت املن�شف 
املرزوقي اأم�س ال�شبت ملف تر�شحه 
اإىل النتخابات املقبلة مبقر هيئة 
الن��ت��خ��اب��ات واأّك�����د خ���الل تقدمي 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��ر���ش��ح��ه 
الإرهاب  اإرب���اك  اأن��ه ل يخ�شى من 
النتخابات املقبلة بقدر ما يخ�شى 
اأّنه  اإىل  م�شريا  الفا�شد،  امل��ال  من 
عن  ال��ّدف��اع  موا�شلة  ع��ل  �شيعمل 
ال��ق�����ش��اي��ا ال���ت���ي داف�����ع ع��ن��ه��ا منذ 
اأّن���ه يثق يف ذكاء  ���ش��ن��وات واأَ����ش���اف 
جّيدا  ي��درك��ون  لأّن��ه��م  التون�شيني 
�شيكون  اأّن���ه  معتربا  خدمهم،  م��ن 
مثال للمرت�ّشح النزيه وال�شفاف. 

املرزوقي  ف��ّن��د  مّت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
الناطق با�شم  اإقالة  ما يروج حول 
م��ن�����ش��ر، موؤكدا  ال��رئ��ا���ش��ة ع��دن��ان 
حلملته  م���دي���را  ت��ع��ي��ي��ن��ه  مت  اأن�����ه 
الن��ت��خ��اب��ي��ة وك�����ان امل����رزوق����ي قد 
اأعلن ، ح�شب بيان ُن�شر اأم�س على 
الفاي�س  ع��ل��ى  الر�شمية  �شفحته 
بوك يحمل توقيعه، اأنه قّرر التقّدم 
الرئا�شية  لالنتخابات  برت�شحه 
القادمة، موؤكدا حتّمل م�شوؤولياته 
اإىل  للجمهورية  كرئي�س  احلالية 
حلظة ت�شليم امل�شعل، ملنع اأي فراغ 
على راأ�س الدولة وكما هو معمول 
به يف كل البلدان التي يتقّدم فيها 

رئي�س مبا�شر لالنتخابات.
تر�شحه  ق����رار  امل����رزوق����ي  واأرج������ع 
متطّلبات  تقت�شيه  مل���ا  ل��ل��رئ��ا���ش��ة 
ال�����ظ�����رف ال����دق����ي����ق ال���������ذي مت����ّر 
ب����ه ت���ون�������س ، م��ت��ع��ه��دا ب��ن�����ش��ر كل 
ال��وث��ائ��ق امل��ال��ي��ة و ال��ت��ع��ري��ف بكل 
احلملة  اإب���ان  امل�شتعملة  الو�شائل 
لل�شّك  يكون هناك جمال  حتى ل 
الرئا�شة  موؤ�ش�شة  حياد  بخ�شو�س 

يف املعركة النتخابية.
اأع���ل���ن م��ر���ش��ح ح���زب املوؤمتر  ك��م��ا 
ذات  ح�شب  اجلمهورية،  اأج��ل  م��ن 
ا���ش��ت��ق��ال��ة عدنان  ق���ب���ول  ال���ب���ي���ان، 
مدير  ك��وزي��ر  من�شبه  م��ن  من�شر 
باإدارة  وتكليفه  الرئا�شي  للديوان 
ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
امل�شت�شارين  ك���ل  ا���ش��ت��ق��ال��ة  ق��ب��ول 
لالنتخابات  �شيتقدمون  ال��ذي��ن 
يف  يرغبون  ال��ذي��ن  اأو  الت�شريعية 
احلملة  م��دي��ر  لكن  تر�شحه  دع��م 
املرزوقي  للمن�شف  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
املرزوقي  اأّن  اأك���د  من�شر  ع��دن��ان 
ك��م�����ش��ت��ق��ّل وه����و ل يبحث  ت��ر���ّش��ح 
الذي  التوافقي  امل��ر���ّش��ح  ي��ك��ون  اأن 
ت��ب��ح��ث ع��ن��ه ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة لأّن 
الناخبني  م�����ش��ادرة حل��ق  ذل���ك  يف 

ح�شب قوله.
واأكد عدنان من�شر اليوم اأّن ن�شبة 
ك��ب��رية م��ن م�����ش��ادر مت��وي��ل حملة 
من  متاأتية  النتخابية  امل��رزوق��ي 
مبيعات كتابه الذي �شي�شدر قريبا 
واأو�شح اأّن جزء من عنوان الكتاب 
النتخابّية،  ح��م��ل��ت��ه  ����ش���ع���ار  ه����و 

للم�شهد ال�شيا�شي بعد اأن ظنوا اأنه 
حزب  ح��ل  اإث��ر  عليهم  الق�شاء  مت 

التجمع وفق تعبريه.
ال�شلطة  ت���ول���وا  م���ن  اأن  واع���ت���رب 
على  ق�شوا  ال��ث��ورة  بعد  تون�س  يف 
ال��دول��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا، م���وؤّك���دا اأن 
ال�شاحة  اإىل  ع����ادوا  ال��د���ش��ت��وري��ني 
الذي ظهر  الفراغ  ال�شيا�شية ل�شد 

يف الدولة واإرجاع هيبتها.
الحتاد  اأع��ل��ن  مت�شل،  �شياق  ويف 
الأوروب�����ي، يف ب��الغ ل��ه، ان��ه �شيتّم 
تون�س  اإىل  م��الح��ظ��اً   60 اإي���ف���اد 
الت�شريعية يوم  ملتابعة النتخابات 
26 اأكتوبر املقبل مبختلف جهات 

البالد.
اأوىل  ب���اأن جمموعة  ال��ب��الغ  واأف���اد 
و�شلت اإىل تون�س، ت�شّم 8 خرباء. 
جمموعة  ت�شل  ان  املنتظر  وم���ن 
مالحظاً   28 م��ن  متكونة  ثانية 
اجل���������اري،  ����ش���ب���ت���م���رب   29 ي��������وم 
وجمموعة ثالثة ت�شّم 28 اآخرين 

يوم 21 اأكتوبر القادم.
الربملان  م��ن  وف���داً  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
بعثة  اإىل  ���ش��ي��ن�����ش��ّم  الأوروب�����������ي 

املالحظني يوم القرتاع.
من  مالحظني  انتداب  �شيتّم  كما 
للدول  الدبلوما�شية  البعثات  بني 
الأع�����ش��اء ب���الحت���اد الأوروب������ي يف 
ت��ون�����س وك��ن��دا والرنويج  ك���ّل م��ن 
و����ش���وي�������ش���را و����ش���ي�������ش���رع اخل�����رباء 
امل�شار  حت���ل���ي���ل  يف  الأوروب�������ي�������ون 
الت�شريع  اإىل  بالرجوع  النتخابي 
الإقليمية  وامل��وا���ش��ف��ات  التون�شي 
املالحظة  و���ش��ت�����ش��م��ل  وال���دول���ي���ة 
الإدارة  ك��ف��اءة  ال��ق��ان��وين،  الإط����ار 
احلملة  اأن�������ش���ط���ة  الن���ت���خ���اب���ي���ة، 
النتخابية للمرت�شحني والأحزاب 
الإعالمية،  التغطية  ال�شيا�شية، 
الطعون  الفرز،  عملية  الت�شويت، 

والإعالن عن النتائج.
وقد مت التوقيع على بروتوكولت 
ت���ف���اه���م ب����ني الحت�������اد الأوروب��������ي 
والهيئة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  واحل���ك���وم���ة 
العليا امل�شتقلة لالنتخابات، بهدف 
تاأمني حرية التنقل واحلركة لكل 
اأع�شاء بعثة املالحظني الأوروبية، 
مكاتب  اإىل  دخ����ول����ه����م  وح����ري����ة 
القرتاع، والنفاذ اإىل كل املعلومات 

املحينة.
واأف���اد ب��الغ الحت��اد الأوروب���ي بان 
موؤ�ش�شاته  كل  م�شتقلة عن  البعثة 
وع���ن ال�����دول الأع�������ش���اء ب���ه، وهي 
مدعوة اإىل التحلي باحلياد وعدم 
وذكر  النتخابي  امل�شار  التدخل يف 
الحت��اد الأوروب��ي باأنه �شبق له اأن 
اإىل  مالحظني  بعثة  ب��اإر���ش��ال  ق��ام 
2011 ، وقد  تون�س يف انتخابات 
ورئي�شة  الأوروب��ي��ة  النائبة  اأك���دت 
البعثة  اأن   ، نايت�س  اأنيمي  البعثة 
العملية  جم����رى  يف  ت��ت��دخ��ل  ل���ن 
باأي �شكل من الأ�شكال  النتخابية 
، معربة عن الأمل يف امل�شاهمة يف 

�شفافيتها وجناحها.

م�شتنكرا ما يرّوج حول دعم حملة 
امل��رزوق��ي من اخل��ارج وق��د ا�شتمر 
ال��رت���ش��ح��ات وبلغ  ت���ق���دمي  اأم�������س 
ب��ي��ن��ه��ا رئي�شة  ���ش��ب��ع��ة م���ن  ع���دده���ا 
ح������زب احل����رك����ة ال���ّدمي���ق���راط���ي���ة 
اآم��ن��ة من�شور  ل��الإ���ش��الح وال��ب��ن��اء 
ر�ش������ميا  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال��ق��������������روي 
لالنتخاب�����ات  ت��ر���ش��ح��ه��ا  م���ل���ف 
العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  ل����دى  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

امل�شتقلة لالنتخابات.
وقالت يف ت�شريحات اإعالمية اأّنها 
تزكية،  األ����ف   15 ح����وايل  ج��م��ع��ت 
هذا  مل��ث��ل  ت��ر���ش��ح��ه��ا  اأن  م��ع��ت��ربة 
باعتبارها  لتون�س  ف��خ��ر  املن�شب 
ترت�شح  ت���ون�������ش���ي���ة  ام����������راأة  اأول 
رئي�شة  ق���دم���ت  ك��م��ا  ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة. 
كلثوم  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��ق�����ش��اة  جمعية 
تر�شحها  وق��ت لح��ق ملف  كنو يف 
كمرت�شحة  الرئا�شية  لالنتخابات 
م�����ش��ت��ق��ل��ة وذل�������ك ب���ت���زك���ي���ات من 
القادر  عبد  اإىل  اإ�شافة  املواطنني 
ورجل  م�شتقل  كمرت�شح  اللباوي 
فار�س  امل�شتقل  امل��ر���ش��ح  الأع���م���ال 
املواطنني  م��ن  وبتزكيات  م��ربوك 

اأي�شا.
وب����خ���������ش����و�����س اجل���������دل ال�����دائ�����ر 
لبع�س  ال�����ش��ح��ي��ة  احل���ال���ة  ح����ول 

عديدة  مكا�شب  حققت  ال��ث��ورة  اأن 
يجب العرتاف بها مثل الد�شتور 
ال����ذي ���ش��م��ح ل��ه ب����اأن ي��رت���ش��ح واأن 
ي��ك��ون يف ه��ذا امل��ك��ان كما ع��رب عن 
اآلت  والتخوف مما  بالقلق  �شعوره 
اإل��ي��ه ت��ون�����س م��ن ت��ده��ور ع��ل��ى كل 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتويات 
بالإ�شافة  والأمنية  والجتماعية 

اإىل العالقات اخلارجية.
وقال اإن املطلوب اليوم بعد الوحدة 
وطنية  م�شاحلة  اإق��ام��ة  الوطنية 
���ش��ام��ل��ة ل���ك���ل ال���ف���ئ���ات واجل���ه���ات 
واف�������رة يف  اأن ح���ظ���وظ���ه  م���ع���ت���ربا 
بحكم  الرئا�شية  النتخابات  ه��ذه 
ال��ت��ي �شغلها  ال��ت��ج��رب��ة وامل��ن��ا���ش��ب 
اأ�شغر  ب���ن ع��ل��ي م���ن  ن���ظ���ام  زم����ن 
ب��ل��دي��ة واأ����ش���غ���ر حمافظ  رئ��ي�����س 

ووزير كذلك.
يف ح�����ني ق�������ال رئ����ي���������س احل����رك����ة 
من  اأن  القروي  حامد  الد�شتورية 
اأ����ش���ب���اب ف�����ش��ل ال���رتوي���ك���ا ه���و حّل 
الدميقراطي،  الد�شتوري  التجمع 
ب���الإ����ش���اف���ة لإق���������ش����اء ال���ق���ي���ادات 
الد�شتورية من انتخابات 2011.

هناك  اأن  ال���ق���روي  ح���ام���د  واأّك������د 
ال��رع��ب يف  �شيا�شية دخ��ل  اأط����راف 
الد�شتوريني  ع��ودة  ب�شبب  قلوبهم 

الرت�شح  ملف  �شمن  طبّية  �شهادة 
اأن  ا�شتفزازية موؤكدا  متثل عملّية 
يف  اختبارا  لي�س  الرئا�شي  ال�شباق 
ال�شباحة اأو العدو الريفي، م�شيفا 

املرت�شحني، اعترب الرئي�س احلايل 
بن  التاأ�شي�شي م�شطفى  للمجل�س 
ج��ع��ف��ر واأم�����ني ع���ام ح���زب التكتل 
اأن تقدمي  ت��ر���ش��ح��ه،  ت��ق��دمي  ب��ع��د 

الزواري،  الرحيم  الد�شتورية عبد 
الكثري  ق���دم  ال�����ش��اب��ق  ال��ن��ظ��ام  اأن 
العرتاف  اأخ��ط��اء يجب  ل��ه  ولكن 
الزواري  واأ���ش��اف  واإ�شالحها  بها 

التون�شيني  �شيطلع  اأّنه  النهاية  يف 
فاز  اإذا  ال�����ش��ح��ّي��ة  ح���ال���ت���ه  ع���ل���ى 

بالرئا�شة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال م��ر���ش��ح احلركة 

الناطق با�سم حملته اأكد تقدمه كم�ستقل

تون�س: املرزوقي يرت�ّسح للرئا�سة ويعلن عدم ا�ستقالته
�سيتّم اإيفاد 60 ملحظًا اأوروبيًا اإىل تون�س ملتابعة النتخابات الت�سريعية

الزواري مر�شح الد�شتورينيكلثوم كنو

املرزوقي يقدم تر�شحه

امنه القروى اول تون�شية يف الرئا�شة

ابن جعفر: ال�سباق الرئا�سي لي�س اختبارًا يف ال�سباحة 
اأو العدو الريفي حتى يقّدم املرت�سحون �سهادات طبية

القروي: عاد الد�ستوريون اإىل ال�ساحة ال�سيا�سية 
ل�سد الفراغ الذي ظهر يف الدولة واإرجاع هيبتها

اآمنة من�سور القروي اأّول امراأة تون�سية ترت�ّسح للرئا�سية

45 األف كردي �سوري جلاأوا اإىل تركيا

منظمة حظر الكيماوي: �سوريا اأنتجت غاز الري�سني القاتل
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املال والأعمال
هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم موؤمترًا للمناق�سني يف امل�سروع الثاين ملجمع حممد بن را�سد اآل مكتوم 

•• عجمان - الفجر: 

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
الثانية  التجارية  ال��ن��دوة  عجمان 
حتت عنوان امل�شطلحات التجارية 
 Incoterms 2010 الدولية
بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  وذل����ك  ب����الإم����ارات 
تنظمها  ال��ت��ي  التجارية  ال��ن��دوات 
الغرفة لأع�شائها ومنت�شبيها من 
ال�شركات وامل�شانع، بهدف التوعية 
مبخاطر التجارة الدولية واأملامهم 
التجارية  امل�������ش���ط���ل���ح���ات  ب����اأه����م 
الدولية وم�شمونها، وقدم الندوة 
الدكتور زاهوراإن داتو، مبقر غرفة 

عجمان.
ح�������ش���ر ال�����ن�����دوة اأك�������ر م����ن 40 
التجارية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ممثلي  م��ن 
وال���������ش����ن����اع����ي����ة و�����ش����ه����د ال�����ن�����دوة 
ب�شفارة  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��ت�����ش��ارة 
ج��م��ه��وري��ة ال�������ش���ودان م��ه��ا حممد 
املدير  ال��ظ��ف��ري  ون��ا���ش��ر   ، ال��ع��ب��د 
التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم 
املرزوقي  عمر  وعبداهلل  الأع�شاء، 
– املدير التنفيذي لقطاع خدمات 
واملعامالت  ال��ع�����ش��وي��ة  ت�����ش��ج��ي��ل 

وعدداً من موظفي الغرفة. 

تعاون
يف بداية الندوة اأ�شاد عبداهلل عمر 
امل���رزوق���ي، ب��ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م بني 
التجارة  وغ���رف���ة  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 
الدولية بتنظيم عدداً من الندوات 
التي تهم قطاع عري�س من رجال 
كما  ال�شركات،  واأ�شحاب  الأعمال 
على  عجمان  غرفة  بحر�س  اأ���ش��ار 
تفعيل �شراكاتها مع كافة اجلهات 
تقدمي  بهدف  واملحلية  الإحت��ادي��ة 
متوا�شل  ودع���م  متنوعة  خ��دم��ات 

لأع�شاء الغرفة ومنت�شبيها. 

اأهمية الندوة
ال�����ش��ام�����ش��ي، مدير  واأك������د خ���ال���د 
الع�شوية  ت�شجيل  خ��دم��ات  اإدارة 
بغرفة عجمان، على اأهمية الندوة 
تقدمي  ع���ل���ى  ال���غ���رف���ة  وح����ر�����س 
لرجال  ال����دع����م  اأن���������واع  خم��ت��ل��ف 
ل�شمان  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  الأع���م���ال 
اإقت�شادية  بيئة  يف  اأع��م��ال��ه��م  من��و 
اآمنة وجاذبة وخا�شة على م�شتوى 
امل��ع��ام��الت اخل��ارج��ي��ة وم��ا يخ�س 
والت�شدير،  الإ����ش���ت���رياد  ع��م��ل��ي��ات 
التجارية  ال���ن���دوة  اأن  اىل  واأ����ش���ار 
الثانية هدفت اإىل متكني ال�شخ�س 
من اإختيار القواعد املهمة واملتعلقة 
واأن  خا�شة  التجارية  بالعمليات 
م�شطلحات وقوانني الإنكوتريمز 
قوانني  تف�شر  دول��ي��ة  ���ش��روط  تعد 

فيما يخ�س عمليات الدفع للتجارة 
لت�شهيل  ت��ه��دف  وال���ت���ي  ال��دول��ي��ة 
العاملية عن طريق توفري  التجارة 
وا�شحة  وق����وان����ني  م�����ش��ط��ل��ح��ات 
املعنية، مما  الأط���راف  لل��ت��زام��ات 
امل�شاكل  ي��ق��ل��ل م��ن خ��ط��ر ح����دوث 
ق��ان��ون��ي��ة م�����ش��ت��ق��ب��ال، ك��م��ا وجهت 
واملحا�شر  احل�شور  لكافى  ال�شكر 
يف اجن����اح ال���ن���دوة وال��و���ش��ول اىل 

اهدافها.

تكرمي
اإدارة   � النعيمي  حممد  عمر  وق��ام 
ال�شغرية  الوطنية  امل�شاريع  دع��م 
ختام  يف  ب���ال���غ���رف���ة،  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
ت����ذك����اري  درع  ب������اإه������داء  ال�����ن�����دوة 
ل��ل��دك��ت��ور زاه������وراإن دات����و، ك��م��ا مت 
امل�شاركة على كافة  �شهادات  توزيع 

احل�شور. 

الدولية  ال��ت��ج��ارة  وم�����ش��ط��ل��ح��ات 
رجال  ت�شهيلها بني  بهدف  عموماً 
ان  واأو�شح  وامل�شتثمرين،  الأعمال 
�شل�شلة  لتنفيذ  ت��خ��ط��ط  ال��غ��رف��ة 
لي�شتفاد  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ن���دوات  م��ن 
الأعمال  منها اكربعدد من رجال 

وامل�شتثمرين بالإمارة.
واأك���د ال��دك��ت��ور زاه����وراإن ب�شرورة 
و���������ش��������ول ال�����ف�����ه�����م ال�������ش���ح���ي���ح 
تعار�س  وع������دم  ل��ل��م�����ش��ط��ل��ح��ات 
تنفيذ وا�شتخدام تلك امل�شطلحات 
املعتمدة  ال��ق��وان��ني والن��ظ��م��ة  م��ع 
ت�شوية  واإج���������������راءات  ل���ل���ت���اأم���ني 
على  املحا�شر  واأ���ش��اف  امل��ن��ازع��ات، 
�شرورة اإملام رجال الأعمال والتجار 
بتلك امل�شطلحات ومتابعة تطورها 
اإب���رام ع��ق��ود و�شفقات من  ب��ه��دف 
جميع  ح��ق��وق  ت�شمن  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 

الأطراف.

وال���ت�������ش���دي���ر م�����ن خ������الل اأن�������واع 
خ��ط��اب��ات الإع��ت��م��اد وط���رق الدفع 
وامل�شطلحات  الدولية  التجارة  يف 
 2010 ال�����دول�����ي�����ة  ال����ت����ج����اري����ة 
خطابات  مب����وج����ب  وال����ت����م����وي����ل 
الإعتماد ومتويل ال�شترياد وخ�شم 
ف���وات���ري ال��ت�����ش��دي��ر اإ����ش���اف���ة اإىل 
واحلقوق  الواجبات  على  التعرف 
لعمليات ال�شترياد والت�شدير مبا 
املحلية،  املوؤ�ش�شات  حقوق  ي�شمن 
ومبا ي�شمن الن�شابية يف التعامل 
اخل��ارج��ي و���ش��م��ان احل��ق��وق فيما 

يخ�س العمليات التجارية.
و�����ش����م����ل����ت ال�������ن�������دوة ج����م����ل����ة من 
�شرائح  تخدم  والتي  امل�شطلحات 
وامل�شدر  ال��ب��ائ��ع  ومنها  �شلة  ذات 
و�����ش����رك����ات ال�������ش���ح���ن وامل�������ش���رتي 
وامل�شتورد والطراف الداعمة مثل 
البنوك وممثلوا اجلمارك و�شركات 

تعريف النكوتريمز
اإنها  ع��ل��ى  الن���ك���وت���ريم���ز  وع�����رف 
ي�شتخدم  دولياً  به  معرتف  معيار 
يف ج��م��ي��ع ان���ح���اء ال���ع���امل لب����رام 
ال����ع����ق����ود وال�������ش���ف���ق���ات ال���دول���ي���ة 
وتعمل  ال��ب�����ش��ائ��ع،  لبيع  وامل��ح��ل��ي��ة 
الكر  امل�شطلحات  تف�شري  على 
ال����ت����ج����ارة  ع���م���ل���ي���ات  ����ش���ي���وع���ا يف 
ت�����ش��ه��ي��ل �شري  ب����ه����دف  ال����دول����ي����ة 
العاملية عن طريق توفري  التجارة 
كافة  تلزم  وا�شحة  بيانات  قاعدة 
املعنية وبالتايل البتعاد  الطراف 

عن املخاطر واخل�شائر.
املخاطر  اأن�����واع  ال���ن���دوة  وت��ن��اول��ت 
الئتمان  ك��م��خ��اط��ر  والح���ت���ي���ال 
والنقل  والعملة  وال��دول��ة  والداء 
وال�����ش��ف��ق��ات وغ���ريه���ا وال���ت���ي قد 
تواجه رجال العمال والتجار كما 
الإ�شترياد  عمليات  ���ش��رح  ت��ن��اول��ت 

التاأمني والعاملني مبجال املحاماة 
وال�شت�شارات القانونية.

اإ�سادة
احل�شور  ك��اف��ة  ا���ش��اد  م��ن جانبهم 
من  �شيتبعها  وم��ا  ال��ن��دوة  باأهمية 
التجارة  مل�����ش��ل��ح��ات  ���ش��ح��ي��ح  ف��ه��م 
يف  ايجابي  ب�شكل  وي�شب  الدولية 
�شمامات المان اخلا�شة بعمليات 
الذي  المر  والت�شدير  ال�شترياد 
امل�شاريع وال�شركات  �شينعك�س على 
القائمة ثم اقت�شاد الإمارة ومنوه 
وزيادة حجم التعاون التجاري بني 

عجمان ودول العامل. 
بو�شهاب  �شلطان  اأ�شارت موزة  كما 
الندوة  ب���داي���ة  يف  ك��ل��م��ت��ه��ا  خ����الل 
الول  املقام  ال��ن��دوة تهدف يف  ب��اأن 
باملفاهيم  احل�����ش��ور  ت��ع��ري��ف  اإىل 
والقوانني  للم�شطلحات  الدقيقة 

بح�سور اأكرث من 40 من ممثلي املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية بالإمارة

غرفة عجمان تنظم الندوة التجارية الثانية مل�سطلحات التجارة الدولية

باملطورين  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو 
ي�شاهم يف  ال��ذي  امل�شروع احليوي  امل�شاركة يف هذا  رغبتهم يف  واأثنى على 
تنويع م�شادر الطاقة يف دبي ويدعم روؤية حكومة دبي والهيئة يف التوجه 
نحو م�شادر الطاقة النظيفة واملتجددة للحفاظ على البيئة وعلى مواردنا 
بها  يتمتع  التي  والكفاءات  باخلربات  القادمة م�شيدا  الطبيعية لالأجيال 
املطورون الذين تاأهلوا لتلك املرحلة. ونوه �شعادته اإىل اأن اهتمام املوؤ�ش�شات 
كهرباء  هيئة  يف  الدوليني  امل�شتثمرين  ثقة  يعك�س  امل�شروع  بهذا  العاملية 
ومياه دبي وامل�شاريع التي تدعمها حكومة دبي.  واأ�شاف �شعادة الطاير اأن 
هيئة كهرباء ومياه دبي تلتزم بروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ب�شرورة تنويع م�شادر الطاقة يف اإمارة دبي وترتجم روؤية قيادتنا احلكيمة 
يف حتقيق م�شتقبل م�شتدام لالإمارة من خالل تطبيقها ل�شرتاتيجية دبي 

•• دبي -وام: 

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي موؤمترا للمطورين العامليني الذين تاأهلوا 
اآل  را�شد  بن  حممد  مبجمع  الثاين  امل�شروع  لتنفيذ  بعطاءاتهم  للتقدم 
100 ميجاوات وفق نظام املنتج امل�شتقل  مكتوم للطاقة ال�شم�شية بقدرة 
املناق�شة  من  الأخ���رية  املرحلة  وتفا�شيل  �شروط  تو�شيح  بغر�س  وذل��ك 
تطبيقا  املوؤمتر  هذا  وياأتي  املناق�شني.  وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على  والإجابة 
ل�شرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف اإىل تنويع م�شادر 
ال��ذي عقد يف فندق جمريا  امل��وؤمت��ر  و�شهد   .2030 ع��ام  بحلول  الطاقة 
الذين  العامليني  املطورين  من  وا�شعة  م�شاركة  املا�شي  ال�شبوع  دبي  خور 
و�شل عددهم اإىل 24 مطورا من بني 49 �شركة عاملية تقدمت بطلباتها 
الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  رح��ب  وق��د  املهم.  امل�شروع  ه��ذا  يف  للم�شاركة 

�شتقوم  الهيئة  اأن  الطايراىل  �شعادة  واأ�شار  العاملية.  ال�شتثمارات  يف جذب 
ب�شراء الكهرباء التي تنتجها املحطة و�شتكون ال�شريك الأكرب يف امل�شروع 
التزاماتها يف  تنفيذها جميع  و�شمان  للهيئة  القوي  املايل  باملركز  منوها 
�شبيل اإجناح امل�شروع م�شريا اإىل اأن الهيئة قد تبواأت موؤخرا مركزا متقدما 
2 فيما  ايه  ايه  املايل وح�شلت على بي  للتقييم  يف ت�شنيف وكالة موديز 
اآند بورز تقييم بي بي  منحتها وكالة التقييم الئتماين العاملية �شتاندرد 
بي .  وذكر باأن هذا امل�شروع هو املرحلة الثانية من امل�شروع الأبرز جممع 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية ويعد اأحد امل�شاريع الرئي�شية 
يعتمد نظام  الذي  الأول  امل�شروع  والإم��ارة وهو  دبي  لهيئة كهرباء ومياه 
املنتج امل�شتقل والأكرب من نوعه لإنتاج الكهرباء مب�شادر الطاقة املتجددة 
منوذجا  ق��دم��ت  ق��د  الهيئة  ت��ك��ون  امل�شتقل  املنتج  ن��ظ��ام  وبتطبيق  دب��ي  يف 

متقدما وقطعت �شوطا كبريا يف حتقيق اأهدافها الإ�شرتاتيجية.

دبي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�س  اأطلقها  التي   2030 للطاقة  املتكاملة 
ان جممع  وق��ال   .2030 عام  بحلول  الطاقة  تنويع م�شادر  اإىل  وتهدف 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية يعد اأحد اأكرب م�شاريع الطاقة 
املتجددة يف املنطقة با�شتثمارات ت�شل اإىل 12 مليار درهم و�شت�شل قدرته 
تف�شل  حيث  مراحله  جميع  اكتمال  عند  م��ي��ج��اوات  ال��ف  اإىل  الإنتاجية 
الأوىل  املرحلة  بافتتاح  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
من املجمع بقدرة اإنتاجية ت�شل اإىل 13 ميجاواط ومت ربطها ب�شبكة هيئة 
كهرباء ومياه دبي التي تغطي جميع مناطق الإم��ارة. واأو�شح �شعادته اأن 
هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على تنفيذ م�شاريع حيوية ت�شاهم يف تعزيز 
عاملي يف جمالت  الإم���ارة كقطب  مكانة  دب��ي لرت�شيخ  التحتية يف  البنية 
املال والأعمال وال�شياحة وال�شتدامة حيث �شاهمت البنية الأ�شا�شية التي 
دبي  اإم��ارة  بها  تتميز  والتي  والتطور  والعتمادية  العالية  بالكفاءة  تت�شم 

طريان الإمارات ت�ستثمر 320 مليون دولر اأمريكي لإن�ساء وتطوير �سالت املطارات الحتاد العقارية تطلق م�ساريع بقيمة مليار 
و780 مليون درهم فى �سيتي �سكيب 2014

�شهرا من بداية العمل.  وتتميز اأبراج ذا فريتك�س تاورز 
مبوقعها املتميز يف موتور �شيتي ويوفر امل�شروع ل�شكانه 
جتارية  منطقة  ت�شم  ال��ت��ي  امل��راف��ق  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة 
خا�شة على م�شاحة 66 األف قدم مربع ومراكز �شحية 
وريا�شية وم�شاحات خم�ش�شة لألعاب الأطفال وم�شابح 
خارجية. وقال مدير عام �شركة الحتاد العقارية اأحمد 
�شمن  ي��اأت��ي  ت���اورز  فريتك�س  ذا  م�شروع  اأن  امل���ري  خلف 
روؤية ال�شركة فى تنويع منتجاتها العقارية حيث تالئم 
على  احل��ف��اظ  م��ع  للعمالء  املختلفة  امل��ادي��ة  الإمكانيات 
درج���ة عالية م��ن اجل���ودة وال��رف��اه��ي��ة. واأك���د امل���ري على 
ب�شبب  امل�شروع جاء  �شيتي لإقامة هذا  اأن اختيار موتور 
املوقع الفريد املتميز لهذه املنطقة التى تقع بالقرب من 
جميع الطرق الرئي�شية وكذلك قربه من موقع معر�س 
ال�شركة  تبداأ  اأخ��رى  جهة  من   .2020 ال��دويل  اإك�شبو 
من  الثالثة  املرحلة  تنفيذ  فى  املقبل  اأكتوبر  بداية  فى 
لال�شتثمار  دب��ي  جممع  يف  كوميونيتي  غ��ري��ن  م�شروع 
وي�شمل  املتنوعة.  ال�شكنية  ال��وح��دات  من  املزيد  لإتاحة 
بت�شطيبات  دوب��ل��ك�����س  �شقة  و16  ف��ي��ال   210 امل�����ش��روع 
داخلية فاخرة مكونه من غرفتني وثالث غرف. وتتوقع 
ال�����ش��رك��ة الن��ت��ه��اء م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة مل�����ش��روع غرين 
وتبلغ    .2016 كوميونيتي فى الربع الأخ��ري من عام 

تكلفة امل�شروع 680 مليون درهم.

