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فـــوز ثـــالثـــة اإماراتييــــن يف اجلولـــة 
الأولـــى لبطولـــة الإمــــارات ال�صحـــراويـــة

عربي ودويل

املجل�ص الوطني الحتادي يتبنى 17 تو�صية ب�صاأن 
79 �صوؤال وجهها الأع�صاء اإىل ممثلي احلكومة

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

قب�صة حديدية يف قفاز حريري..
ال�صّيد اجلديد للحلف الأطل�صي ينظر �رشقاً!

•• اإ�سالم اآباد-وام: 

تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لوقائية  ب��ر�جم��ه  وتعزيز  �ل�شحي  �لقطاع  بدعم  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�شمو  �أول  �لفريق  م��ب��ادرة  و�شمن   .. �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة ل�شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل ..�أعلنت �إد�رة 
�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان عن نتائج حملة �لإمار�ت للتطعيم 
�أ�شهر يونيو ويوليو و�أغ�شط�س �ملا�شية و�لتي تكللت بالنجاح يف  خالل 
تطعيم ثمانية ماليني و�شبعة و�شتني �ألفا ومائتني و�شتة وت�شعني طفال 

باك�شتانيا �شد مر�س �شلل �لأطفال. 
�إد�رة �مل�شروع �إىل �ن حملة �لإمار�ت للتطعيم و��شلت جناحها  و�أ�شارت 
و�إقليم  بختونخو�  خيرب  باإقليم  �لتطعيم  ح��م��الت  تنفيذ  يف  �لكبري 
�ملناطق �لقبلية فتح و��شتطاعت �أن تتجاوز �أعد�د �لأطفال �مل�شتهدفني 
على  �ل��ث��ال��ث  لل�شهر  �لأط���ف���ال  ���ش��ل��ل  م��ر���س  ���ش��د  �لتطعيم  ب��ح��م��الت 
25 منطقة بتلك �لأقاليم حيث متكنت من  �لتو�يل وبن�شبة عالية يف 
 8067296 بتطعيم  �ملا�شية  �لأ�شهر  خ��الل  حمالتها  تنفيذ  خ��الل 
يونيو..  �شهر  خ��الل  تطعيمهم  مت  طفال   3048669 منهم  طفال.. 
و2038831 طفال مت تطعيمهم خالل �شهر يوليو.. و2979796 
�ملا�شي.                   �أغ�����ش��ط�����س  �شهر  ح��م��الت  تنفيذ  خ���الل  تطعيمهم  مت  ط��ف��ال 

   

ز�يد للإ�سكان يعتمد �أ�سماء 715 
مو�طنًا من م�ستحقي �لدعم �ل�سكني

•• دبي-وام: 

�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل ب��ن حم��م��د بلحيف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزير 
ز�يد لالإ�شكان  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  �لعامة ورئي�س جمل�س  �لأ�شغال 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية  للتوجيهات  وتنفيذ�  �أن��ه 
�ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  �شمو  رع��اه �هلل ومتابعة  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�عتمد  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل 
م�شتحقي  من  مو�طنا   715 �أ�شماء  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج 
375 مليون درهم توزعت ما  �لدعم �ل�شكني بقيمة �إجمالية بلغت 
بني 102 منحة و584 قر�شا و28 م�شكنا حكوميا و�إن�شاء م�شكن 

و�حد.  )�لتفا�شيل �س3(

طائرة ركاب �أردنية ت�سطدم باأخرى 
�أمريكية مبطار كندي دون �أ�سر�ر

•• نيويورك -وام:

�أمريكية يف مطار  ب��اأخ��رى  �لح��د  �أردن��ي��ة فجر  رك��اب  ��شطدمت طائرة 
وقال  ب���الأرو�ح.  �إ�شابات  �أي  عنه  ي�شفر  �أن  دون  نيويورك  كندي مبدينة 
م�����ش��وؤول��ون �م��ري��ك��ي��ون ي��ع��م��ل��ون يف م��ط��ار ك��ي��ن��ي��دي مب��دي��ن��ة نيويورك 
�أن طائرة تابعة ل�شركة �لطري�ن �لأردنية عالية �لتي كانت  �شباح �م�س 
�جلوية  للخطوط  تابعة  جت��اري��ة  بطائرة  ��شطدمت  ر�ك��ب��ا   159 تقل 
ت�شوتاغو� من ت�شارل�شتون �شاوث كارولينا و�لتي تعمل حتت ��شم دلتا.. 
م�شددين على عدم وقوع ��شابات �و ��شر�ر تذكر.. �ملتحدث با�شم �شركة 

تنفيذًا لتوجيهات رئي�س الدولة

تطعيم 8 مليني طفل باك�ستاين �سمن 
حملة �لإمار�ت للتطعيم �سد �سلل �لأطفال

•• عوا�سم-وكاالت:

قتل 30 مقاتال كرديا على �لقل �لثنني يف �نفجار �شاحنتني مفخختني 
�شرق  �شمال  ملدينة �حل�شكة يف  �لغربي  �ملدخل  �نتحاريان عند  يقودهما 
فر�ن�س  وكالة  �لن�شان  �ل�شوري حلقوق  �ملر�شد  �فاد  ما  بح�شب  �شوريا، 
عنا�شر  م��ن   30 قتل  �لرحمن  عبد  ر�م��ي  �ملر�شد  مدير  وق��ال  ب��ر���س. 
يف  �ل��ك��ردي(  �لم��ن  )عنا�شر  �ل�شاي�س  وق���و�ت  �ل�شعب  حماية  وح���د�ت 
�ملدخل  عند  �م�����س  �ن��ت��ح��اري��ان  يقودهما  مفخختني  �شاحنتني  �نفجار 

�لغربي ملدينة �حل�شكة �لتي ت�شكنها غالبية كردية .
�لثنني  �م�����س  �ل�شورية  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  ��شتعادت  �خ��ر  �شعيد  على 
بعد  �ل�شورية  �لعا�شمة  �شرق  �ل�شغرية  �لدخانية  بلدة  على  �شيطرتها 
�إن  �ليها، فيما قال نا�شطون  �مل�شلحة  �ملعار�شة  �شهر من دخول مقاتلي 
�ملعار�شة ��شتعادت �ل�شيطرة على �أجز�ء و��شعة من قرية حندر�ت بريف 
�شيطرت على حاجز  كما  �لنظام،  عنا�شر  كبري� من  ع��دد�  وقتلت  حلب 
�لرباعي بني قريتي زمرين وجدية يف ريف درعا بعد معارك عنيفة مع 

�جلي�س �لنظامي.
كبرية  �شكانية  كثافة  ت�شهد  �لتي  جرمانا  مدينة  قرب  �لدخانية  وتقع 

وجلا �ليها �لكثريون من مناطق ت�شهد �عمال عنف يف ريف �لعا�شمة.
�لغوطتني  ب��ني  ي�شل  �ل���ذي  �جلنوبي  �ملتحلق  �لطريق  مب��ح��اذ�ة  وه��ي 

�ل�شرقية و�لغربية ويرتبط مع �لطريق �لدويل �ملوؤدي �ىل درعا.
كما تقع على م�شافة ق�شرية من �حياء دم�شق �لقدمية، وبالتايل فان 
��شتقر�ر مقاتلي �ملعار�شة فيها يجعل ق�شما كبري� من �حياء دم�شق يف 

مرمى قذ�ئف �لهاون �لتي يطلقونها.
مقاتليها  �أن  �ملعار�شة  م�شادر  �أك���دت  حلب  بريف  ح��ن��در�ت  جبهة  ويف 
متكنو� من �ل�شيطرة على �أجز�ء من �لقرية �لتي كان �لنظام قد �شيطر 
عليها موؤخر� وقتلو� ع�شرين من عنا�شر �لنظام على �لأقل يف معارك 

لل�شيطرة على حندر�ت، كما مت تدمري دبابتني ومدفعني ثقيلني.
تقتحم  وه��ي  للمعار�شة  ق��و�ت  يظهر  م�شور�  ت�شجيال  نا�شطون  وب��ث 
قرية حندر�ت بريف حلب �ل�شمايل وت�شيطر على م�شاحات و��شعة منها، 

وذلك بعد ��شتباكات عنيفة ��شتمرت منذ �شاعات �ل�شباح �لأوىل.
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باري�س توؤكد �ضرورة حتقيق تقدم يف حل الدولتني

�ل�سويد �ستعرتف بدولة فل�سطني دون ت�سويت يف �لربملان
•• عوا�سم-اأ ف ب:

رئي�س  قر�ر  �ن  �لثنني  �ل�شويدية  �خلارجية  �علنت 
�لوزر�ء �ل�شويدي �لعرت�ف ب دولة فل�شطني و�لذي 
دول  بني  ر�ئ��دة  �ل�شكندينافية  �لدولة  من  �شيجعل 
�لربملان  دون مو�فقة  �شيمر من  �لوروب���ي،  �لحت��اد 
و�و�شحت �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية �ل�شويدية 
ك��اري��ن ن��ي��الن��د ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن���ه مر�شوم 
ح��ك��وم��ي. ل مي��ر ع��رب �ل��ربمل��ان . و�مل�����ش��روع يحتاج 
ملو�فقة جمل�س �لوزر�ء يف موعد مل يتحدد بعد وجاء 
�خلارجية  وز�رة  فيه  ��شتدعت  �ل��ذي  �لوقت  يف  ه��ذ� 
على  �ل�شويد لالحتجاج  �شفري  �لثنني  �ل�شر�ئيلية 

�عالن �شتوكهومل نيتها �لعرت�ف بدولة فل�شطني.
�لث��ن��ني على  م��ن ج��دي��د  �ك���دت فرن�شا  م��ن جانبها 
حل  مفاو�شات  يف  ت��ق��دم  لتحقيق  �مللحة  �ل�����ش��رورة 

�لدولتني ��شر�ئيل-فل�شطني م�شددة على �نه �شيتعني 
يف وقت ما �لعرت�ف بالدولة �لفل�شطينية وذلك بعد 

�يام على �عالن �ل�شويد �تخاذها قر�ر بهذ� �ل�شدد.
ناد�ل  روم��ان  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
و�لتو�شل  �لدولتني،  حل  يف  تقدم  حتقيق  �مللح  من 
�شالم  يف  حتيا  م�شتقلة  فل�شطينية  دول��ة  �قامة  �ىل 

و�أمن �ىل جانب ��شر�ئيل .
�لدويل..  �ملجتمع  يدعمه  �ل��ذي  �حل��ل  �ن��ه  و����ش��اف 
بالدولة  �لع�����رت�ف  ي��وم��ا  �شيتعني  �ن���ه  ي��ع��ن��ي  ه���ذ� 
لور�ن  �خلارجية  وزي��ر  قاله  ما  م��ردد�  �لفل�شطينية 
فابيو�س يف كلمته �مام �ل�شفر�ء �لفرن�شيني يف نهاية 
�لهجوم  خ��الل  �عترب  عندما  �ملا�شي  �ب-�غ�شط�س 
�ل�شر�ئيلي �لد�مي على غزة هذ� �ل�شيف �ن �ملجتمع 
لل�شر�ع  �شيا�شية  ت�شوية  يفر�س  �ن  يجب  �ل���دويل 

�ل�شر�ئيلي �لفل�شطيني .

�لرئي�س �لبولندي و�أمني عام �لناتو خالل موؤمترهما �ل�شحفي يف و�ر�شو )رويرتز(

ع�شكريون �أكر�د على خط �ملو�جهة مع تنظيم د�ع�س �لرهابي قرب �أربيل  )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

قتل 20 عن�شر� من تنظيم د�ع�س 
يف كمني يف �شرق مدينة عني �لعرب 
�ل�شورية )كوباين بالكردية( �لتي 
متكنو� من دخولها للمرة �لوىل 
�ن  قبل  عليها،  �لهجوم  ب��دء  منذ 
�لك���ر�د،  �مل��ق��ات��ل��ون  لهم  يت�شدى 
يف وق���ت �أع��ل��ن ف��ي��ه م�����ش��در طبي 
ع��ر�ق��ي و���ش��ه��ود ع��ي��ان مقتل 25 
جوية  �شربات  ث��الث  يف  مت�شدد�ً 
عليها  ي�شيطر  مناطق  ��شتهدفت 
حمافظة  يف  �لإره���اب���ي  �لتنظيم 
بالتز�من   ، �ل��ع��ر�ق  �شمال  نينوى 
بكل  �ل��دف��اع  م�شوؤولو  �إع���الن  م��ع 
من �أ�شرت�ليا وبلجيكا �أن طائر�ت 
���ش��ن��ت ف��ج��ر �لثنني  ت��اب��ع��ة ل��ه��م 
غار�ت جوية على �أهد�ف ل�تنظيم 
د�ع���������س ب����ال����ع����ر�ق، ب��ي��ن��م��ا �أك�����دت 
لتنفيذ غار�ت،  هولند� جاهزيتها 
�لذي  �ل���دويل  �لتحالف  �إط���ار  يف 

تقوده و��شنطن �شد �لتنظيم.
�ل�شوري  �مل���ر����ش���د  م���دي���ر  وق�����ال 
�لن���������ش����ان ر�م��������ي عبد  حل����ق����وق 
�رهابيا  مقاتال   20 �ن  �لرحمن 
ق��ت��ل��و� يف ك��م��ني ن��ف��ذت��ه وح����د�ت 
هوؤلء  دخ��ول  بعد  �ل�شعب  حماية 
48 يف مدينة  �ملقاتلني �ىل �شارع 
عني �لعرب �لتي تبعد كيلومرت�ت 

قليلة عن �حلدود �لرتكية.
يتمكن  �ل��ت��ي  �لوىل  �مل����رة  وه����ذه 
ف���ي���ه���ا م���ق���ات���ل���و ت���ن���ظ���ي���م د�ع�������س 
�ملدينة  �ىل  �لت�شلل  من  �لرهابي 
م��ن��ذ ب���دء ه��ج��وم��ه��م ع��ل��ي��ه��ا قبل 

على  ي�شغط  �وب��ام��ا مل  �ن  وق���ال 
�ل���ع���ر�ق���ي���ة مب���ا يكفي  �حل���ك���وم���ة 
ل��ت�����ش��م��ح ب��ب��ق��اء ق���وة �م��ريك��ي��ة يف 
�ل����ع����ر�ق ب��ع��د �ن�����ش��ح��اب �ل���ق���و�ت 
�لقتالية يف 2011، وهو ما �شبب 

فر�غا ، ح�شب ر�يه.
و����ش��اف �ن �وب��ام��ا رف�����س كذلك 
ووزيرة  بانيتا  له  قدمها  ن�شيحة 
هيالري  �ل�������ش���اب���ق���ة  �خل����ارج����ي����ة 
يف  ل��ل��ب��دء   2012 يف  ك��ل��ي��ن��ت��ون 
�لتي  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة  ت�شليح 
ب�شار  �ل�������ش���وري  �ل��رئ��ي�����س  ت��ق��ات��ل 
و�شعنا  �ن  �ع��ت��ق��د  وق����ال  �ل����ش���د. 
بع�س  �ن  ل��و  �ف�شل  �شيكون  ك��ان 
ق�����و�ت  �مل���ع���ت���دل���ة يف  �ل���ع���ن���ا����ش���ر 

�ملعار�شة تو�جه �ل�شد .
و��شاف �ن �وباما فقد م�شد�قيته 
��شتخد�م  من  �ل�شد  حذر  عندما 
�شعبه  �شد  �لكيميائية  �ل�شلحة 
عندما  ي��ت��ح��رك  مل  ذل����ك  وب���ع���د 
�خلط  �ل�����ش��وري  �لرئي�س  تخطى 

�لحمر �لعام �ملا�شي.
�لن  �وب���ام���ا  �م����ام  �ن  و�����ش���ار �ىل 
ف��ر���ش��ة ل����ش���الح �ل�����ش����ر�ر من 
�لقيادة بعد �ن �شل  خالل �ظهار 
�ملنظمة  ���ش��د  �ل��ق��ت��ال  ط��ري��ق��ه يف 
�مل���ت���ط���رف���ة �ل���ت���ي ���ش��ي��ط��رت على 
مناطق و��شعة من �لعر�ق و�شوريا 
�لدفاع  وزي��ر  ت�شريحات  وج���اءت 
كتابه معارك  ��شد�ر  قبل  �ل�شابق 
ج�����دي�����رة ب���خ���و����ش���ه���ا: م����ذك����ر�ت 
�لذي  و�ل�شلم  �حل��رب  �ل��ق��ي��ادة يف 
بنغوين  د�ر  تن�شره  �ن  �ملقرر  من 

�ليوم �لثالثاء.

مقتل الع�ضرات من التنظيم الإرهابي يف عني العرب ال�ضورية ونينوى العراقية

بانيتا يهاجم �أوباما ويتوقع ��ستمر�ر �حلرب على د�ع�ش 30 عامًا!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ر��������ش�������دت �ل�����ه�����ي�����ئ�����ات �ل����ف����رع����ي����ة 
ت��ون�����س جملة من  ل��الن��ت��خ��اب��ات يف 
�ل���ت���ج���اوز�ت م��ع �ن��ط��الق حمالت 
ومتثلت  �لت�شريعية،  �لن��ت��خ��اب��ات 
بع�س  ق���ي���ام  �ل���ت���ج���اوز�ت يف  ه����ذه 
ولفتات  معلقات  بتعليق  �لأح���ز�ب 
ح���زب���ي���ة �إ����ش���ه���اري���ة مب����و�ق����ع غري 
و�أ�شماء  بيانات  لتعليق  خم�ش�شة 
�لهيئة  �أّن  �إىل  وي�شار  مر�شحيها. 
ح�������ررت حم���ا����ش���ر يف �����ش����اأن ه���ذه 
كتابية  �إن��ذ�ر�ت  وتوجيه  �ملخالفات 
ب�شرورة  ع��ل��ي��ه��ا  و�ل���ت���ن���ب���ي���ه  ل���ه���ا 
�للتز�م باأحكام �لقانون �لنتخابي

�لهيئة  �أ����ش���درت  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
حمافظة  يف  لالنتخابات  �لفرعية 

ج��ن��دوب��ة )غ�����رب( ت��ن��ب��ي��ه��ا حلركة 
�لالفتات  ب��اإز�ل��ة  يق�شي  �لنه�شة 
29 لفتة، معتربة  و�لبالغ عددها 

•• وار�سو-وكاالت:

طلبت بولند� �لثنني من حلف �شمال �لطل�شي �لعمل 
عدد  يف  لل�شو�ريخ  م�شادة  �شاروخية  درع  ن�شر  على 
من دول �وروبا �ل�شرقية يف �شياق �لتوتر�ت مع رو�شيا 
بروني�شالف  �لرئي�س  وقال  �وكر�نيا.  يف  �لنز�ع  ب�شبب 
مع  ل��ق��اء  خ��ت��ام  يف  �ل�شحافيني  �م���ام  ك��وم��وروف�����ش��ك��ي 
�لمني �لعام �جلديد للحلف �لطل�شي ين�س �شتولتنربغ 
�ملوجود يف بولند� يف �ول زيارة له �ىل �خلارج منذ توليه 
لبناء  تاأييدنا  بقوة  نعلن  �كتوبر  �لول من  من�شبه يف 

لنه  �لطل�شي،  للحلف  نظام  �ن��ه  ل��و  كما  �لنظام  ه��ذ� 
بهذه �ل�شفة فقط يحمل معنى عميقا �شو�ء من وجهة 
نظر �شيا�شية �م ع�شكرية . و��شاف �لرئي�س �لبولندي 
للدرع  م�����ش��روع��ه��ا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  م�شممة  ب��ول��ن��د�  �ن 

�ل�شاروخية �مل�شادة لل�شو�ريخ و�لطري�ن .
من جهة �خرى قال �لأمني �لعام �جلديد حللف �شمال 
�حللف  �إن  �لثنني،  �م�س  �شتولتنربج،  ين�س  �لأطل�شي 
�لأر����ش��ي �لرتكية  �إىل  ق��و�ت برية  �إر���ش��ال  ميلك خيار 
مو�جهة  يف  تركيا  �أم��ن  حلماية  �ل�شرورة  �قت�شت  �إذ� 

هجمات تنظيم د�ع�س.

ب��ه �حل��رك��ة يدخل يف  �أن م��ا قامت 
باب �لإ�شهار �ل�شيا�شي.

)�لتفا�شيل �س12(

بهدف  وذل��ك  ��شابيع  ثالثة  نحو 
على  بذلك  و�ل�شيطرة  �حتاللها 
���ش��ري��ط ط���وي���ل مم��ت��د مب���ح���اذ�ة 
وتعيق  �لرتكية  �ل�شورية  �حل��دود 
�ل��ت��ي ينفذها  �ل�����ش��رب��ات �جل��وي��ة 
�لتحالف �لدويل بقيادة �لوليات 
�لتنظيم  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة 

عملية �قتحام �ملدينة.
وجاءت عملية �لت�شلل �لتي �نتهت 
مبقتل �ملهاجمني، يف �طار �لهجوم 
�لرهابيون  ���ش��ن��ه  �ل����ذي  �ل��و����ش��ع 
�ل�شرقية  �جل���ه���ت���ني  م����ن  ل���ي���ال 
هي  ��شتباكات  وتخللته  و�لغربية 
�لهادفة  �لعنف منذ بدء �حلملة 
�ل��ع��رب وق��ال ر�مي  لقتحام ع��ني 
عبد �لرحمن �ن هذه �ل�شتباكات 

��شفرت عن م�شرع ما ل يقل عن 
حماية  وح���د�ت  م��ن  مقاتال   19
لها،  �ل��د�ع��م��ة  و�ل��ك��ت��ائ��ب  �ل�شعب 
وم�شرع �أكرث من 27 مقاتال من 

تنظيم د�ع�س.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه �أع�������ل�������ن �جل���ي�������س 
نفذت  ط���ائ���ر�ت���ه  �أن  �لأ�����ش����رت�يل 
�أول مهام قتالية لها د�خل �لعر�ق 
�أن  دون  لكن  د�ع�����س،  تنظيم  �شد 

ت�شتخدم ذخريتها.
�إن طائر�ت  بيان  وقال �جلي�س يف 
ن���ف���ذت مهمة  �ل�����ش��وب��ر ه��ورن��ي��ت 
�ع���رت�����س و�إ����ش���ن���اد ج����وي قريب 
�أن  �ل��ع��ر�ق . و�أو���ش��ح  ف��وق �شمال 
�ل��ط��ائ��ر�ت ك��ان��ت ج��اه��زة ل�شرب 

�أهد�ف يف حال مت حتديدها.

�لدفاع  وزي���ر  ق���ال  و����ش��ن��ط��ن  ويف 
�ن  بانيتا  ليون  �ل�شابق  �لمريكي 
�لقتال �شد تنظيم د�ع�س �شيكون 
�شعبا وقد ي�شتغرق عقود�، ملقيا 
�للوم يف ذلك على قر�ر�ت �لرئي�س 

بار�ك �وباما.
ويف ت�شريحات �شحفية قال بانيتا 
نحو  �شت�شتمر  �حل��رب  �ن  �عتقد 
ث��الث��ني ع��ام��ا وق���د مي��ت��د تهديد 
ليبيا  �ىل  �مل���ت���ط���رف  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 

ونيجرييا و�ل�شومال و�ليمن.
�ل�شيا�شات  ���ش��ان��ع  ب��ان��ي��ت��ا  و�ل��ق��ى 
�د�رة  يف  ع���م���ل  �ل������ذي  �مل�����رم�����وق 
على  ذل��ك  يف  بامل�شوؤولية  �وب��ام��ا، 
ق������ر�ر�ت �ل��رئ��ي�����س �وب���ام���ا خالل 

�ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية.

بولند� تطلب من �لناتو ن�سر �لدرع �ل�ساروخية 

يف  �لع�سر�ت  وج���رح  مقتل 
بك�سمري حدودية  ��ستباكات 

•• �رسيناجار-رويرتز:

قتل خم�شة مدنيني هنود و�أ�شيب 
25 على �لأق��ل �م�س �لثنني يف 
�ملتنازع عليها  قتال عند �حل��دود 
ك�شمري  منطقة  يف  باك�شتان  مع 
�لقتلى  م����ن  ع�����دد  �أك������رب  وه������ذ� 
��شتباك  يف  ي�����ش��ق��ط  و�جل���رح���ى 
م���ن���ذ �أل����غ����ت �ل���ه���ن���د ج���ول���ة من 
حمادثات �ل�شالم �ل�شهر �ملا�شي. 
وقال ر�كي�س كومار �ملفت�س �لعام 
�لهندية  ب��ق��و�ت ح��ر���س �حل���دود 
ق�شفت  �لباك�شتانية  �ل��ق��و�ت  �إن 
ق���ري���ة �أرن����ي����ا ع��ل��ى ب��ع��د ح���و�يل 
�حلدود  م��ن  كيلومرت�ت  ث��الث��ة 
�م�س مما �أدى �إىل �شقوط �لقتلى 

و�جلرحى.

النظام ي�ضتعيد بلدة �ضرق دم�ضق ويرتاجع بحلب

مقتل 30 مقاتًل كرديًا بانفجار �ساحنتني يف �حل�سكة

�ضباق الت�ضريعية يف تون�س

جتاوز�ت وخروقات يف بد�ية �حلملة �لنتخابية!
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حجاج �لدولة يبد�أون �لعودة 
•• مكة املكرمة-وام:

�ملتعجلون  �ل��دول��ة  حجاج  ودع 
و�مل�شاعر  �مل��ك��رم��ة  م��ك��ة  �م�����س 
�أد�ء  �إك��م��ال��ه��م  ب��ع��د  �مل��ق��د���ش��ة 
ف��ري�����ش��ة �حل����ج ع��ائ��دي��ن �ىل 
�لبالد عرب مطار جدة �لدويل. 
و�أو����ش���ح ���ش��ع��ادة حم��م��د عبيد 
�شوؤون  مكتب  رئي�س  �ملزروعي 
�حلج  بعثة  �أن  �ل��دول��ة  ح��ج��اج 
�لأر��شي  ���ش��ت��غ��ادر  �ل��ر���ش��م��ي��ة 

�ملقد�شة يوم �خلمي�س �ملقبل.

تركيا بادلت رهائنها لدى د�ع�ش ب�180 �إرهابيًا 
•• لندن-اأ ف ب:

�لتر�ك  �لرهائن  بادلت  تركيا  �ن  �لثنني  �لرتكية  �لع��الم  و�شائل  ذك��رت 
�لف��ر�ج عن  �لره��اب��ي مقابل  د�ع�س  تنظيم  ل��دى  كانو� حمتجزين  �لذين 

نحو 180 �رهابيا كانو� حمتجزين لديها يف �طار �شفقة تبادل.
�ملفرج عنهم،  �نها ح�شلت على قائمة بالرهابيني  �لتاميز  وقالت �شحيفة 
ومن بينهم ثالثة فرن�شيني وبريطانيان �ثنان و�شويديان �ثنان، و�ثنان من 
مقدونيا و�شوي�شري وبلجيكي وذكرت �لبي بي �شي �ن م�شدر� يف �حلكومة 

�لربيطانية قال �ن تقرير �ل�شحيفة موثوق .
�لرتكية  �لقن�شلية  موظفي  من  ع�شر�ت  �حتجز  �لره��اب��ي  �لتنظيم  وك��ان 
وعائالتهم، عندما �جتاح مدينة �ملو�شل وعقب �لفر�ج عنهم �علن �لرئي�س 
�لرتكي �ردوغان �نه مل يتم دفع �ية �مو�ل مقابل �لفر�ج عنهم، و�ن �لعملية 

متت من خالل �ملفاو�شات �لدبلوما�شية و�ل�شيا�شية فقط .
�ل �ن��ه �شرح لحقا ح��ول ما �ذ� ك��ان مت �لف��ر�ج عنهم مقابل �لف��ر�ج عن 
�رهابيني ل يهم ما �ذ� كان مت تبادل �م ل. �لأهم �أنهم عادو� �ىل عائالتهم.