•• دبي-وام:

بقيمة  جديدة  م�شاريع  العقارية  الحت��اد  �شركة  تطلق 
مليار و780 مليون درهم من بينها اإن�شاء خم�شة اأبراج 
�شكنية يف موتور �شيتي وكذلك اإن�شاء تو�شعة مرحلة ثالثة 
من م�شروع غرين كوميونيتي يف جممع دبي لال�شتثمار. 
ذا  ا�شم  حتت  �شكنية  اأب��راج  خم�شة  اإن�شاء  م�شروع  وياأتي 
مبليون  تقدر  ل��الأر���س  اإجمالية  م�شاحة  على  فريتك�س 
و323 األف قدم مربع وبتكلفة اإجمالية تبلغ 1.1 مليار 
دره���م. وي����رتاوح ارت��ف��اع الأب����راج اخلم�شة م��ن 20 اىل 
ترتاوح  �شكنية  وح��دة   700 امل�شروع  وي�شم  طابقا   45
م�شاحتها بني 80 و210 اأمتار مربعة. ويهدف امل�شروع 
احتياجات  لتلبي  ومتنوعة  وا�شعة  م�شاحات  اإتاحة  اإىل 
والتي  املعي�شة  م�����ش��ت��وي��ات  اأرق����ى  ل��ه��م  وت��وف��ر  ال��ع��م��الء 
متنحهم الراحة فى جمتمع متكامل اخلدمات. وتتمتع 
العقارية  الحت���اد  ق��ام��ت  حيث  ف��اخ��ر  بت�شميم  الأب����راج 
ال�شت�شارية  ورافاييل  اأجو�شتني  مبجموعة  بال�شتعانة 
البناء  اأعمال  يف  البدء  املقرر  ومن  الت�شميم.  جمال  يف 
املرحلة  م��ن  الن��ت��ه��اء  يتوقع  فيما   2015 ف��رباي��ر  ف��ى 
طابقا   45 بارتفاع  احدهما  برجني  ت�شمل  التى  الوىل 
30 طابقا فى فرباير عام2018 على  بارتفاع  والخر 
اأن ينتهى العمل من الأبراج الثالثة املتبقية خالل 52 

•• دبي-وام:

�شالت  م�����ش��ت��خ��دم��ي  ع����دد  جت�����اوز 
طريان الإمارات يف املطارات الدولية 
مليون عميل  ال�22  العديدة حاجز 
اأول �شالة خا�شة بها  منذ افتتاحها 
خارج مركزها الرئي�شي يف دبي وزاد 
ع����دد م�����ش��ت��خ��دم��ي ����ش���الت طريان 

ال�شالت  خ��الل  من  �شواء  املميزين 
التي جتمع بني الرفاهية واخلدمات 
املتميزة اأو من خالل خدمة ال�شيارة 
خالل  م��ن  اأو  احل�شرية  �شائق  م��ع 
اإج���راءات  ك��اون��رتات خا�شة لإجن���از 
عاليتني  و���ش��ال���ش��ة  ب�شرعة  ال�شفر 
توقعات  وجت�������اوز  ت��ل��ب��ي��ة  ل�����ش��م��ان 

وتطلعات م�شافرينا على الدوام .
لركابها  الإم�������ارات  ط����ريان  وت���وف���ر 
�شمن  خ��ا���ش��ة  ���ش��ال��ة   36 ح��ال��ي��ا 
العامل  ق��ارات  عرب  حمطاتها  �شبكة 
ال���������ش����ت ح����ي����ث ت����ت����واج����د �����ش����الت 
امل�����ط�����ارات  الإم��������������ارات يف  ط��������ريان 
ال��دول��ي��ة اأوك��الن��د وب��ان��ك��وك وبكني 
وكولومبو  وبري�شبني  وبريمنجهام 
ودو�شلدورف  �شالت   6 دبي  ودلهي 
وهامبورغ  وجال�شكو  وفرانكفورت 
وه��������������وجن ك�����������وجن وا������ش�����ط�����ن�����ب�����ول 
ولندن  وك��والمل��ب��ور  وج��وه��ان�����ش��ربغ 
ومان�ش�شرت  هيرو  ولندن  جاتويك 
وملبورن وميالنو وميونيخ جيه اإف 
كيه ونيويورك و�شارل ديغول باري�س 
فران�شي�شكو  و����ش���ان  روم����ا  وب����ريث 
و�شيدين  و���ش��ن��غ��اف��ورة  و���ش��ان��غ��ه��اي 

وزيوريخ.

���ش��الت��ه��ا اخل��ارج��ي��ة وق���د رك���ز هذا 
الربنامج على اإن�شاء �شالت جديدة 
وموا�شلة تطوير جتهيزات وخدمات 
اإجمايل  وي�شل  القائمة.  ال�شالت 
الطاقة ال�شتيعابية ل�شالت طريان 
و526  األ����ف����ا   11 اإىل  الإم����������ارات 
م�����ش��اف��را وه���و م��ا يتما�شى م��ع منو 
التو�شع  ومع  خدماتها  على  الطلب 
و�شبكة  الناقلة  اأن�شطة  يف  ال�شريع 
نائب  مطر  حممد  وق��ال  رحالتها. 
الإم��ارات لدائرة  اأول طريان  رئي�س 
ال�شتثمارات  اإن  امل���ط���ار  خ���دم���ات 
ال�����ش��خ��م��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا طريان 
�شالتها  ت���ط���وي���ر  يف  الإم�������������ارات 
املا�شي  العقد  م��دار  على  اخلارجية 
بتقدمي  ال���دائ���م  ال��ت��زام��ه��ا  جت�����ش��د 
اأف�شل اخلدمات واملنتجات مل�شافريها 
ل�شمان متتعهم على الدوام بتجربة 
�شفر متميزة وخدمات متفوقة على 
الأر�س تتكامل مع التجربة النوعية 
ال���ت���ي ي���ح���ظ���ون ب���ه���ا يف الأج���������واء. 
واأ�شاف مطر �شنوا�شل ال�شتثمار يف 
اجلديدة  ال�شالت  من  املزيد  اإن�شاء 
اإطار  يف  القائمة  ال�شالت  وتطوير 
مل�شافرينا  خدماتنا  لتعزيز  جهودنا 

�شالتها  اف��ت��ت��ح��ت  ق����د  الإم�����������ارات 
بري�شبني  مدينة  يف  الأوىل  الدولية 
2004 بهدف  ع��ام  الأ���ش��رتال��ي��ة يف 
رفيعة من اجلودة  توفري م�شتويات 
ونفذت  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن.  واخل����دم����ة 
برناجما  احل��ني  ذل��ك  منذ  الناقلة 
من  اأك��ر  مبوجبه  ا�شتثمرت  مكثفا 
يف  اأم����ريك����ي  دولر  م���ل���ي���ون   320

ال��ب��ال��غ عددها  الإم�������ارات اخل��ا���ش��ة 
36 �شالة حول العامل خالل ال�شنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س املا�شى 
4 م��الي��ني م�شافر..  اأك���ر م��ن  ع��ن 
العاملني  املوظفني  ع��دد  ارتفع  كما 
ال�شالت  ه����ذه  رواد  خ���دم���ة  ع��ل��ى 
يجيدون  �شخ�س  و400  األ���ف  اإىل 
ل��غ��ة. ك��ان��ت طريان   25 اأك����ر م���ن 

لأول مرة يف الإمارات
ات�سالت تطرح اأجهزة لوحية 

جمانًا مع خيارات من باقات البيانات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

م�شرتكي  من  لعمالئها  ات�شالت  لالت�شالت  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
خيارات  مع  جمانية  لوحية  اأجهزة  ال�شهرية  الفاتورة  بنظام  البيانات  باقات 
وا�شعة من باقات البيانات باأ�شعار تعد الأف�شل داخل دولة المارات وبطرق دفع 
مي�شرة. ويتيح العر�س اما عمالء الفاتورة ال�شهرية احل�شول على جهاز لوحي 
جمانا مع باقات بيانات باأ�شعار تناف�شية وبدفعات مرنة عند ابرام عقد ا�شرتاك 
ملدة 12 �شهرا او24 �شهرا ح�شب الختيار. وتبداأ قيمة الدفع ال�شهرية بحدها 
الأدنى من 150 درهم-�شهر، بحيث يح�شل العميل على جهاز لوحي من نوع 
املتاحة  الأخ��رى  اخليارات  اأي من  او   )Samsung Tab S( �شام�شوجن 
املتاحة اىل  البيانات  باقة  زي��ادة  بيانات. كما ميكن للعمالء  1 جيجابايت  مع 
لزيادة  دره��م   200 اإ�شافة  او  الباقة  اىل  دره��م   100 باإ�شافة  5 جيجابايت 
البيانات اىل 10 جيجابايت. اما لعمالء نظام الدفع امل�شبق وا�شل فيمكنهم 
احل�شول على باقة بيانات 1 جيجابايت جمانا لل�شهر الأول وحتت�شب بعدها 
بكلفة 99 درهم يف ال�شهر عند �شراء اي من الأجهزة اللوحية مع دفع القيمة 
كاملة. وقال خالد اخلوىل الرئي�س التنفيذي للت�شويق يف ات�شالت: نقّدم على 
الكلفة  مقابل  قيمة  اأعلى  توفري  ل�شمان  املبتكرة  والعرو�س  الباقات  ال��دوام 
والب�شاطة  املرونة  وتاأمني  امل�شرتكني  احتياجات  ملواكبة  ن�شعى  حيث  للعمالء 
يف العرو�س، و بعد ان اأ�شبحت الأجهزة اللوحية من ا�شا�شيات احلياة اليومية 
لدى جميع الفئات، وا�شبح ا�شتخدامها يوازى ا�شتخدام بقية الأجهزة املحمولة 
اأجهزة احلا�شب الأىل ب�شبب حجمها ال�شئيل و فعاليتها  كالهواتف الذكية و 
املذهلة و ا�شتيعابها ال�شخم للبيانات ، حر�شنا على توفريها جمانا مع باقات 
بيانات خمتلفة تلبى جميع الحتياجات و باأ�شعار مر�شية و طرق دفع مي�شرة 
. ويتما�شى هذا العر�س مع ا�شرتاتيجية ات�شالت املتمثلة يف تقدمي الباقات 
املغرية لعمالئها التي متكنهم من ال�شتفادة من �شبكتها ال�شرع للجيل الرابع 
وتوفر  الإم���ارات.  دول��ة  يف  املاأهولة  املناطق  من   85% تغطي  والتي   LTE

�شرعات ات�شال متفوقة ت�شل اإىل 150ميجابايت بالثانية.

م�ساركة ناجحة ملنطقة عجمان احلرة 
مبعر�س ال�سني الدويل ب�سيامن

•• عجمان -وام:

�شاركت منطقة عجمان احلرة يف الدورة الثامنة ع�شرة ملعر�س ال�شني الدويل 
�شرقي  اإح��دى مدن حمافظة فوجيان جنوب  �شيامن  والتجارة يف  لال�شتثمار 
التجارة  ملتقيات  واأك��رب  اأه��م  من  املعر�س  ويعترب  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 
دول  احل��رة من  واملناطق  والتجارة  ال�شتثمار  رج��ال  ع��دد كبري من  مب�شاركة 
املدير  بقيادة عبداهلل جوهر  و�شارك وفد منطقة عجمان احلرة  العامل كافة 
املايل باملنطقة الذي و�شف امل�شاركة باأنها جنحت يف ا�شتقطاب عدد كبري من 
امل�شتثمرين واملهتمني اإىل جناح املنطقة باملعر�س ف�شال عن اللقاءات التي متت 
على هام�شه مع الوفود الزائرة وامل�شاركة مثل ال�شني وتنزانيا واوغندا وكينيا 
وم�شر. و�شدد جوهر على اأهمية التواجد �شنويا يف هذا املعر�س ملكانته الكبرية 
ومن�شة  كملتقى  ال�شني  اأهمية  اإىل  ..م�شريا  وال�شتثمار  التجارة  اأو�شاط  يف 
املعيارية الداعمة ل�شلوب العمل وجذب  املقارنات  لتبادل اخلربات واج��راءات 
امل�شتثمرين. وقدم الوفد على هام�س املومتر عر�شا للم�شتثمرين وامل�شاركني 
يحتوي على معلومات مف�شلة عن املنطقة احلرة والت�شهيالت املمنوحة و�شهولة 
العمل باملنطقة احلرة بعجمان ..وحتدث عن منطقة عجمان احلرة كاإحدة اأ�شرع 
املناطق احلرة منوا يف دولة الإمارات. وا�شتعر�س جوهر اأهم مميزات ال�شتثمار 
يف منطقة عجمان احلرة ومرونة التعامل و�شهولة الإج��راءات .. م�شددا على 
�شرورة تطوير العالقات القت�شادية والتجارية و�شبل تعزيز التجارة البينية 
وال�شتثمارات امل�شرتكة بني امل�شتثمرين ومنطقة عجمان احلرة. وقال جوهر 
باأن  الطموحة  روؤيتها  با�شتمرار على حتقيق  تعمل  اإن منطقة عجمان احلرة 
تكون اإحدى الوجهات العاملية القيادية يف قطاع عمل املناطق احلرة .. موؤكدا 
ال�شعي دوما لتبني اأف�شل واأحدث املمار�شات والأنظمة التي متكن من الرتقاء 
معايري  باأعلى  والحتفاظ  املقدمة  خدماتها  وجميع  عملياتها  وج��ودة  بكفاءة 
ال�شحة وال�شالمة والأمن واجلودة يف خمتلف جمالت اأعمالها .. واأو�شح اأن 
بان�شاء  الخ��رية  ال�شنوات  يف  تبلور  ال�شني  جمهورية  مع  وثيقا  تعاونا  هناك 
�شوق �شيني باإمارة عجمان يتبع ملنطقة عجمان احلرة بجانب عدد من املحاور 
ال�شرتاتيجية امل�شرتكة لتفعيل الدور القت�شادي بني ال�شني وامارة عجمان 
الأمر الذي رفع عدد ال�شركات يف منطقة عجمان احلرة بن�شبة منو جتاوزت 
ال�108 باملائة حيت ت�شكل ال�شني الن�شيب الأكرب من حيث عدد امل�شتثمرين.
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املال والأعمال
اأ�ساد بالعالقات الإماراتية الأمريكية .. وزير القت�ساد يزور اأمريكا على راأ�س وفد كبري

وروؤ�شاء  الأم��ريك��ي��ني  امل�شوؤولني  كبار  م��ن  جمموعة  خاللها 
كربى ال�شركات الأمريكية للتباحث يف �شبل تطوير العالقات 
الهتمام  ذات  ال�شتثمارية  اجل��وان��ب  وا�شتعرا�س  الثنائية 
امل�شرتك. واأ�شار معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري اإىل اأهمية 
هذه الزيارة نظرا للفر�س ال�شتثمارية املتبادلة التي تتيحها ل 
�شيما يف تعزيز التعاون التجاري بني دولة الإمارات والوليات 
 .. واخل��ا���س  احلكومي  ال�شعيدين  على  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة 
الإع���داد لها والإع���الن عنها يف  التي مت  اأن اجلولة  اإىل  لفتا 
بداية العام اجلاري �شت�شتمل على زيارات للعا�شمة الأمريكية 
ال�شيليكون  وادي  ج��ان��ب  اىل  األ��ت��و  وب��ال��و  و�شياتل  وا�شنطن 
امل�شوؤولني  اأم��ام  �شي�شتعر�س  اأن��ه  اإىل  ولفت  اأجنلو�س.  ولو�س 
دولة  حققته  ال��ذي  القت�شادي  التقدم  م�شتوى  الأمريكيني 

•• اأبوظبي-وام:

القت�شاد  وزي����ر  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  م��ع��ايل  اأك����د 
امل�شتوى  الإم���ارات���ي���ة الأم��ريك��ي��ة خ��ا���ش��ة ع��ل��ى  ال��ع��الق��ات  اأن 
مطردا  ازده���ارا  ت�شهد  وال�شتثماري  والتجاري  القت�شادي 
وهي مر�شحة للمزيد من التطور والنمو يف ظل توفر الرغبة 
ووجود  بتعزيزها  ال�شديقني  للبلدين  امل�����ش��رتك��ة  والإرادة 
العديد من الفر�س واملجالت التي من �شاأنها تعميق عالقات 
ذلك  ج��اء  امل��اأم��ول.  النحو  على  بعد  ت�شتغل  مل  التي  التعاون 
وزير  معايل  حاليا  بها  يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  مبنا�شبة 
املتحدة  الوليات  اإىل  امل�شتوى  راأ�س وفد رفيع  القت�شاد على 
ويلتقي  اجل��اري  �شبتمرب  من   27 حتى  وت�شتمر  الأمريكية 

الإمارات خالل ال�شنوات الأخرية والتوقعات القت�شادية مل�شتوى 
النمو يف ال�شنوات اخلم�س القادمة .. موؤكدا اأن �شيا�شة النفتاح 
التي تتبعها الدولة نهجا وممار�شة كتوجه ا�شرتاتيجي �شاهمت 
بتعزيز مكانة دولة المارات على اخلريطة القت�شادية والتجارية 
يف العامل وعزز ذلك تناف�شية القت�شاد الوطني و�شاهم بتكري�س 
�شيا�شة التنويع القت�شادي الوطني. وقال معايل وزير القت�شاد 
م�شتوى  ل��رف��ع  اجل��ول��ة  ه��ذه  ا�شتغالل  ���ش��رورة  على  تعليقه  يف 
اإن  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  القت�شادي  التعاون 
ال�شديقني كبرية  البلدين  التعاون بني  تعزيز  فر�س وجم��الت 
اقت�شاد  اأك��رب  يعترب  الإم��ريك��ي  القت�شاد  واأن  خا�شة  ومتعددة 
اقت�شاد عربي  اأك��رب  ث��اين  يعد  الم��ارات��ي  والقت�شاد  ال��ع��امل  يف 
خمتلف  تطوير  يف  الإم���ام  اإىل  قدما  للم�شي  امل��ج��ال  يتيح  مم��ا 

مبا  الثنائية  وال�شتثمارية  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ن��واح��ي 
يحقق م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شديقني . واأ�شاف معاليه 
اأن وزارة القت�شاد ت�شعى وفقا للروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة 
ومتا�شيا مع ا�شرتاتيجيتنا اإىل رفع م�شاهمة اقت�شاد املعرفة يف 
الناجت الوطني للبالد لت�شل اإىل 5 باملائة بحلول العام 2021 
ومن هذا الباب فاإننا نويل اأهمية بالغة لالبتكار واحت�شان كافة 
املختلفة  القت�شادية  القطاعات  �شاأنها تطوير  التي من  الأفكار 
لبالدنا وحت�شني قدراتنا التناف�شية على ال�شعيد الدويل بالتايل 
�شنعمل على ال�شتفادة الق�شوى من جولتنا يف بلد ميتلك كربى 
البتكار  العاملة يف قطاعات  املوؤ�ش�شات  واأقوى  العاملية  ال�شركات 
والتكنولوجيا والطالع على خمتلف التجارب والنماذج الرائدة 

يف هذه املجالت .

دبي للعقارات تطلق م�سروع دبي وارف متعدد ال�ستخدامات بقيمة 800 مليون درهم 

اأبوظبي لبناء ال�سفن راٍع رئي�سي ملعر�س الدفاع البحري نافدك�س 2015 الوطني لالإح�ساء: ارتفاع موؤ�سر الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك بن�سبة 0.43 % خالل اأغ�سط�س 

املبادرة تخلق العديد من الفر�س ال�ستثمارية للمبتكرين يف الإمارة

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تد�سن مبادرة ت�سجيع ال�ستثمار براأ�س املال املخاطر يف امل�ساريع املعتمدة على البتكار

توا�سل الت�سجيل يف برنامج تاأهيل 
ملركز  املكثف  املحكمني  واإع���داد 
التعاون  لدول  التجاري  التحكيم 

•• املنامة-وام:
التجاري  التحكيم  مركز  يوا�شل 
ل�������دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ل����دول 
اخلليج العربية دار القرار فتح باب 
الإحرتايف  برناجمه  يف  الت�شجيل 
 2014 املحكمني  واإع���داد  تاأهيل 
الق�شم الثاين يف اإطار �شعيه لن�شر 
جيل  وتاأهيل  التحكيمية  الثقافة 
املوؤهلني  امل��ح��ك��م��ني  م����ن  ج���دي���د 
ال���ت���ع���اون. وتعقد  ب�����دول جم��ل�����س 
الفرتة  خ��الل  الربنامج  فعاليات 
دي�شمرب   10 اإىل  اأكتوبر   19 من 
املقبلني مب�شاركة حما�شرين ذوي 
م�شتوى عال من اخلليج والوطن 
العربي. وقال الأمني العام للمركز 
ا�شتطاع  امل���رك���ز  اإن  جن���م  اأح���م���د 
ون�شاطاته  ب���راجم���ه  خ����الل  م���ن 
تاأهيل  برنامج  خا�شة  التدريبية 
ك�������ش���ب ثقة  امل���ح���ك���م���ني  واإع�����������داد 
والق�شائية  القانونية  املوؤ�ش�شات 
املحامني  م���ن  ك���ب���رية  و���ش��ري��ح��ة 
الإحلاح  اأن  واأ�شاف   .. والإداري���ني 
مزيد  ل��ط��رح  املتعاملني  قبل  م��ن 
يوؤكد  التخ�ش�شية  ال��ربام��ج  م��ن 
برامج  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  امل���رك���ز  ت��وج��ه��ات 
و�شعيها  عالية  ذات جودة  تدريبية 
لن�شر وتعزيز الثقافة التحكيمية.. 
على  للمحافظة  له  حتديا  ومتثل 
الطيبة  وال�شمعة  املرموقة  املكانة 
التي بات يفخر بها على امل�شتويني 

اخلليجي والإقليمي .

امل�شت�شفيات. وذكر التقرير اأن جمموعة النقل �شجلت اأ�شعارها ارتفاعا خالل 
ال�شابق نتيجة لرتفاع  بال�شهر  باملائة مقارنة   0.09 اأغ�شط�س مقداره  �شهر 
�شهر  ارتفاعا خالل  الت�شالت  اأ�شعار جمموعة  و�شجلت  الغيار.  اأ�شعار قطع 
اأغ�شط�س مقداره 0.01 باملائة مقارنة بال�شهر ال�شابق نتيجة لرتفاع اأ�شعار 
الهواتف النقالة.. يف حني ا�شتقرت اأ�شعار جمموعة التعليم. واأو�شح التقرير 
اأغ�شط�س  �شهر  خالل  ارتفاعا  �شجلت  والثقافة  الرتويح  جمموعة  اأ�شعار  اأن 
مقداره 0.07 باملائة مقارنة بال�شهر ال�شابق. اأما بالن�شبة ملجموعة املطاعم 
 0.20 اأغ�شط�س مقداره  �شهر  ارتفاعا خالل  اأ�شعارها  والفنادق فقد �شجلت 
وجبات  ارتفاع  عن  رئي�شية  ب�شورة  هذا  ونتج  ال�شابق  بال�شهر  مقارنة  باملائة 
املتنوعة  واخل��دم��ات  ال�شلع  جمموعة  اأ�شعار  �شجلت  واأخ��ريا  املطاعم.   داخ��ل 
انخفا�شا خالل �شهر اأغ�شط�س مقداره 0.27 باملائة مقارنة بال�شهر ال�شابق 
نتيجة لنخفا�س اأ�شعار العناية ال�شخ�شية. واأو�شح التقرير اأن اأ�شعار الأغذية 
وامل�شروبات غري الكحولية واأ�شعار التجهيزات واملعدات املنزلية واأ�شعار الفنادق 
ال�شحة  خدمات  واأ�شعار  وال��غ��از  والكهرباء  وامل��ي��اه  ال�شكن  واأ�شعار  واملطاعم 
بينما  ارتفعت  والثقافة  الرتويح  واأ�شعار  والت�شالت  واأ�شعار  النقل  واأ�شعار 
انخف�شت اأ�شعار ال�شلع واخلدمات املتنوعة واأ�شعار املالب�س والأحذية واأ�شعار 
اإىل  التقرير  ونوه  التعليم.  اأ�شعار  ا�شتقرت  فيما  والتبغ  الكحولية  امل�شروبات 
ارتفاع  ب�شبب  باملائة   0.18 مقداره  ارتفاعا  �شجلت  الفجرية  يف  الأ�شعار  اأن 
اأ�شعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية و�شجلت الأ�شعار يف عجمان ارتفاعا 
مقداره 0.26 باملائة ب�شبب ارتفاع اأ�شعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية 
ب�شورة  نتج  باملائة   0.49 ارتفاعا مقداره  اخليمة  راأ���س  يف  الأ�شعار  و�شجلت 
رئي�شية عن ارتفاع اأ�شعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية و�شجلت الأ�شعار 
ارتفاع  رئي�شية عن  نتج ب�شورة  باملائة   0.40 ارتفاعا مقداره  القيوين  اأم  يف 
اأ�شعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية و�شجلت الأ�شعار يف ال�شارقة ارتفاعا 
مقداره 0.53 باملائة خالل �شهر اأغ�شط�س 2014 نتج ب�شورة رئي�شية عن 

ارتفاع اأ�شعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية.

•• اأبوظبي- وام:

مقداره  ارتفاعا  �شجلت  امل�شتهلك  اأ�شعار  اأن  لالإح�شاء  الوطني  املركز  اأعلن 
 ..2014 يوليو  ب�شهر  مقارنة   2014 اأغ�شط�س  �شهر  خالل  باملائة   0.43
فقد ارتفع الرقم القيا�شي العام لأ�شعار امل�شتهلك اإىل 121.20 خالل �شهر 
ارتفاعا  �شجل  حني  يف  ال�شابق  يوليو  خ��الل   120.68 ب�  مقارنة  اأغ�شط�س 

مقداره 2.42 باملائة مقارنة مع �شهر اأغ�شط�س 2013.
واأ�شار التقرير اىل اأن اأ�شعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية على م�شتوى 
باملائة   2.24 مقداره   2014 اأغ�شط�س  �شهر  خالل  ارتفاعا  �شجلت  الدولة 
والأ�شماك  والدواجن  اللحوم  اأ�شعار  لرتفاع  نتيجة  ال�شابق  بال�شهر  مقارنة 
واملنتجات  ال�شكر  واأ�شعار  واخل�����ش��روات  والفواكه  وال��ده��ون  ال��زي��وت  واأ�شعار 
والكاكاو  وال��نب  ال�شاي  واأ�شعار  املرطبة  وامل�شروبات  املعدنية  واملياه  ال�شكرية 
وامللح  التوابل  واأ�شعار  والبي�س  الألبان  منتجات  اأ�شعار  انخف�شت  املقابل  ويف 
امل�شروبات الكحولية والتبغ  اأ�شعار ملجموعة  والأغذية الأخ��رى. فيما �شجلت 
انخفا�شا خالل �شهر اأغ�شط�س مقداره 0.01 باملائة مقارنة بال�شهر ال�شابق 
اأ�شعار  اأم��ا  الكحولية  امل�شروبات  اأ�شعار  انخفا�س  عن  رئي�شية  ب�شورة  ونتج 
باملائة   0.11 م��ق��داره  انخفا�شا  �شجلت  فقد  والأح��ذي��ة  املالب�س  جمموعة 
مواد  اأ�شعار  انخفا�س  عن  رئي�شية  ب�شورة  هذا  ونتج  ال�شابق  بال�شهر  مقارنة 
املالب�س واأ�شعار الأحذية. واأو�شح التقرير اأن جمموعة ال�شكن واملياه والكهرباء 
والغاز �شجلت اأ�شعارها ارتفاعا مقداره 0.15 باملائة مقارنة بال�شهر ال�شابق 

ونتج ب�شورة رئي�شية عن ارتفاع اأ�شعار الإيجارات.
نف�س  خ��الل  ارتفاعا  املنزلية  وامل��ع��دات  التجهيزات  جمموعة  اأ�شعار  و�شجلت 
ال�شهر مقداره 0.17 باملائة مقارنة بال�شهر ال�شابق ونتج هذا ب�شورة رئي�شية 
اأ�شعار  �شجلت  و  املنزلية.  املنزلية واخلدمات  النظافة  اأ�شعار مواد  ارتفاع  عن 
جمموعة ال�شحة ارتفاعا خالل �شهر اأغ�شط�س مقداره 0.05 باملائة مقارنة 
بال�شهر ال�شابق ونتج هذا ب�شورة رئي�شية عن ارتفاع تكاليف الإقامة والعالج يف 

البحري  ال��دف��اع  ومنتجات  وخ��دم��ات 
اإىل  نتطلع  ونحن  ال�شواحل.  وحماية 
العمل مع �شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن 
اإىل  للو�شول  فريدة  اإمكانات  لتوفري 
ت�شاهم  التي  املبتكرة  التقنيات  اأح��دث 
يف حتديد مالمح ال�شناعات الدفاعية 
احل��دي��ث��ة.  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال الدكتور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل���زروع���ي،  خ��ال��د 
ال�شفن:  ل���ب���ن���اء  اأب����وظ����ب����ي  ل�������ش���رك���ة 
ال�شناعية  الأق��م��ار  دور  تعاظم  اأوج��د 
ت�شكل  التي  اجل��غ��رايف،  امل�شح  واأج��ه��زة 
حلماية  الرامية  اجلهود  ت�شاعد  اأداًة 
عاماً  توجهاً  للدول،  البحرية  احلدود 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ن��اط��ق  يف 
اأف��ري��ق��ي��ا ن��ح��و احل�����ش��ول ع��ل��ى برامج 
البحرية،  الأ�شاطيل  متطورة، وتنمية 
واإج����������راء حت���دي���ث���ات ج���وه���ري���ة على 
قدراتها. وتعترب املن�شة املعرفية التي 
يوفرها كٌل من اأيدك�س و نافدك�س يف 
اإىل  يهدف  ال��ذي  التوجه  ه��ذا  �شميم 
ال�شرورية  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
وموؤمتر  ويقام معر�س  املنطقة  لأمن 
ومعر�س  اآي���دك�������س  ال������دويل  ال����دف����اع 
ن��اف��دك�����س ومعر�س  ال��ب��ح��ري  ال��دف��اع 
املاأهولة  غ���ري  ال���دف���اع���ي���ة  الأن���ظ���م���ة 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي��وم��ك�����س يف 
اإىل   22 الفرتة من  للمعار�س خالل 

26 فرباير 2015.