م�����ق�����ت�����ل ط������ف������ل يف 
�سيناء  ب�����س��م��ال  �ن��ف��ج��ار 

•• القاهرة-اأ ف ب:

�ل��ث��ال��ث��ة ع�شر من  ق��ت��ل ط��ف��ل يف 
قنبلة  �ن���ف���ج���ار  يف  �م�������س  ع���م���ره 
���ش��غ��رية ك���ان���ت م��و���ش��وع��ة على 
�ل�شيخ  ب��ل��دة  �ل��ط��ري��ق يف  ج��ان��ب 
و�و�شحت  �شيناء.  ب�شمال  زوي���د 
�لعبوة  �لتقط  �لطفل  �ن  �مل�شادر 
�لنا�شفة �لتي وجدها على جانب 
�لطريق فانفجرت فيه على �لفور 
ما �دى مقتله يف �حلال. ورجحت 
و�شعت  �لقنبلة  تكون  �ن  �مل�شادر 
ل�شتهد�ف  �لطريق  جانب  على 

�ي دورية للجي�س �و �ل�شرطة.
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اأخبـار الإمـارات

هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن عن �سحوبات يومية قيمة مل�ستخدمي تطبيقها �لذكي خلل �أ�سبوع جيتك�ش 2014
•• دبي-وام:

م�شاركتها  خ��الل  يومية  �شحوبات  عن  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أعلنت 
ي�شتخدمون  ممن  �ملتعاملني  توؤهل  للتقنية2014  جيتك�س  �أ�شبوع  يف 
�ملعر�س  �أي��ام  للفوز بجو�ئز خالل  لإج��ر�ء معامالتهم  �لذكي  تطبيقها 
2014 يف مركز  �أك��ت��وب��ر   16 �إىل   12 ب��ني  �ل��ف��رتة م��ا  �ل���ذي يعقد يف 
دب���ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي �إ���ش��اف��ة �إىل ���ش��ح��ب �جل���و�ئ���ز �ل��ك��ربى يف �شهر 
�ليومية  �ل�شحوبات  �ملتعاملون للدخول يف  .  و�شيتاأهل   2015 فرب�ير 
�إجناز  خالل  من  وذل��ك  و�لقيمة  �لذكية  �جلو�ئز  من  مبجموعة  للفوز 
�لفاتورة  ط��ل��ب  ت�شمل  �ل��ذك��ي  �لهيئة  تطبيق  ع��رب  خم��ت��ارة  م��ع��ام��الت 
�لنهائية و�لت�شجيل يف �لفاتورة �خل�شر�ء وطلب ت�شغيل �خلدمة وخدمة 
�لدفع عن �شديق �إ�شافة �إىل تفعيل خا�شية �لدفع �لتلقائي عرب خدمة 

�لدفع من خالل �لهاتف �ملتحرك عرب موقع �لهيئة �لإلكرتوين وذلك 
�لذي  �ملتعامل  �أم��ا    .  2014 �أكتوبر   9 �إىل  يوليو   20 من  �لفرتة  يف 
يدفع فو�تري �لكهرباء و�ملياه كاملة عرب تطبيق �لهيئة �لذكي ملدة ثالثة 
2014 وحتى  �أغ�شط�س   1 �أ�شهر متتالية على �لأقل يف �لفرتة ما بني 
31 يناير 2015 ف�شيتاأهل للدخول يف �ل�شحب �لكبري �لذي �شيجرى 
باجلو�ئز  �ل��ث��الث��ة  �ل��ف��ائ��زي��ن  �أح���د  ول��ي��ك��ون   2015 ف��رب�ي��ر  �شهر  يف 
 . جيتك�س  معر�س  فعاليات  خ��الل  عنها  �لإع���الن  �شيتم  و�لتي  �لكربى 
وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير ع�شو جمل�س �لإد�رة �ملنتدب و�لرئي�س 
�ن هيئة كهرباء ومياه دبي جنحت  دبي  لهيئة كهرباء ومياه  �لتنفيذي 
يف حتويل جميع خدماتها �إىل خدمات ذكية يف مدة قيا�شية مل تتجاوز 
�لعام وذلك منذ �إطالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مبادرة دبي 

�لذكية و�لأجندة �لوطنية ل�شموه لالرتقاء مبكانة �لإمارة كمركز عاملي 
و�أ�شاف  و�ل�شتد�مة.   �لأخ�شر  و�لقت�شاد  و�ل�شياحة  و�لأعمال  للمال 
وفق   2010 ع��ام  منذ  �لذكي  �لتحول  م�شرية  ب��د�أت  �لهيئة  �ن  �شعادته 
�أقوى م�شتويات �لتناف�شية وهو ما جتلى يف �إطالقها ملا يزيد عن 150 
خدمة وخا�شية عرب تطبيقها للهو�تف و�لأجهزة �لذكية حيث يعد هذ� 
�لإجناز تنفيذ� للتوجيهات �حلكيمة لقيادتنا �لر�شيدة بتوفري �خلدمات 
�حلكومية للنا�س على مد�ر �ل�شاعة با�شتخد�م �أف�شل �لتقنيات �حلديثة 
وذلك �نطالقا من فهم و��شح لحتياجاتهم ومن �أجل حتقيق م�شتقبل 
م�شتد�م لنا ولأجيالنا �لقادمة. و�أ�شار �إىل �أن تبني �خلدمات �لذكية من 
�أهد�ف  �أه��م  يعد ذلك من  �لبيئة حيث  �مل�شاهمة يف �حلفاظ على  �شاأنه 
هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ف��خ��الل ع��ام 2013 مت ت��ف��ادي �ن��ب��ع��اث 11 
�أك�شيد �لكربون يف �جل��و و�ل��ذي قد ينتج عن تنقل  ث��اين  �أل��ف طن من 

هذه  �لكربون  �أك�شيد  ث��اين  فكمية  �لهيئة  مكاتب  و�إىل  م��ن  �ملتعاملني 
106 مالعب  �أل��ف �شجرة يف م�شاحة ت�شاوي   56  .331 تعادل زر�ع��ة 
و�جناز  �لذكية  خلدماتها  �ملتعاملني  ��شتخد�م  بف�شل  وذل��ك  ق��دم  ك��رة 
و�لتطبيق  �لإلكرتوين  �ملوقع  طريق  عن  معاملة  مليون   3.3 مايعادل 
�لهيئة  �أن��ه ميكن حتميل تطبيق  .  يذكر   2013 �لذكي56 للهيئة يف 
�أو  �ملتنقلة  و�لأج��ه��زة  بالهو�تف  �خلا�س  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  طريق  عن 
كهرباء  هيئة  خدمات  كافة  �أن  كما  �ملختلفة..  �لتطبيقات  متاجر  عرب 
�آبل  من�شات  يدعم  �ل��ذي  تطبيقها  عرب  ملتعامليها  متوفرة  دب��ي  ومياه 
�إىل  بالإ�شافة  دي��و�.�م��ار�ت.  �لإلكرتوين  �ملوقع  و�آندرويد وعرب تطبيق 
و�أنظمة  فون  وويندوز  ويندوز  بالكبريي  من�شات  عرب  تطبيقها  توفر 
�ي  وعرب  �لذكية  و�ل�شاعات  �ملنزيل  للرتفيه  �شام�شوجن  �أجهزة  ت�شغيل 

ليف من �إت�شالت. 

تنفيذًا لتوجيهات رئي�س الدولة

تطعيم 8 مليني طفل باك�ستاين �سمن حملة �لإمار�ت للتطعيم �سد �سلل �لأطفال

�نخفا�ش عدد وفيات �حلو�دث �ملرورية 18 باملائة يف 8 �سهور باأبوظبي

وز�رة �لد�خلية تطلق مبادرتي بو�بة �ملعرفة و�ساركني معرفتي 

•• اإ�سالم اآباد-وام: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�ل�����ش��ح��ي وت��ع��زي��ز ب��ر�جم��ه �لوقائية  �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ب��دع��م �ل��ق��ط��اع 
�ل�شيخ  �أول �شمو  �لفريق  .. و�شمن مبادرة  بجمهورية باك�شتان �لإ�شالمية 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شروع  �إد�رة  ..�أعلنت  �لعامل  يف  �لأطفال  �شلل  مر�س  ل�شتئ�شال  �مل�شلحة 
�لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان عن نتائج حملة �لإمار�ت للتطعيم خالل �أ�شهر 
ثمانية  تطعيم  يف  بالنجاح  تكللت  و�لتي  �ملا�شية  و�أغ�شط�س  ويوليو  يونيو 
باك�شتانيا  ط��ف��ال  وت�شعني  و���ش��ت��ة  وم��ائ��ت��ني  �أل��ف��ا  و���ش��ت��ني  و�شبعة  م��الي��ني 
�لإمار�ت  حملة  �ن  �إىل  �مل�شروع  �إد�رة  و�أ���ش��ارت  �لأط��ف��ال.  �شلل  مر�س  �شد 
باإقليم خيرب  �لتطعيم  �لكبري يف تنفيذ حمالت  للتطعيم و��شلت جناحها 
بختونخو� و�إقليم �ملناطق �لقبلية فتح و��شتطاعت �أن تتجاوز �أعد�د �لأطفال 
�مل�شتهدفني بحمالت �لتطعيم �شد مر�س �شلل �لأطفال لل�شهر �لثالث على 
�لتو�يل وبن�شبة عالية يف 25 منطقة بتلك �لأقاليم حيث متكنت من خالل 
تنفيذ حمالتها خالل �لأ�شهر �ملا�شية بتطعيم 8067296 طفال.. منهم 
3048669 طفال مت تطعيمهم خالل �شهر يونيو.. و2038831 طفال 
مت تطعيمهم خالل �شهر يوليو .. و2979796 طفال مت تطعيمهم خالل 
�لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  و�أو�شحت   . �ملا�شي  �أغ�شط�س  �شهر  تنفيذ حمالت 
حمالت  تنفيذ  �مل��ا���ش��ي  �أغ�شط�س  �شهر  خ���الل  مت  �أن���ه  باك�شتان  مل�����ش��اع��دة 
�لتطعيم �ملخطط لها وب�شكل مكثف لتطعيم �أبناء �لنازحني و�شكان �ملناطق 
من  ويعانون  �شنو�ت  عدة  منذ  �لتطعيم  جرعات  ينالو�  مل  �لذين  �لقبلية 

�رتفاع ن�شبة ��شابة �أبنائهم مبر�س �شلل �لأطفال .
و�شبعني  وت�شعة  وت�شعمائة  مليونني  تطعيم  يف  �حل��م��الت  ه��ذه  وجن��ح��ت 

.. م�شرية �إىل �أن تنفيذ حملة �لإم��ار�ت للتطعيم يتم وفق �خلطة �ملحددة 
و��شعة  �عالمية  حملة  تنفيذ  مع  بالتز�من  �ملعتمد  �لزمني  و�جل��دول  لها 
وحثهم  وت�شجيعهم  �لأطفال  �شلل  وب��اء  بخطورة  �ل�شكان  وتنبيه  لتوعوية 
�شعار  �لأط��ف��ال حت��ت  �شلل  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  �أب��ن��ائ��ه��م  بتطعيم  �مل��ب��ادرة  على 
�ل�شحة للجميع ..م�شتقبل �أف�شل . و�أ�شارت �إد�رة�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة 
باك�شتان �إىل �أن �لنجاح �لكبريحلملة �لإمار�ت للتطعيم يف �ي�شال �للقاحات 
وتطعيم �أكرث من ثمانية ماليني طفل باك�شتاين �شد مر�س �شلل �لأطفال 
منذ �نطالق �حلملة يربهن للعامل باأن �جلهود و�ملبادر�ت �لإن�شانية لدولة 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  بتوجيهات  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لدولة حفظه �هلل فعالة ومتميزة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
يف حتقيق �أهد�فها �لإن�شانية �لنبيلة وتعزيز تنمية �شحة �لإن�شان وحمايته 
من �لأمر��س و�لأوبئة .. كما يوؤكد على �لدور �لقيادي لدولة �لإمار�ت يف 
وبر�مج  �لدولية  �جلهود  ودعم  و�ملحتاجة  �لفقرية  �ل�شعوب  �أبناء  م�شاعدة 
و�لأزمات  و�لأوب��ئ��ة  �لأم��ر����س  من  �ملجتمعات  لوقاية  �ملتحدة  �لأمم  هيئة 
و�لكو�رث وتاأمني �حلياة �لكرمية لالإن�شان .  و�أكدت �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي 
مل�شاعدة باك�شتان على �أهمية مبادرة �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ل�شتئ�شال 
 .. �ل��ع��امل  ل��ه يف  �ملناطق �حلا�شنة  و�أك���رب  �أ�شعب  �لأط��ف��ال يف  �شلل  مر�س 
تدل  �لأول لإطالقها  �ليوم  ب��د�أت منذ  �لتي  �ل�شتثنائي  �لنجاح  وموؤ�شر�ت 
�لكبرية يف ما  �لباك�شتاين وثقتهم  �ل�شعب  �أبناء  تقدير وحمبة  على مدى 
.. حيث متيزت  لهم  �لر�شيدة  �لإمار�تية  للقيادة  �لبي�شاء  �لأي��ادي  تقدمة 
�أهايل  و�أقبال كثيف من قبل  �لإم��ار�ت للتطعيم بن�شبة جناح عالية  حملة 
من  �أطفالهم  تطعيم  �إىل  و�ملبادرة  للحملة  لال�شتجابة  �مل�شتهدفة  �ملناطق 
وقيادتها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��اأن  ثقتهم  ..م��وؤك��دي��ن  خاللها 

�أعمارهم عن  �ألفا و�شبعمائة و�شتة وت�شعني طفالمن �لأطفال �لذين تقل 
�ملناطق  و�إقليم  بختونخو�  خيرب  باإقليم  منطقة   23 يف  �شنو�ت  �خلم�س 
95 باملائة من عدد  �لقبلية فتح .. وهي �ملناطق �لتي �شجلت فيها حو�يل 
�لإ�شابات ب�شلل �لأطفال �لتي �أكت�شفت بجمهورية باك�شتان �لإ�شالمية خالل 
باملر�س.  �إ�شابة  187 حالة  بلغت  و�لتي   2014 �ملا�شية من عام  �لأ�شهر 
�لتف�شيلية  �لنتائج  عن  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  وك�شفت 
�أ�شفرت تلك  �أغ�شط�س �ملا�شي حيث  حلملة �لإم��ار�ت للتطعيم خالل �شهر 
باإقليم  منطقة   11 يف  طفال   2329226 تطعيم  ع��ن  �ملحققة  �لنتائج 
خيرب بختونخو� وتطعيم 650570 طفال يف 12 منطقة باإقليم �ملناطق 
�لقبلية فتح .. وقد بلغ �إجمايل جمموع �لذين مت تطعيمهم 2979796 
طفال ..حيث نفذت حمالت �لتطعيم جهد وم�شاركة �أكرث من ع�شرة �آلف 
 .. و�لإ���ش��ر�ف  و�ملتابعة  �لتدقيق  وف��رق  و�ملتنقلة  �لثابتة  �لتطعيم  من فرق 
ومت خاللها ��شتخد�م خيارين لإي�شال �للقاحات وتطعيم �لأطفال ..�لأول 
من خالل فرق �لتطعيم �لثابتة يف �ملر�كز �ل�شحية و�لثاين من خالل فرق 
�ملناطق و�لقرى �لتي ل ي�شتطيع  �ملتنقلة �لتي خ�ش�شت لتغطية  �لتطعيم 
�شكانها �لو�شول �إىل مر�كز �لتطعيم �لرئي�شية .. كما مت فتح مو�قع متنقلة 
�لفا�شلة  �حلدودية  و�ملر�كز  �لطرق  وعلى  �لنازحني  خميمات  يف  للتطعيم 

بني �ملناطق و�ملدن .
�لتطعيم  حلمالت  �مليد�ين  �لتنفيذ  �أن  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إد�رة  و�أو�شحت 
�جلي�س  وقيادة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إد�رة  بني  م�شرتك  وتعاون  بتن�شيق  مت 
�أطباء وممثلني عن منظمة �ل�شحة �لعاملية ووز�رة  �لباك�شتاين ومب�شاركة 
حر�شت  حيث  �لأقاليم  حكومات  يف  �ل�شحة  ووز�ر�ت  �لباك�شتانية  �ل�شحة 
جميع �جلهات �مل�شاركة على تعزيز جناح �حلملة ودعم جهود فرق �لتطعيم 
و�لتاأمني وتخطيط وتنظيم عمليات �إعطاء �للقاحات لالأطفال �مل�شتهدفني 

مبا  �إل  �إن�شاين  بجهد  ت�شاهم  ول  �خل��ري  عطاء  �إل  لهم  تقدم  ل  �لر�شيدة 
�أبنائهم . وقال �لدكتور �شياء رحمن خليل م�شوؤول  فيه منفعتهم ومنفعة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إن  �لباك�شتانية  هانغو  منطقة  يف  �ل�شحة 
جنحت يف تنفيذ حمالت �لتطعيم يف �قليم خيرب بختونخو� و�قليم �ملناطق 
حمالت  وف�شلت  �ل��ي��ه��ا  �ل��و���ش��ول  �ل�شعوبة  م��ن  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  ف��ت��ح  �لقبلية 
�لتطعيم �ل�شابقة يف حتقيق �أهد�فها .. م�شري� �إىل �أن �شر جناح تنفيذ حملة 
�لإم��ار�ت للتطعيم يرجع �ىل �أن دولة �لإم��ار�ت معروفة لدى جميع �شكان 
هذه �ملناطق .. وهو �لأمر �لذي نتج عنه ثقة وتعاونا من �شكان هذه �ملناطق 
مع فرق �لتطعيم �لتي تعمل �شمن حملة �لإمار�ت للتطعيم .. وهو �لأمر 
�لذي �أ�شفر عن �لنجاح �ل�شتثنائي و�لكبري يف تنفيذ �حلملة وحتقيق نتائج 
�يجابية مل تتحقق يف �حلمالت �ل�شابقة . كما ��شاد باخلطط و�ل�شتعد�د�ت 
وتوفري �لتجهيز�ت �لتي �شبقت �إطالق �حلملة وجاهزية �لكو�در �لب�شرية 
�لعاملة يف فرق �لتطعيم .. م�شري� �إىل �أن �لتن�شيق �جليد منذ وقت مبكر 
و�ل�شتعد�د�ت �لفنية و�لإد�رية �لتوعوية و�لإر�شادية �لالزمة بالتعاون مع 
جميع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة �شاهمت يف �لعمل ب�شورة مثالية وجودة 
عالية وتغطية و��شعة للعديد من �ملناطق و�ملدن و�لقرى و�لو�شول �إىل ن�شبة 
�لإمار�تية  �لإن�شانية  �مل�شتهدفني يف هذه �حلملة  �لأطفال  عالية جد� من 
من  حتذير�تها  ج��ددت  قد  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أن  بالذكر  �جلدير    .
�لتي  �لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف  �لأطفال  �شلل  وباء  �نت�شار  خطورة 
�شجلت يف عام 2011 �أعلى عدد من حالت �شلل �لأطفال يف ع�شر �شنو�ت 
ما جمموعه 198 حالة .. و�شجلت يف عام 2012 ما جمموعه 58 حالة 
.. و�شجلت يف عام 2013 ما جمموعه 93 حالة .. كما �شجلت يف �أول �شبعة 
187 حالة حيث تعد باك�شتان و�حدة من ثالث دول  �أ�شهر من هذ� �لعام 

فقط يف �لعامل ل يز�ل �شلل �لأطفال متوطنا فيها. 

•• ابوظبي-وام: 

�لثمانية  �أبوظبي خالل  باإمارة  �ملرورية  �نخف�س عدد وفيات �حل��و�دث 
�شهور �ملا�شية من �لعام �جلاري مقارنة �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي 
�لبليغة من  �ملائة و�لإ�شابات  18 يف  بن�شبة  172 وفاة  210 �ىل  من 
�ملرورية  �حلو�دث  وعدد  �ملائة  يف   22 بن�شبة  �إ�شابة   188 �ىل   242
بن�شبة 7 يف �ملائة بالرغم من زيادة عدد �ملركبات �مل�شجلة خالل �لفرتة 
7 يف  �ملائة وعدد حاملي �لرخ�س �جلديدة بن�شبة  17 يف  ذ�تها بن�شبة 
�ملائة بح�شب �لعميد �ملهند�س ح�شني �أحمد �حلارثي مدير مديرية �ملرور 
�ل�شتمر�ر  �لنخفا�س �ىل  �أبوظبي. وعز� �حلارثي  ب�شرطة  و�لدوريات 
يف تطبيق �خلطة �ملتكاملة لل�شالمة �ملرورية وتكثيف �لتوعية وتطبيق 
�لآيل  �ل�شبط  �أج��ه��زة  ون�شر  �مل���روري  لل�شبط  متكاملة  ��شرت�تيجية 
موؤكد�  �حل��م��ر�ء..  �ل�شوئية  �لإ���ش��ارة  متجاوزي  مر�قبة  نظام  وتطوير 

47يف  نحو  �رتكبو�  �ملرورية حيث  للحو�دث  ت�شببا  �ملجتمع  فئات  �أك��رث 
�ملائة من �حلو�دث �ملرورية يليهم �ل�شائقون يف �لفئة �لعمرية من 31-

�ملت�شببني يف  �ملائة وبالن�شبة جلن�شيات  35 يف  45 عاما و�رتكبو� نحو 
�لآ�شيوية  �جلن�شيات  من  �ملت�شببني  عدد  بلغ  عموما  �ملرورية  �حل��و�دث 
نحو 47 يف �ملائة يليهم �ملت�شببون من �ملو�طنني وبلغ عددهم نحو 35 
ونا�شد  �ملائة.  19 يف  بن�شبة  �لعربية  �ل��دول  �ملت�شببون من  ثم  �ملائة  يف 
على  للحفاظ  �مل��ق��ررة  بال�شرعات  �لل��ت��ز�م  �ل�شائقني  جميع  �حل��ارث��ي 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�  �لآخ���ري���ن  �ل��ط��ري��ق  م�شتخدمي  و���ش��الم��ة  �شالمتهم 
 79 نحو  وبلغت  �ملخالفات  جميع  ت�شدرت  �ل��ز�ئ��دة  �ل�شرعة  خمالفات 
يف �ملائة من جممل �ملخالفات مما �أدى �ىل �رتفاع عدد �حلو�دث �ملرورية 

ب�شبب �ل�شرعة. 
�ل�شرعة  ز�دت  كلما  �أن��ه  �ل�شرعات مو�شحا  �ل�شائقني من جت��اوز  وح��ذر 
قل �لوقت �لالزم للتوقف و�أ�شبح جتنب �حلادث �ملروري �أكرث �شعوبة 

و�لدوريات  �مل��رور  ملديرية  �مل�شتقبلية  �لروؤية  يف  ت�شب  �لنتائج  تلك  �أن 
باأبوظبي بالو�شول �يل �شفر من وفيات �لطرق باإمارة �أبوظبي بحلول 

عام 2030 .
�مل��ائ��ة من  يف   29 2013 حققت  ع��ام  بنهاية  �مل��دي��ري��ة  �أن  �إىل  . لفتا 

�لروؤية �ل�شفرية بخف�س عدد �لوفيات من 409 �إىل 289 . 
�أ�شباب �حلو�دث �ملرورية خالل  �أبرز  �أن �ل�شرعة �لز�ئدة تعد من  وقال 
�لفرتة �ملذكورة وت�شببت يف نحو 17 يف �ملائة من �حلو�دث و�لنحر�ف 
�ملفاجئ بن�شبة 17 يف �ملائة و�لإهمال وعدم �لنتباه بن�شبة 15 يف �ملائة 
وعدم ترك م�شافة كافية بن�شبة 11 يف �ملائة وجتاوز �ل�شارة �ل�شوئية 
�حلمر�ء بن�شبة 9 يف �ملائة و�نفجار �طار بن�شبة 2 يف �ملائة وغريها من 
�لأ�شباب �لأخرى د�عيا �ل�شائقني �إىل �شرورة جتنب �لأ�شباب �لتي توؤدي 
�إىل وقوع �حلو�دث �ملرورية وما ينجم عنها من وفيات و�إ�شابات بليغة. 

18-30 عاما يعتربون من  �لعمرية من  �لفئة  �ل�شباب يف  �أن  و�أو�شح 

�لد�خلية  �لطرق  على  �ملقررة  �ل�شرعات  بحدود  باللتز�م  طالبهم  كما 
و�خلارجية وعدم جتاوزها لتفادي وقوع �حلو�دث �ملرورية. و�أكد مدير 
مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي تكثيف �لتوعية �ملرورية للحد 
من �أ�شباب وقوع �حلو�دث �ملرورية من خالل �ملحا�شر�ت و�لتو��شل مع 
�ل�شائقني يف �لقطاع �لعام و�خلا�س و�شائقي �ل�شاحنات و�ملركبات �لثقيلة 
�أن �ملديرية  و�شائقي مركبات �لأجرة لزيادة �لوعي �ملروري ..لفتا �إىل 
�أطلقت موؤخر� جمال�س �لتوعية �ملرورية تعزيز� لتو��شلها مع �ملجتمع 
�أطلقت  كما  �ل�شباب  خ�شو�شا  عموما  �ل�شائقني  ب�شلوكيات  و�لرت��ق��اء 
�لتي  �لوطن  عماد  �نتم  منها  �جلديدة  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  من  �لعديد 
�لثقافة  �إىل غر�س  �لفئة وتتبنى طرحا متميز� وتهدف  ت�شتهدف تلك 
�لغايل  �ل��وط��ن  بناء �شرح  و�لأه���م يف  �لأك���رب  �ل�شريحة  ل��دى  �مل��روري��ة 
و�ملحافظة على مكت�شباته من �أجل حمايتهم من �ملخاطر �لناجمة عن 

�لقيادة ب�شرعات ز�ئدة. 