الدفاع الدويل اآيدك�س : تعترب �شركة 
اأبوظبي لبناء ال�شفن لعباً اأ�شا�شياً يف 
�شناعة  �شمن  الب��ت��ك��ار  وحتفيز  دف��ع 
ال���دف���اع ال��ب��ح��ري يف دول����ة الإم�����ارات، 
ب�شفة  معنا  ب�شراكتهم  �شعداء  ونحن 
على  ال��ث��اين  للعام  الرئي�شي  ال��راع��ي 
التوايل . واأ�شاف املرزوقي: ي�شتقطب 
نافدك�س زواراً بارزين من �شّناع القرار 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف 
ين�شب  ال��ه��ن��دي��ة، مم��ن  ال��ق��ارة  و�شبه 
حلول  اأح��دث  امتالك  على  تركيزهم 

نافدك�س  وي��ل��ب��ي  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ع��رو���س 
يف  ال�������ش���اع���دة  ال���ت���وج���ه���ات   2015
الدفاع  ب��اأ���ش��واق  يتعلق  فيما  املنطقة 
توفري  يف  �شي�شتمر  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ري، 
الدولية  لل�شركات  خم�ش�شة  من�شة 
البحري،  ال���دف���اع  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
تقنيات  من  لديها  ما  اأح��دث  لتقدمي 
وخ���دم���ات مل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����ش���ط 

و�شمال اأفريقيا. 
املرزوقي،  �شالح  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
وموؤمتر  مل��ع��ر���س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

ب��ال��رخ��ام واجل��ران��ي��ت. ك��م��ا تقدم 
جمموعة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
حديثة  ريا�شية  و���ش��ال��ة  م�شبحاً 
امل���ط���ل على  ال���ب���ودي���وم  يف ط���اب���ق 
القناة املحاطة مب�شاحات خ�شراء 
عي�س  جتربة  ل�شمان  اإن�شاوؤها  مّت 
الأربعة  الأب��راج  مريحة يف جميع 
ويتمتع م�شروع دبي وارف مبوقع 
م������ن حمطة  ب�����ال�����ق�����رب  م�����الئ�����م 
الو�شول  وميكن  اجل���داف،  م��رتو 
اخليل- ���ش��ارع  م��ن  ب�شهولة  اإل��ي��ه 
وطريق  ال��ت��ج��اري،  اخلليج  معرب 

اجلداف.

•• دبي-الفجر: 

العقاري  التطوير  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
اإطالق م�شروع  دبي للعقارات عن 
مليون   800 بقيمة  وارف  دب���ي 
قرية  ق���ل���ب  يف  اإم������ارات������ي  دره������م 
تهدف  جديدة  خطوة  يف  الثقافة، 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  م��وا���ش��ل��ة  اإىل 
ال�����ش��ك��ن وال��رتف��ي��ه امل��ت��ن��ام��ي��ة مع 
اأع��داد ال�شكان يف دب��ي. هذا  تزايد 
اأ�شعار  بتقدمي  ال�شركة  و�شتقوم 
فرتة  خ���الل  للم�شرتين  خ��ا���ش��ة 
جلوبال  ���ش��ك��ي��ب  ���ش��ي��ت��ي  م��ع��ر���س 

يف جمال الرتفيه وتناول الطعام. 
ويج�شد هذا امل�شروع فنون العمارة 
بتقدميها  نفخر  ال��ت��ي  امل��ع��ا���ش��رة 
ل�شكان دبي، وامل�شتثمرين املحليني 
والأجانب، وماليني ال�شياح الذي 

يزورون مدينتنا كل عام .
الع�شري  ال���ت���ج�������ش���ي���د  ومي�����ت�����از 
لأ����ش���ل���وب ال���ع���م���ارة امل�����ش��ت��خ��دم يف 
اأن��ح��اء م�����ش��روع دب��ي وارف  جميع 
بواجهة حجرية خارجية مع ن�شبة 
كبرية من الزجاج واملواد اخل�شبية 
اخلا�شة بالتظليل لتجميل املظهر 
لعب  نف�شه  الوقت  ويف  الإج��م��ايل 

اأي�شاً  ل��ل�����ش��ك��ان  ومي���ك���ن  ال���ق���ن���اة. 
للو�شول  خا�س  مدخل  ا�شتخدام 

اإىل م�شاكنهم.
ويف معر�س تعليقه على الإعالن، 
الرئي�س  احل����ب����اي،  حم���م���د  ق�����ال 
العمراين  للتخطيط  التنفيذي 
والبنية التحتية يف جمموعة دبي 
م�شروع  ي�شهد  ���ش��وف  ل��ل��ع��ق��ارات: 
دبي وارف اإقباًل هائاًل يف منطقة 
و�شي�شهم  ال��ت��اري��خ��ي��ة.  دب���ي  خ���ور 
املتميز  وموقعه  امل�شروع  ت�شميم 
جعله  يف  اإل��ي��ه  ال��و���ش��ول  و�شهولة 
امل�شتقبلية  دب��ي  معامل  اأب���رز  اأح��د 

بجو  التحكم  عملية  يف  فعال  دور 
م���ع ظاهرتي  ومت��ا���ش��ي��اً  امل���ب���اين. 
بيئة  يف  الطبيعيتني  واجل���زر  امل��د 
اخل����ور، ي�شم اث��ن��ان م��ن الأب����راج 
ثمانية طوابق، بينما متتاز الأبراج 
املتبقية ب�شبعة طوابق، مما يعطي 
اإليه  النظر  عند  مم��ي��زاً  انطباعاً 

من اأعلى.
ومي�����ت�����از ال���ت�������ش���م���ي���م ال����داخ����ل����ي 
مع  ف��اخ��رة  بت�شطيبات  ل��ل��وح��دات 
و�شرياميك  ب����ور�����ش����الن  ب������الط 
اجل����ودة،  ع��ال��ي��ة  خ�شبية  واأب������واب 
وط��اولت مغا�شل مك�شّوة  واأ�شطح 

�شيارات  2000 موقف  اأك��ر من 
الطابق  يف  وال�����������زوار  امل���ق���ي���م���ني 
ال�����ش��ف��ل��ي. وت�����ش��م��ل ال�����ش��ق��ق 91 
ا�شتوديو، و147 �شقة بغرفة نوم 
واحدة، و276 �شقة بغرفتي نوم، 
و68 �شقة بثالث غرف نوم، تقع 
من الطابق الثاين وحتى الثامن. 
القناة  ف��وق  امل�شاة  ج�شور  وتربط 
ب�شكل كامل بني جميع امل�شاريع يف 
ثالثة  توفر  بينما  الثقافة،  قرية 
للم�شاة  خم�ش�شة  مريحة  ط��رق 
وارف،  دب���ي  اإىل  م��ري��ح��ة  م��داخ��ل 
وكورني�س  ال���ت���ج���زئ���ة،  وم����راف����ق 

ابتداء  اأي��ام،  ي�شتمر لثالثة  ال��ذي 
1.1 مليون درهم وي�شار اإىل  من 
حديث  م�شروع  ه��و  وارف  دب��ي  اأن 
بت�شميم معا�شر يف منطقة قرية 
على  التي تطل  ال��واع��دة،  الثقافة 
ال��ك��ورن��ي�����س امل����ح����اذي خل����ور دبي 

التاريخي.
ومي��������ت��������از امل���������������ش�������روع م����ت����ع����دد 
ت�شّم  اأب��راج  باأربعة  ال�شتخدامات 
وح����وايل  ���ش��ك��ن��ي��ة،  وح�����دة   582
ومطاعم  جت���زئ���ة  وح������دة   150
الطابقني  يف  ت���رف���ي���ه  وم�����راف�����ق 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والأول،  الأر����ش���ي 

•• اأبوظبي –الفجر: 

اأعلن معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل 
اأبوظبي  ل�شركة  التابع  ذ.م.م،  اآيدك�س 
اأن  ام�س   ، اأدنيك  للمعار�س  الوطنية 
�شتكون  ال�شفن  لبناء  اأبوظبي  �شركة 
الدفاع  مل��ع��ر���س  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال����راع����ي 
 .  2015 نافدك�س  البحري  والأم���ن 
النجاح  اأعقاب  يف  الرعاية  هذه  وتاأتي 
العام  يف  املعر�س  حققه  ال��ذي  الكبري 
تعزيز منطقة  �شاهم يف  2013، مما 

ال�شتثمارية  ل��ل��ف��ر���س  م����رك����زاً 
الأ�ش�س  ل��ت��وف��ر  ن���ظ���راً  ال����واع����دة 
والنتعا�س  ال��ق��وي��ة  القت�شادية 
الفرتة  يف  املنطقة  ت�شهده  ال��ذي 

احلالية. 

•• دبي-الفجر: 

اأط����ل����ق����ت م���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد 
موؤ�ش�شات  اإح�����دى  وامل��ت��و���ش��ط��ة، 
دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ال�شتثمار  ت�شجيع  م��ب��ادرة  دب��ي، 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة،  يف 
على  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأوىل  وه�����ي 
م�شتوى اخلليج واملنطقة. وتتمثل 
منظومة  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  امل�����ب�����ادرة 
الأع���م���ال  رواد  ل���دع���م  م��ت��ك��ام��ل��ة 
القطاعات  خمتلف  يف  واملبدعني 
الأفراد  للم�شتثمرين  وتقدميهم 
لتعزيز  ال�شتثمارية  وال�شناديق 
امل�شاريع  يف  امل��ح��ل��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار 
البتكار،  على  املعتمدة  النا�شئة 
ا�شرتاتيجية  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مم���ا 

براأ�س  ال�شتثمار  ح��رك��ة  حتفيز 
املال املخاطر يف امل�شاريع النا�شئة 
والتي  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة 
جتذب  كبرية  منو  بفر�س  تتميز 

امل�شتثمرين .
�شعداء  ن��ح��ن  اجل���ن���اح���ي:  وق�����ال 
�شت�شكل  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ب���اإط���الق 
ن��ق��ط��ة حت���ول يف م��ن��ظ��وم��ة عمل 
واملتو�شطة،  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع 
ال�شعف  ن��ق��اط  اإح���دى  و�شتعالج 
النظام  منها  ع��ان��ى  ل��ط��امل��ا  ال��ت��ي 
�شيتيح  مما  املنطقة،  يف  ال��ري��ادي 
املنطقة  يف  الأع�������م�������ال  ل����������رواد 
اأع���م���ال تتميز  ب��ن��م��اذج  ل��ل��خ��روج 
للتناف�س  والبتكار  بالديناميكية 
يف جذب ال�شتثمارات، ومن جهتنا 
توفري  على  املوؤ�ش�شة  تعمل  �شوف 
للتعاون  ال��الزم��ة  الأدوات  ك��اف��ة 

يف  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  م��ع 
املنطقة . 

حجم  اأن  ب����ال����ذك����ر  واجل������دي������ر 
ال�شتثمارات اخلا�شة يف ال�شركات 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة امل��ب��ت��ك��رة يف الم������ارات 
وامل��ن��ط��ق��ة ي���ق���در مب���ا ي���ق���ارب 3 
م��ل��ي��ارات دره���م ���ش��ن��وي��اً، حيث اأن 
اه��ت��م��ام امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب����داأ ي���زداد 
البتكارات  يف  م��ل��ح��وظ  ب�����ش��ك��ل 
ومن����������اذج ال����ع����م����ل اجل������دي������دة يف 
ق����ط����اع����ات ت���ق���ن���ي���ة امل���ع���ل���وم���ات 
والرعاية  وال�����ش��ي��اح��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
جمموعة  لآراء  ووفقاً  ال�شحية. 
امل���ج���ال، تعترب  م���ن اخل�����رباء يف 
للمنطقة  ال�شتثمارية  التوقعات 
املديني  على  وم�شجعة  اإي��ج��اب��ي��ة 
املرجح  وم��ن  وال��ب��ع��ي��د،  املتو�شط 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  تظل  اأن 

اإىل  الرامية  الر�شيدة  احلكومة 
املحلية  ال�شركات  م�شاركة  تعزيز 
وتاأهيلها  امل���ع���رف���ة  اق��ت�����ش��اد  يف 
اأك�شبو  يف  اب���ت���ك���ارات���ه���ا  ل��ع��ر���س 

.2020
وت�شتند املبادرة يف مرحلتها الأوىل 
ع��ل��ى اإع����داد روؤي����ة ع��ام��ة متعددة 
ال�شتثمارية  ل����الآف����اق  الأب����ع����اد 
البتكار  على  املعتمدة  للم�شاريع 
املوؤثرة  يف دبي، وحتديد العوامل 
ال�شتثمار  ث��ق��اف��ة  حت��ف��ي��ز  ع��ل��ى 
امل�شاريع  يف  املخاطر  امل��ال  ب��راأ���س 
واملبدعة،  امل��ب��ت��ك��رة  الأف���ك���ار  ذات 
حيث �شتقوم املوؤ�ش�شة بالتعاون مع 
�شركة ا�شت�شارية بدرا�شة خمتلف 
املناخ  تن�شيط  يف  املوؤثرة  العوامل 
ال�شتثماري يف ال�شركات النا�شئة 
مبختلف مراحل منوها لتحديد 

براأ�س  ال���ش��ت��ث��م��ار  يف  ب����دوره����م 
املال املخاطر يف ال�شركات املحلية 
التقدم  ع��ج��ل��ة  ودف������ع  امل���ب���ت���ك���رة 
تتم معاجلة  وبذلك  القت�شادي، 
اإح������دى اأه�����م ن���ق���اط ال�����ش��ع��ف يف 
م���ن���ظ���وم���ة مت����وي����ل ال�������ش���رك���ات 
اأن مت��وي��ل هذه  ال��ن��ا���ش��ئ��ة، ح��ي��ث 
م�شوؤولية  حتت  يقع  ل  ال�شركات 
امل�شارف  لوم  يجوز  ول  امل�شارف 

لعدم متويلها .
املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  اجلناحي  واأ���ش��ار 
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ���ش��ت��ع��م��ل 
املبادرة على اإعداد درا�شة حتليلية 
ح�����ول ال����ش���ت���ث���م���ار ب����راأ�����س امل����ال 
النا�شئة  امل�����ش��اري��ع  يف  امل���خ���اط���ر 
ب��ه��دف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى واق���ع حال 
وال�شناديق  الأف���راد  امل�شتثمرين 
وال���������ش����رك����ات ال����ش���ت���ث���م���اري���ة يف 

اأه��م امل��ب��ادرات وال��ربام��ج الواجب 
تبنيها خالل الأعوام القادمة.

وع��ل��ى ن��ط��اق م��ت�����ش��ل، ق���ال عبد 
الرئي�س  اجل���ن���اح���ي،  ال���ب���ا����ش���ط 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد 
ت�شجيع  تاأتي مبادرة  واملتو�شطة: 
املعتمدة  امل�����ش��اري��ع  يف  ال�شتثمار 
للخطة  ت��ن��ف��ي��ذاً  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى 
ال�شرتاتيجية ملوؤ�ش�شة حممد بن 
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد 
-2015 ل���الأع���وام  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
املوؤ�ش�شة  ت��ه��دف  ح��ي��ث   ،2021
اإىل حتفيز ثقافة ال�شتثمار براأ�س 
املال املخاطر يف امل�شاريع النا�شئة 
ذات الأفكار املبتكرة واملبدعة، مما 
الأفراد  امل�شتثمرين  على  ي�شهل 
القيام  ال�شتثمارية  وال�شناديق 

امل��ن��ط��ق��ة، وك���ذل���ك اإج�������راء عدد 
م��ن امل��ق��اب��الت م��ع جمموعة من 
والقانونيني  امل��ال��ي��ني  اخل�����رباء 
الت�شريعات  مواءمة  مدى  ملعرفة 
املوجودة لبيئة ال�شتثمار وحتديد 
التح�شني  ون����ق����اط  ال����ف����ج����وات 
الدرا�شة  و�شتت�شمن  واحل��ل��ول. 
اإجراء جل�شات ع�شف ذهني لرواد 
البتكارات  واأ����ش���ح���اب  الأع���م���ال 
وجم�����م�����وع�����ات م������ن ال�������ش���رك���ات 
منوها  مراحل  مبختلف  النا�شئة 
واأهم  احتياجاتهم  على  للتعرف 

التحديات التي تواجههم.
واأ�شاف: �شت�شمل املرحلة الثانية 
للم�شتثمرين  ���ش��ب��ك��ة  اإط��������الق 
لتكون املرجع جلميع امل�شتثمرين 
ال�شتثمارية  وال�شناديق  الأف��راد 
على  �شيعمل  مما  الأع��م��ال  ورواد 
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ال���ف���ن���دق ال����راق����ي مب��ن��ط��ق��ة دبي 
ت��ع��زي��ز تواجد   ، ال��ف��اخ��رة  م��اري��ن��ا 
املجموعة يف دبي باعتبارها ال�شوق 
وتابع  باملنطقة  وال��ه��ام  الرئي�شي 
الفندق  اف��ت��ت��اح  ان  ق��ائ��اًل  ح��دي��ث��ه 
جميع  ���ش��ي��ل��ب��ي  م���ب���دئ���ي  ب�����ش��ك��ل 
الحتياجات يف عامل ال�شيافة على 
ويهدف  ي��وم��ي��اً،  �شاعة   24 م���دار 
اإىل تقدمي اخلدمة الراقية لتلبية 

كافة الذواق لدي ال�شيوف.
واكد ان تواجد املجموعة يف امارة 
ا�شرتاتيجيتنا  ���ش��م��ن  ي��ج��ئ  دب���ي 

ك��ون��ن��ا �شركة  ل��ل��ت��و���ش��ع  امل���درو����ش���ة 
ام����ارات����ي����ة وي��ه��م��ن��ا ال���ت���واج���د يف 
خمتلف ام���ارات ال��دول��ة، وم��ن ثم 
م�شريا   ، وعامليا  اقليميا  التو�شع 
اىل ان ال�شركة تدر�س افتتاح فنادق 

اخرى يف دبي وامارات اخرى . 
ال�شياحي  التطور  دروي�����س  وث��م��ن 
امل��ت��وا���ش��ل ال����ذي ت�����ش��ه��ده ام����ارات 
للفنادق  جنة  ان  مو�شحا  الدولة، 
تكون  لن  ت���ط���م���ح  وامل���ن���ت���ج���ع���ات 
ال�شياحي  التطور  ه��ذا  يف  �شريكا 
وانت�شارها يف  تواجدها  من خالل 

•• دبي-الفجر:

عبدالعزيز  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
رئي�س جمموعة  املهريي  ربيع  بن 
ام�����س فندق  اب��وظ��ب��ي  ال��رب��ي��ع يف 
جنة بالي�س يف منطقة دبي مارينا 
133 �شقة فندقية،  وال��ذي ي�شم 

وعددا من املطاعم العاملية .
للفندق  املبدئي  الف��ت��ت��اح  وح�شر 
�شعادة خليفة حممد عبد  كل من 
العزيز بن ربيع املهريي نائب رئي�س 
نعمة  وال�شيد   ، الربيع  جمموعة 
التنفيذي  الرئي�س  دروي�����س  عماد 
ل جنة للفنادق واملنتجعات وال�شيد 
جواد �شعادة مدير عام فندق جنة 
وع��دد من م�شوؤويل قطاع  بالي�س 

ال�شياحة بالدولة . 
عبد  ���ش��ع��ادة خليفة حم��م��د  واك����د 

ال���ع���زي���ز ب���ن رب���ي���ع امل���ه���ريي علي 
اهمية ال�شراكة بني جمموعة جنة 
وجمموعة  وامل��ن��ت��ج��ع��ات  ل��ل��ف��ن��ادق 
الربّيع الماراتية يف قطاع ال�شيافة 
وال��ف��ن��ادق يف دول��ة الم���ارات وقال 
نحن �شعداء بالعمل مع جمموعة 
ج��ن��ة ل��ل��ف��ن��ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات لدارة 
فندق جنة بالي�س ، يف منطقة دبي 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات فندقية  م��اري��ن��ا 
والنزلء  لل�شيوف  امل�شتوي  عالية 
وال����زوار وا���ش��اف ق��ائ��ال ان��ن��ا نعتز 
ب�������ش���راك���ت���ن���ا م����ع جم���م���وع���ة جنة 

للفنادق واملنتجعات، واننا على ثقة 
التعاون �شيتوا�شل لدارة  بان هذا 

فنادق اخرى يف امل�شتقبل . 
بالدارة  املهريي عن ثقته  واع��رب 
للفنادق  ج��ن��ة  مل��ج��م��وع��ة  امل��ت��م��ي��زة 
القطاع  ان  مو�شحا  واملنتجعات، 
ال�شياحي يف دولة المارات العربية 
ت���ط���ورا ملحوظا  ي�����ش��ه��د  امل��ت��ح��دة 
التي  ب��ف�����ش��ل اجل����ه����ود احل��ث��ي��ث��ة 
بالدولة  املعنية  اجل��ه��ات  تبذلها 
الوجهة  الم�������ارات  جل��ع��ل  وذل�����ك 
امل�شتويني  على  المثل  ال�شياحية 

القليمي والدويل.
عماد  نعمة  ال�شيد  قال  جانبه  من 
لل�شحافيني  ت�شريح  يف  دروي�����س 
ن���ح���ن ف����خ����وري����ن ب���ال���ت���ع���اون مع 
جمموعة الربيع يف ادارة وت�شغيل 
ملكانتها  نظرا  لها  التابعة  الفنادق 
ال���رائ���دة يف ���ش��وق دول����ة الم����ارات 

العربية املتحدة 
املبدئي  الف���ت���ت���اح  ه����ذا  ان  واك�����د 
لفندق فندق جنة بالي�س هو بداية 
للفنادق  جنة  ملجموعة  الن��ط��الق 
وال�شتثمار  ل��ل��ع��م��ل  وامل��ن��ت��ج��ع��ات 

يف ���ش��وق دب���ي ال���ذي ي��ع��د م��ن اهم 
املنطقة  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال�����ش����واق 

واكرها منوا وتطورا .
ال��ك��ب��ري علي  وا����ش���ار ايل الق���ب���ال 
باحلجوزات  اجلديد  الفندق  ه��ذا 
للمزايا  ن���ظ���را  امل���ب���ك���رة  امل�����وؤك�����دة 
العديدة التي يتمتع بها يف منطقة 
مارينا دبي ذات الطاللة ال�شاحرة 
املائية  والقنوات  البحر  مياة  علي 
باحلركة  ال��ن��اب�����س  دب����ي  ق��ل��ب  يف 

واحليوية .
وم�����ش��ى ي��ق��ول ي��ت��ي��ح اف��ت��ت��اح هذا 

دولة المارات العربية املتحدة.
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ن��ف�����ش��ه ق����ال جواد 
�شعادة مدير عام الفندق ي�شرفني 
الفر�شة لتطوير هذه  تتاح يل  اأن 
املوا�شفات  ذو  ال����راق����ي  ال���ف���ن���دق 
ي�شيف  فهو   ، العاملية  ال�شياحية 
م���ف���ه���وم���اً ج����دي����داً ل��ل�����ش��ي��اف��ة يف 
م��دي��ن��ة دب���ي ال��ت��ي ت��ع��د اأح����د اأهم 
رئي�شية  ووج��ه��ة  ال��ع��امل  يف  امل���دن 
فندق  ويعتمد  ال�شياحة  يف  عاملية 
ج��ن��ة ب��الي�����س ع��ل��ى من���ط جديد 
ال�شكن الفندقي وال��ذي يقدم  من 
خ���دم���ات ال�����ش��ي��اف��ة ال���ف���اخ���رة يف 
عالية  بالتكنولوجيا  حماطة  بيئة 
ان  كما  ب��ذك��اء.  وامل�شممة  اجل���ودة 
حتديدها  مت  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
راق��ي��ة ج��دا يف اخلدمات  م��ن فئة 

املقدمة لل�شيوف .

افتتاح مبدئي لفندق جنة بلي�س يف دبي مارينا 

نعمة دروي�س: انطالقة قوية ملجموعة جنة يف دبي باعتبارها ال�سوق الرئي�سي والهام باملنطقة 

خلل م�ساركتها يف معر�س �سيتي �سكيب جلوبال 2014

�سركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي تك�سف عن اأحدث م�ساريعها ال�سكنية يف جزيرة ال�سعديات 

موؤمتر جيبكا ال�سنوي لالأ�سمدة: املغذيات �ستمّثل 
الأفق اجلديد يف قطاع الأ�سمدة اخلليجية

دبي وورلد �سنرتال ت�ستعر�س املرحلة الثانية من املنطقة ال�سكنية يف �سيتي �سكيب جلوبال 2014

اإمداد توقع اّتفاقية اإن�ساء مركز عمليات ال�سبكة مع روبوتينا ال�سلوفانية
•• دبي-الفجر: 

امل�شاركون  ال��ق��ط��اع  خ����رباء  اأ����ش���ار 
موؤمتر  من  اخلام�شة  الن�شخة  يف 
ج���ي���ب���ك���ا ال���������ش����ن����وي ل����الأ�����ش����م����دة، 
اخلليجي  الحت���اد  ينّظمه  وال���ذي 
والكيماويات  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
القادرة  الأ�شمدة  اأن  اإىل  )جيبكا(، 
املغذية  امل��واد  يف  النق�س  �شد  على 
رئي�شية  ا�شتثنائية  فر�شة  �شتمّثل 
ل��ل�����ش��رك��ات امل��ن��ت��ج��ة ل��الأ���ش��م��دة يف 

منطقة دول جمل�س التعاون. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك ق��ال��ت اإي�شني 
الدولية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  م��ي��ت��ي، 
لالأ�شمدة: يتعني على �شركات اإنتاج 
الأ�شمدة يف منطقة اخلليج النظر 
باملغذيات  ال��ت��دع��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  يف 
ال��دق��ي��ق��ة، لأن ه���ذه اخل��ط��وة هي 
وكمية  ج������ودة  ل�����ش��م��ان  الأم����ث����ل 
العائد الغذائي يف الدول املتطورة 
ويعترب  ���ش��واء.  ح��ّد  على  والنامية 
الدقيقة،  ب���امل���غ���ّذي���ات  ال���ت���دع���ي���م 
مواد  اإ�شافة  على  ي�شتمل  وال���ذي 
م��غ��ّذي��ة اأ���ش��ا���ش��ي��ة ك���ال���زن���ك، حاًل 
تكلفة  وذي  وم�����ش��ت��دام��اً  ب�����ش��ي��ط��اً 
على  الق�شاء  يف  ي�شاعد  معقولة، 
الغذائية  امل��واد  يف  النق�س  م�شكلة 

على امل�شتوى العاملي .
ح���وايل  اأن  اإىل  م��ي��ت��ي  واأ������ش�����ارت 
اأنحاء  خمتلف  يف  �شخ�س  ملياري 
الزنك،  نق�س  من  يعانون  العامل 
بوفاة  احل��ال��ة  ه��ذه  تت�شبب  حيث 
ن��ت��ي��ج��ة عدم  م��ل��ي��ون ط��ف��ل،   1.5
املادة  ه��ذه  على  وجباتهم  اح��ت��واء 
�شركات  اأن  واأردف����������ت  امل����غ����ّذي����ة. 
الأ�شمدة الرتكية قد تيّقنت لهذه 
امل�شكلة وعملت على حّلها من خالل 
املنتجات،  اإىل  الزنك  م��ادة  اإ�شافة 

وهي خطوة �شاعدت يف �شّد حاجة 
الأط��ف��ال م��ن ه��ذه امل���ادة، وحققت 
ف���وائ���د اق��ت�����ش��ادي��ة ب��ق��ي��م��ة 150 
زيادة  يف  و�شاهمت  دولر،  مليون 
عائد املح�شولت بن�شبة 500%. 
التدعيم  ع���م���ل���ي���ات  و����ش���ت�������ش���اه���م 
باملغذيات الدقيقة يف توفري فر�شة 
بالبتكار  ل���الرت���ق���اء  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
التجارية  ال����ع����الق����ات  وت���وط���ي���د 
القت�شادي.  ال�شتقرار  وتر�شيخ 
بالقول:  حديثها  ميتي  واختتمت 
الأ�شمدة  اإن��ت��اج  ل�شركات  �شيكون 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  يف 
تلعبه  الأهمية  بالغ  دور  اخلليجي 
ت��ب��ع��ا حل��ج��م ���ش��ادرات��ه��ا ال��ه��ائ��ل . 
�شركات  ق��ام��ت   ،2013 ال��ع��ام  يف 
اخلليج  منطقة  يف  الأ�شمدة  اإنتاج 
مليون   42.7 بت�شنيع  ال��ع��رب��ي 
بح�شب  وذل���ك  املنتجات،  م��ن  ط��ن 
تقديرات جيبكا . وقد مّت ت�شدير 

اإىل  ال��ن��اجت  %50 م��ن ه��ذا  نحو 
80 دولة.  وخالل ندوات املوؤمتر، 
اأ�شار املتحدثون اإىل اأن نق�س املواد 
اأب���رز التحديات  امل��غ��ّذي��ة ي��ع��ّد م��ن 
ال����ت����ي ت����واج����ه الأم��������ن ال���غ���ذائ���ي 
تريي  ال��دك��ت��ور  وبح�شب  ال��ع��امل��ي. 
روب��رت�����س، رئ��ي�����س امل��ع��ه��د ال���دويل 
النباتات  يف  املغّذية  امل��واد  لدرا�شة 
مليون   842 نحو  ف���اإن   ،IPNI
العامل  اأنحاء  �شخ�س من خمتلف 
الرئي�شية  امل��غ��ّذي��ة  امل���واد  ي��ع��وزون 

كالزنك واحلديد والفيتامني اأ . 
وق����ال ال��دك��ت��ور روب��رت�����س يف هذا 
ال�����ش��ي��اق: اإن واح�����داً م��ن ب��ني كل 
كل  ال��ن��وم  اإىل  يخلد  اأ���ش��خ��ا���س   8
فاإن  وب��امل��ق��اب��ل،  ج��ائ��ع،  وه���و  ليلة 
من  ي��ع��ان��ون  �شخ�س  م��ل��ي��ار   1.4
 500 ت�شنيف  يتم  فيما  ال�شمنة، 
بدناء.  اأن��ه��م  على  �شخ�س  مليون 
نحن نعي�س بالفعل يف عامل مليء 

توّقعات  ظ��ّل  ويف    . باملتناق�شات 
ان  اىل  ت�������ش���ري  وال����ت����ي  ال���ع���ل���م���اء 
الأ�شمدة �شتكون م�شوؤولة عن 40 
اإىل %60 من عائد املحا�شيل يف 
روبرت�س  الدكتور  ي��رى  امل�شتقبل، 
جوهرياً  دوراً  �شتلعب  الأ�شمدة  اأن 
يف اإط��ع��ام م��ل��ي��ارات ال��ن��ا���س خالل 
امل��ق��ب��ل��ة. واخ��ت��ت��م حديثه  ال��ع��ق��ود 
امل�شتدام  للتعزيز  �شيكون  بالقول: 
ل��الأ���ش��م��دة، وه���ي ال��ط��ري��ق��ة التي 
�شت�شاعد يف زيادة عوائد املحا�شيل 
ال��زراع��ي��ة احلالية  م��ن الأرا����ش���ي 
هام  دور  بيئياً،  م�����ش��وؤول  ب��اأ���ش��ل��وب 

ليلعبه يف امل�شتقبل القريب .
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور عبد 
اأم������ني عام  ال����وه����اب ال�������ش���ع���دون، 
الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات 
والكيماويات : يعد قطاع الأ�شمدة 
�شفة  ذو  ق����ط����اع����اً  اخل����ل����ي����ج  يف 

ت�شديرية.

اإ�سادة بحملة جافزا الرتويجية يف ال�سني 
•• دبي-وام:

ح��ق��ق��ت احل��م��ل��ة ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
املنطقة احلرة جلبل علي جافزا الأ�شبوع املا�شي 
اىل ال�شني وا�شتمرت خم�شة اأيام جناحا كبريا 
وحظي وفد جافزا با�شتقبال وترحيب من قبل 
جينغ  �شا  �شعادة  عقد  حيث  �شاندونغ  حكومة 
عبد  �شعادة  مع  مباحثات  جل�شة  احلاكم  نائب 
الإماراتية  القت�شاد  وزارة  وكيل  اآل �شالح  اهلل 
الرئي�س  ن���ائ���ب  اجل��ن��اح��ي  حم��م��د  واب���راه���ي���م 
لل�شوؤون  التنفيذي  وامل��دي��ر  جل��اف��زا  التنفيذي 
العاملية.  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ت��ج��اري��ة 

اخلدمات  لإدارة  العام  املدير  نائب  غوانغيانغ 
التجارية ووانغ زهاوغان املدير العام للم�شاريع 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ويل رون���غ ن��ائ��ب املدير 
ال��ع��ام مل��ك��ت��ب ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
خم�شة ع�شر م�شوؤول رفيعا من احلكومة بينما 
���ش��م وف���د الإم�����ارات وج��اف��زا ع���ادل الزرعوين 
نائب رئي�س اأول مبيعات وخالد املرزوقي مدير 
اآ�شيا  مبيعات  تنفيذي  ���ش��اولي  وجيفري  اأول 
وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ ف�����ش��ال ع��ن ه��ون��غ ب��ن كونغ 
و�شركاوؤها  فالكون  اإنف�شت  بدبي  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
وفهد اآل ثاين مدير دعم ال�شتثمار من مكتب 
املباحثات  دب��ي.  ورك��زت  الأجنبي يف  ال�شتثمار 

ال�شركات من قطاعات خمتلفة خالل جولتهم 
يف م��دي��ن��ت��ي ج��ي��ن��ان وب��ك��ني خ��ا���ش��ة ت��ل��ك التي 
ترغب يف تاأ�شي�س مكاتب لها واطالق عملياتها 
عادل  وق��ال  العاملية.  الأ���ش��واق  نحو  جافزا  من 
الزرعوين التقينا عددا من ال�شركات التي تعمل 
النفط  ب��دءا من  واأن�شطة خمتلفة  يف قطاعات 
قطاع  اإىل  وو�شول  بالكيماويات  م��رورا  والغاز 
التجارة الإلكرتونية وال�شت�شارات .. لفتا اىل 
اأن معظم ال�شركات اأبدت حر�شها ال�شديد على 
واخلدمات  واملنتجات  امل��ب��ادرات  اأح��دث  معرفة 
القت�شادية  وامل��ن��اط��ق  ج��اف��زا  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

العاملية خ�شو�شا متاجركم ومناطق احلالل.

���ش��ال��ح واجلناحي  واآل  ج��ي��ن��غ  ���ش��ا  ���ش��ع��ادة  ب��ني 
على اأهمية التعاون امل�شرتك وتعزيز العالقات 
ل��ت��ط��وي��ر الأعمال  ال��ت��ج��اري��ة  ال���وف���ود  وت���ب���ادل 

التجارية بني �شاندونغ والإمارات وجافزا.
�شريك  ال�شني  اأن  اجلناحي  اب��راه��ي��م  واع��ت��رب 
بف�شل متانة  الإم����ارات  ل��دول��ة  رئي�شي  جت��اري 
العالقات الدبلوما�شية والتجارية بني البلدين 
ال�شديقني .. م�شريا اىل الأهمية التي توليها 
ال�شني لعالقاتها مع الإم��ارات ودبي واملنطقة 

احلرة.
اأع���م���ال يف مقاطعتي  ن�����دوات  ج���اف���زا  ون��ظ��م��ت 
املنطقة  ع���ن���وان  و����ش���ان���دون���غ حت���ت  ���ش��ن��غ��ه��اي 

احلملة  جناح  اأن  اإىل  اجلناحي  ابراهيم  واأ�شار 
من  امل��ث��ايل  للم�شتوى  نتيجة  ه��و  ال��رتوي��ج��ي��ة 
التعاون بني جافزا من جهة وفاكون و�شركائها 
اأخ��رى يف تنظيم حملتها الرتويجية  من جهة 
يف  البناء  والتعاون  �شاندونغ  يف  والجتماعات 

ندوتها مبدينة �شنغهاي.
�شخ�شيات  ���ش��ان��دون��غ  ح��ك��وم��ة  وف���د  وت�����ش��م��ن 
العام  امل��دي��ر  ي���وزان  ليو  بينها  امل�شتوى  رفيعة 
مقاطعة  حكومة  يف  اخلارجية  ال�����ش��وؤون  ملكتب 
العام  الأم��ني  نائب  �شوان�شانغ  و�شن  �شاندونع 
جمل�س  رئي�س  كوينغ  و�شو  �شاندونغ  حلكومة 
اإدارة تعزيز التجارة الدولية يف احلكومة و�شي 

الأو�شط  ال�شرق  اإىل  بوابتك  احل��رة جلبل علي 
واإف��ري��ق��ي��ا ���ش��ل��ط��ت ال�����ش��وء ع��ل��ى دب���ي كمركز 
رئي�شي عاملي للتجارة. وا�شتمع امل�شاركون اأي�شا 
اللوج�شتي  دب���ي  مم��ر  ح���ول  مف�شل  ���ش��رح  اإىل 
الذي يوفر اإت�شال متعدد الو�شائط برا وبحرا 
وجوا بحيث ي�شمح بحرية حركة الب�شائع بني 
الإن�شان  �شنعه  ميناء  اأك���رب  علي  جبل  ميناء 
�شمم  وال�������ذي  ال�������دويل  م���ك���ت���وم  اآل  وم����ط����ار 
ل�شتيعاب 12 مليون حاوية من الب�شائع حتت 
جافزا  ف��ري��ق  وع��ق��د  واح���دة.  جمركية  منطقة 
ال�شركات  مع  املبا�شرة  الجتماعات  جانب  اإىل 
يف �شنغهاي و�شاندونغ لقاءات مع عدد كبري من 

وتوفري  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 
ل�شكانها،  اأف���������ش����ل  ح����ي����اة  ج��������ودة 
يف  دب��ي  م�شرية  دع��م  اإىل  بالإ�شافة 
ذك���ي���ة خالل  م��دي��ن��ة  اإىل  ال���ت���ح���ّول 

ال�شنوات الثالث املقبلة. 
تاأ�ّش�شت  التي  روبوتينا  �شركة  وتعد 
رائ�����دًة  ����ش���رك���ًة   ،1990 ال���ع���ام  يف 
يف جم����ال اأمت���ت���ة ع��م��ل��ي��ات الإن���ت���اج 
وا�شعة من حلول  وتوفري جمموعة 
الأمتتة املتكاملة، مبا يف ذلك توزيع 
املوؤمتتة  الأج���ه���زة  و���ش��ي��ان��ة  ودع����م 

والإلكرتونية. 
واك���ت�������ش���ب���ت اإم���������داد ����ش���م���ع���ًة ق���وّي���ًة 
تبّني  يف  رائ�������دة  ج���ه���ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
واأف�شل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  وت��ن��ف��ي��ذ 
اإدارة  امل��م��ار���ش��ات ال��دول��ي��ة يف جم��ال 
ال�����ش��رك��ة معّدات  وت��ع��ت��م��د  امل���راف���ق. 
اإهتماماً  وت�����ويل  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���ش��دي��ق��ة 
�شمن  الإ���ش��ت��دام��ة  بتحقيق  خ��ا���ش��اً 
وتقوم  الت�شغيلّية.  عملياتها  ك��اف��ة 
تدريبية  دورات  ب��ت��ق��دمي  ال�����ش��رك��ة 
اإعادة  لعمالئها و�شركائها يف جمال 
حاويات  توفري  جانب  اإىل  التدوير 
التدوير  لإع������ادة  خ��ا���ش��ة  جم��ان��ّي��ة 

وخدمات جمع النفايات.

روبوتينا )Robotina(، ال�شركة 
�شة يف توفري حلول الأمتتة  املتخ�شّ
لتنفيذ  �شلوفينيا،  املتكاملة ومقرها 
ال�شبكة  ع��م��ل��ي��ات  م���رك���ز  م�������ش���روع 
)NOC( �شمن مقرها الرئي�شي. 
ويهدف امل�شروع اإىل متكني اإمداد من 
عن  واملراقبة  الإدارة  عمليات  ت��ويل 
بعد للمرافق التابعة لها.  وتنطوي 
اجلهود  ت�����ش��اف��ر  ع��ل��ى  الإّت���ف���اق���ي���ة 
توفري  م�شتوى  على  الطرفني  ب��ني 
الالزمة  واخل����دم����ات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�شتتوىل  حيث  امل�����ش��روع،  ل�شتكمال 

•• دبي-الفجر:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ا�شتجابًة 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
 ، ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه ااهلل 
ذكية،  م��دي��ن��ة  اإىل  دب���ي  حت��وي��ل  يف 
اأع��ل��ن��ت اإم�����داد ال�����ش��رك��ة ال���رائ���دة يف 
املرافق  اإدارة  ح��ل��ول  ت��زوي��د  جم���ال 
التعاون  جم��ل�����س  دول  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اإّتفاقية  يف  ال��دخ��ول  عن  اخلليجي، 
�شركة  م���ع  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ����ش���راك���ة 

روب��وت��ي��ن��ا ت��وف��ري ك��اف��ة الإم������دادات 
امل���رك���ز، فيما  ل��ب��ن��اء  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات 
اإمداد بتقدمي الدعم الكامل  تتعّهد 
ل�شركة روبوتينا من خالل الرتويج 
وم�شاعدتها  ال���ع���م���الء  ل�����دى  ل���ه���ا 
ة  ال��ت��و���ّش��ع وزي�����ادة ح�شّ ال��ف��اع��ل��ة يف 
وحلولها  وخ���دم���ات���ه���ا  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

املبتكرة يف ال�شوق الإماراتية. 
الرئي�س  وقال جمال عبداهلل لوتاه، 
نتطّلع   : اإم����داد  ل�شركة  التنفيذي 
ب����ت����ف����اوؤل ل���ل���م�������ش���روع اجل����دي����د مع 
اإدارة  ل��ن��ا  �شيتيح  وال����ذي  روب��وت��ي��ن��ا 
نف�س  ويف  بعد  عن  املرافق  ومراقبة 
اإ�شتخدام  ك���ف���اءة  حت�����ش��ني  ال���وق���ت 
وبالتايل خف�س  ال�شركة  الطاقة يف 
املرتتبة. وجاء  الت�شغيلية  التكاليف 
لتنفيذ  روب��وت��ي��ن��ا  ل�شركة  اخ��ت��ي��ارن��ا 
يف  الكبرية  خلربتها  ن��ظ��راً  امل�شروع 
امل���ج���ال وحم��ف��ظ��ت��ه��ا ال��وا���ش��ع��ة من 
احللول واملنتجات عاملية امل�شتوى يف 
امل��ب��اين. ونحن  اإدارة واأمت��ت��ة  جم��ال 
ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة ب���اأن م��رك��ز عمليات 
يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  راف����داً  �شي�شّكل  ال�شبكة 
���ش��ي��اق ال��ت��وّج��ه��ات اخل�����ش��راء التي 
اأجل  م��ن  الإم�����ارات  دول���ة  تنتهجها 

الذي من املقرر اأن يفتتح اأبوابه للجمهور يف الربع الأخري من العام 2015.  
على  موؤخرا  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  ح�شلت  اأخ��رى  جهة  من 
ترقية لت�شنيفها ال�شتثماري بعيد املدى من A1 اإىل AA2 منحتها وكالة 
والبحوث، وحتليل  الئتماين،  الت�شنيف  الرائدة يف جمال  ال�شركة   ، موديز 
املخاطر. ويرجع ذلك اإىل امل�شاريع التطويرية املتنوعة التي طرحتها ال�شركة 
امل�شتمر يف الإجناز والت�شييد، والتزامها بتطوير منتجات عقارية  وجناحها 

عالية اجلودة. 
لت�شنيفها  متقدمة  ترقية  على  ال�شركة  بح�شول  نفخر  الفهيم:  واأ���ش��اف 
املتوا�شل يف تطوير وط��رح منتجات  يعك�س جناحنا  ال��ذي  الأم��ر  الإئتماين، 
تنويع  اإىل  نتطلع  واإننا  الأ���ش��واق.  خمتلف  اهتمام  ت�شتقطب  فريدة  عقارية 

حمفظتنا العقارية ب�شكل يلبي كافة التوقعات بل ويتجاوزها . 

اإ�شافة اإىل مراكز الت�شوق ومالعب الأطفال. و�شيتمتع املقيمون اأي�شا بالعديد 
م��ن اخل��دم��ات وو���ش��ائ��ل ال��راح��ة ال��ت��ي ت�شمل جم��م��وع��ة م��ن اأف�����ش��ل املدار�س 
وهو  الأخ�شر  احل��زام  اإىل  اإ�شافة  ت�شوق فخمة  ومراكز  �شاملة  ومراكز طبية 
اأكرب متنزه يتم تطويره من قبل القطاع اخلا�س يف دبي.. بالإ�شافة اإىل نظام 
التنقل املريح الذي يتوفر للمقيمني عرب بنية حتتية ذكية والعديد من منافذ 
بوقراعة  را�شد  قال  امل�شروع  وحول  املنطقة.  اإىل  واخل��روج  الدخول  وم�شارات 
دبي  يف  ال�شكنية  املنطقة  اإن  للطريان  دبي  مدينة  ملوؤ�ش�شة  الت�شغيلي  الرئي�س 
لها يف  مثيل  معي�شية ل  باأمناط  التمتع  فر�شة  ل�شكانها  توفر  �شنرتال  ورل��د 
جميع  تلبي  اجل��ودة  عالية  وخدمات  مرافق  يت�شمن  وفريد  متكامل  جمتمع 
امل�شتدامة  احتياجاتهم.. ف�شال عن �شهولة الدخول واخلروج والبيئة املدنية 

التي جتعل من هذه املنطقة وجهة مف�شلة ومثالية للعي�س.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شارك �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي، املطور الرئي�شي لأبرز الوجهات 
اأبوظبي، يف معر�س �شيتي �شكيب جلوبال  ال�شياحية والثقافية وال�شكنية يف 
يف  اجل���اري  �شبتمرب   23 ول��غ��اي��ة   21 م��ن  فعالياته  تنعقد  ال���ذي   2014
م�شاريعها  ال�شركة  تعر�س  حيث  وامل��وؤمت��رات،  للمعار�س  العاملي  دب��ي  مركز 
عن  امل��زي��د  ملعرفة  للم�شتثمرين  فر�شة  احل���دث  �شي�شكل  كما  التطويرية، 
مم�شى ال�شعديات ، اأحدث م�شاريع ال�شركة ال�شكنية التي مت الك�شف عنها يف 
وقت �شابق هذا الأ�شبوع ، بالإ�شافة اإىل الفر�س ال�شتثمارية الأخرى املتاحة 

يف جزيرة ال�شعديات. 
ويف معر�س تعليقه، قال اأحمد عبد الكرمي الفهيم، املدير التنفيذي للت�شويق 
ال�شياحي:  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  يف  والتاأجري  واملبيعات  والت�شالت 
ي�شرنا امل�شاركة جمدداً يف معر�س �شيتي �شكيب جلوبال الذي ي�شكل من�شة 
حيوية نلقي ال�شوء من خاللها على حمفظتنا ال�شتثمارية املتنامية، ونعزز 
نوا�شل  نحن  التطويرية.  املهتمني مب�شاريعنا  امل�شتثمرين  مع  توا�شلنا  من 
الوقت  يف  ونقوم  ال�شعديات،  جزيرة  يف  املختلفة  املرافق  تطوير  على  العمل 
م�شاريعهم  لإن�شاء  اخلا�س  القطاع  من  املطورين  اأم��ام  املجال  بفتح  نف�شه 
اخلا�شة املتعددة ال�شتخدام والتي ت�شكل اإ�شافة مميزة على امل�شاريع احلالية 

كامل�شاريع الفندقية وال�شكنية والتعليمية والتجارية وغريها . 
لقد باتت ال�شعديات اليوم وجهة عاملية مرموقة حتت�شن جمموعة من امل�شاريع 
اأبوظبي مثل:  افتتحت يف  التي  العالمات  واأ�شهر  اأرق��ى  التي حتمل  الرائدة 
�شانت ريجي�س، وبارك حياة، وجامعة نيويورك، ومدر�شة كرانلي، بالإ�شافة 
اإىل ثالثة متاحف عاملية امل�شتوى �شمن املنطقة الثقافية يف ال�شعديات وهي: 
متحف زايد الوطني، ومتحف جوجنهامي اأبوظبي ، ومتحف اللوفر اأبوظبي 

•• دبي-وام:

العامل  يف  متخ�ش�شة  م��ط��ارات  مدنية  اأول  ���ش��ن��رتال  وورل���د  دب��ي  ت�شتعر�س 
معر�س  من  احل��ايل  العام  دورة  خ��الل  ال�شكنية  املنطقة  من  الثانية  املرحلة 
�شبتمرب   23 حتى  وي�شتمر  اليوم  فعالياته  يبداأ  ال��ذى  جلوبال  �شكيب  �شيتي 
ورلد  دب��ي  يف  ال�شكنية  املنطقة  وتتخذ  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز  اجل���اري 
�شنرتال موقعا ا�شرتاتيجيا على بعد دقائق من مطار اآل مكتوم الدويل وتوفر 
فر�شا ا�شتثمارية واعدة وفق نظام التملك احلر. وف�شال عن قربها من مكان 
من  متنوعة  جمموعة  ال�شكنية  املنطقة  توفر   2020 اإك�شبو  معر�س  اإقامة 
عديدة  وبحريات  وا�شعة  خ�شراء  م�شاحات  تتخللها  التي  ال�شكنية  اخل��ي��ارات 
الدراجات  الرك�س وركوب  اأن�شطة متعددة مبا يف ذلك  لل�شكان ممار�شة  تتيح 
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تختتم م�شاء اليوم ب�شالة خليفة الدولية للبولينغ مبدينة زايد 
الوطنية  اأدن���وك  �شركة  بطولة  فعاليات  اأبوظبي  يف  الريا�شية 
للبرتول وجمموعة �شركاتها للبولينغ، التي نظمتها جلنة ن�شاط 
نادي الكورني�س مب�شاركة 9 �شركات ممثلة يف فرق �شركات اأدنوك 
للتوزيع،  اأدنوك  العاملة،  اأدما  اللقب(، وفرق  الرئي�شية )حامل 
جا�شكو، اأدكو، تكرير، احلفر الوطنية )NDC(، زادكو، و�شركة 
ا�شناد، والتي ح�شمت القابها الثالثة للفردي والزوجي والفرق 

�شركة تطوير حقل زاكوم ) زادكو ( ليبقي لقب بطولة ال�شاتذة ) 
املا�شرتز ( التي متثل ختام مناف�شات البطولة اجلماهريية التي 
الفرق  جنوم  وا�شتعدادات  حتديات  و�شط  الليلة  اثارتها  تتجدد 
20( الذين تاأهلوا خلو�س تلك املرحلة احلا�شمة  امل�شاركة )ال 
وقد  والعينية.  النقدية  وجوائزها  البطولة  األقاب  باآخر  للفوز 
مقدمتهم  يف  لعبا   20 املرحلة  تلك  مناف�شات  خلو�س  ت��اأه��ل 
ها�شم الها�شمي ، رولند ،خالد عبداهلل ،نا�شر الوهدان )زادكو ( 

الالعب العاملي حممد خليفة القبي�شي ،الدويل حليمان الهاملي 
، الفني الفينو ، �شلطان حممد خليفة القبي�شي ،ومايك باربو�س 
الوطنية  احلفر   ( ورجن��ا���س  (جنى  الرئي�شية  اأدن���وك  �شركة   (
(،ميج اندري�س ،)ا�شناد(في�شل اليافعي ،نا�شر ال�شويدي )ادنوك 
)تكرير(الفون�شو  بهانغ  ،رول  ل��ورال  ،جيى  الزيد  (اي��اد  للتوزيع 
علي  واحمد  )اأدك��و(  الرحماين  وحمد  القبي�شي  املا�س  ،عبداهلل 

القمزي )جا�شكو(.

بط���ول���ة )امل��ا�ست�����رز( يف خ�ت����ام بط���ول����ة اأدن�����وك 
للب�����ولين����غ اللي��ل�������ة

ت���ل���ق���ى �����ش����ع����ادة حم���م���د خ���ل���ي���ف���ة بن 
�شليويح القبي�شي ع�شو جمل�س اإدارة 
ال��ري��ا���ش��ي رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
باملجل�س  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأل���ع���اب  جل��ن��ة 
ات�شال هاتفيا  البولينغ  رئي�س احتاد 
للبولينغ  ال��دويل  رئي�س الحت��اد  من 
اكتمال  ع���ل���ى  خ���الل���ه  م����ن  اط����م����اأن 
ل�شت�شافة  الم�������ارات  ا����ش���ت���ع���دادات 
للبولينغ  ل���ل���رج���ال  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
ب�شالة   )2014  – )اأب�����وظ�����ب�����ي 
ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ مبدينة  ال��دول��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
زاي���د ال��ري��ا���ش��ي��ة يف اأب���و ظ��ب��ي خالل 
وحتى   4 اخلمي�س  ي���وم  م��ن  ال��ف��رتة 
برعاية  القادم  دي�شمرب   15 الثنني 
اآل نهيان  �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  والإن�����ش��ان��ي��ة 
الريا�شي تزامنا مع احتفالت البالد 
والتي  ال)43(  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
الحتاد  روزم���ان���ة  �شمن  تثبيتها  مت 
موقع  خ���الل  م��ن  للبولينغ  ال����دويل 
الحتاد بال�شبكة الليكرتونية والتي 
للم�شاركة  ال��ت��ق��دمي  للجميع  ت��ت��ي��ح 
للمنتخبات  ال���دويل  للت�شنيف  وفقا 

وجنوم اللعبة. واأ�شاف حممد خليفة 
القبي�شي يف ت�شريحات �شحفية عقب 
�شركة  بطولة  هام�س  على  الت�شال 
اليوم  تختتم  ال��ت��ي  للبولينغ  اأدن���وك 
باأن دولة المارات دائما وابداً جاهزة 
ل�شت�شافة كافة الحداث والفعاليات 
الريا�شية الإقليمية والدولية بف�شل 
التي  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ورع��اي��ة  دع��م 

�شخرت كافه متطلبات النجاح لقطاع 
علي  انعك�س  مما  والريا�شة  ال�شباب 
الأثر  ل��ه  وك���ان   ، الريا�شية  ال�شاحة 
التي  والتنمية  النه�شة  على  ال��ب��ارز 
واأنديتنا  احت��ادات��ن��ا  تعا�شرها  ب��ات��ت 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ،وب���ال���ت���ايل ان��ع��ك�����س على 
ال��ن��ت��ائ��ج والجن�������ازات ال��ك��ب��رية التي 
ي�شجلها ريا�شيو المارات يف خمتلف 

الر�شمية  وال�شتحقاقات  املنا�شبات 
الدولية.

الريا�شية  امل��ن�����ش��اآت  ت��وف��ر  اأن  وق����ال 
النقل  الت�������ش���ال وو����ش���ائ���ل  وو����ش���ائ���ل 
وال�����ش��ف��ر وال��ف��ن��ادق ال�����ش��ي��اح��ي��ة التي 
م�شتوى  علي  التحتية  البنية  متثل 
احلبيبة  عا�شمتنا  وخ��ا���ش��ة  ال��دول��ة 
لالحتادات  ح��اف��زا  ت�شكل  ظ��ب��ي  اأب����و 

مثل  ل�شت�شافة  الريا�شية  والأندية 
العاملية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك 
الكبرية مما ي�شهم يف اإجناح البطولت 
النتائج  لتحقيق  وال�شعي  الريا�شية 
منتخب  �شعيد  علي  اأم���ا   .. امل��رج��وة 
المارات الأول للبولينغ الذي ي�شتعد 
ل��ت��ل��ك امل�����ش��ارك��ة ال��ع��امل��ي��ة م���ن خالل 
من  يتوا�شل  ال���ذي  الع���داد  برنامج 

اأ�شيا،  العاب  دورة  يف  امل�شاركة  خ��الل 
العامل  بطولة  يف  م�شاركته  فتتجدد 
الم����ارات  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة 
الثانية وهو ما مل يحدث من  للمرة 
العاملية  البطولة  انطالقة  منذ  قبل 
م�شاركته  ،ف���ت���اأت���ي  اآخ������ري  دول�����ة  يف 
للدائن  ظ��ب��ى  اأب�����و  ���ش��رك��ة  ب���رع���اي���ة 
عقد  مبوجب   ) ب��روج  البال�شتيكية) 

ال���رع���اي���ة ال�����ذي ي�����ش��ت��م��ر مل����ده ثالث 
مدينة  اإدارة  ج��ه��ود  ب��ج��ان��ب  ���ش��ن��وات 
خماطبة  متت  وق��د  الريا�شية،  زاي��د 
والبنوك  ال�������ش���رك���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
يف  للم�شاهمة  الوطنية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

رعاية البطولة املقبلة .
وذكر بطل العامل ال�شابق رئي�س احتاد 
50دولة من  اأك��ر من  بان  البولينغ 

امل�شاركة  اأبدت رغبة  القارات  خمتلف 
البولينغ  ل��رج��ال  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف 
التي  ال��ل��ج��ان  ت��ف��رغ  اأن  اأم����ل  ع��ل��ي   ،
توا�شل عملها بنجاح من توفري كافه 
�شاأنها  م��ن  التي  ال�شيافة  متطلبات 
لريا�شة  امل�����ش��رق  ال���وج���ه  ت��ع��ك�����س  اأن 
الم��������ارات ،وق�����د اأب������دت ال��ك��ث��ري من 
لبدء  مبكرا  احل�شور  رغبتها  ال��دول 
اماراتنا  بقدرات  الع��داد اميانا منها 
الغالية واحلفاوة التي متتع بها وقبل 
ه��ذا وذاك توفر الم��ن والأم���ان مما 
ال�شقيقة وال�شديقة  املنتخبات  يحفز 
لإق����ام����ة م��ع�����ش��ك��رات��ه��ا ال���ري���ا����ش���ة يف 
�شوقا  اأك���ر  وه���م  املختلفة  ام��ارات��ن��ا 
الذي  الكبري  ال��ن��ج��اح  بعد  للح�شور 
التي  املا�شية  البطولة  خ��الل  حتقق 
نف�س  افتتاح  1999عند  يف  اأقيمت 
ال�شالة ،يف ظل املتغريات الكثرية التي 
الريا�شية والفندقية  البنية  �شهدتها 
م�شتوى  علي  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل 
كربى  تناف�س  اأ�شبحت  التي  الدولة 
واختتم حممد خليفة   .. العامل  دول 
�شت�شت�شيف  الم���ارات  ب��ان  القبي�شي 
للبولينغ  العامل  بطولة   2015 عام 

لل�شيدات لأول مره .