•• اأبوظبي-وام: 

مبادرتي  �لد�خلية  وز�رة  �أطلقت 
ب����و�ب����ة �مل���ع���رف���ة �لإل����ك����رتون����ي����ة و 
���ش��ارك��ن��ي م��ع��رف��ت��ي ل��ل��ق��ادة بهدف 
�ملنت�شبني  ل����دى  �مل���ع���رف���ة  ت��ع��زي��ز 
ون��ق��ل��ه��ا ب��ي��ن��ه��م و�ل����ش���ت���ف���ادة من 
ق���ط���اع���ات  ج���م���ي���ع �خل����������رب�ت يف 
�ل�����وز�رة ع��ل��ى ن��ح��و ي��خ��دم �لتميز 
�ملوؤ�ش�شي لتح�شني موؤ�شر�ت �لأد�ء 
وكان  وج��ودة �خلدمات.  �لوظيفي 
خلريباين  نا�شر  �ل��دك��ت��ور  �ل��ل��و�ء 
�شمو  ملكتب  �لعام  �لأم��ني  �لنعيمي 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�ملبادرتني  �إط��الق  �أعلن  �لد�خلية 
و�شباط  ق��ي��اد�ت  م��ن  ح�شد  �أم����ام 
�لد�خلية  وز�رة  ���ش��ف  و���ش��ب��اط 
بقاعة مبنى جممع �شرطة �أبوظبي 
�ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة  ت��وف��ري  م��وؤك��د� 
لتحفيز  �لنجاح  ومقومات  �لدعم 
م��ن��ت�����ش��ب��ي �ل���د�خ���ل���ي���ة ع���ل���ى رفد 
�ملعرفة لديهم مبعلومات متنوعة 
�مل��ج��الت مبا ي�شهم يف  يف خمتلف 
ن�شر �ملعرفة وتد�ولها على م�شتوى 

�لقائمة  �ملعرفة  �إن  وق��ال   . �ملجال 
وفرية  وم��ع��ل��وم��ات  منهجية  ع��ل��ى 
�ل��ق��ر�ر يف  �ت��خ��اذ  تفيد يف  ودقيقة 
�مل�شكالت و�إد�رة �لأحد�ث  معاجلة 
وت����ط����وي����ر وحت�������ش���ني �خل����دم����ات 
وتعزيز  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ر���ش��ا  وزي�����ادة 
�لقطاعات  خمتلف  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة 
و�لو�شول �إىل �ملعلومة �ل�شحيحة 
ل��رف��د �ل��ن��ظ��ام �لل���ك���رتوين �لذي 
معلومات  لتخزين  �إن�����ش��اوؤه  �شيتم 

�ل��ع��ام��ل��ني م�شري�  ل����دى  �مل��ع��رف��ة 
وعر�س  �خل����رب�ت  ت��ب��ادل  �أن  �إىل 
ملنت�شبي  حافز�  ي�شكالن  �لتجارب 
باملعرفة  �لإمل������ام  ع��ل��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لثنني  ي�����وم  حت���دي���د  و�أع�����ل�����ن   .
�شمن  �ل�شرطي  ملعرفة  �أ�شبوعيا 
بوز�رة  معرفتي  �شاركني  م��ب��ادرة 
�ملعرفة  ن��ق��ل  ل��ت��م��ك��ني  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
حيث  وم�شتمرة  ممهنجة  ب�شورة 
ب��ح�����ش��ر �ملعارف  ك���ل ق��ط��اع  ي��ق��وم 

وحتديد �لعنا�شر �لتي �شت�شارك . 
�ملعرفية  �مل����ب����ادر�ت  �أه��م��ي��ة  و�أك�����د 
ن��ق��ل �خلرب�ت  ����ش��ت��م��ر�ر  ل�����ش��م��ان 
ب����ني �ل���ع���ام���ل���ني و�����ش���ت���ث���م���اره���ا يف 
�إد�رة  عمل  وتعزيز  �لأد�ء  تطوير 
�مل��ع��رف��ة ب������وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة �لذي 
�ل���ع���دل وحقوق  ي���ق���وم ع��ل��ى ق��ي��م 
�لإن���������ش����ان و�ل���������ش����دق و�لأم�����ان�����ة 
�لفريق  ب����روح  و�ل��ع��م��ل  و�ل���ق���ي���ادة 

�لو�حد و�لإبد�ع و�لتميز. 

�أف�شل  �لوطن وتطويرهاومو�كبة 
�ملمار�شات و�لطالع على �لتجارب 
�مل���ج���ال �حليوي  ه����ذ�  �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�إد�رة  ��شرت�تيجية  �أن  �إىل  م�شري� 
تعزيز  تقوم على  ب��ال��وز�رة  �ملعرفة 
ج����ودة �حل��ي��اة ل��ك��ل م��ن يعي�س يف 
جمتمع �لإمار�ت من خالل �لأمن 

و�ل�شالمة . 
�مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة يف  �أن  و�أو�����ش����ح 

�ل��دك��ت��ور علي  �ل��ر�ئ��د  جانبه ذك��ر 
مدير  �لغفلي  �شاعن  بن  عبد�هلل 
�لعامة  �لأم���ان���ة  يف  �ل��ت��م��ي��ز  �إد�رة 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 
�أن��ه �شيتم  �ل���وزر�ء وزي��ر �لد�خلية 
منت�شبي  ل�����دى  �مل����ع����ارف  ح�����ش��ر 
يف  وتخزينها  وت�شنيفها  �ل����وز�رة 
نظام �إلكرتوين لال�شتفادة منها يف 
�لب�شري  للكادر  �لأمثل  �ل�شتثمار 

�لرئي�شي يف  �ملحور  ت�شكل  �ل��وز�رة 
��شرت�تيجية و�أهد�ف �إد�رة �ملعرفة 
�لتي ترتكز على تفعيل وتعزيز دور 
�لعن�شر �لب�شري وحت�شني مهار�ته 
�مل��ع��رف��ة ون�شر  م��ف��ه��وم  وت��ر���ش��ي��خ 
روؤية  مع  يتفق  مبا  �لتميز  ثقافة 
مكت�شبات  على  للحفاظ  �لد�خلية 
�لأم�������ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر و�لرت����ق����اء 
من  �ل�شرطي.  �لعمل  مب�شتويات 

ون�شر ثقافة �ملعرفة بني �لعاملني 
و�ملجتمع على وجه �لعموم م�شري� 
معرفتي  �شاركني  م��ب��ادرة  �أن  �إىل 
�ملعارف  ن��ق��ل  �إىل  ت��ه��دف  ل��ل��ق��ادة 
�ل�شمنية و�خلرب�ت �ملتو�فرة لدى 
�ل��ق��ادة و�مل��وظ��ف��ني وت��د�ول��ه��ا بني 
جميع �لعاملني يف �ملجال نف�شه من 
خ��الل �مل��ح��ا���ش��ر�ت وور����س �لعمل 
و�للقاء�ت وفق روؤية �لوز�رة يف هذ� 
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اأخبار الإمارات
وفاة 4 و�إ�سابة 7 �آ�سيويني يف 

حادث مروري بر�أ�ش �خليمة
•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

تويف 4 �آ�شيويني و�أ�شيب 7 �آخرين باإ�شابات متفاوتة يف حادث تدهور مركبة 
كانو� ي�شتقلونها يف ع�شر يوم خالل عطلة عيد �لأ�شحى �ملبارك على �شارع 
�لتفا�شيل وقع �حلادث عندما �نحرفت �ملركبة  م�شايف بر�أ�س �خليمة. ويف 
�لتي يقودها �ل�شائق ك.ع 25 عاما عن م�شارها باجتاه �ليمني مما ت�شبب 
يف تدهورها ومن ثم وفاة كل من �شائق �ملركبة بالإ�شافة �إىل �لطفلني م.�س 
12، وم.�س 10 �أعو�م و�ل�شيدة ك. م 39 عاما وبح�شب �مل�شادر فان �شيار�ت 
و�مل�شابني  �جلثث  بنقل  وقامت  �حل��ادث  ملوقع  هرعت  و�ل�شعاف  �ل�شرطة 

للم�شت�شفى بينما تولت جهات �لخت�شا�س ملف �حلادث لجر�ء �لالزم.

دوريات �سرطة عجمان تقدم 
�لعيدية للأطفال يف �لأحياء �ل�سكنية

•• عجمان -وام:

جابت دوريات �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان خمتلف �لأحياء �ل�شكنية 
يف �لإمارة وقامت بتهنئة خمتلف �شر�ئح �ملجتمع بحلول عيد �لأ�شحى 
تلك  يف  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن  ل��الأط��ف��ال  �لعيدية  وت��ق��دمي  �مل��ب��ارك 
تعك�س  حيث  �شنوي  ب�شكل  عجمان  �شرطة  عليه  د�أب��ت  ح�شبما  �ملناطق 
�لعيدية مظهر� مهما من مظاهر �لعيد و�لحتفال بهذ� �ليوم �ملبارك. 
توطيد  يف  �لفعاليات  ه��ذه  مبثل  ت�شاهم  �نها  عجمان  �شرطة  وق��ال��ت 
عالقة�ل�شرطة مع �أفر�د �ملجتمع ب�شكل عام وفئة �لأطفال ب�شكل خا�س 

وتزيدمن �أو��شر �ملحبة وعمق �لعالقة بني �أفر�د �ل�شرطة و�ملجتمع.

�جتماع يبحث �آلية �ل�سكاوى ب�سرطة ر�أ�ش �خليمة 
•• راأ�ص اخليمة - الفجر:

�إىل تعزيز  �لر�مية  �لد�خلية  ��شرت�تيجية وز�رة  �أه��د�ف  �نطالقاً من 
منهجية  تطبيق  �إط���ار  يف  �ملقدمة  �خل��دم��ات  بفّعالية  �جلمهور  ثقة 
و�ملوردين  �ملتعاملني  �شكاوي  و�لإب��د�ع و�لبتكار، ومنهجية  �ملقرتحات 
�لفّعال و�ل�شفافية و�لعد�لة  �لتو��شل  و�ل�شركاء و�ملجتمع، من خالل 

لتقدمي �أف�شل �خلدمات �ملتميزة �لتي حتقق �لإبد�ع. 
�لإ�شرت�تيجية  �إد�رة  مدير  �ل�شحي  �أحمد  حممد  ع��ادل  �لر�ئد  �لتقى 
وتطوير �لأد�ء بالإنابة، مع م�شئويل �ل�شكاوي و�لقرت�حات، بح�شور 
�لنقيب �شالح عبد �هلل �لبّحار �شابط �إ�شرت�تيجية، وعدد من �ل�شباط 
ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مببنى  �لإع��الم��ي  �مل��رك��ز  بقاعة  وذل��ك 
باملقرتحات  �ملتعلقة  �لنتائج  مناق�شة  �لجتماع  خ��الل  ومت  �خليمة. 

�لإيجابية  �ل��ن��ت��ائ��ج  با�شتق�شاء  �جل��م��ه��ور،  م��ن  �مل��ق��دم��ة  و�ل�����ش��ك��اوي 
�لرتقاء  ب��ه��دف  و�مل��ق��رتح��ات،  �ل�شكاوي  حتليل  م��ن  �مل�شتخل�شة  م��ن 
�لعمل  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة  غ��اي��ة  لتحقيق  �لإ�شرت�تيجي  و�لتطوير 
و�ملوردين،  و�ل�شركاء  �ملتعاملني  م��ن  �جلمهور  ثقة  لك�شب  بفّعالّية 
�ملقرتحات  وخطط  لرب�مج  تو�شيحي  عر�س  �لجتماع  �شمل  قد  كما 
�أف�شل فر�س تقدمي  و�لوقوف على  ر�أ���س �خليمة  ب�شرطة  و�ل�شكاوي 
�أكد  �لجتماع  للجمهور. ويف ختام  �ملقدمة  �ل�شرطية  �أج��ود �خلدمات 
و  �شيا�شة  بتطبيق  �للتز�م  و�أهمية  �ل�شحي على �شرورة  �لر�ئد عادل 
�مل�شتمر للخدمات  �لتطوير و�لتح�شني  �لد�خلية يف جمال  نهج وز�رة 
�ملقدمة، بهدف �لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء �ل�شرطي و�شول �إىل م�شتوى 
�لتميز و�جلودة، �لتي تعك�س مدى �هتمام وز�رة �لد�خلية على متابعة 

جمريات �لعمل يف خمتلف �لقياد�ت �ل�شرطية على م�شتوى �لدولة. 

ز�يد للإ�سكان يعتمد �أ�سماء 715 مو�طنًا من م�ستحقي �لدعم �ل�سكني
•• دبي-وام: 

عبد�هلل  �ل����دك����ت����ور  م���ع���ايل  �أك������د 
�لنعيمي  ب���ل���ح���ي���ف  حم���م���د  ب�����ن 
ورئي�س  �ل��ع��ام��ة  �لأ����ش���غ���ال  وزي����ر 
ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س 
للتوجيهات  وتنفيذ�  �أنه  لالإ�شكان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  �هلل  رع����اه 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل����������وزر�ء وزي����ر 
�ع��ت��م��د برنامج  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان �أ�شماء 715 
�لدعم  م�����ش��ت��ح��ق��ي  م���ن  م���و�ط���ن���ا 
�ل�����ش��ك��ن��ي ب��ق��ي��م��ة �إج��م��ال��ي��ة بلغت 
375 مليون درهم توزعت ما بني 
102 منحة و584 قر�شا و28 
م�شكن  و�إن�����ش��اء  ح��ك��وم��ي��ا  م�شكنا 
و�ح����د. وي��اأت��ي �لإع����الن ع��ن هذه 
�ل�شكنية  �مل��و�ف��ق��ات  م��ن  �ل��دف��ع��ة 
بالتز�من مع حلول عيد �لأ�شحى 
�ملبارك و�ليوم �لعربي لالإ�شكان يف 
�ملتو��شل  �لدعم  ت�شهد على  بادرة 
�لر�شيدة  حكومتنا  ت��ول��ي��ه  �ل���ذي 
ل���ل���م���و�ط���ن���ني و�ل�����ت�����ي ت�������ش���ه���م يف 
�لكرمي  �لعي�س  م��ق��وم��ات  ت��وف��ري 
معاليه  و�أ�شار  �ملو�طنني.  و�إ�شعاد 
لعام  �ل�������ش���اب���ع  خ�����الل �لج���ت���م���اع 
�لربنامج  �إد�رة  ملجل�س   2014
�عتماد  على  حر�س  �لربنامج  �أن 
قائمة  و�إع��الن  �مل�شتحقني  �أ�شماء 
�ليوم  م��ع  بالتز�من  �مل�شتفيدين 
�ل��ع��رب��ي ل��الإ���ش��ك��ان ل��ي��وؤك��د بذلك 

�شبل  �ل���ش��ت��ق��ر�روت��وف��ري  �أه��م��ي��ة 
م�شاعر  و�إ�شفاء  �لكرمية  �حلياة 
قلوب  ع���ل���ى  و�ل���������ش����ع����ادة  �ل����ف����رح 
�لوطن.  �أب����ن����اء  م���ن  �مل�����ش��ت��ح��ق��ني 
هذه  ع���ن  �لإع�������الن  �أن  و������ش����اف 
�ل���دف���ع���ة م����ن �مل�����ش��ت��ح��ق��ني ج���اء 
ل���ي���رتج���م ح���ر����س �ل���ق���ي���ادة على 
�لكرمي  �ل��ع��ي�����س  �أ����ش���ب���اب  ت���وف���ري 
و�لجتماعي  �لأ�شري  و�ل�شتقر�ر 
للمو�طنني ويف مقدمتها �مل�شكن. 
�إد�رة  جم��ل�����س  �ج���ت���م���اع  ون���اق�������س 
و�م  تلقته  لبيان  ..وفقا  �لربنامج 
�م�����س.. ج���دول �لأع���م���ال و�شادق 
على حم�شر �جتماعه �ل�شابق كما 
ت��ط��رق لآخ����ر م�����ش��ت��ج��د�ت تقرير 
�ل�شكنية  و�مل��ج��م��ع��ات  �لأر������ش����ي 
�لدعم  م�شتحقي  �أ�شماء  و�عتمد 
�ل�شكني �إىل جانب مناق�شة مذكرة 
جل��ن��ة م��ر�ج��ع��ة وت��دق��ي��ق طلبات 
�لعقود  و�ع��ت��م��اد  �ل�شكني  �ل��دع��م 
�مل��ع��دل��ة ل��ت��م��وي��ل �مل��ق��اول��ة وعقد 
�لقر�س و�تفاقية تقدمي �مل�شاعدة 
�ل�شكنية ومذكرة تعديل م�شميات 
تطرق  ك���م���ا  �مل����ال����ي����ة  �ل����الئ����ح����ة 
�عتماد  ب�����ش��اأن  مل���ذك���رة  �لج��ت��م��اع 

مقرتح �شو�بط تنفيذ �مل�شاريع.
ويف �إط�����ار م�����ش��ت��ج��د�ت �لأر�����ش���ي 
و�ملجمعات �ل�شكنية مت ��شتعر��س 
�حلالية  �ل����ربن����ام����ج  م�������ش���اري���ع 
م�شتجد�ت  و�آخ������ر  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�ل�شكني  �ل���ق���وز  جم��م��ع  م�����ش��اري��ع 
بدبي وجممع �أم �لقيوين وجممع 
ع��ج��م��ان وخم���ط���ط جم��م��ع ر�أ�����س 
�خل��ي��م��ة �ل�����ش��ك��ن��ي. ف��ف��ي دب����ي مت 
دعوة عدد من �ملكاتب �ل�شت�شارية 
تقدمي  م�����ش��روع  ملناق�شة  �مل��وؤه��ل��ة 
وهند�شية  ����ش��ت�����ش��اري��ة  خ���دم���ات 
تنفيذ  على  و�لإ���ش��ر�ف  للت�شميم 

وخدمة �لتعريف بنماذج �لوحد�ت 
�لتوعية  �ملقدمة وخدمة  �ل�شكنية 
متابعة  وخدمة  �ل�شكني  و�لإر�شاد 
و�ملقاولني  للم�شتفيدين  �مل�شاريع 
 15 �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل���ش��ت�����ش��اري��ني 
عمل  ي��وم  ت�شتغرق  �أخ���رى  خدمة 
بعمل  ت���خ���ت�������س  �أغ���ل���ب���ه���ا  و�ح�������د 

�ل�شت�شاريني. 
وقال �ملهند�س با�شم حممد �لنمر 
�لهند�شية  �خل��دم��ات  �إد�رة  مدير 
يقدم  �ل���ربن���ام���ج  �أن  ب��ال��ربن��ام��ج 
خدمة وفر �لتي تخول �مل�شتفيدين 
من �لدعم �ل�شكني �حل�شول على 
خ�شومات ت�شل �إىل 50 فى �ملائة 
�ملعرو�شة  �لأ�شا�شية  �لقيمة  م��ن 
للم�شتفيدين  وميكن  �لأ���ش��و�ق  يف 
ت��ع��ب��ئ��ة من�������وذج �حل���������ش����ول على 
�لبناء  م�����و�د  لأ����ش���ع���ار  ت��خ��ف��ي�����س 
وتقدميه  �لربنامج  من  و�عتماده 
ن�شبة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ل��ل�����ش��رك��ة 
�خل�شومات. وبلغ عدد �لتفاقيات 
خالل  من  �لربنامج  �أبرمها  �لتي 
�خلدمة 131 �شركة تقدم �أ�شعار 
وحتقق  للم�شتفيدين  خمف�شة 
�لر�مية  �ل��ربن��ام��ج  ��شرت�تيجية 
�إىل خف�س تكاليف �لبناء. وميكن 
للم�شتفيدين �حل�شول على قائمة 
عرو�شا  ت���ق���دم  �ل���ت���ي  �ل�������ش���رك���ات 
خمف�شة على منتجاتها من ق�شم 
ت��ط��وي��ر �مل�����ش��اري��ع ب��ال��ربن��ام��ج �أو 
�لربنامج  زي��ارة موقع  من خ��الل 
خدمة  ت�شهل  فيما  �لإل���ك���رتوين 
�مل�شتفيدين  �مل��و�ط��ن��ني  على  وف��ر 
��شتغالل  �مل��ال��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة  م���ن 
وذلك  �لأم��ث��ل  بال�شكل  �مل�����ش��اع��دة 
عن طريق توفري خيار�ت متعددة 
وتوفر  �مل��ال��ي��ة  وق��در�ت��ه��م  تتالئم 

لهم �ل�شتقر�ر �ل�شكني.

و�شيانة  و�إجن�����از  �إن�����ش��اء  م�����ش��روع 
م�شكنا   159 ي�شم  �شكني  جممع 
و�شيتم  ب���دب���ي  �ل����ق����وز  مب��ن��ط��ق��ة 
�ل�شهر  �مل��ن��اق�����ش��ة  م��ظ��اري��ف  ف��ت��ح 
طرح  مت  ع���ج���م���ان  ويف  �حل�������ايل. 
�إن�شاء  م�����ش��روع  تر�شية  مناق�شة 
�ل�شكني  ع��ج��م��ان  و�إجن�����از جم��م��ع 
ي�شم  و�ل����ذي  �ل��رق��اي��ب  مبنطقة 
حتليل  وج�����اري  م�����ش��اك��ن   306
للرت�شية.  �مل����ق����اول����ني  ع����رو�����س 
�خل��ي��م��ة جاري  ر�أ������س  �إم������ارة  ويف 
�ل���ع���ام لالأر�س  �مل��خ��ط��ط  �ع��ت��م��اد 
ر�أ�س �خليمة  بلدية  بالتن�شيق مع 
م�شروع  لإق�����ام�����ة  و�مل���خ�������ش�������ش���ة 
500 م�شكن  �شكني ي�شم  جممع 
و�شيتم  �ل�����ش��م��ر  ب��ط��ني  مب��ن��ط��ق��ة 
ط����رح م��ن��اق�����ش��ة م�����ش��روع تقدمي 
وهند�شية  ����ش��ت�����ش��اري��ة  خ���دم���ات 
تنفيذ  على  و�لإ���ش��ر�ف  للت�شميم 
جمل�س  م��ن  �ع��ت��م��اده  بعد  �ملجمع 
�ملهند�شة  وقالت  �لربنامج.  �إد�رة 
عام  مدير  �لفندي  حممد  جميلة 
�آلية  �لربنامج و�شع  �أن  �لربنامج 
ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب �حل�شول  ج��دي��دة 
ت�شم  و�لتي  �ل�شكني  �لدعم  على 

�لأولويات. وت�شمل �ملعايري م�شكنا 
وي�شم  و�أول  �أر���ش��ي��ا  طابقا  ي�شم 
قر�س  على  للحا�شلني  غ��رف   4
وع��دد �أف���ر�د �أ���ش��ره��م �أك��رث م��ن 5 
�أر�شا  مي��ت��ل��ك��ون  ل  �أو  ومي��ت��ل��ك��ون 
�أر�شي  طابق  ذ�  م�شكنا  �أو  �شكنية 
على  للحا�شلني  غ��رف   3 وي�شم 
قر�س �أو �إن�شاء م�شكن وعدد �أفر�د 
�أو  5 وميتلكون  �أق��ل م��ن  �أ���ش��ره��م 
�أو  ���ش��ك��ن��ي��ة  �أر������ش�����ا  ل مي���ت���ل���ك���ون 
وي�شم  �أر����ش���ي  ط��اب��ق  ذ�  م�����ش��ك��ن��ا 
غ��رف��ت��ني ل��ل��ح��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى قر�ر 
�إن�شاء م�شكن لفئة حم��ددة. وقال 
�إد�رة  ح�شني عبد�هلل �لب�شر مدير 
�أن  بالربنامج  �حلكومي  �لت�شال 
�لربنامج وفر خط �ت�شال مبا�شر 
كافة  ع��ل��ى  ل��ل��رد  �مل�شتفيدين  م��ع 
يدور  م��ا  ك��ل  ح��ول  ��شتف�شار�تهم 
�لو�جب  �لج�������ر�ء�ت  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن 
�ملو�فقة  �����ش����دور  ب���ع���د  �ت���ب���اع���ه���ا 
�ل�شكنية من خالل مركز �لت�شال 
�شاعة يوميا   12 �لذي يعمل ملدة 
فيما  �لر�شمية  �لعمل  �أي��ام  خ��الل 
�ملوقع  زي���ارة  للم�شتفيدين  ميكن 
على  �أو  ل��ل��ربن��ام��ج  �لإل����ك����رتوين 

�إ�شافة  �أو  م�����ش��ك��ن  ���ش��ي��ان��ة  �إم�����ا 
بناء م�شكن جديد  �أو  قائم  مل�شكن 
�لطلب  مقدم  يكون  �أن  وي�شرتط 
مالكا لأر�س وقد با�شر يف �لأعمال 
و�أن يكون قد �أجنز ما يقارب من 
�أن يتقدم  �أو  �ل�شكني  �لدعم  قيمة 
�ملطلوب  �ملبلغ  �متالكه  يثبت  مبا 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  قبل  تنفيذه  منه 
من  �ل�شادر  �ل�شكني  �لدعم  مبلغ 
�لربنامج �أو �ل�شكن �شمن م�شاكن 
�مل��ج��م��ع��ات �ل�����ش��ك��ن��ي��ة ب��ح��ي��ث يتم 
�ملطلوب  �مل�����ش��ك��ن  حت��دي��د من����وذج 
بناء على �ملعايري �خلا�شة بتوزيع 
�مل�شاكن �شمن �ملجمعات �ل�شكنية. 
�أحمد  �مل��ه��ن��د���س حم��م��د  و�أ�����ش����ار 
ل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  �ملحمود 
�أي�شا  ح��دد  �لربنامج  �أن  �لإ�شكان 
�مل�شاكن  ل��ت��وزي��ع  ج��دي��دة  معايري 
وعلى  �ل�شكنية  �مل��ج��م��ع��ات  �شمن 
طلبات  در������ش����ة  ���ش��ي��ت��م  �أ���ش��ا���ش��ه��ا 
�مل�شتحقني  وحت���دي���د  �مل���و�ط���ن���ني 
�لآل����ي����ة جمموعة  ه����ذه  وت�����ش��م��ل 
�أولويات وهي �لبدء بالأ�شر �لتي ل 
متلك م�شكنا و�لعتماد على حجم 
�لأ�شرة و�لأ�شرة �ملمتدة يف حتديد 

�لأج����ه����زة �ل��ذك��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
�مل���ع���ل���وم���ات �خل���ا����ش���ة ب����اإج����ر�ء�ت 
�لو�جب  و�ل�������ش���روط  �مل���ل���ف  ف��ت��ح 
و�شرورة  �لتنفيذ  ملبا�شرة  �تباعها 
�ل��زم��ن��ي��ة �ملحددة  �مل���دة  ����ش��ت��غ��الل 
ب�����ش��ن��ة م��ي��الدي��ة ل��الإ���ش��ت��ف��ادة من 

قر�ر �مل�شاعدة.
�للطيف  �شعادة حممد عبد  وق��ال 
للخدمات  �لتنفيذي  �ملدير  لوتاه 
�عتماد  �إط�����ار  ويف  �أن�����ه  �مل�����ش��ان��دة 
 715 �ل���ربن���ام���ج  �إد�رة  جم��ل�����س 
���ش��ك��ن��ي��ة مي��ك��ن جلميع  م�����ش��اع��دة 
�ل�شكني  �ل��دع��م  م��ن  �مل�شتفيدين 
ع����ن طريق  ق����ر�ر�ت����ه����م  �����ش���ت���الم 
�ل����دخ����ول ل��ل��م��وق��ع �لإل����ك����رتوين 
و�لأجهزة  �ل��وي��ب  ع��رب  للربنامج 
�مل�شاعدة  ق����ر�ر  وط��ب��اع��ة  �ل��ذك��ي��ة 
�لوقت  عليهم  يوفر  مما  �ل�شكنية 
�أف������رع  �إىل  ل���ل���و����ش���ول  و�جل����ه����د 