يف  الفل�شطينية  امل�شاركات  ل  ت�شك 
الدورات الريا�شية اخلارجية حدثا 
واحل�شار  للمعاناة  نظرا  ذات��ه  بحد 
التي  ال�شعبة  وال��ظ��روف  واحل���روب 
اذا  فكيف  الفل�شطينيون،  يعي�شها 
تواكبت مع نتائج لفتة توؤكد ت�شميم 

ريا�شييها على اثبات انف�شهم.
وتاأتي امل�شاركة الفل�شطينية يف دورة 
اللعاب ال�شيوية ال�شابعة ع�شرة يف 
قرابة  جانب  اىل   2014 اين�شيون 
من  وري��ا���ش��ي��ة  ري��ا���ش��ي  الف   10
45 دولة ا�شيوية بعد ا�شابيع قليلة 
فقط من حرب مدمرة يف قطاع غزة 
منهم  قتيل  ال��ف��ي  م��ن  اك���ر  خلفت 
املن�شاآت  منها  ت�شلم  ومل  ريا�شيون، 

الريا�شية اي�شا.
فل�شطني  م��ن��ت��خ��ب  اجن����از  واع���ط���ى 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي��ات  اىل  ب��ال��ت��اأه��ل  الول 
دافعا  تاريخه  الوىل يف  للمرة  ا�شيا 
الوملبي  للمنتخب  ي��ب��دو  م���ا  ع��ل��ى 
امل�����ش��ارك يف ال���ش��ي��اد وال����ذي �شمن 
نظريا تاأهله اىل الدور ثمن النهائي 

بعد فوزه مبباراتيه الوليني.
الرجوب  ج���ربي���ل  ال����ل����واء  وحت�����دث 
رئي�س اللجنة الوملبية الفل�شطيينية 
عن ظروف امل�شاركة واهدافها بقوله 
اننا نخو�س معركة وطنية و�شيا�شية 

يف اللعاب ال�شيوية .
وا������ش�����اف ب���ال���رغ���م م����ن ال����ظ����روف 
ال�شعب  ي��ع��ي�����ش��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ب��ة 
داخل  احلركة  وتقييد  الفل�شطيني، 

فل�شطني وخارجها اي�شا، والظروف 
منها،  ن��ع��اين  ال��ت��ي  ال�شعبة  امل��ال��ي��ة 
امل�شاركة يف اللعاب  فاننا جنحنا يف 
ال�شيوية بحوايل 80 ريا�شيا منهم 
12 لعبة،  7 ريا�شيات ي�شاركون يف 

3 جماعية و7 فردية .
على  احل��ال  بطبيعة  ال�شوء  و�شلط 
ال��ق��دم م���وؤك���دا ه��ا ان  ك���رة  منتخب 
امل��ن��ت��خ��ب الومل���ب���ي ي��ح��ق��ق الجن����از 
بن�شبة  و�شمانه  مباراتني  يف  بفوزه 
الثاين،  ال����دور  اىل  ال��ت��اأه��ل  ك��ب��رية 
وهذا امر بحد ذاته اجناز للريا�شة 
على  مم��ت��از  وم��وؤ���ش��ر  الفل�شطينية 

م�شاركتنا .
ترتيب  فل�شطني  منتخب  ويت�شدر 
ال���ث���ال���ث���ة يف ال����ش���ي���اد  امل���ج���م���وع���ة 
2-�شفر  ع���م���ان  ع���ل���ى  ف������وزه  ب���ع���د 
مباراة  وامامه   ،1-2 وطاجيك�شتان 
اخرية يف الدور الول مع �شنغافورة 

اليوم الحد.
وم�شى قائال ما مييز هذا الجناز 
يف اين�شيون ان جميع لعبي املنتخب 
الفل�شطيني من الداخل، ويتدربون 
الغربية  ال�شفة  يف  �شعبة  ب��ظ��روف 
لعب  اي  ن�����ش��رك  مل  فنحن  وغ����زة، 
ال�شن  ف���وق  او  الول  امل��ن��ت��خ��ب  م��ن 
القانونية، لكن الالعبني هنا اثبتوا 
ج��دارت��ه��م واع��ت��ق��د ب��ان ع���ددا منهم 
بعد  الول  امل��ن��ت��خ��ب  اىل  ���ش��ي��ن��ت��ق��ل 
ح�شل  م��ا  وا����ش���اف   . ال��ف��رز  عملية 
موؤ�شر ممتاز حتى الن، فانا مقتنع 
باأن م�شتوى كرة القدم يف فل�شطني 
قد تطور، وبات يوؤهلها للمناف�شة يف 
الدورات التي ت�شارك فيها، وهذا ما 
ح�شل يف كاأ�س التحدي وما يح�شل 

يف ال�شياد .
واحرز منتخب فل�شطني لقب كاأ�س 
التحدي ال�شيوي ما اهله للم�شاركة 

�شيلعب  ا�شيا حيث  كاأ�س  نهائيات  يف 
جانب  اىل  ال���راب���ع���ة  امل��ج��م��وع��ة  يف 
حاملة  وال���ي���اب���ان  والردن  ال���ع���راق 

اللقب.
لعبني   4 اي��ن�����ش��ي��ون  يف  وي�������ش���ارك 
ك�����ان�����وا �شمن  ال�����ذي�����ن  م�����ن  ف���ق���ط 
هم  التحدي  بكاأ�س  الفائز  املنتخب 
ماهر  واحمد  حمادة  رامي  احلار�س 
ال���ه���دف الول يف  وري������دات )���ش��ج��ل 
وهالل  �شيام  وتامر  عمان(  مرمى 
�شد  ال��ث��اين  ال��ه��دف  )�شجل  مو�شى 
طاجيك�شتان(. كما ركز الرجوب على 
�شرورة ان يكون جميع العاملني يف 
من  للمنتخب  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الج���ه���زة 
املقبل  امل����درب  وان  الفل�شطينيني، 
فل�شطينيا  �شيكون  الول  للمنتخب 
عن  ���ش��ي��داف��ع  فالفل�شطيني  اي�����ش��ا، 
ق�شية  ه��ي  م�شاركاتنا  لن  ق�شيته 
الفل�شطيني  وك��ان الحت��اد   . وطنية 

ل��ك��رة ال��ق��دم واف����ق ق��ب��ل ف���رتة على 
ال���ش��ت��ق��ال��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا مدرب 
جمال  الردين  الول،  امل���ن���ت���خ���ب 
الدوليان  منه  ب��دل  وك��ل��ف  حم��م��ود 
ال�����ش��اب��ق��ان ���ش��ائ��ب ج��ن��دي��ة كمدرب 
املدرب  ك��اداري. ويقود  العتال  وفهد 
بركات  ال��ن��ا���ش��ر  ع��ب��د  الفل�شطيني 
املنتخب الوملبي يف اين�شيون، ويبدو 
ان���ه الق�����رب ل��ت��ويل م��ه��م��ة تدريب 
وعن  ا�شيا  ك��اأ���س  يف  الول  املنتخب 
م��ق��وم��ات ه��ذا ال��ت��ط��ور احل��ا���ش��ل يف 
ظروف  ظ��ل  يف  الفل�شطينية  ال��ك��رة 
تتكرر  ال���ت���ي  واحل��������روب  احل�������ش���ار 
ك��ل ف���رتة او���ش��ح ال���رج���وب ه���ذا هو 
يقهر  ال���ذي  الفل�شطيني  الن�����ش��ان 
العذابات واحل�شار، ويكفي ان نقول 
ان احلرب ال�شرائيلية الخرية على 
من  �شخ�شا   37 �شحيتها  راح  غ��زة 
ال�شرة الريا�شية الفل�شطينية، 35 
ب��ني لعب  ال�����ش��ف��ة،  يف غ���زة و2 يف 

واداري وحكم واعالمي .
اي�شا  ي�شغل  الذي  الرجوب  وتطرق 
من�شب رئي�س احتاد كرة القدم اىل 
كاأ�س  نهائيات  يف  املنتخب  م�شاركة 
ا�شيا قائال املنتخب الفل�شطيني لن 
كاأ�س  نهائيات  �شهال يف  يكون �شيدا 
ا���ش��ي��ا، ب��ل ���ش��ي��ك��ون م��ن��اف�����ش��ا، ونحن 
���ش��ن��ق��وم ب��ك��ل م���ا ه���و م��ط��ل��وب منا 
لع��داده، ومت ترتيب مباريات ودية 
عدة له مع منتخبات الهند وال�شني 

وباك�شتان وال�شعودية .

اك���د ال�����ش��ب��اح��ان ال�����ش��وري��ان امي���ن ك��ل��زي��ه وب���ي���ان جمعة 
يف  ع�شرة  ال�شابعة  ال�شيوية  الل��ع��اب  دورة  يف  امل�شاركان 
اين�شيون الكورية اجلنوبية انهما يبذلن جهودا م�شاعفة 
ووعدا بتقدمي 200 يف املئة من امكاناتهما. وقالت بيان 
جمعة )20 عاما(  ان عليها وزميلها م�شوؤولية م�شاعفة 
تدفعهما اىل بذل ما هو ابعد من امكاناتهما بعد ان قطعا 
بلدهما.  يف  القائم  الو�شع  ظ��ل  يف  ميل  الف   5 م�شافة 
وا�شافت ع�شية افتتاح مناف�شات ال�شباحة نحن متاأثرين 
يا  ا�شعر باخلوف.  التلفاز  ا�شاهد  جدا مبا حدث. عندما 
الهي!، هل تفكر كيف يعي�س �شعب يف مثل هذه احلال؟. 
وتعي�س   . ال�شعور  بهذا  ن�شعر  ل  اليومية  حياتنا  يف  لكن 
 )2008( بكني  اومل��ب��ي��ادي  يف  ���ش��وري��ا  مثلت  ال��ت��ي  جمعة 
ولندن )2012(، وكلزيه، وكالهما من حلب، يف دم�شق 
الو�شع هادىء لبعدها عن جهاديي تنظيم داع�س.  حيث 
للمرة  ي�شارك  ال��ذي  عاما(   21( كلزيه  ق��ال  جانبه،  من 
الوىل يف اللعاب ال�شيوية اننا ن�شعر بالتوتر. مل ار اهلي 
منذ عامني، لكن اعتقد بان الريا�شة تاأتي بالمل لل�شعوب 
وبع�س الهدوء الفكري وت�شاعدها على ن�شيان م�شاكلها اذا 
كان لديها بع�س الوقت، ولهذا ال�شبب امترن بن�شبة 200 
يف املئة . و�شعر الثنان بالعجاب عندما تدربا اىل جانب 

البطل الوملبي ال�شيني يانغ �شو والكوري اجلنوبي تاي-
هوان بارك وتابعت جمعة مبت�شمة انه حلم ان ا�شبح اىل 
جانب �شون او بارك، ان اراهما يف اخلط التايل اىل جانبي 
او خلفي . وعن ال�شباح املف�شل لديها، اجابت )المريكي( 
مايكل فيلب�س. و)مواطنه( راين لو�شتي وا�شارت اىل انها 
بكني.  اوملبياد  م��ن  فيلب�س  م��ع  ب�شورة  للذكرى  حتتفظ 
كنت فقط  كنت �شغرية حينذاك.  ال�شدد  ه��ذا  وقالت يف 
انظر اىل ال�شباحني واعجبني جدا مايكل فيلب�س فقررت 
امل�شبح وارى  اذه���ب اىل  ك��ن��ت  اخ���ذ ���ش��ورة م��ع��ه. ع��ن��دم��ا 
هوؤلء ال�شباحني الكبار كان ينتابي �شعور بالعجاب وهذا 
يعطيني دافعا على تقدمي اكر من طاقتي ول ي�شتطيع 
التدمري احلا�شل يف بلدهما، واعتربت  اي منهما ن�شيان 
وكما  م�شتمرة،  حياتنا  لكن  ج��دا  �شعب  ال��و���ش��ع  جمعة 
فاننا  ال�شعب من اخلطر،  امل�شلحة حتاول حماية  القوات 
هنا ك�شباحني نحاول القيام بال�شيء ذاته من اجل �شوريا. 
نتدرب بجد وق�شوة قدر امل�شتطاع ونقدم كل �شيء وت�شارك 
�شوريا يف الدورة ببعثة من 50 �شخ�شا بينهم 32 ريا�شيا 
ورفع  وامل��الك��م��ة  امل�����ش��ارع��ة  ه��ي  لعبة   11 وري��ا���ش��ي��ة يف 
والفرو�شية  القوى  والعاب  واجل��ودو  والكاراتيه  الثقال 

والرماية وال�شباحة والدراجات والرتياتلون.
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حققوا جناحًا لفتًا رغم املعاناة

الفل�سطينيون يخو�سون معركة وطنية و�سيا�سية يف اإين�سيون 

دم��������رت ال�������ش���ني اح��������الم ك���وري���ا 
ب���ع���د ان  ال���رم���اي���ة  اجل���ن���وب���ي���ة يف 
ا�شل  م����ن  ذه���ب���ي���ات   3 ح�������ش���دت 
متنعها  ان  دون  ام�������س  وزع�����ت   4
دورة  الول يف  ال��ي��وم  ت�����ش��در  م��ن 
ع�شرة  ال�شابعة  ال�شيوية  اللعاب 
التي ت�شت�شيفها اين�شيون حتى 4 

ت�شرين الول اكتوبر.
13 ميدالية  وح�شلت كوريا على 
و3  ف�������ش���ي���ات  و5  ذه���ب���ي���ات   5(
ام����ام ال�شني  ب���رون���زي���ات( وح��ل��ت 
واح������دة  وف�������ش���ي���ة  ذه����ب����ي����ات   5(
كل  وح�����ش��ل��ت  ب����رون����زي����ات(،  و5 
م���ن م��ن��غ��ول��ي��ا وك��ازخ�����ش��ت��ان على 
من  لكل  واح���دة  مقابل  ذهبيتني 
وكوريا  وماليزيا  والهند  اليابان 

ال�شمالية.
ال�شني  اىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  واله��������م 
لكوريا  �شاعني  ال�����ش��اع  ردت  ان��ه��ا 
ميداليتي  خطفت  التي  اجلنوبية 
ف������ردي وف������رق م�������ش���د����س ال���ه���واء 
امل�������ش���غ���وط ق���ب���ل 4 �����ش����ن����وات يف 
على  وا�شرت  ال�شينية،  عوانغجو 
و�شع هذه امل�شابقة يف اليوم الول 
من املناف�شات بهدف رفع املعنويات 
امل���ر����ش���ح���ة الوف��������ر حظا  ك���ون���ه���ا 

لعتالء من�شة التتويج فيها.
وكانت كوريا على و�شك ان حتقق 
ال���ه���دف ي��ع��د ان ح���ل اث���ن���ني من 
رم��ات��ه��ا يف امل���رك���زي���ن الول�����ني يف 
الثالث  زميلهما  لكن  الت�شفيات، 
جاء يف املركز 28 ما اأخر ترتيبها 
معنويات  ع���ل���ى  ب����ال����ت����ايل  واث�������ر 

الخرين يف الفردي.
واح������رزت ال�����ش��ني اول ذه��ب��ي��ة يف 

بفوز  ع�������ش���رة  ال�����ش��اب��ع��ة  ال��������دورة 
هذه  يف  الول  ب��امل��رك��ز  ���ش��ي��دات��ه��ا 
نقطة(  )32ر1148  امل�����ش��اب��ق��ة 
)23ر1142(  ت�����اي�����وان  ام�������ام 
ومنغوليا )35ر1140(، وجاءت 

كوريا اجلنوبية يف املركز الرابع.
العربي  ال��ق��ط��ري،  املنتخب  وح��ل 
ه�����ذه  يف  امل�������������ش������ارك  ال������وح������ي������د 
ع�شر  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  امل�شابقة، 
ي����رتك  ومل  )11ر1077( 
ال�شني  وك��ان��ت  م��اك��او..  ال  خلفه 
بالربونزية  واك��ت��ف��ت  ثالثة  حلت 
 4 ق��ب��ل  ال��ت��ي نظمتها  ال�����دورة  يف 
كوريا  خلف  غوانغجو  يف  ���ش��ن��وات 
اجل��ن��وب��ي��ة )ذه��ب��ي��ة( ال��ت��ي تنظم 
)ف�شية(  والهند  احلالية،  ال��دورة 
ويف الفردي، احرزت ال�شينية مني 
ال��ذه��ب��ي��ة )2ر202  ي����وان ج��ان��غ 
اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ام����ام  ن��ق��ط��ة( 
 ،)2013( ج����ون����غ  ج������ي-ه������اي 
ت�شاودري  �شويتا  الهندية  وج��اءت 

ثالثة.
ب����ان تكون  ي���اأم���ل  اح����د  ي��ك��ن  ومل 
التي  ج��ان��غ  ن�شيب  م��ن  ال��ذه��ب��ي��ة 
حلت يف املركز الع�شرين يف بطولة 
ال���ت���ي اق��ي��م��ت ال�����ش��ه��ر احل�����ايل يف 
معتادة  ال�������ش���ني  ل���ك���ن  ا����ش���ب���ان���ي���ا، 
على عقب  راأ�شا  الم��ور  قلب  على 
ذهبيتي  ان��ت��زع��ت  ان  ل��ه��ا  و���ش��ب��ق 
الفردي والفرق يف اوملبيادي بكني 

)2008( ولندن )2012(.
ذهبية  ك����ان����ت  غ����وان����غ����ج����و،  ويف 
جيم  اجلنوبية  للكورية  ال��ف��ردي 
ي���ون م���ي ت���ارك���ة ال��ف�����ش��ة لل�شني 
ويف  ال�شمالية  لكوريا  والربونزية 

للرجال،  م   50 امل�����ش��د���س  رم��اي��ة 
الفرق  ال�شني مبيدالية  ا�شتاأثرت 
ام����ام  ن���ق���ط���ة(  ))42ر1692 
)30ر1670(  اجلنوبية  ك��وري��ا 
جدا  ب�شيط  ب��ف��ارق  تقدمت  ال��ت��ي 
وحل  )25ر1670(  فيتنام  على 
املنتخب ال�شعودي يف املركز العا�شر 

)25ر1622 نقطة(، 
املركز  يف  امل����رك����ز  يف  وال���ك���وي���ت���ي 
ال�������ث�������اين ع���������ش����ر ق�����ب�����ل الخ�������ري 

)12ر1565(.
غوانغجو  يف  الذهبية  هذه  وكانت 

لكوريا اجلنوبية اي�شا،
والربونزية  لل�شني،  والف�شية   
لليابان ويف الفردي، افلتت الذهبية 
الوحيدة التي كانت بحوزة ال�شني 
يف الدورة ال�شابقة وذهبت للهندي 
نقطة(،  )2ر186  راي  ج��ي��ت��و 
الفيتنامي هوانغ فوونغ  فيما نال 
)4ر183(،  ال��ف�����ش��ي��ة  ن���غ���وي���ن 
وال�شيني جي ويي وانغ الربونزية 
تخولهم  نتائج  العرب  يحقق  ومل 
الفردي  م��ن��اف�����ش��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 

للجن�شني.
ذهبيتي  وال�شني  كوريا  وتقا�شمت 
ال�����دراج�����ات ف��ك��ان��ت ذه��ب��ي��ة فرق 
الرجال يف �شباق ال�شرعة لالوىل، 
وذهبية ال�شيدات للثانية واقتن�شت 
الدولة املنظمة ذهبيتي املبارزة )1 
لكل من الرجال وال�شيدات(، لكنها 
مبناف�شات  ال��ت��ح��ك��م  ت�����ش��ت��ط��ع  مل 
ميدالياتها  ت��وزع��ت  التي  اجل���ودو 
الربع على منغوليا )2( واليابان 
 ،)1( اللعبة  منها  انطلقت  ال��ت��ي 

وكازخ�شتان )1(.

ال�سي����ن تدم���ر اأح����الم ك���وري����ا 
اجلنوبي���ة يف الرماي����ة 

ب���رلو�سكون����ي يع�����د جهود م�ساعفة لل�سباحني ال�سوريني كلزيه وجمعة 
بع����ودة مي�����الن اإل���ى 

اأندي���ة النخب����ة 
فريقه  ي��ع��ود  ان  برلو�شكوين  �شيلفيو  الي��ط��ايل  م��ي��الن  م��ال��ك  ت��وق��ع 
وقال  ���ش��ن��وات  ث��الث  او  �شنتني  غ�شون  يف  العاملية  الن��دي��ة  نخبة  اىل 
برلو�شكوين لقناة النادي اللومباردي: بني 2003 و2007 احرزنا كل 
اللقاب العاملية ول زلنا النادي الكر تتويجا يف العامل وتابع: اعتقد 
حيث  اىل  �شنعود  الفريق،  تدعيم  م��ع  ث��الث،  او  �شنتني  غ�شون  يف  ان��ه 
ن�شتحق، بني النخبة يف ايطاليا، اوروبا والعامل وعن مباراة يوفنتو�س 
هذه  ان  لهم  وقلت  الالعبني  اىل  حتدثت  ا���ش��اف:  املحلي  ال���دوري  يف 
املباراة لي�شت مهمة ف�شحب بل ا�شا�شية، لنهم اذا لعبوا جيدا وهزموا 
املا�شيني ويعود اجلماهري ليدعمنا  العامني  يوفنتو�س �شنن�شى خيبات 
ويذكر ان مدرب الفريق يف املو�شمني املا�شيني كان ما�شيميليانو اليغري 

الذي ي�شرف راهنا على يوفنتو�س بطل الدوري يف اخر ثالث �شنوات.
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اختتمت اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
اجلمعية  م���وؤمت���ر  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
الأوروبية لالإدارة الريا�شية مبخرجات اإيجابية 
ومكت�شبات اإدارية وتطبيقات احرتافية جديدة، 
لتعمل على تنفيذها يف كافة برامج م�شابقاتها 
الداعمة  وم���وؤمت���رات���ه���ا  ب���ط���ولت���ه���ا  وخ���ط���ط 

لالرتقاء بريا�شة املراأة الإماراتية.
وم��ث��ل الأك��ادمي��ي��ة يف امل��وؤمت��ر ال����دويل ك��ل من 
يف  ال���ت���دري���ب  اإدارة  م���دي���رة  ال���ع���م���رية  م����رمي 
الأكادميية و نيفيلي �شندروجاين من�شق اأحداث 
ريا�شية وتعليمية، حيث جاءت امل�شاركة بهدف 
ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اأح����دث ال���درا����ش���ات واخل����ربات 
اأهم  م��ع  الأك��ادمي��ي��ة  توا�شل  وتعزيز  العاملية، 
اخل����رباء وال��ري��ا���ش��ي��ني، وتفعيل ح�����ش��وره��ا يف 

املوؤمترات والندوات الدولية.
واأقيم املوؤمتر بن�شخته ال 22 على مدى اأربعة 
اأيام يف مدينة كوفنرتي يف اململكة املتحدة، حتت 
الريا�شية  ل��الإدارة  الأوروبية  اجلمعية  اإ�شراف 
والأكادمييني  اخل���رباء  اب���رز  م�شاركة  وو���ش��ط 
الريا�شية  واملوؤ�ش�شات  الحت���ادات  خمتلف  من 
العاملية، حيث يهدف املوؤمتر اإىل تعزيز وت�شجيع 
يف  العلمية  والكتابة  العلمي  والبحث  الدرا�شة 
وتطوير  ت�شهيل  على  والعمل  الريا�شة،  اإدارة 
املمار�شات،  اأف�����ش��ل  ون�����ش��ر  امل��ع��ل��وم��ات  ت���ب���ادل 
وال���ت���وا����ش���ل م���ع امل��ن��ظ��م��ات الأع�������ش���اء لدعم 
وال�شعي  الريا�شية،  الإدارة  ومنظمات  جمعيات 
يف  والعلمية  العملية  اخل��ربات  تبادل  لت�شهيل 
جمال الإدارة الريا�شية، ون�شر واإي�شال تعاليم 

واأن�شطة اجلمعية الأوروبية لالإدارة الريا�شية 
ل��ع��م��وم اأوروب�����ا وال���ع���امل، وال��ع��م��ل ع��ل��ى �شيانة 
الإلكرتونية  واملواقع  البيانات  قواعد  وتطوير 
واملواد الإعالمية الأخرى والبيانات عن الإدارة 

الريا�شة.
اإدارة  العمرية مديرة  اأعربت مرمي  من جهتها 
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة  ال���ت���دري���ب يف 
للريا�شة الن�شائية عن ارتياحها الكبري للنتائج 
والتو�شيات  ال����دويل،  امل��وؤمت��ر  ب��ه��ا  ال��ت��ي خ���رج 
واأهداف  ر�شالة  اإث���راء  يف  �شاهمت  التي  املهمة 
املحور  اإن  مبينة  �شنويا،  ينعقد  ال��ذي  امل��وؤمت��ر 
الجتماعي  الأث����ر  ح���ول  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��رئ��ي�����ش��ي 
ب����ات حا�شرا  ال����ذي  ل��ل��ري��ا���ش��ة  والق���ت�������ش���ادي 
يف جم��م��ل الأط���روح���ات ال��ف��ك��ري��ة ع��ن��د تنظيم 

الأحداث الريا�شية الكبرية.
امل�����ش��ارك��ة يف م��ث��ل هذه  اإن   : ال��ع��م��رية  وق���ال���ت 
امل�����وؤمت�����رات وامل���ن���ا����ش���ب���ات ال���ع���امل���ي���ة ي���ق���ود اإىل 
ال��ت��ج��ارب واخل�����ربات العملية  ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
الوقت  امل��وؤمت��ر، وال�شعي يف  التي قدمت خ��الل 
نف�شه اإىل تطبيق ما ي�شلح منها بهدف الرتقاء 
امل�شتمر بقطاع ريا�شة املراأة واأ�شافت : اإن وفد 
ان��ت��ه��ز ف��ر���ش��ة وج����وده يف املوؤمتر،  الأك��ادمي��ي��ة 
وع���رف ب���دور الأك��ادمي��ي��ة واأه��داف��ه��ا وخططها 
لأهم  ال��دع��وة  توجيه  ج��ان��ب  اإىل   ، امل�شتقبلية 
اخلرباء واملحا�شرين العامليني حل�شور جل�شات 
املراأة  لريا�شة  الثالث  ال��دويل  اأبوظبي  موؤمتر 
 2015 4-5 مايو  الذي �شيقام خالل الفرتة 

باأبوظبي حتت اإ�شراف وتنظيم الأكادميية . 
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اجلمعية الأوروبية لالإدارة الريا�سية 

الرباط  املغربية  بالعا�شمة  اليوم  تختتم 
ال�شت�شاري  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع��ات  اع��م��ال 
الإق��ل��ي��م��ي ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ال���دويل 
ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
دول��ة عربية   12 م��ن  وف��ود  مب�شاركة 
بالإ�شافة اىل ايران ، والتي ا�شتمرت 
امين  املهند�س  بح�شور  اأي���ام  ث��الث��ة 
القليمى  ال��رئ��ي�����س  ال����وه����اب  ع��ب��د 
واأع�شاء  ورئ��ي�����س  ال��دول��ي��ة  ب�شفته 
رئي�س  �شمية  لال  وال�شريفة  املجل�س 
امل��غ��رب��ى وع�شو  الومل���ب���ي���اد اخل���ا����س 

املجل�س .
انطلقت  ق����د  الج���ت���م���اع���ات  وك����ان����ت 

ب��الأم�����س ب��ق��راءة احل��ا���ش��رون الفاحتة 
امللكي  ال�شمو  �شاحبة  روح  على  ترحما 

اآمنة، كما مت عر�س �شريط  الأم��رية لال 
فيديو مدته دقيقة ون�شف دار حول تاريخ 
واملراحل  املغربي  اخلا�س  الأوملبياد  ن�شاأة 
التي قطعها والتطور احلا�شل فيه �شواء 
اأو  امل�شتفيدين  ع��دد  ارتفاع  م�شتوى  على 

على م�شتوى عدد الأنواع الريا�شية.
الفتتاحية  اجلل�شة  يف  امل�شاركون  واأجمع 
لكونه  الج����ت����م����اع  ه������ذا  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى 
 2015 ل�شنة  العام  الربنامج  �شيتدار�س 
اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 

ملقرتحات  ال��ع��ري�����ش��ة  اخل���ط���وط  وك�����ذا 
 2020-2015 ال��ع��م��ل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
العاملي  الج��ت��م��اع  خ���الل  �شتعر�س  ال��ت��ي 
املقبلة،  ال�شنة  الغاية  لهذه  �شيعقد  ال��ذي 
يف  املنطقة  برامج  م�شاركة  مناق�شة  وك��ذا 
الألعاب الإقليمية ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
 11-2( ب���ال���ق���اه���رة  اإف���ري���ق���ي���ا  و����ش���م���ال 
العاملية  والأل������ع������اب  امل���ق���ب���ل(  دي�������ش���م���رب 

بالوليات  اأجن��ل��ي�����س  ب��ل��و���س  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
املتحدة الأمريكية )يوليو 2015(.

الدكتور  الج���ت���م���اع���ات  ت��ل��ك  يف  ����ش���ارك 
نا�شر عبد العزيز ال�شالح رئي�س املجل�س 
ال�شعودى  اخل���ا����س  الومل���ب���ي���اد  ورئ��ي�����س 
وحممد  )ال�شعودية(  ال�شويلم  واإبراهيم 
اللجنة  ال��ه��ام��ل��ي ع�����ش��و  ف��ا���ش��ل  حم��م��د 
الوملبياد  رئ��ي�����س  ال��دول��ي��ة  ال���ش��ت�����ش��اري��ة 

اخلا�س الماراتي ، 
وماجد الع�شيمي املدير الوطني ، وفا�شل 
امل��ن�����ش��وري امل��دي��ر ال��ري��ا���ش��ي )الإم�����ارت( 
وامل��ه��ن��د���س ه���اين حم��م��ود وزي���ر التنمية 
داخل  اأ���ش��غ��ر  )م�����ش��ر(،  ال�شابق  الإداري�����ة 
)اإيران(، وهالة احل�شيني )لبنان( وفوزي 
الطيب  ال��دك��ت��ور  )ال����ع����راق(،  م�شطفى 
لال�شمية،  وال�����ش��ري��ف��ة  )ت��ون�����س(،  ليتيم 

)امل��غ��رب(، خالد  ال�شمار  ال��دي��ن  و���ش��الح 
بدرية  وال����دك����ت����ورة  )ل��ي��ب��ي��ا(  ال��رق��ي��ب��ي 

الهدابي )عمان(.
ا�شتعرا�س  اخل��ت��ام��ي��ة  اجلل�شة  و���ش��ه��دت 
الرئي�س  ال���وه���اب  ع��ب��د  اأمي����ن  امل��ه��ن��د���س 
القليمي ما مت اجنازه على عر�س الوقع 
القليمية  لالألعاب  م�شر  ا�شت�شافة  من 
عام   15 بعد  اليها  ت��ع��ود  وال��ت��ي  الثامنة 

وبعد اأن ا�شت�شافت اول العاب عام 1999 
دي�شمرب   3 يوم  ، حيث حتدد لنطالقها 
ال����ذى ي��واك��ب اح��ت��ف��الت ال��ع��امل باليوم 
الرئي�س  ،وي�شتعر�س  للمعاقني  ال��ع��امل��ي 
مبوافقتها  ار�شلت  التي  ال��دول  القليمي 
ال���الع���ب���ني  وع��������دد  دول��������ه   16 وب���ل���غ���ت 
اللعاب  ت�شهدها  �شوف  التي  والريا�شات 

والأحداث التي �شتقام على هام�شها .