�لربنامج ل�شتالم قر�ر�تهم. 
�أن��ه ومبا�شرة بعد  ل��وت��اه  و�أ���ش��اف 
�مل�شتفيدين  �أ���ش��م��اء  ع��ن  �لإع���الن 
ي���ت���م ت��ف��ع��ي��ل ر����ش���ائ���ل �مل���و�ف���ق���ات 
�خلا�شة  �ل�����ش��ف��ح��ة  يف  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
ب����امل���������ش����ت����ف����ي����دي����ن ع�������رب �مل�����وق�����ع 

و�ختيار  ل��ل��ربن��ام��ج  �لإل���ك���رتوين 
�شكنية.  م�����ش��اع��دة  ق����ر�ر  ط��ب��اع��ة 
و�أ�شار لوتاه �ىل �أن �لربنامج يوفر 
منها  خمتلفة  ذك��ي��ة  خ��دم��ة   30
18 خدمة ملقدمي �لطلبات و12 
خ���دم���ة ل��ف��ئ��ة �ل���ش��ت�����ش��اري��ني و3 
تنق�شم  فيما  للمقاولني  خ��دم��ات 
فورية  خدمة   15 �إىل  �خل��دم��ات 
ي��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا �مل��ت��ع��ام��ل��ون فور 
بيانات  حتديث  كخدمة  تقدميها 
ط��ل��ب �مل�����ش��اع��دة وخ���دم���ة تقدمي 
��شتقبال  وخ���دم���ة  ج���دي���د  ط��ل��ب 
للمو�فقات  و�ل��ب��ي��ان��ات  �ل��وث��ائ��ق 
�لنماذج  ط��ل��ب  وخ���دم���ة  �مل��ب��دئ��ي��ة 
�ل�شتف�شار  وخ��دم��ة  �لإلكرتونية 
ع���ن ط��ل��ب وخ���دم���ة �إل����غ����اء طلب 
م�����ش��اع��دة ���ش��ك��ن��ي��ة وخ���دم���ة طلب 
�شهادة ملن يهمه �لأمر. كما ت�شمل 
�ملو�فقات  ر���ش��ائ��ل  ت�شليم  خ��دم��ة 
وخدمة �لتعريف بقائمة �ملقاولني 
�لتعريف  وخدمة  و�ل�شت�شاريني 
و�لإج����ر�ء�ت  و�ل��ق��و�ن��ني  باللو�ئح 
م��ع��ن��ا وخدمة  ت���و�����ش���ل  وخ���دم���ة 
و�ملالحظات  �لق��رت�ح��ات  ��شتالم 
حكومتي  ب������و�ب������ة  ط�����ري�����ق  ع������ن 

�خلارجية تد�سن �لق�سم �لقن�سلي و�ملركز �لأول لإ�سد�ر �لتاأ�سري�ت خارج �لدولة يف كولومبو ب�سريلنكا
�لقادمني  دخ���ول  وت�شهيل  جن���وم 
�لبو�بات  ع���رب  �لإم��������ار�ت  ل���دول���ة 
�لل��ك��رتون��ي��ة ب��امل��ن��اف��ذ. ي��ذك��ر �أن 
مركز  خ��الل  من  �خلارجية  وز�رة 
كافة  بتقدمي  �شتقوم  �ل��ت��اأ���ش��ري�ت 
�ملرتبطة  �لإد�ري������������ة  �خل�����دم�����ات 
ب���اإ����ش���د�ر �ل���ت���اأ����ش���ري�ت و�أذون�������ات 
وز�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل�����دخ�����ول 
�إلكرتونية  منظومة  يف  �لد�خلية 
عال  �إط��������ار  يف  وذل������ك  م��ت��ك��ام��ل��ة 
م��ن �ل�����ش��و�ب��ط �لأم��ن��ي��ة وحتقيق 
معامالت  جلميع  ح��م��اي��ة  �أق�����ش��ى 
�لتاأ�شري�ت لدخول �لدولة. و�شيتم 
لإ�شد�ر  جديدن  مركزين  �إفتتاح 
�ل���ت���اأ����ش���ري�ت خ�����ارج �ل����دول����ة قبل 

نهاية �لعام. 
19 مركز� جديد�  �فتتاح  وب�شدد 

•• كولومبو-وام:

�لرئي�شي  م��ري  حممد  �شعادة  ق��ام 
بالإنابة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
وب�����ح�����������ش�����ور م������ع������ايل ج���ام���ي���ن���ي 
�ل�شوؤون  وزي���ر  ب��ريي�����س  لك�����ش��م��ان 
ومبر�فقة  �ل�شريالنكي  �خلارجية 
�مل�شوؤولني  �ل��وزر�ء وكبار  عدد من 
�لق�شم  ب���اف���ت���ت���اح  ب�������ش���ري���الن���ك���ا 
لإ�شد�ر  �لأول  و�مل��رك��ز  �لقن�شلي 
�ل��ت��اأ���ش��ري�ت خ���ارج دول���ة �لإم����ار�ت 
لنكية  �ل�شري  �لعا�شمة  يف  وذلك 
كوملبو. و�أعرب �شعادة وكيل �لوز�رة 
�لإفتتاحية  ك��ل��م��ة  يف  ب����الإن����اب����ة 
مب���ن���ا����ش���ب���ة ت���د����ش���ني �مل�����رك�����ز عن 
و�لدور  �ملبذولة  للجهود  تقديره 
�لبناء و�ملثمر يف تطوير �لعالقات 

�إىل حت�شني خدمة �لعمالء. 
�ل�شوؤون  وزي�����ر  ذك����ر  ج��ان��ب��ه  م���ن 
كلمته  يف  �ل�شريالنكي  �خلارجية 
�ل���ت���اأ����ش���ري�ت  م����رك����ز  �ف���ت���ت���اح  �أن 
يف  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  خ�����ارج  �لأول 
ب�شريالنكا  ك��ول��وم��ب��و  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
يف  وتاريخية  مهمة  حلظة  يعترب 
�لبلدين.  ب��ني  �لثنائية  �لعالقات 
تقديره  و�أع��رب معاليه عن مدى 
ل���الإم���ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 
هذه �ملبادرة �لإيجابية فهي لي�شت 
�لتي  �لإم����ار�ت  دول��ة  على  بغريبة 
تربطنا بها عالقات ثنائية قدمية 
ووثيقة. كما �أ�شاد يف كلمته بالنظام 
�لتاأ�شري�ت  �إ�شد�ر  مركز  يف  �ملتبع 
�لأنظمة  �أك��ف��اأ  م��ن  يعترب  و�ل���ذي 
�مل�شتخدمة ومبعايري عاملية و�لذي 

�لعربية  �لإم������ار�ت  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�مل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ���ش��ري لنكا 
جمالت  يف  ت��ط��ور�  ت�شهد  و�ل��ت��ي 

متعددة. 
�لق�شم  تد�شني  �أن  �شعادته  و�أك���د 
�لقن�شلي ومركز �إ�شد�ر �لتاأ�شري�ت 
�لأول لدولة �لإمار�ت يف كولومبو 
يهدف �إىل تعزيز عالقات �لتعاون 
وحت�شني  �ل��ق��ن�����ش��ل��ي  �ل���ق���ط���اع  يف 
خ���دم���ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني �إ����ش���اف���ة �إىل 
ت�شهيل �إجر�ء�ت دخول فئة �لعمال 
�لبو�بات  ع��رب  وذل���ك  �ل��دول��ة  �إىل 
�لل���ك���رتون���ي���ة ب���امل���ن���اف���ذ. و�أ�����ش����ار 
يف  �ملتبعة  �لإج�����ر�ء�ت  �أن  �شعادته 
تتما�شى  �لتاأ�شري�ت  �إ�شد�ر  مركز 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �ملمار�شات  مع 
وتهدف  �لتاأ�شري�ت  �إ�شد�ر  جمال 

500 مر�جع يوميا و�شوف ي�شمل 
م��ن �شحة جو�ز  �ل��ت��اأك��د  �ل��ت��ايل: 
�لبيانات  م�����ش��ح  �لأ���ش��ل��ي  �ل�����ش��ف��ر 
�لعني  ب�������ش���م���ة  �ل���ب���ي���وم���ي���ت���ريي���ة 
�لوجه  ب�شمة  �لع�شرية  �لب�شمة 
من  �مل�شبقة  �لطبية  و�لفحو�شات 
�شحيا  م���رك���ز�   15 ع����دد  خ����الل 
وز�رة  م��ن  ومعتمد�  �شريالنكا  يف 
وذلك  �لم����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�شحة 
�أ���ش��خ��ا���س يحملون  دخ����ول  ل��ع��دم 
�لم����ر������س �مل���ع���دي���ة �إ����ش���اف���ة �إىل 
و�حلجر  �ل�شتقد�م  تكلفة  جتنب 
وحت�شني  و�ل����رتح����ي����ل  �ل�������ش���ح���ي 
م�شتوى خدمة �لعمالء من خالل 
متميزة  قن�شلية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
ومعايري  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  ح�شب 
مكتب رئا�شة جمل�س �لوزر�ء �شبع 

جلمهورية  ك�������ش���دي���ق  �ل������د�ئ������م 
�شريالنكا متمنيا تعزيز �لعالقات 
�ل���ث���ن���ائ���ي���ة ب�������ش���ك���ل �أوث���������ق خ���الل 
�ملرحلة �لقادمة. وي�شتوعب مركز 
�ل���ت���اأ����ش���ري�ت �جل���دي���د �أك�����رث من 

لتقدمي  �ل��زم��ن��ي��ة  �مل����دة  يخت�شر 
ويف  �لتاأ�شرية.  و�إ�شتخر�ج  �لطلب 
خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ���ش��ك��ر م��ع��ال��ي��ه دولة 
�لإقليمية  مو�قفها  على  �لإم��ار�ت 
و�ل��دول��ي��ة �مل�����ش��رف��ة وع��ل��ى دعمها 

�ل���ق���ادم���ة. ح�شر  �ل���ف���رتة  خ����الل 
م����ن �جل����ان����ب �ل�������ش���ري���الن���ك���ي كل 
وزي���ر  ح��ك��ي��م  روؤوف  م���ع���ايل  م���ن 
بريير�  دي������الن  وم����ع����ايل  �ل����ع����دل 
ومعايل  �خلارجي  �لتوظيف  وزير 
�ل�شوؤون  وزي��ر  �شنيفري�تنه  �أت���ود� 
جانب  من  ح�شر  بينما  �لقروية. 
عبد�لفتاح  �شعادة  من  كل  �ل��دول��ة 
ك��اظ��م �مل����ال ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 
�أح���م���د �لهام  ���ش��ري��الن��ك��ا و���ش��ع��ادة 
�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري 
�خلارجية  ب���������وز�رة  �ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
و����ش���ع���ادة م����رمي �ل��ف��ال���ش��ي مدير 
�إد�رة �ل�شوؤون �لإعالمية و�لإت�شال 
�أ�شامة  و�ل�شيد  بالإنابة  �حلكومي 
مركز  م���دي���ر  ع���ل���ي  �آل  ع����ب����د�هلل 

�إ�شد�ر �لتاأ�شري�ت يف كولومبو.



اخلميس -   11   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11204
Thursday  11  September   2014  -  Issue No   11204

04

اأخبـار الإمـارات

04

حاكم ر�أ�ش �خليمة ي�ستقبل �ملهنئني 
ثالث �أيام عيد �لأ�سحى �ملبارك

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ر�أ�س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
بهذه  �لتهاين  �شموه  تقبل  فقد   .. �ملبارك  �لأ�شحى  بعيد  �ملهنئني  �م�س  ق�شره  يف  �خليمة 
من  ع��دد  من   .. �لقا�شمي  حميد  بن  عبد�هلل  بن  �شقر  �ل�شيخ  بح�شور   .. �ملباركة  �ملنا�شبة 
�ملنا�شبة  بهذه  م�شاعرهم  �شادق  �لقبائل وعرب �جلميع عن  و�أبناء  و�ل�شخ�شيات  �مل�شوؤولني 
�ملباركة .. د�عني �هلل عز وجل �أن يعيدها على �شاحب �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل مبوفور �ل�شحة و�لعافية و�لعمر �ملديد وعلى �شعب �لإمار�ت مبزيد من 

�لتقدم و�لرقي و�لزدهار.

�للجنة �لعليا لربنامج عبد�لعزيز بن حميد لإعد�د 
�لقادة ت�سكر �لرعاة �لرئي�سيني للدورة �لثانية

�ل�سباحة و�لكرة �ل�ساطئية من �أبرز فعاليات عيد �لأ�سحى يف عجمان

مركز �ملدينة �ل�سحي بعجمان يكرم 22 يتيمًا

•• عجمان-وام:

�أع���رب���ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ربن��ام��ج ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب��ن حميد 
لإع��د�د �لقادة �لربنامج �لأول من نوعه �لذي يهدف �إىل 
دعم وتطوير �ملهار�ت �لقيادية لل�شباب �خلليجي �لطموح 
عن �شكرها وتقديرها لرعاة �لدورة �لثانية من �لربنامج 
حيث  �شبتمرب..   21 يف  ر�شميا  فعالياته  �نطلقت  �ل���ذي 
تقام �لدورة �لثانية برعاية رئي�شية من جمموعة عجمان 
�لإطالق.  حلفل  كر�عي  �شر�ي  عجمان  وفندق  �لقاب�شة 
ووجه في�شل �لنعيمي رئي�س �للجنة �ل�شكر �إىل جمموعة 
من  �لثانية  ل��ل��دورة  �لرئي�شي  �ل��ر�ع��ي  �لقاب�شة  عجمان 
حفل  رعايته  على  �شر�ي  عجمان  لفندق  �يل  و  �لربنامج 
ك��ان عامال  �لدعم  ه��ذ�  �ن  �لربنامج. م�شري� �يل  �إط��الق 
��شتقطاب  يف  �ل��ربن��ام��ج  حققه  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  يف  �أ�شا�شيا 

جمموعة متميزة من �ل�شباب �خلليجي �لطموح و�لر�غب 
�ملدير  �جلا�شم  يحيى  قال  و  �لقيادة.   بركب  �للتحاق  يف 
تت�شرف  �ملجموعة  �ن  �لقاب�شة  عجمان  ملجموعة  �ل��ع��ام 
برنامج  م��ن  �لثانية  ل��ل��دورة  �لرئي�شي  �ل��ر�ع��ي  تكون  ب��اأن 
عبد�لعزيز بن حميد لإعد�د �لقادة �لربنامج �لفريد من 
نوعه و�لذي ين�شجم مع �لقيم �لتي تعترب ركنا �أ�شا�شيا يف 
��شرت�تيجية عمل �ل�شركة �لهادفة �إىل تقدمي �أمناط حياة 
متطورة تعك�س روؤيتها �لع�شرية مبا فيها �لقيادة �لفعالة 
و�مل�شاءلة و�ل�شفافية و�ملو�شوعية �إىل جانب �لكفاءة �ملهنية 
�أع���رب مي�شيل فريغناين  و  �ل��ع��ال��ي��ة.  و�جل����ودة  و�ل��ن��ز�ه��ة 
�لعام يف فندق عجمان �شر�ي �شعادته برعاية حفل  �ملدير 
�لتي  �لقادة  برنامج عبد�لعزيز بن حميد لإع��د�د  �إط��الق 
رعاية  ب�شرورة  �لر��شخ  �لفندق  �إمي��ان  من  �نطالقا  تاأتي 

�ملوهوبني �ل�شباب.

•• عجمان-وام: 

ب�شمة  عنو�ن  �حتفال حتت  لالأيتام  �ملدينة  نظم مركز 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �مل���ب���ارك  ي��ت��ي��م مبنا�شبة ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى 
موؤ�ش�شة �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية. �شهد 
عجمان  منطقة  م��دي��ر  �ل�شام�شي  ت��رمي  حمد  �حل��ف��ل 
�جلودة  من�شقة  �لقمزي  ر��شد  عائ�شة  وقالت  �لطبية 
ب�شمة  م�شروع  على  و�مل�شرفة  �ل�شحي  �ملدينة  يف مركز 
يتيم �أن مركز �ملدينة �ل�شحي يحر�س على �قامة هذه 
�ملنا�شبات  يف  �شيما  ول  �لعام  ط��و�ل  �خلريية  �ملنا�شبات 
هد�يا  ومنحهم  يتيما   22 تكرمي  �ىل  م�شرية  �لدينية 
م��ادي��ة وع��ي��ن��ي��ة ح��ت��ى ق��ب��ل��و� ع��ل��ى �ل��ع��ي��د وه���م يف فرح 

و�شرور. 
�لعاملني يف مركز  �مل�شاهمة ج��اءت من  �ن هذه  وقالت 
�فطار  تنفيذ  مت  فيما  �مل��الري��ا  وق�شم  �ل�شحي  �ملدينة 
عجمان  منطقة  م��دي��ر  فيه  �شاركهم  ل��الأي��ت��ام  جماعي 
يرعون  �لذين  �لأي��ت��ام  لأه��ايل  �لهديا  وتقدمي  �لطبية 
هوؤلء �لأيتام. و��شتمل �لربنامج على فقر�ت ترفيهية 
�شاهم �لأيتام بامل�شاركة فيها وتقدميها بح�شور �شعادة 
�لطبية  عجمان  منطقة  مدير  �ل�شام�شي  ت��رمي  حمد 
وخمي�س عبد�هلل �مل�شوؤول �لعالمي باملنطقة و�لدكتورة 
وكليثم  �لأول��ي��ة  �ل�شحية  �لرعاية  مدير  ح�شون  �شناء 
من  كبري  وع��دد  �ملدينة  مركز  يف  �مل�شوؤولة  �ملطرو�شي 

�ملوظفني يف �ملر�كز �ل�شحية بعجمان. 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

�أ����ش���اد جم��م��وع��ة م��ن �ل�����ش��ي��اح �لأج���ان���ب م��ن �جلن�شية 
�لأوروبية باخلدمات �لتي قدمتها �شرطة ر�أ�س �خليمة 
وق�شم  �ل�شرطة  ط��ري�ن  م��ن  فريق  متكن  بعدما  لهم، 
�لإ�شعاف و�لإنقاذ من �إنقاذهم بعد �أن �شلو� �لطريق يف 

�أحد جبال �لإمارة. 
وتعود تفا�شيل �حلادثة �إىل ورد بالغ �إىل غرفة �لعمليات 
من �أحد �ل�شياح �لأجانب، يفيد باأنه وثالثة من رفاقه 
�شلو� �لطريق يف �أحد �جلبال ، ول يعرفون يف �أي مكان 

تركو� �شيارتهم وليعرفون حتى موقعهم. 
�إىل  و�لإن��ق��اذ  �لإ�شعاف  ق�شم  فريق  �لفور حترك  وعلى 
�ملنطقة �لتي �أ�شار �إليها �أحد �ل�شياح عرب هاتفه �لنقال، 
كما حترك فريق طري�ن �ل�شرطة �ملكون من نقيب طيار 
عبد �هلل �ل�شحي و�ملالزم �أول طيار فيكتور بالم و�ملالح 

�شاعة،  رب��ع  ��شتمر  بحث  وبعد  �خلنبويل  علي  �جل��وي 
��شتطاعت فريق �لطري�ن من خالل در�يتها بتفا�شيل 
�ملنطقة، �لعثور عليهم و�إخر�ج �شيارتهم من �جلبال �إىل 

منطقة �آمنة. وجميعهم كانو� ب�شحة وعافية. 
ق�شم  رئي�س  �ليماحي  ر��شد  �شعيد  �لطيار  �ملقدم  وق��ال 
جناح �جلو ب�شرطة ر�أ�س �خليمة �إىل �أن �ملنطقة �جلبلية 
و�لإنقاذ  �لإ�شعاف  ق�شم  فريق  وب��ذل  �ل��وع��ورة  �شديدة 
للم�شاعدة  �لطري�ن  فريق  ي�شل  �أن  قبل  كبرية  جهود�ً 

و�لعثور عليهم.
�أوروب��ي �جلن�شية  �لأربعة،  �ل�شبان  �أحد  قال  من جانبه 
: لقد ذهبنا يف رحلة ليوم و�حد يف �جلبال لال�شتمتاع 
�أتخيل �ن ي�شل بنا �لأمر يف نهاية  مع �لأ�شدقاء، ومل 
�ل�شيارة،  �لعودة ومكان  �إىل عدم معرفة طريق  �ملطاف 
ر�أ���س �خليمة  �شرطة  و�ل�شكر لرجال  ولكن �حلمد هلل، 

على �إنقاذنا. 

•• عجمان- اأ�سامة عبد املق�سود:

�أعد�د زو�ر �حلد�ئق �لعامة  فاقت 
توقعات  ع���ج���م���ان  و�مل����ن����ت����زه����ات 
����ش���رح �حمد  �مل�������ش���ئ���ول���ني، ح���ي���ث 
�لعيد  ق���دوم  ق��ب��ل  �مل��ه��ريي  �شيف 
�لن�شبة  �أن  �لفجر  جل��ري��دة  ب��اأي��ام 
�ملتوقعة من �لتو�فد على �لأماكن 
�لعامة  و�حل�����د�ئ�����ق  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�ملا�شي  �لعام  معدلت  عن  �شيزيد 
بن�شبة ترت�وح %50 ، لكن بر�شد 
�ل�شاحات  مل��ع��ظ��م  �ل��ف��ج��ر  ك��ام��ري� 
�حل�شور  ن�����ش��ب��ة  ف����ان  و�حل����د�ئ����ق 
�خل�شر�ء  �مل�شاحات  مع  و�لتفاعل 
عجمان  �إم���ارة  �أرج���اء  يف  �ملنت�شرة 
�شهدت كثافة عددية تخطت �لعام 

�ملا�شي بال�شعف.
وليد  ي���ك���ن  مل  �ل���ت���ف���اع���ل  وه�������ذ� 
و�إمن����ا جل��ه��ود م�شنية  �ل�����ش��دف��ة 
و�شعتها  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وخ��ط��ط 
�ملوؤ�ش�شات  يف  متخ�ش�شة  جل���ان 
�ملعنية  �حل���ك���وم���ي���ة  و�ل������دو�ئ������ر 
بعجمان،  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
�لإد�ر�ت  ب����ني  �ل����ت����ع����اون  و����ش���ب���ل 
�لقياد�ت  مع  وبالتن�شيق  �لفرعية 
�لهتمام  �أول�����ت  �ل��ت��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 
ب����ال���������ش����ورة �جل���م���ال���ي���ة لإم��������ارة 
كاملنامة  �ملنت�شرة  ومدنها  عجمان 
وم�����ش��ف��وت و�حل��ل��ي��وة، ف��ل��م يوؤثر 
بعد هذه �ملدن عن مدينة عجمان 
يف �لإهمال �أو �لن�شيان بل ��شتفادت 

ت�شكيل  م��ن  �ملتخ�ش�شة  �ل��ل��ج��ان 
وتنفيذ  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �خل���ري���ط���ة 
تلك  يف  لل�شياح  جاذبة  م�شروعات 
خ�شر�ء  م�شاحات  ف��رد  م��ن  �مل��دن 
�خلدمات  وتوفري  حد�ئق  و�إن�شاء 
�ل�شاحات  وتزويد  للزو�ر  �لالزمة 
�لب�شيطة  ب����الأل����ع����اب  �مل���ف���ت���وح���ة 
على  �مل��ع��ان��اة  رف��ع  ت�شاهم يف  �لتى 
�ملقيمني و�جلمهور �مل�شتهدف من 

�لرتويج لالإمارة .
�لتنمية  د�ئ����رة  م��ن  ك��ال  �شاهمت 
بد�ئرة  �حلد�ئق  و�إد�رة  �ل�شياحية 
و�شع  يف  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ب��ل��دي��ة 
�خلا�شة  ل���ل���ف���ع���ال���ي���ات  ب���رن���ام���ج 
ثقافية  م�شابقات  م��ن  ب��احل��د�ئ��ق 
وت���وزي���ع �ل��ع��ي��دي��ة و�ل��ه��د�ي��ا على 
�ل�شخ�شيات  وت���وف���ري  �لأط����ف����ال 
�مل�شغرة  و�مل�������ش���اب���ح  �ل���ك���رت���ون���ي���ة 
ون�����ق�����و������س �حل������ن������اء و�مل�����ع�����ار������س 

�ملنتجة  لالأ�شر  �ل�شعبية  �لرت�ثية 
ورك�����������وب �خل�����ي�����ل و�ل��������در�ج��������ات 
�لفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لهو�ئية 
ب���اإ����ش���ر�ف ف��ري��ق م��ت��خ�����ش�����س من 
�لعامة  و�حل��د�ئ��ق  �ل��زر�ع��ة  �إد�رة 
حر�س  م�����ن  وذل��������ك  ب�����ال�����د�ئ�����رة 
توفري  ع��ل��ى  فيها  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة 
�لأجو�ء �لآمنة و�ل�شعيدة جلمهور 
عجمان  م��ت��ح��ف  وف���ت���ح  �لإم��������ارة 
�لفرحة  لت�شبح  ل���ل���زو�ر  �أب���و�ب���ه 
جهة  م����ن  �ل���ل���ع���ب  يف  م�����زدوج�����ة 
�ملعرفة  و�مل��رح وحت�شيل جزء من 
�لإمار�تية  �لثقافة  مع  و�لتفاعل 
�ملتنوعة  �ملتحف  �أق�شام  من خالل 
و�لتى ت�شهد غرف حتاكي �لتاريخ 

و�إ�شكال  �ل�شعبي  �لفن  ت��ر�ث  ع��ن 
و�لعالج  ق��دمي��ا  �ل��ق�����ش��اء  ق��اع��ات 
�ل�شوق  يف  و�ل��ت��ج��ول  ب��الأع�����ش��اب 
�ملج�شمات  مع  و�لتعاي�س  �ل�شعبي 
�خل�����ش��ب��ي��ة �ل���ر�ئ���ع���ة �مل���ع���ربة عن 
�لذهنية  �ل�شورة  وتر�شيخ  �ملوقف 
ع��ن �ل��ز�ئ��ر علما ب��ان م��ن �أب���دع يف 
نحت هذه �ملج�شمات من �لفنانني 

�لبحريني.
مدير  �ملهريي  �شيف  �أحمد  �أرج��ع 
�لعامة  و�حل��د�ئ��ق  �ل��زر�ع��ة  �إد�رة 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ������رة  يف 
�لكثيف  �ل���ت���و�ف���د  ه����ذ�  ب��ع��ج��م��ان 
�لعام و�نخفا�س  �إىل حت�شن �جلو 
درج��������ات �حل����������ر�رة ع���ل���ى �أن����ح����اء 

باحلد�ئق  و�له��ت��م��ام  �لإم������ار�ت، 
�لعامة وتلبية �حتياجات �جلمهور 
وتوفري �خلدمات �لالزمة للزو�ر، 
عجمان  ب�������ش���اط���ئ  و�له�����ت�����م�����ام 
متخ�ش�شة  ب����ف����رق  وت����اأم����ي����ن����ه 
حتذيرية  ودوري�������ات  و�إ����ش���ع���اف���ات 
�شاطئ  �أن  ك��م��ا  �ل�������ش���اط���ئ،  ع��ل��ى 
�لناعمة  ب��رم��ال��ه  ي��ن��ف��رد  ع��ج��م��ان 
�ملمكن  �أمنة من  وم�شاحات كبرية 
وممن  �لأط�����ف�����ال  ت�����ش��ت��وع��ب  �أن 
�لكبار  م��ن  �ل�شباحة  ي��ج��ي��دو�  مل 
ل��ي��ت��م��ت��ع��و� ب���اأج���و�ء �ل��ع��ي��د و�مل���رح 
م��ن خ���الل �ل��ل��ع��ب ب��ال��ك��رة �ملائية 
وم�����ش��اح��ات م��ه��ي��اأة مل��م��ار���ش��ة كرة 

�لطائرة و�لكرة �ل�شاطئية. 