الرئي�س  ن���ائ���ب  دوان  دي��ن��ي�����س  ق����ام  ك��م��ا 
والتكامل  احل���رك���ة  ل���ق���ي���ادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب���ت���ق���دمي ع����ر�����س خم���ت�������ش���ر ع�����ن خطه 
ال��ت��ط��وي��ر ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اخل��م�����ش��ي��ة ) 
من  جمموعه  وط���ره   )2020-2016
الريا�شات  وهى  حولها  للمناق�شة  النقط 
امل���وارد والل��ت��زام وق��ي��ادة احلركة  وتنمية 
وتطوير  العاملية  والتنمية  املوقف  وتغري 

دور ال�شباب .
لالجتماعات  اخل�����ت�����ام  ال�����ي�����وم  و����ش���ه���د 
ا�شتعرا�س معظم برامج املنطقة ملا قامت 
ب���ه م���ن اجن������ازات ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى املحلى 
وم�شابقات  العابا  اقامه  يف  متثل  وال��ذى 
اللعاب  اق��ام��ه  جانب  اىل  منتظم  ب�شكل 
كنيدي  يوني�س  بيوم  والحتفال  الوطنية 
برناجما   15 يف  اق��ي��م  وال����ذى  ���ش��راي��ف��ر 
16 دول����ة يف  ب��ال���ش��اف��ة اىل م�����ش��ارك��ه   ،
يقرب  وم��ا  بالقاهرة  القليمية  الل��ع��اب 
العاملية  الل���ع���اب  يف  ب��رن��اجم��ا   20 م���ن 
هناك  ان  اىل  ي�شري  مما  اأجنلو�س  بلو�س 
ط���ف���رة ت�����ش��ه��ده��ا ب���رام���ج امل��ن��ط��ق��ة رغم 
عدد  ت�شهده  ما  ب�شبب  ال�شعبة  الظروف 
من الدول العربية من عدم ا�شتقرت ، مما 
يوؤكد مت�شك القائمني على تلك الربنامج 

مبوا�شلة العمل رغم كل الظروف . 

اليوم ويف  الريا�شي م�شاء  ال�شارقة  نادي  ي�شهد 
للتربع  اإن�شانية  مبادرة  اخلام�شة  ال�شاعة  متام 
ال�شارقة  ن����ادي  ت���ع���اون  اإط�����ار  وذل����ك يف  ب���ال���دم 
بوزارة  الثقافية  جلنته  عرب  الثقايف  الريا�شي 
ال�شحة ممثلة يف اإدارة مركز خدمات نقل الدم 

.
ودع����ا ال���ن���ادي ال��ري��ا���ش��ي��ني وامل��ن��ت�����ش��ب��ني لنادي 
ال�شارقة واجلماهري واملوظفني واجلهات وكافة 
والأفراد  الريا�شي  ال�شارقة  وجمل�س  الن��دي��ة 
والأ�شر للم�شاركة يف هذه احلملة للتربع بالدم 
التي مت جتهيزها ل�شتقبال  من خالل الوحدة 
الراغبني يف التربع من اأمام نادي ال�شارقة وملدة 

خم�س �شاعات متوا�شلة .
ب��ن ج��ر���س ع�شو جمل�س  واأك���د حممد ح��م��دان 
اللجنة  ورئي�س  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة 
اإىل  تهدف  احلملة  ه��ذه  اأن  النادي  يف  الثقافية 
نادي  ب��ني  املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  م��ب��داأ  ت��اأ���ش��ي��ل 
الثقافية وموؤ�ش�شات  الريا�شي وجلنته  ال�شارقة 
املختلفة  وامل�شاريع  املبادرات  اإط��الق  يف  املجتمع 
اأنها  امل��ج��ت��م��ع م����وؤك����داً  ت�����ش��ب يف خ���دم���ة  ال���ت���ي 
القيم  غر�س  اإىل  ال��ه��ادف  التعاون  �شمن  ت��اأت��ي 
نفو�س  يف  احلنيف  لديننا  ال�شمحة  الإن�شانية 
النادي  وج��م��ه��ور  املجتمع  واأف����راد  الريا�شيني 
والأ�شرة ال�شرجاوية ومد يد العون لإنقاذ حياة 

امل�شابني جراء احلوادث وغريها . 

ب���ال���دم واجب  ال���ت���ربع  اأن  اب���ن ج��ر���س  واأ����ش���اف 
اإن�شاين ووطني يعك�س مفهوم التكاتف والتكامل 
ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق الندية 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
واأف��راد املجتمع دور كبري لالإ�شهام يف الأن�شطة 
الدم  نقل  خدمات  ودع��م  املجتمعية  واملنا�شبات 
بالتربع بالدم لتوفري احلاجة املا�شة اإىل قطرة 
امل�شابني  و  للمر�شى  احل��ي��اة  تعني  ال��ت��ي  ال���دم 
م�شريا اإىل اأن هذا الدور يعد دورا ت�شاركيا بني 
النادي وقطاع خدمات نقل الدم لتوفري اأكيا�س 

الدم للم�شت�شفيات واملراكز ال�شحية .
العام  ال�شر  اأم��ني  ه��الل  عي�شى  اأ�شار  من جهته 

وزارة  م��ع  التن�شيق  ج���رى  اأن  ال�����ش��ارق��ة  ل��ن��ادي 
ودعوة  الن�شانية  احلملة  ه��ذه  لتنفيذ  ال�شحة 
واأف��راد املجتمع  الريا�شيني واجلماهري وال�شر 
للم�شاركة بهذه احلملة النبيلة التي من �شاأنها 
والتكاتف  املجتمعي  ال��رتاب��ط  م��دى  تعك�س  اأن 
ال��دم الالزمة للمر�شى  ال��الزم لتوفري وح��دات 

وامل�شابني .
مبادرتها  على  الثقافية  للجنة  بال�شكر  وتقدم 
ع���ن تقديره  م��ع��رب��ا  ه����ذه احل��م��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
ال��دم على جتاوبه يف تنظيم  نقل  ملركز خدمات 
الالزمة  التجهيزات  كافة  وتوفري  احلملة  هذه 

للت�شهيل على املتربعني.

ي��ن��ظ��م جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ش��ي ي����وم اخلمي�س 
ال��ري��ا���ش��ي��ة مبنطقة  امل���زه���ر  ال���ق���ادم يف ���ش��ال��ة 
امل��زه��ر يف دب���ي ي��وم��ا ري��ا���ش��ي��ا اح��ت��ف��ال��ي��ا خا�شا 
باليوم  العاملية  الحتفالت  مع  تزامنا  للفتيات 
العاملي لل�شالم وذلك بالتعاون مع منطقة دبي 
يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة  التعليمية 
بتنظيم  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  و�شيقوم  دب���ي. 
ال�شلة  ك���رة  يف  ن�شائية  ري��ا���ش��ي��ة  م��ب��اري��ات  ع���دة 
من  ال��ف��رق  ت�شكيل  �شيتم  حيث  ال��ط��ائ��رة  وك���رة 
الواحد  الفريق  يتكون  بحيث  امل��دار���س  طالبات 

واجلن�شيات.  امل��دار���س  خمتلف  من  لعبات  من 
يتم  اأن  على  ال�شباح  ف��ى  الفعاليات  و�شتنطلق 
�شيتم  كما  ريا�شة  كل  يف  الفائز  الفريق  تكرمي 
تكرمي جميع الطالبات امل�شاركات يف هذا احلدث 
امل��م��ي��ز ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ف��ع��ال��ي��ات. وق����دم املجل�س 
الدعوة اإىل جميع الفتيات باملرحلة الثانوية من 
احلكومية  ���ش��واء  وامل��دار���س  اجلن�شيات  خمتلف 
يف  للم�شاركة  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية  اخل��ا���ش��ة  اأو 
ه��ذا احل��دث وذل��ك توافقا م��ع اأه��داف��ه يف ن�شر 
ال�شالم بني الأمم وال�شعوب يف العامل وجت�شيدا 

للمغزى الرئي�س من الحتفال بهذا اليوم الذي 
واجلن�شيات.  ال�����ش��ع��وب  ك��ل  ت��وح��ي��د  اإىل  ي��ه��دف 
الت�شجيل  على  الفتيات  م��ن  كبري  ع��دد  واأق��ب��ل 
من  ال��ع��دي��د  �شجلت  كما  احل���دث  يف  للم�شاركة 
املعلمات للم�شاركة يف تدريب الفتيات والإ�شراف 
. وقالت �شيماء علي مالك مديرة ق�شم  عليهن 
الأن�شطة املدر�شية باإدارة ريا�شة املراأة يف جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ان امل��ج��ل�����س ي�����ش��ع��ى م���ن خالل 
الت�شامن  مبداأ  ن�شر  اإىل  الفعالية  هذه  تنظيم 

مع الحتفال باليوم العاملي لل�شالم .

الملاين  ال��دول��ي��ة  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  اك��د 
توما�س باخ ام�س يف اين�شيون الكورية اجلنوبية 
ال�شابعة  ال���ش��ي��وي��ة  الل��ع��اب  دورة  ت��ق��ام  ح��ي��ث 
على  ي�شاركن  ال�شيدات  روؤي��ة  يريد  ان��ه  ع�شرة 

قدم و�شاق يف املناف�شات مع الرجال.
هام�س  على  لل�شحافيني  ب��اخ  ت�شريح  وي��اأت��ي 
الوملبي  للمجل�س  العمومية  اجلمعية  انعقاد 
ال�شيوي، تعلبقا على عدم ار�شال ال�شعودية اي 

ريا�شية اىل ا�شياد 2014 يف اين�شيون.

وق����ال م��وق��ف ال��ل��ج��ن��ة الومل��ب��ي��ة وا����ش���ح جدا. 
اللعاب  يف  ال�شيدات  م�شاركة  بقوة  ن�شجع  اننا 
الومل���ب���ي���ة ون���ح���اول ان ن�����ش��اع��د ب��ك��ل اح����رتام. 
م�شاركة  ن�شبة  و���ش��ل��ت  الومل��ب��ي��ة،  الل���ع���اب  يف 
ت�شل  ان  ون���اأم���ل  امل��ئ��ة،  يف   45 اىل  ال�����ش��ي��دات 
يوما 50 يف املئة . وت�شارك ال�شعودية يف العاب 
262 ريا�شيا  اين�شيون بوفد كبري يتاألف من 
وهي  الرجال،  مناف�شات  يف  ي�شاركون  جميعهم 
الدولة العربية الوحيدة التي تقت�شر م�شاركة 

ريا�شييها على فئة الرجال فقط.
وق���د ا���ش��رك��ت ال�����ش��ع��ودي��ة ري��ا���ش��ي��ت��ني يف دورة 
الل����ع����اب الومل���ب���ي���ة ال�����ش��ي��ف��ي��ة يف ل���ن���دن عام 
2012 بعد جدل كبري هما وجدان �شهرخاين 
يف اجل����ودو و����ش���ارة ال��ع��ط��ار يف ���ش��ب��اق 800 م 
الوملبية  اللجنة  وتفر�س  القوى  العاب  �شمن 
ا�شراك  �شرورة  ب�شاأن  م�شددة  معايري  الدولية 
جميع الدول لريا�شيات يف العابها حتت طائلة 

ال�شتبعاد.

بطولة  بلقب  للزوجي  زادك���و  �شركة  ف��ري��ق  ت��وج 
�شركاتها  ال��وط��ن��ي��ة وجم��م��وع��ة  اأدن�����وك  ���ش��رك��ة 
ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ، ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا جل��ن��ة ن�����ش��اط ن���ادي 
للبولينغ  ال��دول��ي��ة  خليفة  ب�����ش��ال��ة  ال��ك��ورن��ي�����س 
 9 اأبوظبي مب�شاركة  الريا�شية يف  زاي��د  مبدينة 
الرئي�شية )حامل  اأدن��وك  �شركات ممثلة يف فرق 
للتوزيع،  اأدن����وك  العاملة،  اأدم���ا  وف���رق  ال��ل��ق��ب(، 
 ،)NDC( جا�شكو، اأدكو، تكرير، احلفر الوطنية
زادكو، و�شركة ا�شناد، وقد جاء تتويج فريق زادكو 
بقيادة الثنائي الذهبي املكون من رولند وزميلة 

ها�شم الها�شمي الفائز بلقب بطولة الفردي التي 
احلالية  البطولة  افتتاح  يف  مناف�شاتها  اقيمت 
،وق���د ت��ت��وي��ج ث��ن��ائ��ي ���ش��رك��ة ت��ط��وي��ر ح��ق��ل زاكوم 
زوجي  ح�شاب  ،ع��ل��ي   2660 بر�شيد   ) )زادك����و 
فريق �شركة اأدنوك الرئي�شية الف�شي املكون من 
الالعب العاملي حممد خليفة القبي�شي والدويل 
املركز  ،ويف   2589 مب��ع��دل  ال��ه��ام��ل��ي  ح��ل��ي��م��ان 
املكون من  ا�شناد  الثالث الربونزي زوجي �شركة 

مي�شيل اندري�س وميغ اندري�س.
املركز  يف  البطولة  لفرق  الرتتيب  ح�شب  وج��اء 

الرابع فريق زوجي فريق �شركة اأدنوك الرئي�شية 
املكون من �شلطان حممد القبي�شي والفني الفينو 
امل��رك��ز اخلام�س  للتوزيع يف  ادن���وك  ف��ري��ق  وح��ل 
 ، اليافعي  وفي�شل  ال�شويدي  نا�شر  من  واملكون 
تكرير)اأ(  �شركة  فريق  ال�شاد�س  املركز  يف  وج��اء 
وادكو  تكرير)ب(  فريق  ثم  الوطنية  احلفر  ،ثم 
يف امل��رك��ز ال��ت��ا���ش��ع وع��ا���ش��را زوج���ي ف��ري��ق زادكو 
 22 م�شاركة  ال��زوج��ي  بطولة  و���ش��ه��دت   .. )ب( 
فريقا والتي اظهرت م�شتويات متقدمة وافرزت 
ميثل  وال��ذي  ال�شاعدين  الالعبني  من  العديد 

بطولة  وتختتم   .. البولينغ  احت��اد  جلهود  دعما 
باإقامة   9/21 املقبل  الح��د  ي��وم  اأدن���وك  �شركة 
بطولة ال�شاتذة ) املا�شرتز (التي ت�شهد م�شاركة 
امل�شنفني  ال��ب��ط��ول��ة  جن���وم  اب����رز  م��ن  20لعبا 
املت�شدرين من ا�شل 54 لعبا �شمتهم البطولة 
والزوجي  ال��ف��ردي  مناف�شات  ن��ت��ائ��ج  ���ش��وء  ع��ل��ى 
م�شاء  مناف�شاتها  اقيمت  ال��ت��ي  ال��ف��رق  وبطولة 
اأم�����س مب�����ش��ارك��ة خم�شة لع��ب��ني م��ن ك��ل فريق 
ات�شمت  التي  البطولة  يف  امل�شاركة  ال�شركات  من 

مبارياتها هذه املرة باحلما�س والثارة .

زادك���و تف���وز بلق��ب زوج���ي بطول���ة �سرك���ة اأدن��وك للبولين��غ

اليوم ختام اأعمال املجل�س ال�ست�ساري الإقليمي للأوملبياد اخلا�س بالرباط

دولة ت�سارك يف اإقليمية القاهرة و20 دولة يف عاملية لو�س اأجنلو�س  16
املجل�س ي�سيد بالطفرة الهائلة لريا�سات املعاقني فكريًا يف معظم دول املنطقة رغم الظروف ال�سعبة

دعا املجتمع للم�ساركة يف هذه احلملة 

نادي ال�سارقة الريا�سي يطلق مبادرته اليوم للتربع بالدم
جمل�����س دب����ي الريا�س����ي يحتف����ل بالي�����وم 

الع��ال�م������ي لل�س�����الم 

ب�����اخ ي�سج����ع م�س����ارك����ة ال�سي�����دات يف 
الألع�����اب الآ�سيوي�����ة
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اأعلنت حلبة دبي اأوتودروم و اأن. جي. كيه )NGK( عن متديد �شاركتهما امل�شتمرة للعام الرابع 
على التوايل، تزامناً مع الذكرى ال�شنوية العا�شرة حللبة �شباقات ال�شيارات الرائدة يف دبي.

كيه  اأن. جي.  �شباقات  ل�شل�شلة  الر�شمي  الراعي  كيه  اأن. جي.  �شتكون  ال�شراكة  ومبوجب هذه 
)NGK Racing Series(، التي ينظمها نادي دبي اأوتودروم لريا�شة �شباقات ال�شيارات 
)DAMC( والتي تقام حتت اإ�شراف نادي الإمارات لل�شيارات وال�شياحة وحاملة �شفة بطولة 

الإمارات الوطنية. 
دبي  حلبة  على  الإم���ارات  لدولة  الوطني  ال�شباق  ي��وم  فعاليات  يف  كيه  ج��ي.  اأن.  �شت�شارك  كما 
اأوتودروم ، بالإ�شافة اإىل العرو�س الرتويجية التي �شتقام على احللبة بالقرب من م�شار ال�شباق 

الرئي�شي يف قلب منطقة ال� موتور�شيتي .
وقال حممد اإقبال، مدير الت�شويق لدى اأن. جي. كيه. ال�شرق الأو�شط : نفخر ولل�شنة الرابعة 
خمتلف  يف  باإ�شتمرار  ن�شارك  ونحن   . اأوت���ودروم  دبي  حلبة  مع  �شراكتنا  بتجديد  التوايل  على 
و موتو جي. بي   )Formula 1( الن�شاطات وال�شباقات حول العامل مبا يف ذلك فورمول 1 
)Moto GP( و لو مان )Le Mans(. كما اأننا ندعم العديد من ال�شائقني والفرق، اإىل 
لتوفري الدعم  ال�شيارات حول العامل. ونحن م�شتعدون دائماً  جانب خمتلف فعاليات �شباقات 

الفني مل�شاعدة امل�شتخدمني النهائيني ملنتجاتنا .
اأوت��ودروم : نرحب بتمديد �شراكتنا مع  من جانبه، قال ريت�شارد بري�س، مدير عام حلبة دبي 
اأن. جي. كيه ، مما �شيعطي دفعة قوية لريا�شة �شباقات ال�شيارات املحلية التي ن�شاهم فيها من 

اأجل تطوير هذه الريا�شة منذ اإقامة هذه ال�شراكة قبل اأربع �شنوات. وتعد اأن. جي. كيه عالمة 
جتارية مرادفة للتميز يف ريا�شة �شباقات ال�شيارات و�شاركتنا معها هي مك�شب كبري للطرفني .

و�شتقام �شل�شلة �شباقات اأن. جي. كيه ، مبا يف ذلك فئات �شيارات الطواف و�شيارات جي. تي و 
كاأ�س كليو الإم��ارات )UAE Clio Cup(، يف �شتة مواعيد لل�شباقات الوطنية على حلبة 
 31 الأول يف  ال�شباق  يقام  اأن  املقرر  ، حيث من  يا�س مارينا  واثنان على حلبة  اأوت���وردوم  دب��ي 

اأكتوبر-ت�شرين الأول على حلبة �شباق اأبوظبي.
مواعيد �شل�شلة �شباقات اأن. جي. كيه للمو�شم 2015-2014:

حلبة ال�شباق            �شكل م�شار ال�شباق التاريخ   
���ش��ب��اق اجل���ائ���زة الكربى  حلبة يا�س مارينا   ح��ل��ب��ة  اأكتوبر 2014    31

غراند بريك�س  
دبي اأوتودروم                   احللبة الوطنية نوفمرب 2014      14

دبي اأوتودروم                  حلبة جي. بي  دي�شمرب 2014      6-4
دبي اأوتودروم  احللبة الدولية يناير 2015          23

دبي اأوتودروم  حلبة غراند بريك�س  فرباير 2015       28-26
حلبة يا�س مارينا              حلبة غراند بريك�س  مار�س 2015    13

دبي اأوتودروم  احللبة الدولية مار�س 2015               20
دبي اأوتودروم  احللبة الوطنية اأبريل 2015         3

مونهاك  يف  الرئي�س  امللعب  يف  ر�شميا  افتتحت 
الول  اأم�س  اجلنوبية  كوريا  يف  اأن�شيون  مبدينة 
ن�شختها  يف  الأ���ش��ي��وي��ة  الل��ع��اب  دورة  مناف�شات 
من  ال��راب��ع  حتى  ت�شتمر  وال��ت��ي  ع�شرة  ال�شابعة 
ريا�شي  األ���ف   13 نحو  مب�شاركة  املقبل  اأك��ت��وب��ر 

واداري.
من  ال���دورة  يف  امل�شاركون  الريا�شيون  ويتناف�س 
ميدالية   439 على  الم����ارات  بينها  دول���ة   45

ذهبية ا�شافة للميداليات الف�شية والربونزية.
وترتقب الأو�شاط الريا�شية يف الدولة انطالقة 
كل من منتخبات كرة اليد والرماية تراب واملبارزة 
يف بداية م�شوارها يف دورة اللعاب الأ�شيوية حيث 
اليد الذي حقق اجنازا تاريخيا  اأبي�س كرة  يبداأ 
بتاأهله لأول مرة اإىل مونديال كرة اليد يف قطر 
يف تاريخه مهمته مبواجهة نظريه ال�شيني على 
مواجهتيه  قبل  الأول  ال��دور  يف  �شيونهاك  ملعب 
املرتقبتني اأمام منتخبي قطر وعمان اليوم وغدا. 
واختتم منتخب اليد الذي كان قد خا�س جتربة 
ودي���ة يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة اأم����ام ن��ظ��ريه الهندي 
ت��دري��ب��ات��ه اأم�����س الول و���ش��ط ح��م��ا���س ك��ب��ري من 
الالعبني ال� 16 الذين مت اختيارهم لهذه املهمة 
حيث مت جتهيزهم ب�شكل جيد من خالل املع�شكر 
اخلارجي الأخري يف القاهرة بقيادة املدرب منري 

بن علي.
للمنتخب  قوية  ب��داي��ة  اإىل  الكل  يتطلع  ح��ني  يف 
من  ثالثة  ي�شم  ال��ذي  ال���رتاب  لرماية  الوطني 
اأبرز الرماة هم حمد بن جمرن الكندي وعبد اهلل 
بوهليبة ووليد العرياين الذين يواجهون بدورهم 

نخبة من اأف�شل الرماة يف القارة ال�شفراء.
امل��ب��ارزة عبد احلمادي يف  وي�شعى لع��ب منتخب 
اأول ظهور له يف هذا احل��دث اىل حتقيق نتيجة 
الذي  املن�شوري  اإىل جانب زميله ماجد  م�شرفة 

يبداأ م�شواره يف الدورة اليوم.
واطمان وفد المارات برئا�شة معايل عبدالرحمن 
الأول  النائب  ال�شحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن 
الوفد  رئي�س  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  لرئي�س 
 .. املرتقبة  مل�شاركتها  املنتخبات  ه��ذه  حت�شريات 
وميثل المارات يف الدورة 81 ريا�شيا ي�شاركون 

يف 13 لعبة.
و�شهد حفل الفتتاح من جانب الم��ارات معاىل 
وزي�����ر ال�����ش��ح��ة و����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل خ��ل��ف��ان مطر 
الرميثي �شفري الدولة لدى اجلمهورية الكورية 
ورفع  امل�شاركة  ال��وف��ود  روؤ���ش��اء  بجانب  اجلنوبية 
علم  مكتوم  اآل  دمل���وك  ب��ن  جمعة  ال�شيخ  ال��رام��ي 

المارات يف احلفل.
وت�����ش��ع��ى الم�����ارات اإىل م�����ش��ارك��ة م�����ش��رف��ة يف كل 

القوى  والعاب  وال��دراج��ات  واليد  القدم  من كرة 
والبولينغ والرماية والفرو�شية واملبارزة وال�شراع 
والكاراتيه  وال�����ش��ب��اح��ة  واجل������ودو  وال��ت��ج��دي��ف 
والتايكوندو. من جانبه قال معاىل وزير ال�شحة 
اإن طموحهم يف اللجنة الأوملبية العمل على ح�شد 
ريا�شي المارات امل�شاركني يف الدورة للميداليات 
الذهبية ..م�شريا اىل اأن ذلك ميثل اأي�شا طموحا 
اأن  اإىل  ..ول���ف���ت  امل�����ش��ارك��ني يف احل����دث  جل��م��ي��ع 
املتاحة  المكانات  جميع  وف��رت  الأوملبية  اللجنة 
لكن يبقى الدور على كل ريا�شي اماراتي م�شارك 
اأجل  يف ه��ذا احل��دث لتقدمي ك��ل م��ا بو�شعه م��ن 
امليدان  اأن  م��ع��ت��ربا   .. ل��وط��ن��ه  امل�����ش��رف  التمثيل 

املحك احلقيقي للم�شاركني.
التنظيم  �شحفية  ت�شريحات  يف  معاليه  وامتدح 
اجليد للحدث ..موؤكدا اأن اللجنة املنظمة للدورة 

قدمت الت�شهيالت كافة للم�شاركني يف احلدث.
و اأك����د رئ��ي�����س احت����اد ك���رة ال��ي��د ال��دك��ت��ور عي�شى 
اليد على  ق��درة منتخب الم��ارات لكرة  النعيمي 
بلوغ  هدفهم  اأن  اىل  م�شريا   .. امل�شرف  الظهور 
ال����دور ال��ث��اين ..م���وؤك���دا ثقته ال��ك��ب��رية يف جنوم 
اليد  منتخب  م�����ش��ارك��ة  اأن  واأ����ش���اف  امل��ن��ت��خ��ب.. 
خ�شو�شا  لهم  بالن�شبة  التحدي  من  نوعا  متثل 
بالتاأهل  حققه  ال��ذي  الكبري  الجن���از  اأع��ق��اب  يف 

ملونديال كرة اليد .
الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع��ام  الأم����ني  واأك����د 
لي�س  اللجنة  ه��دف  اأن  الكمايل  حممد  امل�شت�شار 
التميز  الدورة واإمنا  امل�شاركة واحل�شور فقط يف 
وحت��ق��ي��ق اجن�����ازات م�����ش��رف��ة ل��ري��ا���ش��ة الم�����ارات 
ل�شيما اأن اللجنة وفرت بناء على توجيهات �شمو 
ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 
التي  المكانات  جميع  الوطنية  الأوملبية  اللجنة 
متكن ريا�شيي الم��ارات من امل�شاركة امل�شرفة .. 
لعبة   13 ال���  يف  للتميز  ي�شعون  اأنهم  على  و�شدد 
التي ت�شارك فيها المارات من خالل وجود 81 

ريا�شيا ميثلون الدولة.
الأوملبية وفرت كل المكانات  اللجنة  اأن  واأ�شاف 
لريا�شي المارات لذا �شتكون امل�شوؤولية الكبرية 
التمثيل  اأجل  ريا�شي م�شارك من  على عاتق كل 
امل�شرف . واأع��رب �شفري دول��ة الم���ارات يف كوريا 
المارات  اأبطال  اأن يحقق  اأمله يف  اجلنوبية عن 
اأف�شل  وم��ي��دال��ي��ات  نتائج  ال����دورة  يف  امل�����ش��ارك��ون 
التي  املا�شية  ال����دورة  يف  حتققت  ال��ت��ي  تلك  م��ن 
التي ح�شدت  ال�شينية  اأقيمت يف مدينة غوانزو 
م��ي��دال��ي��ات.. لفتا  الم����ارات خم�س  م��ن خاللها 
اىل اأنهم يف ال�شفارة متواجدون يف كل الفعاليات 
الم���ارات  وري��ا���ش��ي��ي  للبعثة  ال��دع��م  ك��ل  لتقدمي 

امل�شرف  التمثيل  اأج��ل  م��ن  احل��دث  يف  امل�شاركني 
ال�شعادة الكبرية برفع علم  لوطنهم.. واأ�شار اىل 
يف  وامل�شاركة  الأوملبية  القرية  يف  الم���ارات  دول��ة 

هذا احلدث الكبري .
واأكد الأمني العام للهيئة العامة لرعاية ال�شباب 
دولة  تواجد  اأهمية  ابراهيم عبدامللك  والريا�شة 
الريا�شي  الآ���ش��ي��وي  ال��ع��ر���س  ه���ذا  الإم������ارات يف 
اأجل املناف�شة ولي�س امل�شاركة فح�شب  الكبري من 
املحافل  ه��ذه  مثل  يف  امل�شاركة  اأن  اىل  م�شريا   ..
الريا�شية الكربى يف القارة ال�شفراء ياأتي يف ظل 
الهتمام والدعم الكبري الذي حتظى به ريا�شة 
اأجل  من  للدولة  الر�شيدة  القيادة  من  الم���ارات 
امل�شاركات  خمتلف  يف  عاليا  الإم�����ارات  علم  رف��ع 
اأن طموحاتهم بال حدود يف ح�شد  ..م�شريا اىل 

امليداليات يف الدورة والتواجد بقوة يف احلدث.
وتوجه بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد 
واملعنوي  امل��ادي  الدعم  على  مكتوم  ال  را�شد  بن 
له مردود  �شيكون  الذي  للدولة  الر�شمية  للبعثة 
واأ�شار   .. امل�����ش��ارك��ني  ال��ري��ا���ش��ي��ني  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي 
الالعبني  زي��ارة  على  الر�شمي  الوفد  اإىل حر�س 
امل�����ش��ارك��ني خ���الل ت��دري��ب��ات��ه��م م��ن اأج����ل تقدمي 

الدعم املعنوي الالزم لهم.
وق����ال ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة نا�شر 

البدور اإن ثقتهم كبرية يف الالعبني الماراتيني 
م�شرفة  م�شتويات  لتقدمي  ال���دورة  يف  امل�شاركني 

والظهور باملظهر الالئق يف هذا املحفل القاري.
اأعلى  حتقيق  اإىل  تتطلع  الم����ارات  اأن  واأ���ش��اف 
املراكز على م�شتوى اآ�شيا .. م�شريا اىل اأن جميع 
ال���ظ���روف م��ه��ي��اأة ل��ري��ا���ش��ي الم������ارات م���ن اأجل 
ب�شكل  ا�شتعدوا  الالعبني  اأن  خ�شو�شا  املناف�شة 

جيد للدورة.
اآ���ش��ي��وي��ة يف اللعاب  12 دول���ة ع��رب��ي��ة  وت�����ش��ارك 
احل��ال��ي��ة ب��ن��ح��و األ����ف و268 لع��ب��ا ولع��ب��ة من 
اآلف و526 لعبا ولعبه ي�شاركون  اأ�شل ت�شعة 
يف الدورة ..وت�شارك هذه الدول يف 21 لعبة من 
من ناحية اآخرى حمل جنوم كوريون  اأ�شل 24. 
ج��ن��وب��ي��ون ���ش��اب��ق��ون ���ش��ع��ل��ة ال������دورة ب��ع��د اإع���الن 
اإذ يعترب لعب كرة  اأم�س الول  ر�شميا  افتتاحها 
البي�شبول يل �شونغ يوب �شاحب اأعلى رقم فردي 
الأوملبية يف  ال�شعلة  اأب��رز حاملي  الواحد  باملو�شم 
ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ب��ج��ان��ب جن��م��ة ال��غ��ول��ف الكورية 
اجلنوبية بارك اإن بي احلائزة على لقب البطولة 
الكربى خلم�س مرات ولعب ريا�شة التزلج على 
ت�شان  بارك  ال�شلة  اجلليد يل كيو هيوك ولعبة 
�شوك �شاحبة برونزية الأوملبياد ال�شيفية 1984 

و يل هيونغ تيك جنم كرة التن�س الكوري.

اجتماعا  ل��ل�����ش��ط��رجن  الإم���������ارات  احت�����اد  ع��ق��د 
بطولة  يف  امل�شاركة  الإم���ارات  بعثة  مع  تن�شيقيا 
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اأول من  البعثة م�شاء  �شفر  قبل  وذل��ك  افريقيا 
اأم�س برئا�شة ع�شو جمل�س ادارة الحتاد ه�شام 
الدولية  ل��ل�����ش��وؤون  الحت����اد  م�شت�شار  ال��ط��اه��ر 
بح�شور  الفني  اجلهاز  رئي�س  باأعمال  والقائم 
مم��ث��ل��ي ان��دي��ة دب���ي وال��ع��ني وال��ف��ج��رية وتعذر 
ح�����ش��ور مم��ث��ل اب���وظ���ب���ي ل�����ش��ف��ره ف��ج��ر اليوم 
التايل لالجتماع ونقل رئي�س اجلل�شة للح�شور 
متمنيا  الدارة  جمل�س  واع�شاء  رئي�س  حتيات 
التوفيق جلميع امل�شاركني من ابناء وبنات دولة 
ت��اأك��دت م�شاركة  املحفل وق��د  ه��ذا  الم����ارات يف 
1400 لعب ولعبة من 95 دولة يف البطولة 
لتحتفظ دولة الإمارات ممثلة يف مدينة العني 
ولعبة  لعب   1800 العاملي  القيا�شي  بالرقم 

من 121 دولة �شاركوا يف ن�شخة العني دي�شمرب 
اأب���وظ���ب���ي وال���ع���ني يف  ن���ادي���ا  2013 و�����ش����ارك 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  من  بدعم  البطولة 
ن��ادي دبي بدعم من جمل�س دبي  بينما ي�شارك 

الريا�شي.
اأكد ه�شام الطاهر للبعثة اأنه تلقى مكاملة هاتفية 
من اللجنة املنظمة تفيد باأنه مت قبول ت�شجيل 
بعثة الإمارات بعد قيام احتاد المارات لل�شطرجن 
بتاأكيد ال�شماء امل�شجلة مبوجب ر�شالة ر�شمية 
معتمدة من الحتاد باعتباره اجلهة احل�شرية 
جاء  املنظمة  اللجنة  مع  بالتوا�شل  لها  املخول 
الدويل  اثارها الحت��اد  بناء على مالحظة  هذا 
الحتاد  م��واف��ق��ة  ب�����ش��رورة  وط��ل��ب��ه  لل�شطرجن 
التي  البطولة مفتوحة لالحتادات  كون  املحلي 
املمنوحة  امل��ق��اع��د  يف  الت�شرف  منح  ح��ري��ة  لها 

لها.
ال���ودي ج��اء يف  واأك���د الطاهر ان ه��ذا الجتماع 

الندية  اإداري�����ي  م��ع  وال��ت�����ش��اور  التن�شيق  اط���ار 
يف  ت�شارك  التي  الن��دي��ة  بتجاوب  ثقته  م��وؤك��دا 
مهمة وطنية متثل فيها دولة واح��دة هي دولة 
الم��ارات العربية املتحدة وحتت علم واحد لذا 
والن�شجام  ال�شف  المر مراعاة وحدة  تتطلب 
بني وفود الندية لتجنب الحراج امام الحتاد 

الدويل لل�شطرجن واللجنة املنظمة للبطولة.
الطاهر  املهند�س طارق  تويل  التفاق على  ومت 
رئا�شة الوفد مراعاة لعدد من العتبارات كونه 
بني  الع��ل��ى  املن�شب  وذو  ال��دول��ة  مواطني  م��ن 
الداري������ني يف ن���ادي���ه والك�����ر خ���ربة م���ن حيث 
امل�شاركات اخلارجية وعن�شر العمر بحيث يتوىل 
م��ن من�شور  ك��ل  ال��وف��د  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ي  من�شب 
و�شعيد  لل�شطرجن  ابوظبي  ن��ادي  من  التميمي 
التفاق  ومت  لل�شطرجن.  دب��ي  ن��ادي  من  يو�شف 
�شوؤون وفودهم  ب���اإدارة  الندية  اإداري���ي  يقوم  ان 
ملهمتهم  طبقا  عليها  العام  وال�شراف  الداخلية 

ووفق تعليمات ولوائح انديتهم .
مت الت���ف���اق ع��ل��ى ان ي���ت���وىل ال����ش���ت���اذ ال����دويل 
دب��ي من�شب  ن��ادي  امل��ر ماجراموف من  الكبري 
كبري املدربني لوفد الدولة وتكون له املرجعية 
املتعلقة بالأمور الفنية وعلى ان يتمتع ال�شتاذ 
ك���م���ال ال��ن��ج��ي��ل��ي م�����درب ال��ف��ج��رية م���ن منحة 

ال�شت�شافة املجانية من اللجنة املنظمة. 
العالمية  الر�شالة  تكون  ان  على  الت��ف��اق  مت 
موحدة  امل�����ش��ارك��ة  ه���ذه  ع��ن  امل��ح��ل��ي��ة  لل�شحف 
ب��وا���ش��ط��ة م��ن�����ش��ق الخ����ب����ار ب���احت���اد الم������ارات 
واي�شالها  ب��اع��داده��ا  �شيقوم  ال���ذي  لل�شطرجن 
لكافة و�شائل العالم حفاظا على وحدة ال�شف 

والكلمة امام الراأي العام 
ك��م��ا مت الت��ف��اق ع��ل��ى ان�����ش��اء ج���روب وات�����س اب 
الوفد  واع�����ش��اء  رئي�س  ب��ني  التوا�شل  ل�شهولة 
الداري للدولة على ان يتم تزويد مدير الحتاد 
بال�شور والتعليقات لال�شتفادة بها ل�شالح ح�شاب 

اكد  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  الحت��اد 
رئي�س اجلل�شة على �شرورة التزام جميع الوفود 
املعهودة  ال��ع��ام��ة  والداب  ب���الخ���الق  امل�����ش��ارك��ة 
ع��ن م��واط��ن��ي ال��دول��ة وع��ل��ى لع���ب ال�شطرجن 
م�شافحة  و�شرورة  الرفيعة  بالخالق  التحلي 
اىل  القطع  واع���ادة  وب��ع��ده  اللقاء  قبل  اخل�شم 
والبتعاد  امل��ب��اراة  انتهاء  بعد  الطبيعي  مكانها 
ع���ن اث�����ارة ال��ف��و���ش��ى يف ���ش��ال��ة ال��ل��ع��ب ومكان 

الق��ام��ة وامل��ط��اع��م والم��اك��ن الخ���رى وجتنب 
الالعبني  ان  م��وؤك��دا  وال�شغب  ال�شلبية  الم���ور 
هم �شفراء الوطن ومتفائل خريا مبمثلينا. ويف 
جميع  من  الطاهر  ه�شام  طلب  الجتماع  ختام 
الالعبني بذل ق�شارى جهودهم لتحقيق اأف�شل 
النتائج وال�شتفادة من امل�شاركة يف هذا التجمع 
العاملي الكبري خا�شة بعد حتقيق نتائج اإيجابية 

يف البطولة الأ�شيوية والعربية.
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اجتماع تن�سيقي لوفد الإمارات اإىل بطولة العامل لل�سطرجن بجنوب اأفريقيا

م�س���ارك����ة 95 دول����ة يف احل����دث الع�����امل���ي

كافة  على  للبولينج  ال���دويل  الحت���اد  اط��م��اأن 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وال���ش��ت��ع��دادات  التح�شريات 
لرجال  ال��ع��امل  بطولة  ل�شت�شافة  الم����ارات 
ال��ب��ول��ي��ن��غ خ���الل ال���ف���رتة م���ن 4 وح��ت��ى 15 
دي�شمرب القادم حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
لالأعمال اخلريية  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  والإن�شانية 
الوطني  باليوم  ال��ب��الد  احتفالت  م��ع  تزامنا 
ال�43 والتي مت تثبيتها �شمن روزمانة الحتاد 

الحتاد  م��وق��ع  خ���الل  م��ن  للبولينغ  ال����دويل 
للجميع  تتيح  وال��ت��ي  الل��ك��رتون��ي��ة  بال�شبكة 
الدويل  للت�شنيف  وفقا  للم�شاركة  التقدمي 
للمنتخبات وجنوم اللعبة. وقال �شعادة حممد 
جمل�س  ع�شو  القبي�شي  �شليويح  ب��ن  خليفة 
جلنة  رئي�س  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اإدارة 
الأل���ع���اب ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��امل��ج��ل�����س رئ��ي�����س احتاد 
البولينغ ان الحت��اد ال��دويل وب�شكل دائ��م هو 
على اطالع مبا تقدمه الم��ارات وما تقوم به 
ان دولة  واأ�شاف  البطولة.  من جهود لجناح 

دائما وابدا جاهزة ل�شت�شافة كافة  الم��ارات 
الإقليمية  الريا�شية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الح����داث 
والدولية بف�شل دعم ورعاية القيادة الر�شيدة 
النجاح  متطلبات  كافة  �شخرت  التي  للدولة 
علي  انعك�س  مم��ا  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  لقطاع 
ال�����ش��اح��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وك����ان ل���ه الأث�����ر البارز 
تعا�شرها  باتت  التي  والتنمية  النه�شة  على 
احتاداتنا واأنديتنا الريا�شية وبالتايل انعك�س 
على النتائج والجنازات الكبرية التي ي�شجلها 
املنا�شبات  خم��ت��ل��ف  يف  الم���������ارات  ري���ا����ش���ي���و 

اأن  وق��ال  ال��دول��ي��ة.  الر�شمية  وال�شتحقاقات 
الت�شال  وو���ش��ائ��ل  الريا�شية  امل��ن�����ش��اآت  ت��وف��ر 
ال�شياحية  وال��ف��ن��ادق  وال�شفر  النقل  وو�شائل 
ال��ت��ي مت��ث��ل ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ع��ل��ي م�شتوى 
الدولة وخا�شة العا�شمة اأبوظبي ت�شكل حافزا 
ل�شت�شافة  الريا�شية  والأن��دي��ة  ل��الحت��ادات 
مثل تلك الفعاليات الريا�شية العاملية الكبرية 
الريا�شية  ال��ب��ط��ولت  اإجن����اح  يف  ي�شهم  مم��ا 
املرجوة. وذكر بطل  النتائج  وال�شعي لتحقيق 
اأكر  ان  البولينغ  ال�شابق رئي�س احتاد  العامل 

من 50 دولة من خمتلف القارات اأبدت رغبة 
امل�شاركة يف بطولة العامل لرجال البولينغ علي 
اأمل اأن تفرغ اللجان التي توا�شل عملها بنجاح 
التي من  ال�شيافة  من توفري كافه متطلبات 
لريا�شة  امل�����ش��رق  ال���وج���ه  ت��ع��ك�����س  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 
المارات لفتا اىل ان الكثري من الدول ابدت 
اميانا  الع��داد  لبدء  مبكرا  احل�شور  رغبتها 
ام��ارات��ن��ا واحل��ف��اوة التي متتع  ب��ق��درات  منها 
بها وقبل هذا وذاك توفر المن والأمان مما 
لقامة  وال�شديقة  ال�شقيقة  املنتخبات  يحفز 

املختلفة  الم����ارات  يف  الريا�شة  مع�شكراتها 
وهم اأكر �شوقا للح�شور بعد النجاح الكبري 
ال���ذي حت��ق��ق خ���الل ال��ب��ط��ول��ة امل��ا���ش��ي��ة التي 
اأقيمت عام 1999 يف ظل املتغريات الكثرية 
والفندقية  الريا�شية  البنية  �شهدتها  التي 
الدولة  م�شتوى  على  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل 
العامل.  دول  ك���ربى  ت��ن��اف�����س  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
الم����ارات  ان  القبي�شي  خليفة  حم��م��د  وق���ال 
العامل  ب��ط��ول��ة   2015 ع����ام  ���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 

للبولينغ لل�شيدات لأول مرة.

المارات على اأهبة ال�ستعداد مع بدء العد التنازيل ل�ست�سافة بطولة العامل للبولينغ اأبوظبي

تعاون و�سراكة م�ستمرة بني دبي اأوتودروم واأن. جي. كيه

جت����ديد ال�سراك����ة بني الط���رفي�����ن لع����ام راب���������ع
 مدير عام دبي اأوتودروم ي�سيد بدعم اأن. جي. كيه لريا�سة �سباقات ال�سيارات يف دولة الإمارات
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جمتمع االمارات

مركز النور لتدريب وتاأهيل الأطفال ذوي الحتياجات 
اخلا�سة يتلقى تربعًا من حملة �سام�سوجن الرم�سانية 

تلقى مركز النور لتدريب وتاأهيل الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة تربعاً 
بقيمة 122،895 درهم اإماراتي، وذلك بعد احلملة الرم�شانية التي اأطلقتها 

�شركة �شام�شوجن اخلليج لالإلكرتونيات خالل �شهر رم�شان املبارك. 
حيث قامت �شركة �شام�شوجن اخلليج من خالل حملتها الرم�شانية هال بهلي 
بالتربع ملركز النور بجزء من مردودات مبيعات منتجاتها اللكرتونية يف دولة 
 Curved(الإمارات العربية املتحدة، كتلفاز �شام�شوجن فائق الو�شوح املقو�س
�شام�شوجن  وج��ه��از   ،  Food Showcase وال��ث��الج��ة   ،)UHD TV

اللوحي جالك�شي نوت برو 12.2 والهاتف الذكي جالك�شي اإ�س 5.

كرمت منطقة راأ�س اخليمة 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وب���ح�������ش���ور 
م���دي���رت���ه���ا ����ش���م���ي���ة ح�����ارب 
ال�����������ش�����وي�����دي واب�����راه�����ي�����م 
ال��ب��غ��ام ن��ائ��ب امل��دي��ر وعدد 
الرتبوية  ال����ق����ي����ادات  م����ن 
وف���د الإم������ارات امل�����ش��ارك يف 
العربي  ال��ك��ي��م��ي��اء  اأومل��ب��ي��اد 
ا�شت�شافته  ال����ذي  ال�����ش��اب��ع 
املدينة املنورة ونظمه احتاد 
بح�شور  العرب  الكيميائني 
�شاحب ال�شمو امللكي المري 
خالد الفي�شل وزير الرتبية 

والتعليم ال�شعودي.
بتكرمي  امل�����دي�����رة  وق����ام����ت 
الطالبة العنود ح�شنوه من 
مدر�شة احلديبة حل�شولها 
كرمت  كما  الربونزية  على 
امل�شارك  ال���وف���د  ع�������ش���وات 
�شعيد  مرمي  الطالبات  من 
خمي�س  وخ���ل���ود  ال����رواح����ي 
ال�شرح من مدر�شة احلديبة 
م���ن مدر�شة  ���ش��ع��ي��د  وم��ن��ى 
املنطقة  ك��رم��ت  كما  جلفار 
ال���ش��ت��اذة م��وزة مطر �شيف 
الكيمياء  ال�شام�شي موجهة 
رئي�شة اجلمعية الكيميائية 

الماراتية.

برنامج التدريب امل�سرحي يوا�سل فعالياته يف مراكز النا�سئة بال�سارقة
تتوا�شل يف مراكز النا�شئة فعاليات برنامج التدريب امل�شرحي الذي تنظمه اإدارة مراكز النا�شئة بال�شارقة، بهدف 
اإتاحة الفر�شة اأمام اأبنائها يف التعبري عن مواهبهم الفنية، واإظهار مهاراتهم الإبداعية يف هذا املجال، واكت�شاف 

املتميزين منهم ورعايتهم. 
حيث اأقيمت يف مركز نا�شئة الذيد فعاليات املرحلة الثالثة من الربنامج، التي �شارك فيها 20 نا�شئاً و�شاباً من 
املتميزين يف املجال امل�شرحي يف مراكز النا�شئة بكل من وا�شط والذيد وخورفكان وكلباء، ومت من خاللها تدريب 
امل�شرحي يف مراكز  الن�شاط  املهارات والتمرينات التي قدمها عدنان �شلوم م�شرف  النا�شئة على جمموعة من 
ومتارين  ال�شخ�شية،  قوة  متارين  عن  ف�شاًل  والأداء،  النطق  ومتارين  اللياقة،  متارين  بني  تنوعت  النا�شئة، 

اخليال والرجتال.
وتعرف النا�شئة من خالل مترينات اللياقة والتنف�س، اإىل كيفية تنظيم عملية التنف�س التي ت�شاعدهم يف تقدمي 
اأداء �شوتي وحركي متميز، دون ال�شعور بالإجهاد اأو التعب، ف�شاًل عن الإمياءات ، التي تتمثل يف القدرة على 
والأداء، وخروج  النطق  اإىل متارين  بدورها  توؤهل  والتي  اليدين عن حالة معينة،  باجل�شد، وحركات  التعبري 

احلروف والكلمات ب�شكل وا�شح ومفهوم للجماهري.
كما تدرب النا�شئة امل�شاركون يف الربنامج على متارين قوة ال�شخ�شية، والتي اكت�شبوا من خاللها اأهم املهارات 

التي متكنهم من جت�شيد اأدوارهم امل�شرحية اأمام اجلمهور من دون ال�شعور باخلجل اأو الرتدد.

فعالية عن الإجتار بالب�سر حتت 
عنوان ) ارحموا رعاياكم(

•• العني – الفجر :

اأ�شدقاء  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  نائب  احلب�شي  �شامل  �شعيد  ���ش��ارك 
مر�س الت�شلب اللويحي املتعدد يف الندوة التي نظمتها بلدية العني ادارة 
خدمة املجتمع قطاع و�شط املدينة عن الإجتار بالب�شر حتت عنوان ارحموا 
رعاياكم على م�شرح بلدية مدينة العني لتاأتي اهم التو�شيات التي خرجت 
بها الندوة لتوؤكد على �شرورة اإن�شاء اأق�شام ار�شادية جمتمعية يف املوؤ�ش�شات 
يف  الع��الم  و�شائل  دور  وتعزيز  الرتابط  حتقيق  يف  للم�شاهمة  احلكومية 
الهتمام بق�شايانا ويف نهاية احلفل قام �شعيد �شامل احلب�شي نائب رئي�س 
جمعية الت�شلب اللويحي بتكرمي �شامل مغري العميمي مدير ادارة خدمة 

املجتمع قطاع و�شط املدينة .

مراكز الأطفال بال�سارقة تدعم توجهات 
الطفل الفنية لإنتاج اأعمال اإبداعية

ا�شتعداداً لإطالق الدورة الرابعة لبينايل ال�شارقة لالأطفال الذي تنظمه 
ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  اإدارات  اإح���دى  بال�شارقة  الأط��ف��ال  م��راك��ز  اإدارة 
انطلقت  اأ�شئلة  �شعار  حتت  ال�شارقة  متاحف  اإدارة  مع  بالتعاون  الأ���ش��رة، 
بداية الأ�شبوع املا�شي فعاليات الور�س الفنية مب�شاركة اأكر من 30 طفاًل 
ت�شكيليني،  فنانني  باإ�شراف  خمتلفة  فنية  مهارات  على  للح�شول  متدرباً 
الفنية احلالية  الور�س  وذلك يف مركز الطفل مبغيدر.  ويت�شمن جدول 
نفذها  التي  ف�شولية  �شخ�شيات  اأول��ه��ا  خمتلفة  ور���س   5 �شبتمرب  ل�شهر 
-14 بني  العمرية  الفئة  وت�شتهدف  اهلل،  ن�شر  نا�شر  الإم��ارات��ي  الفنان 

18 �شنة، �شاركت فيها فتيات من �شجايا فتيات ال�شارقة، حيث هدفت اإىل 
تعليمهن كيفية �شناعة �شخ�شيات كرتونية تتفاعل مع خيالهن با�شتخدام 
علي  الفنان  نفذها  التي  �شرب  وور���ش��ة  املحيطة،  البيئة  يف  متاحة  م��واد 
علو�س، وا�شتهدفت الأطفال فئة 7-10 �شنوات، و�شارك فيها اأطفال املراكز 
واجلمهور؛ والتي تقوم ببلورة الفكرة اأو مفهوم العمل الفني قبل البدء يف 
تنفيذه، وم�شاعدة الطفل يف اإخراج اأفكاره بتقنية غري معهودة، حيث تفاعل 
الأطفال مع املحتوى واأف��ادوا من التجربة ب�شكل لفت. وور�شة ر�شم على 
واجلمهور  املراكز  لأطفال  عهد،  مبادرة  م�شروع  نفذها  التي  ال�شرياميك 
حيث قام الأطفال خالل الور�شة بالتعبري عن طموحاتهم امل�شتقبلية عن 

طريق الر�شم على قطع ال�شرياميك.

بنك اأبوظبي الوطني ُيعني 
رئي�سًا تنفيذيًا يف اآ�سيا

عني بنك اأبوظبي الوطني �شوزان 
يوان رئي�شاً تنفيذياً للبنك يف اآ�شيا. 
بالإ�شراف  ي���وان  ���ش��وزان  و�شتقوم 
ا�شرتاتيجية  وتنفيذ  و���ش��ع  ع��ل��ى 
البنك يف اآ�شيا ودرا�شة و�شع البنك 
وماليزيا  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف  احل���ايل 
و�شع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و���ش��ن��غ��ه��اي 
لتد�شني  م�شتقبلية  تو�شع  خطط 

ن�شاطاته يف �شنغافورة.
بنك  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وت���ت���م���ح���ور 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��و���ش��ع حول 
ال�����ش����ت����ف����ادة م�����ن الق����ت���������ش����ادات 
امل��ت��ن��ام��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي متتد 
اآ�شيا،  �شرق  اإىل  اأفريقيا  من غرب 
وي��ت��ط��ل��ع اإىل ت��و���ش��ي��ع وج�����وده يف 
الأ�شواق الرئي�شية التي من �شاأنها 
متكينه من الرتكيز على العمالء 
م�شرفية  ب��خ��دم��ات  وت���زوي���ده���م 

عاملية ومتكاملة.

�سامل و�سركاه تك�سب ثقة اجلميع
•• دبي – الفجر:

و�شركاه  ����ش���امل  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت���وا����ش���ل 
بديرة  م��ر���ش��د  ����ش���وق  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
بدبي جناحاتها بف�شل الثقة الكبرية 
يت�شف  ال���ت���ي  ال���وا����ش���ع���ة  واخل�������ربة 
الزبيدي  ب��ك��ر  اب���و  ���ش��امل  ال�شيد  ب��ه��ا 
ال��ت��اج��ر امل��ع��روف يف دب���ي والم����ارات 
يواكب  ان  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س  وال�������ذي 
والمارات  دب��ي  يف  التجاري  التطور 
تبقى  دبي  ب��اأن  موؤكدا  املجالت.  بكل 
م��دي��ن��ة ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى مدار 

الوقت. 

مكي يح�سد جائزة الرئي�س التنفيذي لعام 2014 
عن قطاع الت�سالت يف منطقة ال�سرق الأو�سط

جمل�س  وع�شو  التنفيذي  الرئي�س  مكي  اأحمد  املهند�س  ح�شد 
�شبكة  وت�شغيل  ب��ن��اء  يف  عامليا  ال��رائ��دة   GBI ب�شركة  الإدارة 
الكابالت البحرية ، جائزة الرئي�س التنفيذي لعام 2014 عن 
قطاع  يف  ال��ب��ارزة  ال�شخ�شيات  اأح��د  باعتباره  الت�����ش��الت  قطاع 
الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات على م�شتوى املنطقة والعامل 
 CEO التنفيذيني  ال��روؤ���ش��اء  تتويج  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   ،

املخ�ش�س لأ�شحاب التاأثري الإيجابي والفعال ببيئة الأعمال يف منطقة ال�شرق   Awards ME
اأقيم يف امارة دبي نخبة من �شناع القرار والقيادات  اأفريقيا ، ح�شر احلفل الذي  الأو�شط و�شمال 
التنفيذية وكبار ال�شخ�شيات وامل�شئولني واملدراء التنفيذيني يف املوؤ�ش�شات احلكومية وقطاع الأعمال 

واملنظمات الإقليمية والدولية. 

تعليمية راأ�س اخليمة تكرم العنود ح�سنوه على
 الربونزية وامل�ساركات يف اأوملبياد الكيمياء العربي ال�سابع

بارك حياة اأبوظبي يف ال�سعديات يعيد افتتاح مطعم بيت�س هاو�س

نويل م�سعود يف املركز ال�27 من بني اأقوى ال�سخ�سيات يف قطاع الفنادق وال�سيافة بال�سرق الأو�سط 
ال�27 من بني  ، نائب الرئي�س للعمليات والتطوير يف جمموعة �شوي�س بل هوتيل انرتنا�شيونال الفندقية العمالقة علي، املرتبة  ح�شل ال�شيد نويل م�شعود 
اأقوى 50 �شخ�شية فندقية يف ال�شرق الأو�شط واكدت جملة )هوتلري ال�شرق الأو�شط( انه مت اختيار ال�شيد م�شعود يف هذه املرتبة ، بف�شل م�شاهمته الفعالة يف 
تعزيز اخلدمات املقدمة يف قطاع الفنادق وا�شت�شاراته املرموقة يف �شناعة ال�شياحة باملنطقة، بال�شافة اإىل مهاراته القوية يف بناء العالقات مع خمتلف العمالء 
من جميع اأنحاء العامل.  ون�شرت املجلة يف عددها الخري وهي اأحد املطبوعات الرائدة يف املنطقة لقطاع الفنادق وال�شيافة، تقريرا ير�شد اأف�شل 50 �شخ�شية 
اأن ال�شيد نويل م�شعود واحدا من ابرز ال�شخ�شيات القيادية العاملة يف قطاع ال�شيافة  يف قطاع الفنادق وال�شيافة والأكر نفوذا يف ال�شرق الأو�شط، وذكرت 
وال�شياحة يف املنطقة.  وتعليقا على هذا الختيار قال نويل م�شعود: ي�شرفني اأن اكون �شمن هذه القائمة املرموقة يف تقرير ملجلة عاملية معروفة لها ا�شمها 
ومكانتها يف �شوق ال�شياحة وال�شفر، وهذا الختيار �شيدفعني نحو ال�شعي اإىل رتب اأعلى يف ال�شنوات القادمة وا�شتمر برحلتي يف هذا املجال املثري واملمتع .  نويل 
م�شعود خريج جامعة �شلو�س كلي�شهيم يف مدينة �شالزبورج و كارل ديو�شربج جي�شيل �شافت يف مدينة ميونخ – اأملانيا ، ويتمتع باأكر من 30 عاماً من اخلربة 
يف جميع مراكز الإدارة الفندقية. وعمل مع جمموعة باراماونت لدارة الفنادق الفخمة بالتعاون مع جمموعة داماك وكذلك عمل كرئي�س تنفيذي للعمليات 
يف �شركة ال�شت�شاريني الدولية للفنادق. وكما �شغل نويل عدة منا�شب اإدارية اأخرى يف جميع اأنحاء منطقة ال�شرق الأو�شط اأهمها �شركة ال�شيافة القاب�شة، 
وجمموعة جنان للفنادق واملنتجعات و�شغل من�شب مدير عام فندق ق�شر الإمارات اأبوظبي. وي�شغل حاليا من�شب نائب رئي�س ق�شم العمليات والتطوير ملجموعة 

�شوي�س بل هوتيل يف املنطقة. وقد عمل �شابقا �شركة IGH لأكر من 25 عاما يف منا�شب اإدارية عليا.منها مدير عام فندق انرتكونتيننتال ابوظبي . 

بتوقيت جرينيت�س يوم 16 ايلول 
الدكتور  ي��ك��ون  وب��ذل��ك   ،  2014
يف  ا�شنان  طبيب  اول  ناجي  جم��د 
العامل ي�شل اىل املليون متابع عرب 

�شفحة �شخ�شية موثقة.
الفني  امل�����دي�����ر  ب��������اول  وا�������ش������اف 
حاليا  دبي  يزور  والذي  للموؤ�ش�شة 
اإننا يف تكنولوجي جيت حري�شون 
ج���دا ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة امل�����ش��ت��ج��دات يف 

الفاخر  امل��ط��ع��م  ه����ذا  يف  امل���م���ي���زة 
يقدم  املطعم  ان  اون��ف��ري��ن  وق��ال��ت 
اأ�شهى  م��ن  وا�شعة  جمموعة  الن 
املاأكولت البحرية للغذاء والع�شاء 
بدء  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  لل�شيوف 

ع���امل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي من 
دائما  نبحث  ل���ذا   ، رواده����ا  خ���الل 
هذه  يف  املتخ�ش�شني  اأمل���ع  ون��ت��اب��ع 
ب���ه���دف م��ن��ح��ه��م لقب   ، امل���ج���الت 

الأف�شلية .
وت���اب���ع ب�����اول ح��دي��ث��ه ب�����اأن فريق 
ال���ر����ش���د وامل���ت���اب���ع���ة ي�����ش��م جلنة 
خبريا   55 من  مكونة  ا�شت�شارية 
ثمان  م��ن  يتبعوننا  وعامليا  عربيا 
املتحدة  ال����ولي����ات  اأب����رزه����ا  دول 
والردن  وب��ري��ط��ان��ي��ا  الأم��ري��ك��ي��ة 
اإىل  م�شريا   ، وال�شني  والم����ارات 
اأعينها  ن�����ش��ب  ت�����ش��ع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
لل�شفحات  وال��ت��وث��ي��ق  امل�شداقية 
الأداء  ن���ت���ائ���ج  ك����ذل����ك  امل����خ����ت����ارة 
اجلمهور  على  املنعك�شة  التفاعلي 
ون�شبة   ، امل����خ����ت����ار  ل��ل�����ش��خ�����س   ،
امل�شتفيدين من ما يقوم بتقدميه 
ون�������ش���ره ، وه�����ذا م���ا ان��ط��ب��ق على 
الدكتور جمد ناجي قبل اختيارنا 

له .