مطعم يف ر�أ�ش �خليمة يفتح �أبو�به جمانًا �أمام �سائمي يوم عرفة

طري�ن �سرطة ر�أ�ش �خليمة ينقذ �سياح �أجانب 

مركز �لنور يرحب بجهود �أفر�د وموؤ�س�سات �ملجتمع لرعاية �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة

•• راأ�ص اخليمة - الفجر:

لتعهد�ت  �ل���ب���از  ���ش��رك��ة  ق���دم���ت 
�حل��ف��الت وم��ط��ع��م ك��ال���ش��ي��ك يف 
ر�أ�س �خليمة مبادرة نوعية، بفتح 
�ل�شائمني  �أم����ام  �مل��ط��ع��م  �أب�����و�ب 
يف ي�����وم ع���رف���ة �مل�����ب�����ارك، �ل����ذي 
وجبة  لتناول  ي��وم �جلمعة  و�ف��ق 

�إفطارهم جمانا.
و���ش��ج��ل �مل��ط��ع��م، �ل��و�ق��ع يف قلب 
�أحد  ر�أ����س �خل��ي��م��ة، وه��و  مدينة 

�����ش���ت���ح�������ش���ان���ا و������ش����ع����ا م����ن قبل 
�ل�شائمني و�لأهايل.

�لإن�شانية  ب��ال��ف��ك��رة  م�����ش��ي��دي��ن 
�لتالحم  ت���ع���زي���ز  يف  ودوره�����������ا 
�لج����ت����م����اع����ي، و�مل���������ش����اه����م����ة يف 
وذوي  �ملحتاجني  ع��ن  �لتخفيف 

�لدخل �ملحدود.
�أو���ش��ح حممد �ل��ب��از، م��دي��ر عام 
�مل���ب���ادرة  �أن  و�مل���ط���ع���م،  �ل�����ش��رك��ة 
�لفريدة من نوعها جاءت يف �أيام 
مباركة، يت�شاعف فيها �لأجر من 

�أكرب مطاعم �لإمارة، �إقبال كبري� 
من  �ل�شائمني  قبل  م��ن  ولف��ت��ا 
�لأه��ايل، من خمتلف �جلن�شيات 
و�لأع��م��ار، وم��ن �جلن�شني، حيث 
قدر �لعدد �لإجمايل بنحو 200 
متكاملة  مبائدة  حظيو�  �شائم، 
)بوفيه مفتوح( من �شتى �أ�شناف 
�لعربية  و�ل���وج���ب���ات  �لأط���ع���م���ة 
و�حللويات  و�ل��ف��و�ك��ه  و�ل��ع��امل��ي��ة 

و�مل�شروبات و�شو�ها.
ول�����ق�����ي�����ت �مل���������ب���������ادرة �خل�����ريي�����ة 

وتتز�يد  وت��ع��اىل،  �شبحانه  �هلل، 
و�شط فرحة  فيها،  �أعمال �خلري 

يعي�شها �مل�شلمون يف كل مكان 
�لإم����ار�ت  وه���و م��ا ت�شهده دول���ة 
حتديد�، من �أجو�ء بهجة و�شرور 
وت�������ش���اب���ق ع���ل���ى �أع�����م�����ال �خل���ري 
لتوجيهات  �م��ت��ث��ال  و�لإح�������ش���ان، 
ق����ي����ادة �ل����دول����ة �ل���ر����ش���ي���دة، ويف 
ظ����ل ح���ال���ة �لزده����������ار و�ل����رف����اه 
�لقت�شادي و�لجتماعي يف ربوع 

�لإمار�ت �لطيبة

�أي�شا  ت�شكل  �مل��ب��ادرة  �أن  معترب�   
نوعا من رد �جلميل لهذ� �لوطن 
�مل���ع���ط���اء و�مل�����ب�����ارك، �ل������ذي قدم 
ل��ل�����ش��رك��ات ورج�����ال �لأع���م���ال كل 
�ملمكنة،  و�ل��ن��م��و  �ل��ن��ج��اح  ف��ر���س 
�ملباركة  �لأي�����ام  ه���ذه  يف  ل���ش��ي��م��ا 
�لأ�شحى  عيد  حلول  ومبنا�شبة 
�مل�شهود  �لنجاح  �إط��ار  يف  �ملبارك، 
�لتنمية  ل���ع���م���ل���ي���ة  و�ل�����ك�����ب�����ري 
و�لتحديث و�لتطوير �ملتكاملة يف 

جميع �إمار�ت �لدولة.

�لحتاد للطري�ن و�أليطاليا تدعمان �مل�سروعات 
�ملدر�سية يف �إطار معر�ش �إك�سبو ميلنو 2015

•• روما-الفجر: 

�أعلنت   ،2015 ميالنو  �إك�شبو  ملعر�س  �لعاملي  �لر�شمي  �لناقل  بو�شفهما 
�لحتاد للطري�ن، �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�شركة 
للم�شروعات  دعمهما  عن  �إيطاليا،  يف  �لر�ئدة  �لطري�ن  �شركة  �أليطاليا، 

�ملدر�شية يف �إطار هذه �لفعاليات �لهامة.
متثل �مل�شروعات �ملدر�شية قاعدة هامة لتبادل �لروؤى و�لأفكار حول حمور 
رعاية �لكوكب، طاقة للحياة �لذي يقام �شمن فعاليات �ملعر�س، وي�شتمل 
على تنظيم دور�ت تدريبية خا�شة وم�شابقات بني �ملد�ر�س يف خمتلف �أنحاء 

�لعامل حول م�شاألة �لغذ�ء و�ل�شتد�مة.
ومن �ملتوقع �أن ي�شتقطب �ملعر�س، �ملقرر �إقامته خالل �لفرتة ما بني مايو 
ب��اأن ط��الب يف  ز�ئ��ر علماً  20 مليون  �لأول، ح��و�يل  و�أكتوبر ت�شرين  �أي��ار 
�ملد�ر�س �لبتد�ئية و�لإعد�دية و�لثانوية وطالب جامعات ي�شكلون ع�شرة 
زو�ر  �شمن  �لكربى  �ل�شريحة  يجعلهم  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل���زو�ر،  من  �ملائة  يف 

�ملعر�س.
مليون طالب،   1.3 ح��و�يل  �ل��ط��الب  م��ن  �لإيطاليني  �ل���زو�ر  ع��دد  ويبلغ 
�خلارج،  م��ن  طالب  �أل��ف   700 جانب  �إىل  �إيطاليا،  �شمال  م��ن  معظمهم 

لي�شل بذلك جمموع عدد �لطالب �لز�ئرين نحو 2 مليون طالب.
100 رحلة يومية من و�إىل ميالنو، فاإن �لحتاد  وبف�شل ت�شغيل حو�يل 
للطري�ن و�شركة �أليطاليا تربطان �ملدينة باأكرث من 560 وجهة مبا�شرة 
تعزيز  يف  �ل�شركتان  وت�شهم   ، �لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  بالرمز  وم�شرتكة 
و�أوروبا  �إيطاليا  من  �لو�قعية،  �أو  �لفرت��شية  �شو�ء  �مل�شاركة،  م�شتوى 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية وكند� و�أمريكا �جلنوبية و�لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة و�ل�شني و�ليابان و�أ�شرت�ليا.
و�شتتوىل �لحتاد للطري�ن و�شركة �أليطاليا دعم �مل�شروعات �ملدر�شية عرب 
�مل�شاركة وح�شور  �ل�شباب و�لطالب على  توفري عرو�س جذ�بة، وت�شجيع 
ويف  �إيطاليا  يف  للطالب  خا�شة  عرو�شاً  �أليطاليا  �شتقدم  كما  �لفعاليات، 
كما  �ملعر�س،  �إىل  تعليمية  رح��الت  تخطيط  مثل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف 
�شتقدم �لحتاد للطري�ن باقات عطالت خا�شة ت�شتهدف �ملد�ر�س يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أحدث  ي�شّم  ج��ن��اح  �إن�����ش��اء  تعتزمان  �ل�شركتني  ف���اإن  ذل���ك،  على  وع���الوة 
ي�شجع  مب��ا   ، �لجتماعي  �لتو��شل  ملتقى  ��شم  حت��ت  �مل��ت��ع��ددة  �لو�شائط 
�شخ�شية يف  ب�شورة  �مل�شاركة  �إىل جانب  و�لنا�شئني على �حل�شور  �ل�شباب 

هذ� �حلدث �لعاملي �لكبري لعام 2015.

•• دبي-الفجر: 

�أفر�د  يرحب مركز �لنور، بجهود 
وموؤ�ش�شات �ملجتمع لدعم �لأطفال 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن 
رعاية  ب���رن���ام���ج  �إط������ار  يف  وذل�����ك 
�لأطفال و�لذي من خالله ميكن 
�لتكفل  �خل����ريي  �ل��ع��م��ل  حم��ب��ي 
�لكائنة  �حل���الت  م��ن  �أي  برعاية 
على  كثري�ً  �ملركز  ويعول  باملركز. 
تلبية  يف  و�شركاته  �ملجتمع  �أف��ر�د 
هذه �لدعوة و�لتي ت�شهم مبا�شرة 
�مللقى  �مل����ادي  �ل��ع��بء  تخفيف  يف 

على كاهل �لإد�رة. 
تاأتي هذه �خلطوة من قبل �ملركز 
لتغطية  �لتربعات  جمع  �شياق  يف 
�لإد�رية  و�مل�شاريف  �ملادي  �لعجز 
�ملدعومة �أ�شا�شاً، ورفع �حلرج عن 
دفع  على  �لقادرين  غري  �لأه���ايل 
�لر�شوم �لدر��شية نظر�ً للتحديات 

�ملادية �لتي تو�جههم.

�ملديرة  �خلطيب  �إ�شفانا  وت��ق��ول 
لتدريب  �ل��ن��ور  مل��رك��ز  �لتنفيذية 
وتاأهيل �لأطفال ذوي �لحتياجات 
�خلا�شة: �إنها فر�شة ر�ئعة لكافة 
�أفر�د �ملجتمع و�ل�شركات �لكربى 
ل��ت��ق��دمي �ل���دع���م ل��الأط��ف��ال ذوي 

�لتعلم  يف  �����ش���ت���م���ر�ره���م  وي���ع���زز 
�أن  �إىل  ه��ن��ا  و�أ����ش���ري  و�ل���ت���دري���ب. 
طالباً   40 يحت�شن  �ل��ربن��ام��ج 
�أف�شل �لرعاية و�لتدريب،  يلقون 
�لدعم  �آخ���رون   35 ينتظر  بينما 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  م��ن  �مل���ادي 

�لحتياجات �خلا�شة لتكون جزء�ً 
جتاه  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن 
بالرعاية  �جل���دي���رة  �ل��ف��ئ��ة  ه���ذه 
هذ�  ف��اإن  تاأكيد  وبكل  و�لهتمام. 
�ل��دع��م �شيكون ل��ه �أك���رب �لأث���ر يف 
�لطالبة  �ل���ط���ال���ب  ح���ي���اة  ت��غ��ي��ري 

�لتعليم  رح�����ل�����ة  ل���ي�������ش���ت���ك���م���ل���و� 
و�لتدريب. 

�ل�شياق، فيمكن لالأفر�د  ويف هذ� 
�أكرث  �أو  طالب  رعاية  و�ملوؤ�ش�شات 
للرعاية  حيث توجد ثالثة فئات 
وهي: )�أ( �لكفالة �ل�شاملة و�لتي 

�لدر��شية  �ل��ر���ش��وم  دف���ع  ت�����ش��م��ل 
)ب(  �ملخف�شة  �ل��ق��ي��م��ة  �ل��ك��ام��ل��ة 
�ل���ت���ك���ف���ل ب���ال���ر����ش���وم �ل���در�����ش���ي���ة 
�ملخف�شة بن�شبة �كرث من 40% 
�ملخف�شة  ب��ال��ق��ي��م��ة  �ل��ت��ك��ف��ل  )ج( 

�لتى نقدمها لكل طالب. 

اإقبال كبري من ال�ضائمني لتناول وجبة الإفطار اجلماعية جمانًا
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�أخبار �ل�ساعة.. نهج �إمار�تي ثابت يف مو�جهة �لإرهاب
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �ن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة متثل منوذجا 
به  و�لقبول  �لآخ��ر  على  �لنفتاح  على  يقوم  و�جتماعيا  وثقافيا  تنمويا 
و�لأدي���ان  �حل�����ش��ار�ت  ب��ني  و�لتعاي�س  و�لع��ت��د�ل  و�لو�شطية  و�لت�شامح 
و�لثقافات ..وه��ذه قيم على ت�شاد تام مع كل ما ميثله �لإره��اب و�لقوى 
 .. وعنف  وجمود  وتع�شب  وعن�شرية  غلو  من  خلفه  وتقف  ت�شانده  �لتي 
ولذلك ي�شار �إىل �لإمار�ت د�ئما على �أنها مثال للمو�جهة �ل�شاملة خلطر 
�لإرهاب �أمنيا وثقافيا و�جتماعيا وم�شدر �إلهام مهم يف ظل �حلرب �لتي 
يخو�شها �ملجتمع �لدويل �شد �جلماعات �لإرهابية ويف مقدمتها تنظيم 

مركز  عن  �ل�شادرة   - �لن�شرة  و�و�شحت  �حلالية.  �ملرحلة  خ��الل  د�ع�س 
حتت  �م�س  �فتتاحيتها  يف  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت 
عنو�ن نهج �إمار�تي ثابت يف مو�جهة �لإرهاب �نه منذ �إن�شائها عام 1971 
تبنت �لإمار�ت موقفا و��شحا يف رف�س �لتطرف و�لعنف و�لإرهاب و�أكدت 
�إقليمي  �أو  ز�ل��ت يف كل جهد عربي  وم��ا  و�نخرطت  و�لعمل  بالقول  ذل��ك 
منابعه  وجتفيف  ل�شروره  و�لت�شدي  �لإره��اب��ي  �خلطر  ملو�جهة  دويل  �أو 
�لفكرية و�ملالية.. ول تاألو �لقيادة �لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�إىل  �لدعوة  �لدولة حفظه �هلل جهد� يف  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  خليفة بن 
�شامال  نهجا  وتبني  و�لإره���اب  �لتطرف  �حل��رب �شد  �ل��دويل يف  �لتعاون 
يف ه��ذه �حل���رب و�ل��ت��ح��ذي��ر م��ن �أي ت��ه��اون يف ذل��ك .. ول��ق��د ك��ان خطاب 

�ملتحدة عام  �لعامة لالأمم  �ل�شنوية للجمعية  �أمام �لجتماعات  �لإم��ار�ت 
2014 �لذي �ألقاه �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
�لإم��ار�ت��ي جتاه �لإره��اب حيث ت�شمن �خلطاب  �ملوقف  تاأكيد  و��شحا يف 
�لعامل من دون  يتهدد جميع دول  �لإره���اب خطر  �أن  �أك��دت  �شاملة  روؤي��ة 
��شتثناء ومن ثم ل بد من �لتعاون �لعاملي �لفاعل يف مو�جهته وذلك من 
تقت�شر  ول  فقط  �لأمنية  �جل��و�ن��ب  على  تركز  ل  �شاملة  مقاربة  خ��الل 
�إىل كل �لتنظيمات �لإرهابية يف  على �لعر�ق و�شوريا فح�شب و�إمنا متتد 
�أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لفتتاحي �ن  �أي مكان يف �لعامل.  و�أك��دت 
ر�ئ��د على  �ملتحدة مبا متثله من من��وذج تنموي  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
عن  تتوقف  ول  �لأم���ام  �إىل  د�ئ��م��ا  تتطلع  و�ل���دويل  �لإقليمي  �مل�شتويني 

��شت�شر�ف �مل�شتقبل وتنفتح على �لعامل كله..كما �أنها على عد�ء مطلق مع 
�لفكر �لإرهابي �لذي يريد �لعودة بالدول و�ملجتمعات �إىل �لور�ء ويدمر 
من خالل ممار�شاته �ل�شريرة مكت�شبات �لتنمية وما حتتاج �إليه من �أمن 
و��شتقر�ر ويغذي نزعات �ل�شر�ع و�ل�شد�م بني �حل�شار�ت و�لأديان حيث 
توؤمن �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة باأن �لإرهاب هو �أكرب خطر على �لتنمية 
و�لتطور و�لتقدم يف �لعامل و�أكرب تهديد لرفاهية �لفرد و�إن�شانيته و�أنه ل 
يرتبط بدين �أوعرق �أو منطقة جغر�فية دون غريها و�إمنا هو وباء عاملي 
�لربط يقدم  �أو ثقافة لأن هذ�  ب��اأي دين  ل بد من �جتثاثه وع��دم ربطه 
خدمة جمانية له ويوفر له �لفر�شة للخد�ع و�كت�شاب �لأتباع ويغطي على 

�أهد�فه �حلقيقية �لتي ل متت باأي �شلة لأي دين �أو ح�شارة �أو ثقافة. 

وزير �لأ�سغال �لعامة: �لإمار�ت ت�سعى �إىل حتقيق �ل�ستقر�ر للأ�سرة �ملو�طنة على م�ستوى �لدولة

اأبناء الإمارات �ضفراء للعمل التطوعي

مبادرة ز�يد �لعطاء ت�سارك �لأطفال �لفقر�ء فرحة �لعيد

فعالية �لألعاب �ل�ساطئية للعائلت وجهة مف�سلة خلل �حتفالت �لعيد يف دبي

عيد الأ�ضحى يف يا�س ووتروورلد اأبوظبي

�أجو�ء عائلية ر�ئعة جتمع ما بني �ملرح و�ملناف�سة مع مهرجان �لنكهات

•• تغطية رم�سان عطا:

���ش��ارك �أب��ن��اء �لإم�����ار�ت م��ن �مل��ت��ط��وع��ني يف 
�لأطفال  للتطوع  �لإم��ار�ت  �شفر�ء  برنامج 
ف��رح��ت��ه��م ب��ال��ع��ي��د و���ش��م��ن ب��رن��ام��ج ي�شمل 
بالتن�شيق مع  �لعديد من �لدول �ل�شيوية 
مر�كز �لعمل �لتطوعي وذلك �شمن حملة 

�ملليون متطوع ومببادرة من ز�يد �لعطاء.

�ضفراء الإمارات
�ملدير  �ل����ع����ور  ���ش��م�����ش��ة  �ل���دك���ت���ور  وق����ال����ت 
جمل�س  ع�شو  �ل��ف��ق��ر�ء  لط��ب��اء  �لتنفيذي 
�إن متطوعي  �ل��ع��ط��اء  �أم��ن��اء م��ب��ادرة ز�ي���د 

متميز�ً  من��وذج��اً  ق��دم��و�  �لإم����ار�ت  �شفر�ء 
تنظيم  يف  مب�شاركتهم  �لإن�����ش��اين،  للتطوع 
من  جمموعة  خ��الل  م��ن  متنوعة  ب��ر�م��ج 
�إىل  ولفتت  �لتطوعية  و�لأن�شطة  �لأعمال 
�أن �ملتطوعني قامو� بتجهيز لعب �لأطفال 
و�ل�شرور  �لفرح  لإدخ��ال  �ملنوعة  �جلماعية 
�لعيدية  وت��وزي��ع  عنهم  و�ل��رتف��ي��ه  عليهم 

و�لهد�يا و�حللويات بح�شور �أ�شرهم.
و�أو���ش��ح��ت �أن ب��رن��ام��ج ���ش��ف��ر�ء �لإم�����ار�ت 
للتطوع يهدف �إىل تقدمي خدمات �لتطوع 
روح  وت��ع��زي��ز  �ل��دول��ة،  خ���ارج  �لفعاليات  يف 
�ملتطوعني  و�ل�شتفادة من طاقات  �لتطوع 
�لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف 

وت����ق����دمي  �خل������������ارج،  يف 
������ش�����ورة م�������ش���رق���ة عن 
�لإمار�ت  وفتيات  �شباب 
�مل�شتوى  ي���ع���ك�������س  مب�����ا 
و�شلو�  �لذي  �حل�شاري 
�لتن�شئة  ب��ف�����ش��ل  �إل���ي���ه 
و�لتعليم  �ل����وط����ن����ي����ة 
�لأك������ادمي������ي و�مل����ه����ار�ت 
يتمتعون  �ل��ت��ي  �ل��ع��ال��ي��ة 
لتمثيل  وذل���������ك  ب�����ه�����ا، 
�مل����ح����اف����ل  يف  �ل������وط������ن 
�أن  و�أك��������دت  �ل����دول����ي����ة. 

�لرب�مج �لتطوعية يف خمتلف دول �لعامل 

للرب�مج  ��شتكماًل  تاأتي 
حملة  ن���ف���ذت���ه���ا  �ل����ت����ي 
�ملليون متطوع، مببادرة 
م�����ن ز�ي�������د �ل����ع����ط����اء يف 
�ل����ع����دي����د م�����ن �ل��������دول، 
و�ل���ت���ي ����ش��ت��ط��اع��ت من 
ت�شتقطب  �أن  خ��الل��ه��ا 
�ملتطوعني  م���ن  �مل���ئ���ات 
لتنفيذ بر�مج جمتمعية 
و�إن�شانية . ولفتت �إىل �أن 
�أب���رز ه��ذه �لرب�مج  م��ن 
�لتنظيم �ل�شنوي ملوؤمتر 
�لإم��ار�ت للتطوع مب�شاركة نخبة من رو�د 

�لعمل �لتطوعي يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة، 
وتنظيم مهرجان �لإمار�ت للتطوع، و�لذي 
�أبوظبي  يف  ���ش��ن��وي��اً  �لآلف  ف��ي��ه  ي�����ش��ارك 
بقلب  ب�شرياً  جم�شماً  باأج�شادهم  ي�شكلون 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��زم��ف��ه��وم  ن��اب�����س، 
�لجتماعي  �ل���ت���الح���م  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
وتاأ�شي�س �ليوم �لإمار�تي للتطوع وتد�شني 
جائزة �لإمار�ت للتطوع و�إطالق فرق وطنية 
ف��ري��ق عطاء  �أه��م��ه��ا  �لج��ت��م��اع��ي،  للتطوع 
للتطوع  تالحم  وفريق  �لإن�شاين  للتطوع 
لال�شتجابة  �لوطني  و�لفريق  �لجتماعي 
�لإمار�ت  �شفر�ء  وفريق  للطو�رئ  �لطبية 
�لرب�مج  �أن  و�أو���ش��ح��ت  �ل����دويل.  للتطوع 

تنظيم  ع��ل��ى  ��شتملت  �ل��ع��امل��ي��ة  �لتطوعية 
للعمل  �ل�����ش��ب��اب  لتمكني  �ل��ع��رب��ي  �مل��ل��ت��ق��ى 
�ل���دور�ت  م��ن  �لعديد  وتنظيم  �لتطوعي، 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  جم����ال  يف  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
وتاأ�شي�س �لأكادميية �لعربية للتطوع حتت 
و�أ�شارت   . للتطوع  �لعربي  �لحت���اد  مظلة 
على  حتر�س  متطوع  �ملليون  حملة  �أن  �إىل 
من  �مل��ت��ط��وع��ني  م���ن  �لآلف  ����ش��ت��ق��ط��اب 
�ل�����ش��ب��اب م��ن خمتلف �ل����دول، وت��ع��م��ل من 
على  للتطوع  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأك��ادمي��ي��ة  خ���الل 
لإعد�د  �ملتطوعة  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  تاأهيل 
ق����ادة م��ن �ل�����ش��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن خدمة 

�ملجتمعات.

•• دبي -وام:

�ك���د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
�لأ�شغال �لعامة �ن دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ت�شعى �إىل حتقيق 
على  �ملو�طنة  لالأ�شرة  �ل�شتقر�ر 
وتطمح  ك��اف��ة  �لإم�����ار�ت  م�شتوى 
�إىل توفري �ل�شكن �ملالئم لالأ�شرة 
تطوير  خ������الل  م����ن  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة 
�لتي  �مل�شاريع  و��شتحد�ث  �لآليات 
ومتما�شكاً  م�شتقر�ً  جممتعا  تبني 
و���ش��م��ن م��و����ش��ف��ات ���ش��دي��ق��ة مع 
�ل�شتد�مة.  ل��ن��ا  وحت��ق��ق  �ل��ب��ي��ئ��ة 
وقال معاليه يف كلمة وجهها �م�س 

�شعوب  �أ�شعد  من  �لإم���ار�ت  �شعب 
�ل�شعادة  تتحقق  ل  ح��ي��ث  �ل��ع��امل 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر..  �لأم��������ان  م����ع  �إل 
�لوطنية  �لأج��ن��دة  �أن  �إىل  م�شري� 
�لتي باركها �أ�شحاب �ل�شمو ماهي 
و�هتمام  ت���ام  وع���ي  ع��ل��ى  دل��ي��ل  �إل 
ب���ك���ل ت��ف��ا���ش��ي��ل ����ش���ع���ادة �مل���و�ط���ن 
يف  ت�شاهم  بيئة  وخلق  و��شتقر�ره 

�إبد�عه وعطائه . 
�مل�����ش��ك��ن هو  �أن  و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه 
ع���ن���و�ن �لأم�����ن و�لأم�������ان وه����و يف 
�لوقت ذ�ته حمطة �لعطاء و�لبناء 
وهو  لالأ�شرة  ��شتقر�ر  ..فامل�شكن 
�حل�شن �لذي يحتويها و�حل�شن 
يوم  �أن  ..مو�شحا  يحميها  �ل��ذي 

و�أثنى على جهود جميع �ملوؤ�ش�شات 
�ملعنية بالإ�شكان على �لدور �لذي 
�مل���ج���ال .. فهي  ب���ه يف ه���ذ�  ت��ق��وم 
�لطموح  ل��ت��ح��ق��ق  ت��ك��ات��ف��ت  �أي������اد 
متكاملة  �أدو�ر�  ون�شقت  �ملن�شود 
�ملو�طنة  �لأ����ش���رة  ���ش��ع��ادة  ل��ت��ك��ون 
غاية  و��شتقر�رها  م�شرتكا  هدفا 
�شبيل  يف  و�شاهمت  عنها  حتيد  ل 
دعم هذ� �مل�شار �لوطني يف توفري 
�ل��ك��رمي��ة مل��و�ط��ن��ي دولة  �حل���ي���اة 
هذه  �ن  �ىل  لف���ت���ا   .. �لإم��������ار�ت 
�جل��ه��ات ك��ر���ش��ت ج��ه��وده��ا لر�شم 
ل��وح��ة �مل��ج��ت��م��ع �مل��ت��م��ا���ش��ك �لذي 
من خالله يرتقي �لوطن ويرتفع 
����ش��م �لإم�������ار�ت ب���ه ع��ال��ي��ا يف ظل 

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي لال�شكان .. 
�لعزيزة  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف  ي�شعدنا 
�لإخ�����ال������س  م�������ش���اع���ر  ن����ب����ث  �أن 
و�لوفاء �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �ل�����دول�����ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل و��شحاب �ل�شمو �ع�شاء 
�مل��ج��ل�����س �لع��ل��ى ح��ك��ام �لإم�����ار�ت 
خدمة  يف  جهودهم  كر�شو�  �لذين 
�ملو�طن ورعايته و�أطلقو� �لرب�مج 
��شتقر�ر  ���ش��ب��ي��ل  يف  و�مل�������ش���اري���ع 
�لأ�شرة �ملو�طنة وحر�شو� �أن يكون 

تلبي  جمتمعات  لإق��ام��ة  �جل��ه��ود 
 .. �ملو�طنة  �لأ�شر  وتطلعات  �آم��ال 
لهذه  حتقيقا  بالفعل  ب��د�أن��ا  وق��د 
�مل������ب������ادرة ب����ط����رح جم���م���وع���ة من 
�لتغيري�ت يف �آلية �لعمل ومعايري 
مع  ل��ت��ت��و�ءم  �ل�شكني  �ل�شتحقاق 
طموحات  وتلبي  �لو�قع  معطيات 
�مل�������ش���ت���ق���ب���ل ..و����ش���ت�������ش���اه���م ه���ذه 
�لتغيري�ت يف غر�س ثقافة جديدة 
�أهمية  �لإمار�تي يف  �ملو�طن  لدى 
م�����ش��ارك��ة �ل���دول���ة �مل�����ش��وؤول��ي��ة يف 
تاأمني �ل�شتقر�ر وحتقيق �ل�شعادة 
�شنو�ت  تقلي�س  يف  ...و�شت�شاهم 
�لنتظار �إىل �أقل من �لعامني كما 

هو يف �لأجندة �لوطنية. 

ليوكد  ي���اأت���ي  �ل���ع���رب���ي  �لإ����ش���ك���ان 
مقدمة  يف  �لإ���ش��ك��ان  و�شعنا  �أن��ن��ا 
ل  �شعب  �أي  �شعادة  و�أن  �أولوياتنا 
تاأتي �إل من خالل توفرية �حلياة 
ل��ه وم��ن خالل  �لكرمية و�لآم��ن��ة 
�لهتمام مب�شاحله و�حتياجاته . 
و��شار معاليه �ىل �ن �زدياد �لطلب 
بالع�شر  م��ق��ارن��ة  �لإ����ش���ك���ان  ع��ل��ى 
�إنتاج  ي��ت��ط��ل��ب  �مل��ا���ش��ي��ة  ����ش���ن���و�ت 
�آليات  و�ب��ت��ك��ار  م���ب���ادر�ت ج��دي��دة 
ت�شابق �لزمن ��شتعد�د� ل�شتيعاب 
�لأعد�د �ملتنامية يف �لأ�شر �ملو�طنة 
�ل�شكني  �ل�شتقر�ر  فر�س  وخلق 
حيث  �ملطلوبة  و�ل�شرعة  باجلودة 
ل بد من تفعيل �ل�شر�كات وتوحيد 

معاليه  و�ك���د  �لعاملية  �لتناف�شية 
يف ختام كلمته �ن جتربة �لإ�شكان 
يف �لوطن �لعربي لها تاريخ عريق 
وجت��ارب خمتلفة يف جميع �لدول 
..م��ن��وه��ا بحر�س دول���ة �لإم���ار�ت 
�لتجارب  تلك  على  �لط��الع  على 
�أو  �لإقليمي  �مل�شتوى  على  ���ش��و�ء 
�ل�شتفادة  يف  ي�شاهم  مم��ا  �لعاملي 
م���ن خم��ت��ل��ف ه���ذه �ل��ت��ج��ارب ويف 
�ل���ر�ئ���دة يف  ن��ق��ل جتربتنا  �مل��ق��اب��ل 
جمال �لإ�شكان خا�شة فيما يتعلق 
باإن�شاء �ملجمعات �ل�شكنية �ملطابقة 
ملعايري �ل�شتد�مة وتوفري �لطاقة 
�إ�شكان  �شناعة  يف  ت�شاهم  و�ل��ت��ي 

�جتماعي و�شديق للبيئة . 

••  دبي-وام:

دبي  يف  �ل��ع��ي��د  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  تت�شمن 
عيد �لأ�شحى �لكثري من �لفعاليات 
�لألعاب  فعالية  بينها  وم��ن  �ملمتعة 
�نطلقت  �لتي  للعائالت  �ل�شاطئية 
�أك��ت��وب��ر وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 11   5 يف 
�أم �شقيم  �أكتوبر �جل��اري يف جمري� 
�لفعالية  وجنحت  بيت�س.  كايت   1

وتر�شم �لب�شمة على �شفاههم ومن 
�حلية  �لرتفيهية  �لعرو�س  �أبرزها 
مثل  �ملثرية  �لريا�شية  و�لفعاليات 
و�لألعاب  �ل�شاطئية  �ل��ط��ائ��رة  ك��رة 
�ل����ن����اري����ة �ل���ت���ي ت���ن���ري ����ش���م���اء دبي 
�حتفاء بالعيد �لف�شيل فيما ت�شمح 
�ل�شتمتاع  و�لأط����ف����ال  ل��ل��ع��ائ��الت 
بالأجو�ء �لناب�شة باحلياة و�حلافلة 

باملرح و�لت�شلية. 

كرنفالية  للناروم�شرية  عر�س  �ىل 
ولقاء  �مل��ائ��ي��ة  و�مل���ع���ارك  ج��ي��ه  ودي 

�حلوريات و�ل�شرب على �لطبول. 
�لنارية بدء� من  �لألعاب  و�نطلقت 
2 �إىل 11 �أكتوبر �جلاري فيما تقام 
فعالية �لألعاب �ل�شاطئية للعائالت 
�ل��ن��اري��ة يف ك��اي��ت بيت�س  و�لأل���ع���اب 
مع  بالتن�شيق  تنظيمهما  يتم  حيث 
�إد�رة �ل�شوؤون �لبحرية �لتي قدمت 

�لعائالت  با�شتقطاب  �إقامتها  ف��ور 
�لوجهات  �إح����دى  لت�شبح  و�ل�����زو�ر 
�مل���ف�������ش���ل���ة �ل�����ت�����ي ت��������رثي ج������دول 
خالل  �مل��ق��ام��ة  �ل�شيقة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ع��ي��د �لأ����ش���ح���ى �مل����ب����ارك يف دب���ي. 
و��شعة  ت�شكيلة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  وت�����ش��م 
�ملتفردة  و�ملغامر�ت  �لن�شاطات  من 
�لتي تتيح ل�شيوف �ملعر�س �ختبار 
عيدهم  ت����زي����ن  م���ت���م���ي���زة  جت�������ارب 

�لأجنحة  مرتدين  �ل�شور  �لتقاط 
غريبة �لأ�شكال و�لقبعات �ل�شاحرة 
و�لأق���ن���ع���ة �مل�����ش��ح��ك��ة و�ل���ن���ظ���ار�ت 
�ل����ب����ارزة و�لأك���ال���ي���ل �مل��ل��ف��ت��ة. كما 
خم�ش�شة  ل���ع���ب  م��ن��ط��ق��ة  ت���وج���د 
ت�شتمل على جمموعة من �ملنزلقات 
و�لألعاب �جلذ�بة مثل لعبة �لكر�ت 
�لتجديف  وقو�رب  �ل�شخمة  �ملائية 
��شافة  للنفخ  �ل��ق��اب��ل��ة  و�ل���ق���و�رب 

�ل�شاطئية  �لأل����ع����اب  وت�����ش��ت��ق��ط��ب 
للعائالت �لتي تقام ما بني �ل�شاعة 
قرية  وتعد  �لأطفال  م�شاء  و9   4
�ملخ�ش�س  �ملف�شل  �مل��ك��ان  �لأط��ف��ال 
و�لريا�شات  �مل��ت��ن��وع��ة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لقرية  وت�����ش��م  �مل��ائ��ي��ة  �لرتفيهية 
�شينما يف �لهو�ء �لطلق حيث تعر�س 
�أفالم �لر�شوم �ملتحركة عالوة على 
رك����ن �ل��ت�����ش��وي��ر �ل�����ذي ي��ت��ي��ح لهم 

و�خلدمات  �لت�شهيالت  �لعديد من 
لتوفري �لر�حة للجمهور. يذكر �أن 
موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة 
�ل�شياحة  د�ئ����رة  م��وؤ���ش�����ش��ات  �إح����دى 
و�لت�شويق �لتجاري تنظم �حتفالية 
�ل��ع��ي��د يف دب����ي- ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى يف 
�ملن�شرم  �شبتمرب   25 م��ن  �ل��ف��رتة 
ول��غ��اي��ة 11 �أك��ت��وب��ر �جل���اري حتت 

�شعار �حتفال يجمعنا . 

ر�فقتها  �ل��ت�����ش��وي��ق  م��ن  ب���اأج���و�ء 
�أجمل �لأغاين �لتي قام بتن�شيقها 
�لدي جي �خلا�س بحديقة يا�س 
�أف�شل  �ختيار  ومت  ووت��روورل��د. 
و�لإبد�ع  �لطعم  على  بناًء  برغر 

وطريقة �لتقدمي. 
وي��ق��ول تيم م��و، مدير ع��ام يا�س 
�حتفلت  �أب��وظ��ب��ي:  ووت���روورل���د 
�لأ�شحى  بعيد  ووت��روورل��د  يا�س 
�مل���ب���ارك ب��اأ���ش��ل��وب ر�ئ����ع و�أج�����و�ء 
��شتمتع  حيث  تناف�شية،  عائلية 
�ل�����ش��غ��ار مبجموعة  ك��م��ا  �ل��ك��ب��ار 
�لطلق،  �ل��ه��و�ء  يف  �مل�شابقات  من 

�أف�شل  م�شابقة  �شمن  �لط���الق 
ب���رغ���ر وق����د ف����از ف���ري���ق ب�����روورز 
ب��رغ��ر �ل��ت��ي ح�����ش��ل ع��ل��ى بطاقة 
دخول عائلية �شنوية، لال�شتمتاع 
�ألعاب  م��ن  �حلديقة  ت�شمه  مب��ا 
ومنزلقات مائية ملدة �شنة كاملة.

جولت  �أرب����ع  �مل�شابقة  ت�شمّنت 
20 ع��ائ��ل��ة على  ت��ن��اف�����ش��ت ف��ي��ه��ا 
�جل����ائ����زة �ل����ك����ربى، ح���ي���ث بذل 
جهدهم  ق�������ش���ارى  �مل�������ش���ارك���ون 
و�لأكرث  �لأ�شهى  �لربغر  لإب��د�ع 
و�ح��دة. وقد  �شاعة  خ��الل  متّيز�ً 
و�مل�شاركون  �حل�����ش��ور  ����ش��ت��م��ت��ع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يوم   100 ف��ع��ال��ي��ات  ت��و����ش��ل��ت 
ي����ا�����س ووت������روورل������د  ع���ائ���ل���ي يف 
�أبوظبي، �أول حديقة �ألعاب مائية 
خالل  �لم�����������ار�ت،  يف  ع���م���الق���ة 
�ملبارك،  �لأ����ش���ح���ى  ع��ي��د  ع��ط��ل��ة 
حيث ��شت�شافت �حلديقة فعالية 
ي�شتمر  �ل��ذي  �لنكهات  مهرجان 
�ملهرجان  و�شهد  �أكتوبر.   7 حتى 
م���ن خمتلف  �ل���ع���ائ���الت  �إق����ب����ال 
�أنحاء �لدولة، حيث تناف�شت 20 
عائلة على �بتكار �أ�شهى طبق على 

وت���ذّوق���و� �أ���ش��ه��ى �لأط���ب���اق �لتي 
فكان  �ملحلي،  �ملطبخ  بها  ي�شتهر 
بالنكهات  غ��ن��ي��اً  ي���وم���اً  ب��ال��ت��ايل 

و�للحظات �لتي ل ُتن�شى. 
ي�شتمّر مهرجان �لنكهات يف يا�س 
ووتروورلد حتى يوم �لثالثاء 7 
�لت�شويق،  م��ن  مزيد  م��ع  �أكتوبر 
للعائالت  �لفعالية  �شتوفر  حيث 
هذه  خ��الل  �حلديقة  ت��زور  �لتي 
�مل�شابقات  م���ن  �ل��ع��دي��د  �ل���ف���رتة 
وت�شتمّر  �مل���م���ي���زة.  و�ل���ع���رو����س 
حتى  عائلي  ي��وم   100 فعاليات 

نهاية عام 2014. 

ـــور:  ـــع ــة ال ــض ــمــ� ــض �
التطوعية  الربامج 
دول  خمــتــلــف  يف 
ــــي  ــــاأت ــــــعــــــامل ت ال
حلملة  ا�ــضــتــكــمــاًل 
ــوع ــط ــت املـــلـــيـــون م



اخلميس -   11   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11204
Thursday  11  September   2014  -  Issue No   11204

06

اأخبـار الإمـارات

06

جمل�ش �سرطة دبي �لن�سائي يناق�ش جمموعة من �لظو�هر �لجتماعية
•• دبي -وام:

�ملجتمع يف �شرطة  �لن�شائي خلدمة  دبي  بحث جمل�س �شرطة 
�خلا�شة  و�لق�شايا  �لجتماعية  �لظو�هر  من  جمموعة  دب��ي 
�لثالث  �جتماعه  خ��الل  �ملو�طنة  و�ل�شر  �لم��ار�ت��ي  باملجتمع 
�لعام. تر�أ�س �لجتماع �لذي عقد يف مبنى  وقبل �لأخ��ري هذ� 
رئي�شة  �لعور  م�شكان  �لدكتورة  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�ملجل�س بح�شور جمموعة من �أع�شاء �ملجل�س من د�خل �شرطة 
�أن �لقيادة �لعليا يف  �ل��ع��ور  �ل��دك��ت��ورة  دب��ي وخ��ارج��ه��ا. و�أك���دت 
�شرطة دبي وبتوجيهات �للو�ء خمي�س مطر �ملزينة �لقائد �لعام 

ل�شرطة دبي تقدم �لدعم �لالزم للمجل�س للم�شي قدما بتنفيذ 
روؤيته ور�شالته يف �لهتمام بق�شايا �لأ�شرة و�ملجتمع وتقدمي 
�لقيم  تر�شيخ  �إىل  �لر�مية  �جلهود  ودعم  و�لأن�شطة  �ملبادر�ت 
�لإن�شانية وتعزيز �ل�شعور بالأمان مبا يحقق �لتنمية �مل�شتد�مة 
بالنظر �إىل �شعار �ملجل�س �لذي �أكد �أن �لأ�شرة هي نو�ة �ملجتمع 
ويف �إطار ر�شالة �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي يف تر�شيخ �لأمن يف 
�لإح�شا�س و�شون �حلقوق وتقدمي خدمات تنال ر�شا �لنا�س.  
�جناح  يف  �لع�شاء  جميع  جهود  على  �لعور  �لدكتورة  و�ثنت 
جلهد  ونتاج  فعالة  �شر�كة  �شمن  �ملدمنني  �أ�شر  رعاية  مبادرة 
عمل جماعي لفريق عمل جمل�س �شرطة دبي باأطيافه �ملتنوعة 

و�لأع�شاء من خارج �شرطة دبي و�لالتي بذلن جهود� كبرية 
يف توفري �لدعم �للوج�شتي و�ملادي ملبادرتنا ول �شيما جمل�س 
�شيد�ت �أعمال دبي وم�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي ومركز �لأمرية 
هيا بنت �حل�شني وممثالت قطاع �لتعليم وخمتلف �لقطاعات 
�أمام م�شوؤوليات  �أن هذ� �لنجاح ي�شعنا  �إىل  �لأخرى ..م�شرية 
جديدة يف �شياغة مبادر�ت �خرى هامة وحيوية وتعنى بكافة 
�ملتعلقة  �لفكار  من  جمموعة  �ملجل�س  وناق�س  �ملجتمع.  فئات 
�ملقبلة.  �ملرحلة  خالل  �طالقها  �شيتم  �لتي  �ملبادر�ت  بق�شايا 
ويف �خلتام قامت �لدكتورة �لعور بتكرمي �لع�شاء و�حل�شور 

م�شيدة بجهودهن و�لتز�مهن باأجندة �لعمل. 

حمد�ن بن ر��سد يكرم �لفائزين �ليوم بجائزة حمد�ن.. �ليون�سكو ملكافاأة �ملمار�سات �لتعليمية �ملتميزة

�لقائد �لعام ل�سرطة دبي يتفقد �لإد�رة �لعامة لل�سوؤون �لإد�رية

مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث يختتم فعاليات �لعيد �لعود وي�ستقبل �حلجاج يف مطار دبي

•• باري�ص-وام:

و�شل �ىل باري�س م�شاء �م�س �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير �ملالية حيث �شيقوم �شموه �ليوم بتكرمي �لفائزين يف �لدورة 
�ملمار�شات  ملكافاأة  �ليون�شكو  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  جلائزة  �لثالثة 
و�جلهود �ملتميزة لتح�شني �أد�ء �ملعلمني يف مقر منظمة �ليون�شكو بالعا�شمة 
�لفرن�شية بح�شور �شعادة �إيرينا بوكوفا مديرة عام منظمة �ليون�شكو وذلك 
�لعاملي  لليوم  �لع�شرين  �ل�شنوية  بالذكرى  �لدولية  �لحتفالت  �إط��ار  يف 

من �ل�شخ�شيات �لفرن�شية. 
وخالل �حلفل �شيتم تكرمي �لفائزين يف �لدورة �لثالثة جلائزة حمد�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم- �ليون�شكو ملكافاأة �ملمار�شات و�جلهود �ملتميزة لتح�شني �أد�ء 
�ملعلمني حيث فازت بجائزة هذ� �لعام �ربع موؤ�ش�شات دولية لدورها يف تطوير 
و حت�شني �أد�ء �ملعلمني �شملت - موؤ�ش�شة �أوك�شفام نوفيب و�ملنظمة �لدولية 
للتعليم : عن م�شروعها تاأهيل �ملعلمني عن طريق �لتفاعل �لتدريبي فيما 
وورلد  موؤ�ش�شة   - بنما.  دول��ة  و�ملطبق يف  �ملهني-  �لتعلم  بينهم - جمتمع 
�لتفاعل  �ملعلمني عن طريق  تاأهيل  فاوندي�شن :عن م�شروعها  ويب  و�يد 

للمعلمني. وير�فق �شموه معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية 
�لتعليمى  ل���الد�ء  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��اد  ج��ائ��زة  �م��ن��اء  جمل�س  رئي�س  و�لتعليم 
�ملتميز ومعاىل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة و�شيكون يف 
��شتقبال �شموه عند مدخل منظمة �ليون�شكو  لدى و�شوله حفل �لتكرمي 
�شعادة �إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة �ليون�شكو و كبار �ملدر�ء و�مل�شوؤولني 
للمنظمة و�شعادة عبد �هلل م�شبح �لنعيمي مندوب �لدولة لدى �ليون�شكو 
فرن�شا  ل��دى  �ل���دول  �شفارة  باأعمال  �لقائم  �لزعابي  عبيد  حمد  �شعادة  و 
و�ل�شلك �لدبلوما�شي �لعربي و�لدويل �ملعتمد لدى �ملنظمة �لدولية و عدد 

�لتدريبي فيما بينهم جمتمع �لتعلم �ملهني و�ملطبق يف دولة بنما - 3 قرية 
�لأطفال يف مدغ�شقر :عن م�شروع برنامج تدريب �ملعلمني و�ملطبق يف دولة 
توجهات  ذ�ت  كجمعية  �لقرية  تعمل  حيث   1989 �لعام  منذ  مدغ�شقر 
�جتماعية غري طائفية وغري �شيا�شية.وب�شفتها ع�شو يف �لحتاد �لدويل 
لقرى �لأطفال �مل�شعفني �ملنت�شر يف 132 دولة متتد �أن�شطتها �لعاملة يف 
12 �قليما ومنطقة يف مدغ�شقر. و�شيتم ت�شليم  جمال حماية �لطفل يف 
�لثالثة يف  �لفائزين  �ألف دولر على   27 تبلغ قيمتها نحو  �لتي  �جلائزة 

مقر �ليون�شكو. 

•• دبي-وام:

�إن  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �ملزينة  مطر  خمي�س  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ق��ال 
�لإد�رة �لعامة لل�شوؤون �لإد�ري��ة يف �شرطة دبي متثل ج�شر تو��شل بني 
وحلقة  وخارجها  �لدولة  د�خ��ل  و�ل�شركاء  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
و�شل بينها وبقية �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة وكذلك بني �لقيادة 
وموؤ�ش�شات  �ملحلية  و�لدو�ئر  �لحتادية  و�ل��وز�ر�ت  دبي  ل�شرطة  �لعامة 
�لقطاع �خلا�س بالإ�شافة �إىل دورها يف ن�شر ثقافة �ملعرفة وتطبيقاتها 
وتوثيق  �مليد�ين  �ملعريف  و�مل�شح  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث  �إع��د�د  خ��الل  من 
�ملعرفة �ل�شمنية وجمع �ملعرفة �لظاهرة و�ل�شمنية �لتي يح�شل عليها 
�لعاملون من ع�شكريني ومدنيني خالل عملهم. جاء ذلك خالل �جلولة 
�لتفتي�س  برنامج  �شمن  �لإد�ري����ة  لل�شوؤون  �لعامة  ل���الإد�رة  �لتفقدية 
�ل�شنوي لالإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة بح�شورعدد من كبار �لقادة 

و�شباط �لإد�رة . 
و�أ�شاد �شعادة �للو�ء خمي�س �ملزينة بالدور �لذي تقوم به �إد�رة �ملعرفة من 
حيث �لتوثيق و�لتدوين ومن ثم �لعمل على تعميم �خلرب�ت بني �أفر�د 
�لقوة مبا ي�شهم يف �إجناز عملية �لتطوير �مل�شتمرة لالأد�ء ..مثمنا جهود 
�ل�شباط و�لأفر�د �لذين ��شتطاعو� �أن يرتجمو� �إ�شرت�تيجية �شرطة دبي 

�ملعرفة  32 موظفا من �شرطة دبي ملهمة من�شقي  وتاأهيل  �لربيطاين 
وذلك لإعطائهم دورة متقدمة يف تطبيقات �إد�رة �ملعرفة وح�شول 14 
من �ملن�شقني على �شهادة مدير �ملعرفة بعد �جتيازهم �لدورة و�لختبار�ت 
�ملقررة. وتفقد �للو�ء �ملزينة مكتبة �إد�رة �ملعرفة �لتي �حتوت على 849 
و9  ماج�شتري  ر�شائل  و8  دكتور�ه  ر�شائل   9 منها  وكتابا  ودر��شة  بحثا 
�ملعريف  �مل�����ش��ح  ت��ق��اري��ر  ���ش��ع��ادت��ه مبتابعة  ر���ش��ال��ة. ووج���ه  ن�����ش��ر�ت و46 
و�لد�رة  �جلنائية  و�مل��ب��اح��ث  للتحريات  �لعامة  �لإد�رة  م��ع  و�لتن�شيق 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة دبي لعمل در��شة حتليلية للظو�هر 
�ل�شتفادة  م��دى  ملعرفة  ومتابعتها  معاجلتها  وكيفية  �ملقلقة  �لأمنية 
�ملقارنات �ملرجعية يف جمال �ملعرفة مع  من ن�شر ثقافة �ملعرفة وزي��ادة 
�إد�رة  �إح�شائيات  على  �شعادته  ووق��ف  و�خلا�شة.   �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�لإح�شائية  �أ�شارت  حيث  �ملا�شي  �لعام  خالل  �لعالج  و�شوؤون  �خلدمات 
�ملتعاملني حيال  ر�أي ر�شا  ��شتطالع  �ملائة يف  91 يف  ن�شبة  �إىل حتقيق 
�ملر�شلني للعالج خارج  �ملقدمة ملر�شى �شرطة دبي  �لعالجية  �خلدمات 
ود�خل �لدولة وعر�س 9 �آلف و 64 حالة على �للجنة �لطبية و�إر�شال 
�لدولة  خارج  مري�شا   731 و  �لدولة  د�خل  للعالج  مري�شا   4763
معاملة   21163 منها  �ل����و�ردة  بلغت  �لتي  �مل��ع��ام��الت  �إىل  بالإ�شافة 
ملتابعة  برنامج  �إع��د�د  �إىل  �شعادته  ووجه  معاملة.   20352 و�ل�شادرة 

�إىل و�قع عملي ملمو�س من خالل �لرب�مج و�لأفكار و�ملقرتحات و�إعد�د 
�إىل  بالإ�شافة  �لبيانات  �لإح�شائية و�ملعرفية وحتليل وجمع  �لدر��شات 
و�ل�شفر  �لعالج  خدمات  و�إد�رة  دب��ي  ل�شرطة  �ل�شنوية  �لتقارير  �إع���د�د 
للموظفني. وبد�أ �شعادة �للو�ء �ملزينة جولته يف �لإد�رة بتفتي�س �لطابور 
�إد�رة �ملعرفة  �لعام وبتفقد �لإد�ر�ت �لفرعية و�لأق�شام . �شملت �جلولة 
�ل�شوؤون �لإد�رية ومكتب �شمان  و�إد�رة �خلدمات و�شوؤون �لعالج و�إد�رة 
 . �لفرعية  �لإد�ر�ت  وم��دي��ري  �ل�شباط  كبار  م��ع  �لتقى  حيث  �جل���ودة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ع��رف��ة  �إد�رة  وم��وؤ���ش��ر�ت  �أه����د�ف  على  �شعادته  و�ط��ل��ع 
�لدر��شات و�لبحوث و�ملحا�شر�ت �لتي �أجرتها �لإد�رة حيث و�شلت ن�شبة 

�لر�شا عن مفهوم �ملعرفة يف �شرطة دبي �إىل 90 يف �ملائة. 
كما �طلع على �لتقارير �لتي مت �إعد�دها حيث �شملت 19 تقرير م�شح 
�ملعريف  �لب��د�ع  4 بحوث يف جائزة  و  ب��الإم��ارة  مل�شاريع عمر�نية  معريف 
17 در����ش��ة بحثية تخ�ش�شية يف جم��الت ع��دة ..ومت  �إع���د�د  ..ك��م��ا مت 
�لعامة  �لقيادة  �ملعرفة على م�شتوى  �إد�رة  45 ور�شة عمل حول  تنفيذ 
متمثلة بالإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة و�عتماد �شهادة مدير �ملعرفة 
من معهد �أي �إل �إم �لربيطاين وح�شول معيار �إد�رة �ملعلومات و�ملعرفة 
�حلكومي  ل����الإد�رة  دب��ي  برنامج  يف  �لنقاط  �أع��ل��ى  على  دب��ي  �شرطة  يف 
�ملتميز وح�شول �شابطني من �إد�رة �ملعرفة على �شهادة مدرب من �ملعهد 

�ملر�شى يف �مل�شت�شفيات خارج �لدولة ومتابعة حالتهم �ل�شحية وتوفري 
جميع م�شتلزمات �لر�حة لهم و�لتو��شل �ملبا�شر مع �مل�شت�شفيات. و�طلع 
خالل  �لإد�رة  حققتها  �لتي  �لجن���از�ت  �أه��م  على  �ملزينة  �ل��ل��و�ء  �شعادة 
�شمن  دب��ي  ل�شرطة  �ل�شرت�تيجي  �لتعهد  �أب��رزه��ا  وم��ن  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
�إ�شرت�تيجية 2010-2015 بالو�شول على حتقيق ن�شبة 90 يف �ملائة 
من �لرد على �لر�شائل �ل��و�ردة خالل 5 �أيام ..كما ح�شلت �لإد�رة على 
�ملركز �لأول يف جائزة �شمو وزير �لد�خلية يف فئة �إد�رة �ملعلومات و�ملعرفة 
م�شروع  وتنفيذ  �لإلكرتونية  �ملر��شالت  �إد�رة  منهجية  �جن��از  مت  ..كما 
مبادر�ت   3 وتنفيذ  �لوظيفي  �لر�شا  م�شتوى  لرفع  �ل�شد��شية  �شيجما 
�مل�شاركة يف ..يوم �لعلم ..وحملة �لنظافة �لعربية  جمتمعية متثلت يف 
..و�حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 42 . عقب ذلك ز�ر �شعادة �لقائد 
�لعامة ل�شرطة  �لقيادة  �لعام ل�شرطة دبي مبنى �ل�شتقبال �جلديد يف 

دبي و�خلدمات �لتي تقدمها �لإد�رة �لعامة لل�شوؤون �لإد�رية. 
ويف نهاية �لزيارة وجه �شعادة �للو�ء �ملزينة �لقائمني على تلك �خلدمات 
بعدد من �ملالحظات �لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف تقدمي خدمات متميزة 
تقدمي  على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س  ..م��وؤك��د�  للمتعاملني 
�أف�شل �خلدمات للمتعاملني و�ملر�جعني من د�خل وخارج �لقيادة متا�شيا 

مع �لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية �لتي و�شعتها حكومة دبي. 