عطلة نهاية الأ�شبوع مع ماكولت 
�شحية مثل اللحم املقدد والبي�س 
امل��ق��ل��ي وم���اك���ولت اخ���رى يف حني 
ي�شاهدوا  ان  ل��ل�����ش��ي��وف  مي���ك���ن 
ال�����دلف�����ني وه������ي ت���ل���ع���ب يف امل����اء 

الزوار  وب��اإم��ك��ان  وجباتهم  خ��الل 
تن�شى  ل  بلحظات  ي�شتمتعوا  ان 
وجعل  وا�شدقائهم  عائالتهم  مع 
ب���ارك حياة  وف��ن��دق  ه��او���س  بيت�س 

اأبوظبي حمطتهم الرئي�شية . 

مركز الرتفيه العائلي »ماجيك بالنيت« 
ينظم م�سابقة مميزة م�ستلهمة من فيلم 
 The Maze Runner املو�سم

فيلم  من  امل�شتلهمة  امل�شابقة  عملت 
 The Maze »اء املتاهة املو�شم »عدَّ
التي ا�شت�شافها مركز   Runner
ال��رتف��ي��ه »م��اج��ي��ك ب��الن��ي��ت« على 
اختبار اللياقة البدنية والقدرة على 
حت��م��ل ال�����ش��ع��اب ل��ل��م�����ش��ارك��ني فيها 
والريا�شة.  امل��غ��ام��رات  ع�����ش��اق  م��ن 
الت�شويق  فيلم  اأب��ط��ال  ُخطى  وعلى 
اأخرجه وي�س بول، متيز عدد  الذي 
الناف�شني  بقية  ع��ن  الفائزين  م��ن 
احلواجز  م�����ش��ار  حت���ّدي  تخطي  يف 
»���ش��ك��اي ت��ري��ل« امل��ع��لَّ��ق ع��ل��ى م�شافة 
13 مرتاً عن الأر�س وت�شلُّق جدار 
الفائزون  وح�شل  اأم��ت��ار.   8 بطول 
ع���ل���ى ت�����ذاك�����ر حل�������ش���ور ال���ع���ر����س 
 The املتاهة«  اء  »ع���دَّ لفيلم  الأول 
جانب  اإىل   Maze Runner
الفيلم  ف��ك��رة  م��ن  م�شتوحاة  ه��داي��ا 
األ���ع���اب م��اج��ي��ك بالنيت  وب��ط��اق��ات 

معبئة م�شبقاً. 

تكنولوجي  احتفال  مع  بالتزامن 
ون�شرها  ال��ث��ام��ن  ع��ام��ه��ا  ج��ي��ت يف 
احل�شرية  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  ال��ك��ث��ري 
الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  ع��ن 
ت�شليط  ع����ل����ى  ح���ر����ش���ه���ا  وم�������ن 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ا���ش��ح��اب اخل����ربات 
وال�����ذي�����ن ل���ه���م ن�������ش���اط مم���ي���ز يف 
فقد  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
مع  وبالتعاون  تكنولوجي  ر�شدت 
املتخ�ش�شة  بايكر  �شويال  موؤ�ش�شة 
باإح�شائيات النرتنت ، و�شول اول 
طبيب ا�شنان يف العامل اىل املليون 
م��ت��اب��ع ع��رب �شفحته اخل��ا���ش��ة يف 
ا�شارة  وال���ت���ي حت��م��ل  ال��ف��ي�����ش��ب��وك 

التوثيث العالمة الزرقاء. 
الفني  املدير  قال  ال�شدد  هذا  ويف 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي ج��ي��ت دري�����ك ب���اول 
جمد  ال��دك��ت��ور  �شفحة  ر���ش��د  مت 
ن��اج��ي وه���و ط��ب��ي��ب ا���ش��ن��ان عربي 
وق��د جت��اوزت �شفحته  متخ�ش�س 
 13:00 ال�شاعة  املليون متابع يف 

 احتفل فندق ومنتجع بارك حياة 
اأبوظبي بجزيرة ال�شعديات موؤخرا 
باعادة افتتاح مطعم بيت�س هاو�س 
وح�شر   ، �شيفية  ا���ش��رتاح��ة  ب��ع��د 
ال�شحافيني  م����ن  ع�����دد  احل���ف���ل 
ميثلون  ال����ذي����ن  والع����الم����ي����ني 
واملجالت  اليومية  ال�شحف  كافة 
دولة  يف  املتخ�ش�شة  ال���ش��ب��وع��ي��ة 

المارات .
اونفرين  ه��ان��دي  ال�شيدة  وق��ال��ت 
م�����دي�����رة ال����ع����الق����ات ال����ع����ام����ة يف 
الفندق يف ت�شريح لل�شحافيني ان 
لل�شيوف  ل�شتقبال  جاهز  املطعم 
و  باأطباق  ال�شتمتاع  يف  الراغبني 
الذي  املطبخ  من  �شهية  م��اأك��ولت 
البحر  ح����و�����س  دول  ب����ه  ت��ت��م��ي��ز 

الأبي�س املتو�شط .
و يقدم مطعم بيت�س هاو�س حتت 
اإ����ش���راف ال�����ش��ي��ف ج��وي��ل��وم جويل 
جمموعة من الإ�شافات و الأطباق 
الطلبات  ق��ائ��م��ة  اإىل  اجل����دي����دة 

طبيب اأ�سنان عربي ي�سجل اأول مليون متابعة عرب في�سبوك



    

طائر عمالق يهاجم �سائحًا 
اإح��دى املحميات الطبيعية يف مقاطعة جيلني  ال�شياح يف  تعّر�س عدد من 

ال�شينية لهجوم طائر ياباين عمالق. 
وقد التقط م�شّور اللحظة التي تعّر�س فيها اأحد ال�شياح لهجوم الطائر 
الياباين الذي يطلق عليه ا�شم كركي ياباين اأو كركي اأحمر التاج ، واأظهرت 

ال�شور مهارات لفتة لدى الطائر يف قتال ال�شوارع اأو الكونغ فو. 
وقد متّكن الطائر الياباين من متزيق ثياب ال�شائح، واإ�شقاطه اأر�شاً، مما 
اأنحاء ج�شده ب�شبب منقار الطائر الطويل،  اأدى لإ�شابته بجروح عدة يف 

ف�شاًل عن خمالبه القوية.
اآ�شيا، وهو  التاج يعي�س يف �شرق  اأحمر  اأو كركي  الياباين  الكركي  اأن  ُيذكر 
الأبي�س  ولونه  بر�شاقته  ويتميز  النقرا�س،  خلطر  املعّر�شة  الطيور  من 
عند  جناحيه  ط��ول  اأم��ا  �شنتيمرت،   140 نحو  اىل  طوله  وي�شل  النا�شع، 

فردهما في�شل اإىل 2.5 مرت، ويزن نحو 10 كيلوغرامات. 
الوافر،  للحظ  رمزا  وال�شينيني  اليابانيني  عند  الياباين  الكركي  ويعترب 

وطول العمر، واخللود، والإخال�س، والنبل. 

هياكل بال روؤو�س يف حديقة 
املنزل

اأثناء  بريطانية  �شيدة  ع��رت  الرعب،  اأف��الم  اإىل  تكون  ما  اأق��رب  ق�شة  يف 
قيامها باحلفر لو�شع حجر اأ�شا�س معهد مو�شيقي تنوي بناءه يف حديقة 
اأكر  اإىل  ترجع  اأنها  ُيعتقد  روؤو����س،  دون  من  عظمية  هياكل  على  املنزل، 
اأثناء  وال��دي��ه��ا  م�شاعدتها  خ��الل  وي��ل��ر،  كليري  وع���رت  ع��ام��اً.   150 م��ن 
قيامهما باأعمال احلفر والبناء يف حديقة منزلهما يف ولية هونتينغدون 
الربيطانية، الذي قام بت�شييده اجلد الأكرب للعائلة عام 1930، على اآثار 
اأن الأكر غرابة يف الأمر هو  اإل  بع�س الهياكل العظمية حتت الأع�شاب، 
اإر�شالها لخت�شا�شيي  اإىل  الهياكل، مما دفعهم  لتلك  عدم وجود جماجم 
علم الآث��ار والطب ال�شرعي يف جامعة اأجنليا رو�شيكن، لإج��راء التحاليل 
العظمية  ال��ه��ي��اك��ل  ت��ل��ك  ل��وج��ود  الأ���ش��ب��اب احلقيقية  وم��ع��رف��ة  ال���الزم���ة، 
واأ�شولها.  ويروي والد ال�شيدة روبرت رو�شيل اأن مدينة هونتينغون اأثرية 
ع��ام، وكانت عبارة عن  األفي  اأك��ر من  اإىل  تاريخها  ، يرجع  الأزل  قدمية 
نهر جار، تتواجد فيه بقايا الآثار الرومانية. اإل اأن اأ�شكال تلك الهياكل ل 
توحي باأنها ترجع اإىل اأ�شول رومانية، بح�شب ما ورد يف موقع ديلي ميل 
الربيطاين. ويرجح املجل�س الأعلى لالآثار اأن تلك الهياكل العظمية مُيكن 
اأن تكون ل�شخ�شني بالغني، واأ�شار � يف بيانه التحليلي � اإىل احتمال اأن يكون 
ذلك املكان كني�شة يف ل�شابق، نظراً اإىل اأن مدينة هونتينغون الربيطانية 
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اأم كلثوم اجلديدة 
تتاألق يف اأراب اأيدول

امل�شرية،  امل��ت�����ش��اب��ق��ة  جن���ح���ت 
ال����دي����ن، يف ترك  ع����ز  اإي����ن����ا�����س 
ب�شمة رائعة لدى جلنة حتكيم 
برنامج اأراب اأيدول ، اأثناء الأداء 
اجلماعي لأغنية غنيلي �شويي ل� 
اأم كلثوم بال�شرتاك مع �شميحة 
اأركيلة، ونادية ال�شباعي، و�شحر 

�شروف، ومريفت وجدي.
املت�شابقات تاألقن جميعاً يف اأداء 
الأغنية، اإل اأن اأم كلثوم اجلديدة 
جلنة  �شحرت  الدين  عز  اإينا�س 
التحكيم باأدائها الرائع ونربات 

�شوتها املعربة.
وق����د ب����دت ع��ل��ى اأع�������ش���اء جلنة 
البالغة  ال�������ش���ع���ادة  ال��ت��ح��ك��ي��م 
الفنية  ب���امل���وه���ب���ة  والن����ب����ه����ار 
ف�شاًل   ، اإي����ن����ا�����س  ال�������ش���اع���دة 
جلميع  ال������رائ������ع  الأداء  ع�����ن 

املت�شابقات.

ي�سنق نف�سه على �سكايب
اأمام الكامريا على  اأقدم �شاب رو�شي على النتحار �شنقاً 
م�شاهدة  و���ش��ط  الج��ت��م��اع��ي،  للتوا�شل  �شكايب  م��وق��ع 
ال��ك��ث��ريي��ن وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ل����ه، ب��ح�����ش��ب ���ش��ح��ي��ف��ة مريور 
ال�����ش��اب �شريغي  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. 
ك��ريي��ل��وف ال��ب��ال��غ م���ن ع��م��ره )26 ع���ام���ا( وي��ع��ي�����س يف 
النتحار  يعتزم  اأن��ه  اأع��ل��ن  مو�شكو،  الرو�شية  العا�شمة 
على �شكايب وطلب ممن يرغب يف روؤيته اأن يتابعه، وهذا 
ماحدث فعال، حيث �شجعه الكثريون على تلك العملية.

ت��اب��ع��وا عملية  الأ���ش��خ��ا���س  ع�����ش��رات  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت 
اأو  �شنق �شريغي ومل يبذلوا اأي جهد ملنعه من النتحار 
الت�شال باجلهات املخت�شة اأو اأقربائه ملنع حدوث الأمر، 
الإ�شراع  على  ت�شجعه  ت��دوي��ن��ات  منهم  العديد  ن�شر  ب��ل 
ملعرفة  ال�����ش��رط��ة حت��ق��ي��ق��اً  وف��ت��ح��ت  ال��ع��م��ل��ي��ة.  تنفيذ  يف 
الأ�شخا�س الذين �شاهدوا عملية النتحار و�شجعوه على 
اأخ��الق و�شمري هوؤلء  كبرياً من  ا�شتغراباً  ذلك، مبدية 

الذين تابعوا مثل هذا العمل ال�شنيع.

ين�سر وفاته لالإفالت من ال�سرطة
ن�شر �شاب مطلوب لل�شلطات الفرن�شية اإعالنا عن وفاته 
مالحقات  من  لالإفالت  حماولة  يف  املحلية  ال�شحف  يف 
ال�شرطة بحقه.  وقد انطلى هذه احليلة على جدة ال�شاب 
وجاء  جت��ر.   مل  التي  دفنه  مرا�شم  حل�شور  ذهبت  التي 
ف��ران�����س )غرب  و���ش��ت  امل��ن�����ش��ور يف �شحيفة  الإع�����الن  يف 
واأ�شقاوؤه وعموم  الفقيد ووالده  فرن�شا( تنعي لكم والدة 
26عاما،  اأفراد العائلة ابنها �شيدريك ل. الذي تويف عن 
يف  امل��ل��ك  ي�����ش��وع  كن�شية  يف  الت�شييع  م��را���ش��م  و���ش��ت��ج��ري 
من  عنا�شر  وت��وج��ه  فرن�شا.   غ��رب  الن�شون  يف  ك��ورت��اي 
ال�شرطة اإىل املكان املعلن، فلم يجدوا اأي مرا�شم دفن، ومل 
يعروا هناك �شوى على اجلدة التي انطلى عليها اخلرب.  
ال�شاب، الذي يواجه  اأن  ال�شلطات الق�شائية من  وتثبتت 

حكما بال�شجن خم�س �شنوات، ما زال على قيد احلياة. 

مولودة ب�سنني مكتملي النمو 
ت�شاور الكثريات من الن�شاء خماوف ما قبل فرتة الر�شاعة 
اأم،  بها كل  التي متر  الفرتات  اأ�شعب  وال��ولدة كونها من 
اأم  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م�����ش��اع��ف��ة  ب��ات��ت  امل���خ���اوف  ت��ل��ك  اأن  اإل 
ب�شنني  ُخلقت  مولودتها  اأن  علمها  بعد  خا�شة  بريطانية، 
دايلي  موقع  يف  ورد  ما  وبح�شب  النمو.  مكتملي  اأماميني 
بولني  �شول  الربيطانية  الأم  فوجئت  ال��ربي��ط��اين،  ميل 
والنتظار  والرتقب  احلمل  من  اأ�شهر   9 بعد  عاماً(   25(
مبولودتها روز املنتظرة، والتي طاملا تخيلت طولها و�شكلها 
وكل تفا�شيلها، اإل اأنها مل تكن تتوقع اأبداً اأن تولد ابنتها 
ب�شنني مكتملي النمو، على الرغم من اأن معظم الطفال 
من  ال�شاد�س  ال�شهر  بعد  والظهور  بالنمو  اأ�شنانهم  تبداأ 
الولدة، لكن الطفلة روز فاجاأت اجلميع مبن فيهم الأطباء 
واملمر�شات يف م�شت�شفى جامعة ول�س الربيطانية، ب�شنني 
القي�شرية  ال���ولدة  بعد  ب��ول��ني  وت���روي  نابتني.  اأبي�شني 
اأ�شنان  لطفلتها  اأن  فوجئت  باأنها  التخدير،  اآث���ار  وزوال 
ت�شبه اأ�شنان البالغني ولكن الفارق هو حجمهما ال�شغري ، 
وت�شيف كنت خططت لإر�شاعها طبيعياً، ويف البداية بداأت 
اأعتقد اأن الأمر لن يفلح اأبداً مع هذه الأ�شنان، ولكن كان 

الواقع عك�س ذلك اإذ مل اأ�شعر باأي اأمل عند اإر�شاعها .

�سيجارة الكرتونية تنفجر ب�سيدة
كانت ماري كلود )64 عاما( من مدينة ليموج ت�شاهد التلفاز عندما انفجرت بطارية �شيجارتها اللكرتونية: كنا 
اأ�شعها يف جيب بنطايل، �شعرت  ن�شاهد التلفاز بهدوء عندما �شمعت �شوت انفجار، كانت بطارية �شيجارتي التي 

بحرارة �شديدة، واحرتق جزء من فخدي الأي�شر وكذلك بطني .
وتوؤكد ال�شهادة الطبية التي ت�شلمتها من ق�شم الطوارئ اأنها اأ�شيبت بحروق من الدرجة الثالثة على امتداد خم�شة 

�شنتمرتات من الفخذ، وحروق اأخرى من الدرجة الثانية فوق ثمانية �شنتمرتات من الورك.
وتتطلب اإ�شابتها العالج كل يومني، فيما يفكر الأطباء باإجراء عملية زرع للجلد مبدينة بوردو .

ورفعت ماري كلود �شكوى �شد ال�شركة امل�شنعة Joyetech لفهم ما ح�شل، قائلة: ل�شت �شد ال�شيجارة اللكرتونية 
التي �شاعدتني للتخل�س من التبغ طيلة �شنة، لكنني اأمتنى األ يح�شل هذا احلادث مرة ثانية .

اأثناء تزويدها  انفجرت ذات مرة  اأخ��رى مع �شيجارتها اللكرتونية، حيث  اأن عرفت ح��وادث  ال�شيدة  و�شبق لهذه 
بالكهرباء وانبعثت منها روائح كريهة.

فيما �شرح جون فيليب بالن�شون املدير العام ل�شركة Joyetech بفرن�شا: �شنتابع هذه الق�شية عن قرب، فمحل 
ليموج الذي ا�شرتت منه ال�شيجارة لي�س م�شجال لدينا، ول نعرف من اأين تزود البائع ب�شلعته، وهل هي مزيفة؟ 

نحن اأي�شا نريد اأن نفهم ما الذي ح�شل .
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عقدة بالدماغ م�سوؤولة عن النوم العميق
العلماء  م��ن  جم��م��وع��ة  اأج���راه���ا  ح��دي��ث��ة،  علمية  اأب��ح��اث  ك�شفت 
احليوية  الطبية  والعلوم  الطب  وكلية  للطب  ه��ارف��ارد  كلية  من 
الثدييات م�شوؤولة عن  دم��اغ  بافالو، عن وج��ود عقدة يف  بجامعة 

اإر�شال اإ�شارات للنوم العميق.
الع�شبية تقع يف عقدة مبنطقة  اأن اخلاليا  البحث  ووج��د فريق 
حمددة بجذع املخ، والتي تخلق ع�شب حم�س الغاما، وهو امل�شوؤول 

عن النوم العميق.
هذه  على  ال�شيطرة  املمكن  من  ك��ان  اإذا  ما  الباحثون  حتقق  كما 

اخلاليا الع�شبية عن طريق ت�شغيلها واإيقافها بالتحكم عن بعد.
الدكتوراه  بعد  م��ا  مرحلة  يف  طالب  اأن�شيلت،  كري�شتيل  وي��ق��ول 
اأجل القيام  بكلية الطلب بهارفارد، والذي �شارك يف البحث: من 
لكي  ورائ���دة،  جديدة  اأدوات  ن�شر  يجب  اخلاليا  تلك  يف  بالتحكم 
ت�شتطع تلك الأدوات اجلزيئية حتكما اأكر يف وظيفة الدماغ على 

امل�شتوى اخللوي .

ينتقم لكلبه من ثعبان اأناكوندا
با�شطياد  لكلبه  با�شكولز  �شيبا�شتيان  الفرن�شي  امل��واط��ن  انتقم 

ثعبان الأناكوندا ال�شخم الذي التهمه.
ويف مقطع فيديو ن�شرته قناة )Barcroft TV(، جنح الرجل يف 
ا�شطياد ثعبان اأناكوندا �شخم يبلغ طوله اأكر من 5 مرتاً بعدما 

التهم كلبه الذي يحبه.
ويقول �شيبا�شتيان )39 �شنة( اإنه يعي�س مبنطقة غيانا يف فرن�شا، 
العا�شرة من  ك��ان يف  اأن  ال��زواح��ف منذ  اإم�����ش��اك  ك��ان يهوى  واأن���ه 
عمره، م�شرياً اإىل اأنه قرر ا�شطياد ذلك الثعبان ال�شخم، انتقاماً 

لكلبه، ولكي يخل�س النا�س من �شروره. 
العمالق  الأن��اك��ون��دا  ي�شطاد  وه��و  �شيبا�شيتان  املقطع  يف  ويظهر 
وي�شحبه من النهر، ويلتقط لنف�شه ولأولده �شوراً تذكارية معه 
واكتفى  قتله  النهاية عدم  قرر يف  اأن��ه  اإل  كمامة،  له  بعدما عمل 

باإعادته اإىل النهر يف مكان بعيد عن بيته.

خروف يلقن خممورًا در�سًا
فيديو  مقطع  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  م�شتخدمو  ت���داول 
لردة فعل خروف على رجل خممور كان يحاول امتطاءه  طريفاً 

ظناً باأنه ح�شان.
ويظهر يف الفيديو �شرب اخلروف يف حتمل الرجل املخمور الذي 
يحاول امتطاءه و�شط �شحكات اأ�شدقائه، خالل حفلة �شواء كانت 
تهيمن عليها اأجواء ال�شكر، بينما كان اأحد اأ�شدقائه ي�شور بهاتفه 

املحمول هذه اللحظات.
غري اأن �شرب اخل��روف قد نفد عند اإ�شرار املخمور على حتويله 
اأجل الهروب منه، بل  اإىل ح�شان ، فرك�س بعيداً، لكن لي�س من 
للهجوم عليه ب�شرعة فائقة لي�شقطه اأر�شاً، اأماًل يف اإعادته لوعيه 

قلياًل.
والتعليقات  امل�شاهدات  اآلف  يوتيوب  على  املن�شور  الفيديو  واأث��ار 
ال�شاخرة على �شلوك الرجل، فيما اأ�شاد اآخرون بردة فعل اخلروف 

الذي مل ير�شخ له بل حاول النتقام منه بطريقة طريفة. 
الكازاخ�ستانيتان يكاترينا والك�سندرا نيمي�س خلل املناف�سة يف املباراة النهائية للثنائيات يف ال�سباحة اليقاعية 

خلل دورة الألعاب الآ�سيوية لعام 2014 مبركز مونهاك بارك تاي يف اإنت�سون.  )ا ف ب(

جني فوندا: ل اأ�ستطيع 
ارجتال الكوميديا

قالت املمثلة جني فوندا اإن اإحدى 
املنح التي يتمتع بها الإن�شان عندما 
اأنك تتعلم ما  يتقدم يف ال�شن هي 
فعله  ميكنك  ل  وم��ا  فعله  ميكنك 
ب��اأن��ه��ا ل تتمتع  واع��رتف��ت ف��ون��دا 

مبوهبة الكوميديا الرجتالية.
وتعمل فوندا )76 عاما( يف جمال 
وح�شلت  ع��ام��ا   55 منذ  التمثيل 
على جائزتني اأو�شكار اأف�شل ممثلة 
فيلم )كمينج هوم  دوري��ه��ا يف  ع��ن 
 1978 يف   )Coming Home
 .1972 Klute( يف  وفيلم )كلوت 
وقالت فوندا يف مقابلة مع رويرتز 
فيلمها  يف  م�شاركتها  خ��الل  اإن��ه��ا 
وير  اإز  )ذي�س  اجلديد  الكوميدي 
اآي ليف يو مل (ت�شعر وكاأنها رائدة 
وكاأنني  �شعرت  بل  ال�شن  كبرية يف 
طالبة لأنني ل ميكنني اأن اأفعل ما 
يفعلون ... ل اأعرف كيف ميكنني 
ارجتال الكوميديا.  واأ�شافت قمت 
ب��ت��م��ث��ي��ل ك���وم���ي���دي���ا... ل��ك��ن كنت 
اأقول الكلمات املكتوبة ول اأرجتل.  
جميعهم  العمل  طاقم  عن  وقالت 

لديهم هذه املوهبة .

با�سكال م�سعالين بدوية على اإن�ستغرام 
اأعربت الفنانة اللبنانية با�شكال م�شعالين عن اإعجابها ب�شورتها التي اأهداها 

برنامج  با�شتخدام  ب��دوي��ة  ام���راأة  اإىل  حولها  اأن  بعد  املعجبني،  اأح��د  اإي��اه��ا 
فوتو�شوب .

 ، اإن�شتغرام  عرب  �شفحتها  على  ال�شورة  ن�شر  الكبرية  النجمة  واأع���ادت 
موجهة ال�شكر اإىل املعجب على املجهود الذي بذله، قائلة: ال�شورة حلوة 

اأوي.. بجد حبتها جدا .
وظهرت با�شكال يف هذه ال�شورة وهي ترتدي الزي البدوي.

الأخرية  اللم�شات  الأي����ام،  ه��ذه  با�شكال  ت�شع  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
تتعاون فيه  اأغنيات، حيث   6 وال��ذي ي�شم  األبومها اخلليجي،  على 

مع ال�شاعر ال�شعودي اأ�شري الريا�س، وامللحن خالد اجلندي، كما 
�شي�شّم اأغنية باللهجة العراقية.

ونغ  ج��ي��ل��ي  ال�شينية  ال��ذات��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ��ب��رية  حت��ظ��ى 
مبتابعة نحو 85 األف �شخ�س، ممن توؤثر فيهم ن�شائحها 
قواعد  �شبع  اآخ��ره��ا  ذات���ه،  ال��وق��ت  يف  وامللهمة  الب�شيطة 

حياتية يتوجب علينا فهمها.
وت���ق���ول وون�����غ: ه��ن��اك ق���واع���د م��ه��م��ة ع��ل��ي��ك و���ش��ع��ه��ا يف 

العتبار لتعي�س حياتك بفهم حقيقي و�شالم .
1 – الطريق لي�س دائماً وا�شحاً ومعّبداً

 احلياة معركة يف اأوقات كثرية، والنجاح ياأتي بعد عرات 
لن  ن�شب عينيك  ال��ق��اع��دة  ه��ذه  و�شعت  اإن  ل��ذا  ك��ث��رية، 
ت�شتل�شم حني ت�شتد الأمور، و�شتبقى حتاول دائماً، ب�شرب 

وعزمية واأمل ل ينقطع، وهذا �شر النجاح.
2 – نحتاج لرتكاب الأخطاء

اأخطاء،  ب��ال  يذكر  �شيء  اأي  تعلم  معظمنا  ي�شتطيع  ل   
لذا عليك اإدراك فكرة اأننا نحتاج لتعلم اأخطاء، لتتوقف 
عن جلد ذاتك يف كل مرة تتذكر فيها خطاأً ما، وتتحرك 
لالأمام، لكن عليك دائماً و�شع التعلم والتجربة كمرادف 

خلطئك.
3 – العالقات الإن�شانية اأهم من املمتلكات املادية

باملمتلكات  امل����ادي  الإجن����از  ع��ن  للبحث  معظمنا  ي��ن��زع   
واملال باعتباره مقيا�س جناح واأمان، لكن النجاح والأمان 

اإن�����ش��ان��ي��ة �شليمة  ب���ال ع���الق���ات  ي���اأت���ي���ان  احل��ق��ي��ق��ي��ني ل 
كب�شر  عالقاتنا  يف  ي��ك��ون  احلقيقي  ف��الإجن��از  وعميقة، 

بع�شنا ببع�س.
4 – كن باراً بوالديك  يف غالب الأحيان، ل ي�شل اأحدهم 
تقدير  تعلم  ل���ذا  ل��وال��دي��ه،  رئي�شي  دور  ب��ال  جن���اح  لأي 
والديك والهتمام بهما، وب�شكل عام عليك اأن تكون باراً 

بوالديك يف كل الأحوال، خا�شة يف �شعفهم.
5 – ل تتوقف اأبداً عن عمل ما حتب  ل ميكن لك النجاح 
بال �شغف حقيقي، لذا ل تتوقف يوماً عما حتبه، واتبع 
باأن يبعدك عما  اليومية  ه��واك، ول ت�شمح لثقل احلياة 

حتب.
ل��ت��ح��ق��ق حياة  – ت��ع��ل��م و����ش���ع ف���وا����ش���ل يف ح���ي���ات���ك    6
عديدة:  اأم���ور  ب��ني  فوا�شل  و�شع  تعلم  عليك  م��ت��وازن��ة، 
العمل والعالقات ال�شخ�شية، العائلة واملغامرة الفردية، 
الأزمات وطريقة تعاملك معها، اجلهد والراحة، وغريها 
7 – ابحث عن احل��ب  نحتاج كب�شر للحب  من الأم���ور. 
يف ح��ي��ات��ن��ا، ل���ذا اب��ح��ث ع��ن احل���ب يف ك��ل م��ا ح��ول��ك، يف 
واملواقف وغريها، فهذا  والطبيعة  والكائنات  الأ�شخا�س 
من �شاأنه بعث روح اإيجابية لها اأثر ال�شحر يف جعل احلياة 

تت�شح ب�شعادة ذهبية.

ق�واعد م�همة ل�حياة اأف�س�ل فيفي عبده تبكي يف 
زفاف ابنتها

ال��ف��ن��ان��ة فيفي ع��ب��ده على  ن�����ش��رت 
موقع  ع��رب  ال�شخ�شية  �شفحتها 
موقع  ع��رب  الجتماعي  التوا�شل 
لها،  ف���ي���دي���و ج���دي���د  ان�������ش���ت���ج���رام 
ابنتها  ف��رح  م��ن  م��رة  لأول  تن�شره 

هنادي التي تزوجت موؤخرا.
وظ���ه���رت ال��راق�����ش��ة ال�����ش��ه��رية يف 
اأثناء  بحرقة  تبكي  وه��ي  الفيديو 
برفقة  ال���ف���رح  اإىل  اب��ن��ت��ه��ا  دخ����ول 
رجل  ع��ب��ده  ف��ي��ف��ي  وزوج  وال���ده���ا 

العمال حممد الدراوي.
الفيديو  على  عبده  فيفي  وعلقت 
املتميز  املخرج  ا�شكر  اح��ب  قائلة: 
ت�شويرهم  على  �شركته  و  مواهب 
لأه��م حلظات حياتي فرح  ال��رائ��ع 
بنتي عزة و ال�شيف ده لفرح بنتي 
اللقطه  على  خا�س  و�شكر  هنادي 