•• دبي -وام:

حمد�ن  مركز  نظمها  �لتي  �لعود  �لعيد  فعاليات  �شل�شلة  �م�س  �ختتمت 
بن حممد لإحياء �لرت�ث يف خم�شة ع�شر مركز� يف كافة �إمار�ت �لدولة 
ليبا�شر �ملركز ��شتعد�دته لإ�شتقبال �حلجاج �لعائدين �إىل دبي يف مطار 
8 �كتوبر �جل��اري . و�ختتمت  3 �بتد�ء من  �ل��دويل يف �ملبنى رقم  دبي 
�شل�شلة �لأن�شطة �لرت�ثية �لتي �نطلقت �أول �أيام عيد �لأ�شحى �ملبارك 
يف عدد من مر�كز �لت�شوق �لكربى و�ملجال�س �لعربية م�شتقطبة جموع 

غفرية .
.ومتكن �لزو�ر يف خمتلف �لإمار�ت من مت�شية �أوقات من �لت�شلية و�ملرح 

على تقاليدنا وعاد�تنا �لأ�شيلة . 
و�كد �شيف �حلجي مدير مكتب �لرئي�س �لتنفيذي يف مركز حمد�ن بن 
حممد لإحياء �لرت�ث �لذي �أ�شرف على �لفعاليات يف �بوظبي �حلر�س 
هذ� �لعام على تو�شيع نطاق فعالية �لعيد �لعود لنعك�س �لهوية �لإمار�تية 
يف �ملر�كز �لتجارية �لكربى لت�شليط �ل�شوء على تر�ثنا و�أ�شالتنا حيث 
كان �لتفاعل �جلماهريي كبري� يف �إمارة �أبوظبي معرب� عن �لفخرباإقامة 
�لفعالية لأول مرة يف �لغالرييا بجزيرة �ملايا..حيث كانت ردود �لأفعال 
�إيجابية للغاية من قبل �لعائالت �لإمار�تية و�لعربية و�ل�شياح �لأجانب 
ممن رحبو� بهذ� �لبعد �لرت�ثي �جلدير بالذكر �أن �ختيار ��شم �لفعالية 
هو جزء من �حياء �مل�شميات �لقدمية فالعيد �لعود تعني �لعيد �لكبري 

و�ملاأكولت  �لعيد  بفعالة  �ل�شتمتاع  �إىل  بالإ�شافة  �لفعاليات  ه��ذه  يف 
�ل�شعبية �لإمار�تية.

 كما ��شتمتع �لأطفال بعيدية �لعيد �لتي مت توزيعها .. ومل يخل �لعيد 
من �لأهازيج �ل�شعبية �لتي جذبت �هتماما لفتا من �ملقيمني و�لز�ئرين 
للدولة �إذ �شاركت جمموعة من �لفرق �ل�شعبية �ل�شهرية مبا فيها ليو� 

و عيالة و �حلربية . 
وعرب مدير �إد�رة �لفعاليات يف مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث 
�ل�شيد �بر�هيم عبد �لرحيم عن �ل�شعادة بحجم �لتفاعل من �جلمهور 
من عائالت و�أفر�د ممن �أبدو� �إعجابهم بالأن�شطة �لتي ت�شمنها �لعيد 
�لعود م�شيفا �ن هذه �ملبادر�ت تاأتي �شمن تنفيذ �ملركز ملهامه يف �حلفاظ 

�نتهاء  �لإم��ار�ت��ي. ومع  �ل��رت�ث  �ملركز لإحياء  لت�شب جميعها يف مهام 
فعاليات �لعيد �لعود �شيبا�شر فريق �لعمل يف مركز حمد�ن بن حممد 
�متام  بعد  �لوطن  لأر���س  �لعائدين  �حلجاج  باإ�شتقبال  �ل��رت�ث  لإحياء 
منا�شكهم يف مطار دبي �لدويل وتقدمي �ل�شيافة و�لتهنئة و�شط �جو�ء 
م�شبعة بحفاوة �لإ�شتقبال .. وياأتي ذلك لأهمية �لإحتفاء باحلجاج يف 
�لعود  �لعيد  ن�شاطات  �أن  يذكر  �لأ�شلية.  �لإمار�تية  و�لتقاليد  �لعاد�ت 
فعالية تاأتي �شمن مهام مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث �لذي 
مت �إن�شاوؤه بقر�ر من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لمارة دبي ليكون منارة للرت�ث 

�ل�شعبي و�حلفاظ على �لهوية �لوطنية. 

�سرطة �لفجرية تزور �ملر�كز �خلدمية
•• الفجرية-الفجر:

ل�شرطة  �لعام  �لقيادة  بني  �خلارجي  �لتو��شل  �ط��ار  يف 
مبختلف  �لإم����ارة  يف  �حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لفجرية 
�لإعالم  لق�شم  �ملجتمعية  �مل��ب��ارد�ت  و�شمن  �ملنا�شبات 
قام  للق�شم  �ل�شنوية  �خل��ط��ة  وف��ق  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات 

حميد  �أول  �مل�����ش��اع��د  م��ن  ك��ل  ي�شم  �لق�شم  م��ن  ف��ري��ق 
�ليماحي و�مل�شور �أحمد �لذيب بزيارة �جلهات �خلدمية 
�حلكومية �لتابعة لوز�رة �لد�خلية �شملت �لإد�رة �لعامة 
لالقامة و�شوؤون �لجانب ومر�كز �لدفاع �ملدين �لتابعة 
�لأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  لهم  �لتهاين  وتقدمي  ل��ل��وز�رة 

�ملبارك .

م�ساعد �لقائد �لعام ل�سرطة دبي يلتقي �لطلبة �ملر�سحني يف �ل�سنو�ت �لأربع
•• دبي-وام: 

�لتقى �للو�ء �لدكتور حممد �أحمد 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  م�����ش��اع��د  ف��ه��د  ب���ن 
�لأكادميية  ل�����ش��وؤون  دب��ي  ل�شرطة 
حممد  �ل�شيخ  قاعة  يف  و�ل��ت��دري��ب 
ب���ن ر�����ش���د �ل��ط��ل��ب��ة �مل��ر���ش��ح��ني يف 
�لعقيد  بح�شور  �لأرب����ع  �ل�شنو�ت 
�ل�شويدي  غ����امن  غ��ي��ث  �ل���دك���ت���ور 
م����دي����ر �أك�����ادمي�����ي�����ة ����ش���رط���ة دب���ي 
ب��ال��ن��ي��اب��ة و�ل���دك���ت���ور ع��ل��ى حمودة 
ع���م���ي���د �لأك������ادمي������ي������ة وم�����دي�����ري 
�لإد�ر�ت �لفرعية ونو�بهم و�شباط 
و��شتهل  و�مل����درب����ني.  �لأك���ادمي���ي���ة 
�للو�ء بن فهد لقاءه مهنئا �لطلبة 
�ملبتعثني  �ل�����ش��ع��ودي��ني  �مل��ر���ش��ح��ني 
مبنا�شبة  �لأك��ادمي��ي��ة  يف  للدر��شة 
�ليوم �لوطني 84 للمملكة �لعربية 
هناأ  .. وكذلك  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 
�ل�شيخ  لختيار  �لكويتيني  �لطلبة 
�ل�شباح  �جل���اب���ر  �لأح���م���د  ���ش��ب��اح 
�أم���ري دول���ة �ل��ك��وي��ت وم��ن��ح �شموه 
لقب قائد �لعمل �لإن�شاين من قبل 

�مل�شتقبل وحتقيق �لتفوق و�لنجاح 
�ل��ت��خ��رج لاللتحاق  ب��ع��د  و�ل�����ش��ع��ي 
لأعلى  و���ش��ول  �لعليا  ب��ال��در����ش��ات 
�لوطن  خلدمة  �لعلمية  �ل��درج��ات 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة 
مبا  �ل�شاملة  و�لنه�شة  �مل�شتد�مة 
ي��رتج��م روؤي�����ة �لإم�������ار�ت 2021 
�أف�شل  م��ن  �لإم����ار�ت  دول��ة  لتكون 
�لعام  ذل����ك  ب��ح��ل��ول  �ل���ع���امل  دول 
وهناأ  �لر�شيدة.   �لقيادة  حتت ظل 
�لأكادميية  �أ���ش��رة  فهد  ب��ن  �ل��ل��و�ء 
�ملبارك  �لأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�لدوؤوب  �لعمل  �إىل  �جلميع  ودع��ا 
و�لتفاين  و�لإخ����ال�����س  و�مل���ث���اب���رة 
�ل���وط���ن وتقدمه  �أج����ل رف��ع��ة  م���ن 
و�مل�����ش��اه��م��ة يف ب��ن��اء ح�����ش��ارت��ه و�أن 
للو�شول  �أق�����ش��ى �جل��ه��ود  ي��ب��ذل��و� 
�إىل �لمتياز وحتقيق �لرقم و�حد 
�إليه  وي��دع��ون��ا  ب��ه  يتم�شك  �ل����ذي 
د�ئما �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 

حاكم دبي رعاه �هلل. 

للجميع  وب���ارك   .. �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ب�����دء �ل����ع����ام �ل���در�����ش���ي 
�جلديد.  و�أك��د حر�س �لأكادميية 
خمي�س  �ل��ل��و�ء  �شعادة  وبتوجيهات 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزينة  مطر 
دبي رئي�س جمل�س �إد�رة �لأكادميية 

كافة  وت�شخري  �لدعم  تقدمي  على 
�لإمكانات �ملادية و�لب�شرية لتوفري 
حمفزة  من��وذج��ي��ة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة 
و�أو�شح  و�لب���ت���ك���ار.  �لإب�����د�ع  ع��ل��ى 
و�لجتهاد  و�جل��د  �لدر��شة  �أهمية 
و�ملثابرة منذ بد�ية �لعام �لدر��شي 

��شتثمار  �����ش����رورة  ع���ل���ى  م����رك����ز� 
و�لتح�شيل  �مل����ذ�ك����رة  يف  �ل���وق���ت 
�لهتمام  ع��ل��ى  ..م�����ش��دد�  �ل��ع��ل��م��ي 
و�ل�شخ�شية  و�ل��ه��ن��د�م  ب��ال��ق��ي��اف��ة 
بال�شبط  و�لل����ت����ز�م  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
و�ل���رب���ط �ل��ع�����ش��ك��ري و�ل��ت��ف��ك��ري يف 
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•• دبي-وام:

�لغيثي  ع��ل��ي  ع��ب��د�هلل  �لعميد  ك���رم 
لأم�����ن  �ل����ع����ام����ة  �لإد�رة  م�����دي�����ر 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��ن�����ش��اآت و�ل����ط����و�رئ يف 
���ش��رط��ة دب���ي �مل�����ش��رف �ل��ع��ام حلملة 
�ل���ت���وع���ي���ة م����ن خم����اط����ر �لأل����ع����اب 
و�ل�شركاء  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  �ل���ن���اري���ة 
�إجناح  يف  و�مل�شاهمني  و�ملتطوعني 
مديري  م��ن  ع��دد  بح�شور  �حلملة 
فريق  ورئ��ي�����س  �ل��ف��رع��ي��ة  �لإد�ر�ت 
عبد�هلل  �أي���وب  �مل��ق��دم  �حلملة  عمل 
�لد�خليني  و�ل�����ش��رك��اء  و�مل��ت��ع��اون��ني 
�لغيثي  �لعميد  وقال  و�خلارجيني. 
خماطر  م����ن  �ل���ت���وع���ي���ة  ح��م��ل��ة  �ن 
�لألعاب �لنارية لهذ� �لعام تعد من 
�جنح �حلمالت ويرجع �لف�شل �إىل 
و�لتطوع  و�ل�شر�كة  �لتعاون  حجم 
�إجناحها و��شفا جميع �حل�شور  يف 

بفريق �لعمل �لو�حد. 
�إىل ما  ن��ك��ن ن�شل  ..�إن���ن���ا مل  وق���ال 
وت�شافر  تعاونكم  لول  �إليه  و�شلنا 
ج���ه���ودك���م وم�������ش���ارك���ت���ك���م ل���ن���ا بكل 

�جلميع  مطالبا  �مل��ت��اح��ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
�لتي  و�لق���رت�ح���ات  �لآر�ء  بتقدمي 
ت�����ش��ه��م يف ب���ن���اء جم��ت��م��ع �آم������ن يف 
�ملجتمع  و����ش��ف��ا   .. �مل��ج��الت  �شتى 
�لأمنية  �ل�شورة  تعك�س  �لتي  باملر�آة 
�حلقيقية من خالل �ل�شعور بالثقة 
���ش��رط��ة دبي  �أن  .. م��وؤك��د�  و�لأم����ن 

وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء خبري 
�لعام  �لقائد  �ملزينة  مطر  خمي�س 
�حلر�س  ك��ل  حتر�س  دب��ي  ل�شرطة 
على ب�شط �لأمن وتاأخذ �آر�ء �ملجتمع 
و�ق��رت�ح��ات��ه مبحمل �جل��د .. فهي 
�إىل  د�ئما  ت�شعى  جمتمعية  �شرطة 
�جلميع  مع  �ل�شر�كة  د�ئ��رة  تو�شيع 

دون ��شتثناء. وتوجه �لعميد �لغيثي 
�ملتعاونني  جلميع  �جلزيل  بال�شكر 
و�خلارجيني  �لد�خليني  و�ل�شركاء 
وخ��ا���ش��ة �لإع���الم���ي���ني �ل���ذي���ن كان 
ر�شائل  �إي�������ش���ال  يف  م��ه��م  دور  ل��ه��م 
�ل�شهاد�ت  ب��ت��وزي��ع  ..وق����ام  �حل��م��ل��ة 

جلميع �ل�شركاء وفريق �لعمل. 

•• الفجرية-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى حاكم �لفجرية �شباح �م�س بق�شر �شموه بالرميلة بح�شور �شمو 

معايل  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
وتقدمي  �شموه  على  لل�شالم  ق��دم  �ل��ذى  �ملعال  �أح��م��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 

�لتهاين و�لتربيكات بعيد �ل�شحى �ملبارك.
و�ملو�طنني  و�لتجار  �مل�شوؤولني  كبار  من  ع��دد�  �ش�����موه  ��ش��������تقبل  كما   

و�ملقيمني �لذين متنو� ل�شموه موفور �ل�شحة و�لعافية.  
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  ر����ش��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�ش��������يخ  �ل�ش������تقبالت  ح�ش������ر 
و�ل�ش�����������يخ  و�لإعل��������ام  للث����قافة  �لفجي������������رة  هيئة  رئي�س  �ل�ش����������رقي 
مكتوم بن ح����������مد بن حمم�����������د �ل�ش����������رقي و�ل�ش���������������يخ �ش������يف بن حمد 

بالفج������������رية  �حل��رة  �ملنط������قة  هيئ�����������ة  رئي�س  �ل�ش���������رقي  �ش��������يف  بن 
د�ئرة  �ل�شرقي مدير  �شيف  بن  بن حمد  �مله��������ند�س حمم��������د  و�ل�ش�����������يخ 
وكب�����������ار  �ل�ش���������يوخ  من  وعدد  �لف�����ج������رية  يف  �لإلكت��������������رونية  �حلكومة 

�مل�شوؤولني. 

لل�شالمة  �لم�����ار�ت  جمعية  �ع��ل��ن��ت 
مو�شوعها  حت���دي���د  ع����ن  �مل�����روري�����ة 
�لدولية  �ل�����ش��ن��وي��ة  ل��ن��دوت��ه��ا  �ل���ق���ادم 
حول تقنيات �لت�شال و�ل�شالمة على 
يف  �جلمعية  �شتنظمها  و�لتي  �لطرق 
�لفرتة من  �أبوظبي خالل  �لعا�شمة 

26-27 نوفمرب �لقادم .
غيث  �لعميد  �شعادة  ذل��ك  ع��ن  �ع��ل��ن 
�لتن�شيق  ع��ام  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  ح�شن 
�ل���د�خ���ل���ي���ة ع�شو  ب��������وز�رة  �مل��������روري 
�لم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  �د�رة  جم���ل�������س 
م�شاركته  خ��الل  �مل��روري��ة  لل�شالمة 
�لأخرية يف ندوة جمعية �ل�شحفيني 
ح�����ول ظ����اه����رة ت�������ش���وي���ر �حل�������و�دث 
ون�شرها �للكرتوين وقالت �جلمعية 
ت���ز�ل  �ل����ن����دوة : ل  ب��ي��ان��ه��ا ح����ول  يف 
ما  �أرو�ح  حت�شد  �مل��روري��ة  �حل����و�دث 
�شخ�س  م��ل��ي��ون   1.24 ع���ن  ي���زي���د 
�لعامل،  دول  �أن��ح��اء  جميع  يف  �شنوياً 
وذلك بح�شب ما ك�شفه �أحدث تقرير 
دويل عن حالة �ل�شالمة على �لطرق 
ن�شرته  و�ل������ذي   ، 2013م  ل�����ش��ن��ة 

موؤخر�ً منظمة �ل�شحة �لعاملية.
�مل����روري����ة على  �حل�������و�دث  ت�����ز�ل  ول 
�إقليم  �مل�شتوى �لعاملي ب�شكل عام ويف 
ت�شكل  خ��ا���س،  ب�شكل  �ملتو�شط  �شرق 
�ل�شحة  على  �ل�شديد  للقلق  م�شدر�ً 
�شعوب  خم��ت��ل��ف  و����ش���الم���ة  �ل���ع���ام���ة 
�لتقدم  من  بالرغم  وذل��ك  �ملعمورة، 
�ملحدود �مللحوظ يف عدد من �لبلد�ن 
يف ه����ذ� �مل���ج���ال و�ل������ذي ي��ب��ع��ث على 
و�لإح�شائيات  �لبيانات  �إن  �لتفاوؤل. 
�لثاين  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ت��ق��ري��ر  �ل�������و�ردة 
غطت  و�ل��ت��ي  �ل��ط��رق  على  لل�شالمة 
�لعامل،  �أنحاء  من جميع  بلد�ً   182
�إق��ل��ي��م �شرق  و���ش��م��ل��ت 19 ب��ل��د�ً م��ن 
�لوفيات يف  ن�شبة  باأن  توؤكد  �ملتو�شط 
دول �إقليم �شرق �ملتو�شط وحدها متثل 

10٪ من وفيات �لعامل �لناجمة عن 
ح����و�دث �ل��ط��رق��ات ح��ي��ث ب��ل��غ معدل 
 21.3 �لإق���ل���ي���م  دول  يف  �ل���وف���ي���ات 
مقارنة  �ل�شكان،  م��ن  �أل���ف  مئة  لكل 
 .18.03 وق�����دره  �ل��ع��امل��ي  ب��امل��ع��دل 
وياأتي �إقليم �شرق �ملتو�شط يف �ملرتبة 
�لوفيات  م���ع���دلت  لأع���ل���ى  �ل��ث��ان��ي��ة 
بعد  �لعامل  يف  �لأقاليم  خمتلف  بني 
 24.1 �لإقليم �لإفريقي و�لذي بلغ 
وفاة لكل مئة �ألف من �ل�شكان. وقد 
خل�شت �لدر��شات �لتي مت �جنازها يف 
نتائج  �أن  للتقرير �ىل  �لإع���د�د  �ط��ار 
خم��ي��ف��ة ط��ف��ت ع��ل��ى �ل�����ش��ط��ح وهي 
حمرية و مثرية للقلق. فبع�س بلد�ن 
�إق��ل��ي��م ���ش��رق �مل��ت��و���ش��ط ل��دي��ه��ا �أعلى 
�لناجمة  �لعامل  يف  �لوفيات  معدلت 
�ل���ط���رق ، مب���ا يف ذلك  ع���ن ح�����و�دث 
�ملرتفعة �لدخل و�لتي ي�شل  �لبلد�ن 
معدل �لوفيات فيها �إىل 21.7 حالة 
وفاة لكل مئة �ألف من �ل�شكان، وهذه 
�لن�شبة تزيد عن �شعف �ملعدل �لعاملي 
و�لبالغ  �ملرتفع  �لدخل  ذ�ت  للبلد�ن 
قدره 8.7 حالة وفاة لكل مائة �ألف 

من �ل�شكان.
م�شتخدمي  وف���ي���ات  ن�����ش��ب��ة  ومت���ث���ل 
)كامل�شاة  للخطر  �ملعر�شني  �ل��ط��رق 
ور�ك�����ب�����ي �ل������در�ج������ات و�ل������در�ج������ات 
45٪ م��ن �لوفيات  �ل��ن��اري��ة( ح��و�يل 
�لناجمة عن حو�دث �ل�شري يف �لإقليم 
�إي��الء ه��ذ� �لنوع  وه��ذ� يبني �شرورة 
م���ن �لهتمام  �مل���زي���د  م���ن �حل�����و�دث 
�ل�شرت�تيجيات  ���ش��م��ن  و�لأول����وي����ة 
�لوطنية لل�شالمة �ملرورية و�خلطط 

�لتنفيذية �مليد�نية �ملحلية.

ــة  ــث ــدي الــتــكــنــولــوجــيــات احل
وال�ضلوك الب�ضري

للندوة  تقدميها  يف  �جلمعية  وقالت 

�ل��ذي ط��ر�أ على  �لهائل  �لتطور  �إن   :
�����ش���ت���خ���د�م �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل���دي���ث���ة يف 
�لت�شال يف ع�شرنا قد �نعك�س ب�شكل 
�لطريق  م�����ش��ت��خ��دم��ي  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��ر 
�أو  �أو ر�ك��ب��ني  ���ش��و�ء ك��ان��و� ���ش��ائ��ق��ني 
م�شافاً  ع���ام���ال  ���ش��ك��ل  مم����ا  م�������ش���اة 

مل�شببات حو�دث �لطرق.
وم������ن ه������ذ� �مل���ن���ط���ل���ق ت�������ش���ٌل���ط ه���ذه 
عملية  على  �ل�شوء  �لدولية  �ل��ن��دوة 
د�خل  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  ����ش��ت��خ��د�م 
�ل�شائق  �شلوك  على  و�أث��ره��ا  �ملركبة 
و�لركاب ،وكذلك ��شتخد�م �لتقنيات 
وم�شتخدم  �مل�شاة  قبل  م��ن  �حلديثة 
�ن�شغالهم  �إىل  ت��وؤدي  و�لتي  �لطريق 
�أث���ن���اء �ل�����ش��ري ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق وعلى 
تعر�شهم  �إىل  ي��وؤدي  مما  �لتقاطعات 

للحو�دث �ملرورية.
لهذة  �لكثرية  �لفو�ئد  من  وبالرغم 
�أن  �إل  �لت�����ش��ال  وو���ش��ائ��ل  �لتقنيات 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا لبد 
و�أ����ش���ول  ل���ق���و�ع���د  ي��خ�����ش��ع  �أن  م���ن 
تكفل ��شتخد�م هذه �لتقنيات بكفاءة 
�ن�شغال  �إىل  ت���وؤدي  �أن  دون  وفاعلية 
تركيزه  وت�شتيت  �لطريق  م�شتخدم 
وتغطي  �لطريق،  على  حركته  �أث��ن��اء 
�حلديثة  �لأ����ش���ال���ي���ب  �ل����ن����دوة  ه����ذه 
ب�شالمة  �لتقنيات  ه��ذه  مع  للتعامل 
�لدولية  �ل����ت����ج����ارب  ت��غ��ط��ي  ك���م���ا   ،
�ملجال ومب�شاركة  و�لإقليمية يف هذ� 

خرب�ء متخ�ش�شني.

الأبعاد العاملية للندوة 
�شهدته  م��ا  �إن   : �جل��م��ع��ي��ة  و�����ش���ارت 
دولة �لإم��ار�ت من تطور كبري �شمل 
�لدولة  �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة يف  ك��ل 
بف�شل  وذل������ك   ، �حل����ي����اة  وم�����ر�ف�����ق 
�جنازها  مت  �لتي  �ل�شخمة  �مل�شاريع 
ع��ل��ى �أر�����س �ل���و�ق���ع وم��ن��ه��ا م��ن باب 

جمالت  يف  هو  ما  �حل�شر  ل  �لذكر 
�لطرقات  ل�شبكة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
و�ملر�قبة  �ل��ذك��ي  �ل��ن��ق��ل  وم��ن��ظ��وم��ة 
�لإلكرتونية للحركة �ملرورية ل�شمان 
�شالمة  وت���اأم���ني  �حل��رك��ة  �ن�شيابية 
و�ملركبات  �لطرق  م�شتخدمي  و�أم��ن 
منظومة  وت��رك��ي��ز   ، �ل���ع���ام  و�ل��ن��ق��ل 
�لإ���ش��ع��اف �ل��ط��ائ��ر ل��الرت��ق��اء بجودة 
خدمات طب �لطو�رئ، لإنقاذ وجندة 
�لطرقات  ع��ل��ى  �مل�����ش��اب��ني  و����ش��ع��اف 
و�شمانا  ح���ي���ات���ه���م  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا 
ل�شالمتهم، بف�شل كل هذ� فقد باتت 
دولة �لإمار�ت ر�ئدة ، و��شتطاعت �أن 
�لدول  م�����ش��اف  �ىل  ب�شرعة  ت��رت��ق��ي 
ي��وؤه��ل��ه��ا لتكون  �مل��ت��ق��دم��ة وه����و م���ا 
منوذجا يحتذى به دوليا يف مقاربتها 
�ل�شاملة  �لتنمية  لتحقيق  �لناجحة 

�لتي هدفها وجوهرها �لإن�شان.

اأهداف الندوة 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  وح�������ددت 
ل����ل����م����وؤمت����ر جم����م����وع����ة �ه����������د�ف يف 
�ل�����ش��وء على  ت�����ش��ل��ي��ط  م��ق��دم��ت��ه��ا : 
�لتقنيات  على  تعتمد  �لتي  �لو�شائل 
�حلديثة للحد من ��شتخد�م �لهاتف 
�حللول  بحث   ، �لقيادة  �أثناء  �لنقال 
�لت�شال  ت���ق���ن���ي���ات  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي 
�حلديثة ، �لكفيلة بالتاأثري �لإيجابي 
�لقيادة  �أثناء  �ل�شائقني  �شلوكيات  يف 
�لعاملية  و�لتجارب  �خل��رب�ت  تبادل   ،
و�أهم �لبحوث و�لدر��شات يف �لتعامل 
م�����ع ����ش���ل���وك���ي���ات خم���ت���ل���ف �أ����ش���ن���اف 
و��شتعر��س  �ل��ط��ري��ق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
لعينات من �حللول �لتي مت �عتمادها 
يف �لدول �ملتقدمة با�شتعمال تقنيات 
�لت�شال لتغيري �ل�شلوكيات �ملتطرفة 
�أثناء �لقيادة وحتويلها �ىل �شلوكيات 
فئات  خم���ت���ل���ف  ت�������ش���ج���ي���ع   ، �آم�����ن�����ة 

�لن�شمام  على  �لطريق  م�شتخدمي 
�ىل م����ب����ادر�ت �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��ّوع��ي يف 
�شبكات  ع���رب   ، �مل����روري����ة  �ل�����ش��الم��ة 
يف  و�مل�شاهمة  �لجتماعي  �لتو��شل 
ن�شر  يف  ت�شاهم  �لتي  �مل�شامني  �نتاج 
وتر�شد  �ملرورية  و�ل�شالمة  �لتوعية 
�لنقائ�س و�لتحديات وتطرح �حللول 
و�ل���ب���د�ئ���ل ل��ل��ن��ق��ا���س �ل��و����ش��ع حمليا 

ودوليا.

حماور الندوة 
وح������ددت �جل��م��ع��ي��ة ث��م��ان��ي��ة حم���اور 
للندوة وه��ي : �حل���و�دث �مل��روري��ة يف 
بروؤية حديثة  : ق�شية عاملية  �لعامل 
�لإ�شتخد�م  �ل��ت��ق��ن��ي��ة؟  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
�لآمن و�لغري �آمن لتقنيات �لإت�شال 
�لنعكا�شات   - �لقيادة  �أثناء  �حلديثة 
�ل�شلبية لالإدمان �لرقمي على �شلوك 
وموؤهالتهم  �ل���ط���رق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة وت���اأث���ري ذل����ك ع��ل��ى قدرة 
و�ل�شتقر�ر  �لب�شري  �لعقل  ن�شاط 
�أثناء  و�ل���رتك���ي���ز  ل���ل���دم���اغ  �ل���ذه���ن���ي 
بف�شل  �لهند�شي  �لتطور   - �لقيادة 
تعزيز  ب����ني  �حل����دي����ث����ة،  �ل���ت���ق���ن���ي���ات 
م����ق����وم����ات �ل�������ش���الم���ة و�لأم�����������ان يف 
�ل��ذ�ت��ي��ة �لتقنية  �مل��رك��ب��ات و�مل��ر�ق��ب��ة 
و�ل�شهو  �لن�شغال  للحد من خطورة 
و�ل�����ن�����وم و����ش���ع���ف �ل����رتك����ي����ز وع����دم 
�لن����ت����ب����اه مل�����ش��ت��خ��دم��ي �ل���ط���ري���ق - 
�لقانونية  و�ل�����ش��ع��وب��ات  �ل��ت��ح��دي��ات 
تطبيقات  يف  �حل����ري����ات  وم�����ر�ع�����اة 
�ل�شالمة  لتعزيز  �حلديثة  �لتقنيات 
�مل����روري����ة و�حل�����د م���ن �مل���خ���ال���ف���ات - 
�إح�����ش��ائ��ي��ات �حل����و�دث �مل���روري���ة ذ�ت 
�لإرتباط باإ�شتخد�م تقنيات �لإت�شال 
و�لتفاعل �لدويل بني قو�عد �لبيانات 
�لبحوث  لأغ����ر������س  و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�لدولية  �ل���ت���ج���ارب   - و�ل����در������ش����ات 

و�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�مل���ح���ل���ي���ة يف جم���ال 
�لت�شالت  و���ش��ائ��ل  ����ش��ت��خ��د�م  �أث����ر 
�حلديثة من قبل م�شتخدمي �لطرق 
مقاربة   - �مل���روري���ة  �ل�����ش��الم��ة  ع��ل��ى 
و�لإعالم  �لتوعية  حلمالت  ج��دي��دة 
با�شتخد�م تقنيات �لت�شال �حلديثة 
ومدى �لتاأثري يف �جلمهور �مل�شتهدف 
، وت��غ��ي��ري �ل�����ش��ل��وك��ي��ات �مل����روري����ة - 
توفرها  �ل��ت��ي  و�لإم��ك��ان��ي��ات  �لفر�س 
ت��ق��ن��ي��ات �لت�������ش���ال �حل��دي��ث��ة لدعم 
جهود �ملجتمع �ملدين وتطوير قدر�ته 
ومردوده  �أد�ئ���ه  مب�شتوى  و�لنهو�س 
�ل�شامية  �أه��د�ف��ه  لتحقيق  �شعيه  يف 
وحماية  �حلياة  �حل��ق يف  للدفاع عن 
و�لرتقاء  �ملمتلكات  و�شيانة  �لأرو�ح 
�لقائمة  و�ل�شر�كة  �لتعاون  مب�شتوى 
�ملجتمع  وم��ك��ون��ات  �جل��م��ع��ي��ات  ب���ني 

�ملدين و �جلهات �حلكومية.

اأوراق العمل
وحددت �للجنة �لعليا �ملنظمة للندوة 
�لتي  �لعمل  و�أور�ق  �لبحوث  �شروط 
�شمن  ي��ك��ون  �أن   : ل��ل��ن��دوة  ���ش��ت��ق��دم 
بقو�عد  �لل���ت���ز�م   - �ل���ن���دوة  حم����اور 
�لبحث �لعلمي - �أن يكون مكتوباً بلغة 
عربية �أو �إجنليزية �شليمة - �أل تزيد 
�لعلمية  �ل��ورق��ة  �أو  �لبحث  �شفحات 
�ملر�جع  ف��ي��ه��ا  مب��ا  �شفحة   20 ع��ن 

برنامج  ع��ل��ى  ت��ك��ت��ب  �أن   - و�مل���الح���ق 
 16 قيا�س  بنط   )  Word  ( وورد 
�لورقة  �أو  للبحث  ملخ�س  ي��رف��ق   -
بالباحث  وتعريف  و�ح��دة  �شفحة  يف 
للبحث  عر�س  �إع���د�د  �لباحثني-  �أو 
 Power( برنامج  على  �ل��ورق��ة  �أو 
لعر�شه يف �لندوة يف مدة   )  point
يتم  �ن  على  دقيقة   20 تزيد عن  ل 
�لعلمية  و�لأور�ق  �ل��ب��ح��وث  �إر����ش���ال 
و�مل��ل��خ�����ش��ات و�ل�����ش��ري �ل��ذ�ت��ي��ة على 
etss@etss. �لإلكرتوين  �لربيد 
نوفمرب  منت�شف  حت��دي��د  ومت   ae
�لأور�ق  ل�شتالم  م��وع��د  �خ��ر  �ملقبل 

�لعلمية و�لبحوث و�لعر�س كاملة .

اجلـــهـــات املــنــظــمــة والــداعــمــة 
وامل�ضاندة

وت�����ش��ارك يف ت��ن��ظ��ي��م ب��ال���ش��اف��ة �ىل 
�ملرورية  لل�شالمة  �لإم���ار�ت  جمعية 
لل�شالمة  �لعربية  �ملنظمة   ETSS
للوقاية  �لدولية  و�ملنظمة  �مل��روري��ة 
و�ملوؤ�ش�شة  �ل���ط���رق���ات  ح������و�دث  م���ن 
�ل�شالمة  يف  ل���ل���ب���ح���وث  �ل���ك���ن���دي���ة 
�جل���ه���ات  م���ق���دم���ة  ويف  �مل�������روري�������ة، 
وز�رت  �ل���دول���ي���ة  ل���ل���ن���دوة  �ل���د�ع���م���ة 
�لعايل  و�لتعليم  و�ل�شحة  �لد�خلية 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة   ، �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ب��ح��ث 
�لتاأمني  وه��ي��ئ��ة  �أب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة 

،�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت ، 
، جمل�س  ب���اأب���وظ���ب���ي  �ل��ن��ق��ل  د�ئ������رة 
�لإحت����اد  ���ش��رك��ة   ، للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
 ، �أبوظبي  مدينة  بلدية   ، للقطار�ت 
و  �لت�شالت  قطاع   ، �لبرتول  قطاع 
، �م��ا �جلهات  �ل��ه��الل �لأح��م��ر  هيئة 
منظمة   : ف���ه���ي  ل���ل���ن���دوة  �مل�������ش���ان���دة 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ، �لحت����اد �ل���دويل 
لالت�شالت  �لدويل  �لحتاد  للطرق، 
، �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت ، �لإحتاد 
�لدويل للدر�جات �لنارية . و�مل�شاركة 
�جلمعيات  �إىل:  مفتوحة  �ل��ن��دوة  يف 
�لأهلية و�لهيئات و�للجان و�ملجال�س 
�حل���ك���وم���ي���ة وغ�����ري �حل���ك���وم���ي���ة ذ�ت 
�لعالقة مبنظومة �ل�شالمة �ملرورية 
�أجهزة   - ودول���ي���ا  و�إق��ل��ي��م��ي��ا  حم��ل��ي��ا 
- �جلهات  �ل���ق���ي���ادة  ورخ�������س  �مل�����رور 
�ملعنية  �جل���ه���ات   - ب��ال��ط��رق  �مل��ع��ن��ي��ة 
 - بالبيئة  �ملعنية  �جل��ه��ات   - بالنقل 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة �ملعنية 
بالرتبية  �ملعنية  �جلهات   - بال�شحة 
�لتاأمني  �شركات   - �ل��ع��ايل  و�لتعليم 
�مل��رك��ب��ات -  ق��ي��ادة  - م���د�ر����س تعليم 
�شركات �لإت�شالت - خرب�ء وباحثني 
ومعاهد  م���ر�ك���ز  م���ن  و�أك����ادمي����ي����ني 
عاملية متخ�ش�شة يف معاجلة  �أبحاث 
ق�شية �ل�شالمة �ملرورية و�ل�شلوكيات 

�خلطرة - وكالء بيع �ملركبات .

07

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  �لرميثي  ثاين  �لدكتور خليفة حممد  �شعادة  بحث 
�لف�شاء  ر�ئ��د  م��ع  للف�شاء  �لإم����ار�ت  وك��ال��ة  �إد�رة  جمل�س 
�لف�شائي  بالقطاع  �لنهو�س  �شبل  �ل��دري��ن  ب��ز  �لأم��ري��ك��ي 
�لمار�تي ودعم �ملجالت �لأكادميية و�لعلمية و�ل�شناعية 
جاء  �لعالقة.  ذ�ت  �لتقنية  و�لدر��شات  �لبحوث  وت�شجيع 
ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �ىل �لوكالة ر�ئد �لف�شاء 
�لم��ري��ك��ي �ل���ذي ب���ارك �ن�����ش��اء �لم�����ار�ت وك��ال��ة للف�شاء 
و�إطالق م�شروع لكت�شاف �ملريخ. كما �أبدى �لدرين دعمه 
قطاعات  تطوير  يف  �أهميته  موؤكد�  �ملريخ  م�شبار  مل�شروع 

�لقت�شاد  وتنمية  �لف�شاء  وتقنيات  وتكنولوجيا  �لعلوم 
�لوطني و�عد�د كو�در مو�طنة موؤهلة يف جمالت �لف�شاء. 
و�أ�شار �ىل �أهمية دور هذه �ملبادر�ت يف تعزيز مكانة �لدولة 
وو�شعها على خارطة �لف�شاء �لدولية.. موؤكد� �نها �شوف 
ت�شاهم يف تاأ�شي�س قاعدة علمية يف �ملنطقة تهدف �ىل �إن�شاء 
جيل يهتم بعلوم وتكنولوجيا �لف�شاء. ويعد ر�ئد �لف�شاء 
ب��ز �ل��دري��ن م��ن �ل���رو�د �ملخ�شرمني ول��ه ع��دة موؤلفات يف 
جمال ��شتك�شاف �لف�شاء وكان حلق بزميله رجل �لف�شاء 
نيل �أرم�شرتوجن بعد حلظات من هبوطه على �شطح �لقمر 
 11 �أبولو  �ل�شهرية  �لتاريخية  يف رحلة �ملركبة �لف�شائية 
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•• اأبوظبي-وام:

�نتهاء  �لأج�����رة  ب�����ش��ي��ار�ت  ��ل��ن��ق��ل  م��رك��ز تنظيم  �أع��ل��ن 
و�لتي  �ملتميز  ل���الأد�ء  كفوو  جائزة  من  �لأوىل  �ملرحلة 
�أطلقت يف �لربع �لأول من �لعام �جلاري . ويهدف �ملركز 
�ملركز  �إد�ر�ت  يف  �لعمل  �آليات  حت�شني  �إىل  خاللها  من 
و�أثناء تنفيذ �مل�شاريع وكذلك �ىل تطوير وبناء قدر�ت 
جهود �لعاملني وتاأهيلهم للو�شول �إىل �أف�شل �ملمار�شات 
�لعاملية يف تقدمي �خلدمات مبا يعزز وي�شاهم يف زيادة 
�لإنتاجية وي�شمن جودة �ملخرجات. وت�شمل هذه �ملرحلة 
�أول فئة من �أ�شل ثالث فئات للجائزة وهي فئة جائزة 
كفوو للموظف �ملتميز حيث و�شل عدد فئات �مل�شاركني 

بها �إىل 9 فئات وو�شلت ن�شبة �مل�شاركني و�ملر�شحني عن 
ع��دد موظفي  �إج��م��ايل  �ملئة من  30 يف  �إىل  �لفئات  كل 
�ملركز.  و�أفاد �ملركز باأن تقييم فئات �ملوظفني �ملر�شحني 
مت وف��ق��ا ل��ع��دد م��ن �مل��ع��اي��ري و�لآل���ي���ات �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
�لدليل  �ملتميز ح�شب  �أبوظبي لالد�ء �حلكومي  جائزة 
�لر�شادي للجو�ئز �لد�خلية �ل�شادر من �لأمانة �لعامة 
خالل  م��ن  �لطلبات  تقييم  ومت  �لتنفيذي  للمجل�س 
وو�شل  �أخ��رى  حكومية  جهات  من  معتمدين  مقيمني 
�أع�شاء لكل فريق.    5 5 فرق و  عدد فرق �لتقييم �إىل 
وقال حممد دروي�س �لقمزي �ملدير �لعام ملركز تنظيم 
�لنقل ب�شيار�ت �لأجرة لقد حر�شنا د�ئما على تطوير 
�لركائز  �إح���دى  باعتبارها  �لب�شرية  ك��و�درن��ا  ق���در�ت 

�لأ�شا�شية يف �لعملية �لإنتاجية ونحن �شعد�ء جد� بهذ� 
�لإجن��از ملا له من دور يف رف��ع �ل��روح �ملعنوية وحتقيق 
و�لإنتاجية  �لأد�ء  معدلت  وحت�شني  �لوظيفي  �لر�شا 
يف  وت��ف��اين  ب��اإخ��ال���س  للعمل  �مل��رك��ز  موظفي  وحتفيز 
جائزة  ملكتب  بال�شكر  وت��وج��ه  �حلبيب.  وطننا  خدمة 
�لد�خلي  و�ل��ف��ري��ق  �ملتميز  �حلكومي  ل���الد�ء  �أب��وظ��ب��ي 
للتميز و فريق �لدعم �لفني و من �شاهم يف �إمتام هذه 
عن  �لإع���الن  مت  قد  باأنه  �ملركز  و�أف���اد  بنجاح.  �ملرحلة 
�أ�شماء �لفائزين لكل فئة بتاريخ 30 �شبتمرب 2014 
و�شيتاأهلون  فئة.  ك��ل  ع��ن  �لفائزين  كافة  تكرمي  ومت 
�أبوظبي لالد�ء �حلكومي  للرت�شح و�ملناف�شة يف جائزة 

�ملتميز يف دورتها �لقادمة.

مركز تنظيم �لنقل ب�سيار�ت �لأجرة يحتفي بانتهاء �ملرحلة �لأوىل من جائزة كفوو للأد�ء �ملتميزر�ئد �لف�ساء �لأمريكي بز �لدرين يزور وكالة �لإمار�ت للف�ساء

حاكم �لفجرية يتقبل �لتهاين بعيد �لأ�سحى �ملبارك من �ل�سيوخ وكبار �مل�سوؤولني و�ملو�طنني 

مب�ضاركات دولية وعربية وحملية 

جمعية �لإمار�ت لل�سلمة �ملرورية حتدد تقنيات �لت�سال و�ل�سلمة على �لطرق عنو�نًا لندوتها �لدولية يف نوفمرب

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شركة  �أف�شل  جائزة  على  موؤخر�ً  �لنور  م�شت�شفيات  جمموعة  ح�شلت 
للرعاية �ل�شحية يف حفل توزيع جو�ئز غلف بيزني�س �إند�شرتي 2014 
�لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�س  �لعوم،  قا�شم  �لدكتور  ت�شلم �جلائزة  حيث 
م�شت�شفيات �لنور يف �حتفال �شخم �أقيم يف دبي، ح�شره نخبة من رجال 

ون�شاء �لأعمال. 
وقال �لدكتور قا�شم �لعوم نحن �شعد�ء �ن نكون من �لفائزين يف جو�ئز 
غولف بيزن�س �ند�شرتي بعد 3 �أ�شهر على عملية �لت�شويت كونها �شهادة 
تدل على �لتفاين �مل�شتمر للمجموعة نحو �لتميز يف �لرعاية �ل�شحية . 
نعمل  �لنور ونحن  تاأ�ش�شت م�شت�شفى  �ن  : منذ  �لعوم  �لدكتور  و�أ�شاف 
و�ل��ت��و���ش��ع جغر�فياً  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل���دم���ات  ع��ل��ى  �مل��ت��ز�ي��د  �ل��ط��ل��ب  لتلبية 
لت�شل خدماتنا �ىل �ملر�شى يف �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ودول �خلليج 
�أرقى �ملعايري وباأحدث �لأجهزة و�لتقنيات  ونقدم خدمات متميزة وفق 
�لعاملية وبكادر طبي من خمتلف �جلن�شيات، وبذلك ��شبحت جمموعة 
�خلا�س يف  �لقطاع  �لطبية يف  للخدمات  �أكرب مقدم  �لنور  م�شت�شفيات 

�أبوظبي . 
وكبار  �ل�شركات  �ىل  �ل�شنوية  �ند�شرتي  بيزن�س  جولف  ج��و�ئ��ز  ت�شلم 
�ملديرين �لتنفيذيني يف ت�شع قطاعات وهي: �مل�شارف و�لعقار�ت وجتارة 
و�لرعاية  و�ل�شيافة  و�ل�شياحة  و�لت�شويق  و�لإع��الم  و�لطاقة  �لتجزئة 
�ل�شحية و�لطري�ن وتكنولوجيا �ملعلومات و�لتكنولوجيا. كما مت ت�شليم 

�جلو�ئز على �لر�بحني من قبل عدد من �ل�شخ�شيات �لبارزة.

�سرطة دبي تكرم �مل�ساهمني يف �إجناح حملة �لتوعية مبخاطر �لألعاب �لنارية جمموعة م�ست�سفيات �لنور.. �أف�سل �سركة للرعاية �ل�سحية حت�سل على جائزة
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•• اأبوظبي-وام: 

وجه �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي خالل دور 
�لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �لثالث  �ل��ع��ادي  �لنعقاد 
11 نوفمرب  ب��ت��اري��خ  ب���د�أ  �ل���ذي  �خل��ام�����س ع�شر 
يونيو   24 ي�����وم  �أع���م���ال���ه  و�خ���ت���ت���م  2013م 
�إىل  �شوؤ�ل   79 17 جل�شة  م��دى  على  2014م 
17 منها تو�شياته  ممثلي �حلكومة تبنى ب�شاأن 
�ل����وزر�ء ت��ن��اول��ت ع���دد� من  ورف��ع��ه��ا �إىل جمل�س 
�ل��ق��ط��اع��ات �مل��ه��م��ة ورك����زت ع��ل��ى ���ش��رورة توفري 
�أف�شل �خلدمات مبا يو�كب �لتطور �لذي ت�شهده 
�لفني  �لتقرير  �ملر�فق. وبني  �لدولة يف خمتلف 
��شتغرقته  �ل����ذي  �ل���زم���ن  �أن  �ل��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة 
بلغ  مناق�شتها  من  �ملجل�س  �نتهى  �لتي  �لأ�شئلة 
باملائة   18.4 بن�شبة  دقيقة   34 و  �شاعة   17
95 �شاعة  م��ن جم��م��ل زم���ن �جل��ل�����ش��ات �ل��ب��ال��غ 
وكان �شوؤ�ل حول ت�شهيل �إجر�ء�ت حتديث بيانات 
�ملناق�شة  يف  زمنا  �لأ�شئلة  �أط��ول  هو  �ملتقاعدين 
حيث بلغ زمن مناق�شته 38 دقيقة يف حني كان 
�لأ�شئلة  �أق�شر  هو  �لوطني  �لن�شيد  حول  �شوؤ�ل 
بلغ زمن مناق�شته دقيقة  �ملناق�شة حيث  زمنا يف 
�ملجل�س  �أم��ام  ك��ان  للتقرير  ثانية. وطبقا   18 و 
خ���الل �ل�����دور �ل��ث��ال��ث 122 ����ش���وؤ�ل م��ن��ه��ا 30 
�لثاين  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  ���ش��وؤ�ل متبقيا م��ن دور 
خالل  �لأع�شاء  �ل�شادة  بهم  تقدم  ���ش��وؤ�ل   92 و 
�شوؤ�ل   56 على  �شخ�شيا  �ل��رد  �لثالث مت  �ل��دور 
�نتهى  �لتي  �لأ�شئلة  �شوؤ�ل من   23 وكتابيا على 
�ملجل�س من مناق�شتها يف حني بلغ عدد مد�خالت 
�إج����م����ايل عدد  م���ن  م���د�خ���ل���ة   140 �لأع�������ش���اء 
بلغت  بن�شبة  مد�خلة   1881 �لبالغ  �ملد�خالت 
7.4 باملائة وقد كان �شوؤ�ل حول ت�شهيل �إجر�ء�ت 
حتديث بيانات �ملتقاعدين هو �أطول �لأ�شئلة زمنا 
يف �ملناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته 38 دقيقة يف 
حني كان �شوؤ�ل حول �لن�شيد �لوطني هو �أق�شر 
�لأ�شئلة زمنا يف �ملناق�شة حيث بلغ زمن مناق�شته 
دقيقة و 18 ثانية وبذلك بقي �أمام �ملجل�س 26 
�شوؤ�ل من هذه �لأ�شئلة بعد �شحب 17 �شوؤ�ل من 

قبل مقدميها من �ل�شادة �لأع�شاء. 
وح�شب �لتقرير هناك �رتباط مو�شوعي جزئي 
يف �جلانب �لرقابي وتو�فق يف توجهات �لأع�شاء 
بني �لأ�شئلة و�ملو�شوعات �لعامة يف �لق�شايا �لتي 
�لق�شايا �لجتماعية  �لأ�شئلة حازت  تناولتها  مت 
 21.5 بن�شبة  ���ش��وؤ�ل   17 بعدد  �لأك���رب  �لن�شبة 

ب��امل��ائ��ة م���ن جم��م��وع ق�����ش��اي��ا �لأ���ش��ئ��ل��ة يقابلها 
ويف  ب��امل��ائ��ة   16.7 بن�شبة  و�ح����د  ع���ام  م��و���ش��وع 
بلغت  بن�شبة  �أ�شئلة   8 بعدد  �ل�شحية  �لق�شايا 
بن�شبة  و�حد  عام  يقابلها مو�شوع  باملائة   10.1
بعدد  �مل��ع��ا���ش��ات  وق�����ش��اي��ا  ب��امل��ائ��ة   16.7 ب��ل��غ��ت 
مو�شوع  يقابلها  ب��امل��ائ��ة   8.9 بن�شبة  �أ�شئلة   7
وق�شايا  باملائة   16.7 بلغت  بن�شبة  و�ح��د  ع��ام 
�لتوطني بعدد 6 �أ�شئلة بن�شبة بلغت 7.6 باملائة 
باملائة   16.7 بن�شبة  و�حد  عام  يقابلها مو�شوع 
 5.1 بن�شبة  �أ�شئلة   4 بعدد  �لتعليمية  و�لق�شايا 
 16.7 بن�شبة  و�حد  عام  يقابلها مو�شوع  باملائة 
بن�شبة  �شوؤ�لني  بعدد  �لأمنية  و�لق�شايا  باملائة 
بن�شبة  و�ح��د  ع��ام  مو�شوع  يقابلها  باملائة   2.5
�ملو�شوعات  ق�شايا  جم��م��وع  م��ن  باملائة   16.7
�ل���ع���ام���ة. وو�ف�����ق �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى �آل���ي���ة مقرتحة 
ملناق�شة �لأ�شئلة على �لنحو �لآتي: �إدر�ج �لأ�شئلة 
�أعمال  ج��د�ول  على  �ملجل�س  �أع�شاء  �ملقدمة من 
�جلل�شات وفقا لأقدمية تقدميها و�إدر�ج �لأ�شئلة 
�ملوجهة �إىل معايل �لوزير �لذي يح�شر �جلل�شة 
بغ�س  ع��ام  م��و���ش��وع  �أو  ق��ان��ون  م�����ش��روع  ملناق�شة 
�لع�شو  �شوؤ�ل  و�إدر�ج  تقدميها  تاريخ  عن  �لنظر 
�أعمال  �شابقا بجدول  �لتقدم  له  ي�شبق  �ل��ذي مل 
�ل�شادة  وجهها  �لتي  �لأ�شئلة  و�شملت  �جلل�شات. 
عقدها  جل�شة   17 م��دى  على  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
�ملجل�س خالل �لدور �لثالث �إىل ممثلي �حلكومة 
ومت مناق�شتها حتت �لقبة عدد� من �لق�شايا �لتي 
تهم �لوطن و�ملو�طنني وهي: �لق�شايا �لتعليمية 
و�لأمنية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية  و�ل�شحية 
و�لإ�شكان  �لتحتية  و�لبنية  و�خلدمية  و�لبيئية 
و�ل��ت��وط��ني و�مل��ع��ا���ش��ات و�ل��ق��رو���س �مل���ر�أة و�ملالية 
و�ملعا�شات و�ل�شوؤون �لجتماعية و�رتفاع �لأ�شعار 

يف خمتلف �لقطاعات و�لآثار و�أخرى. 
رد  على  بناء  تو�شية  تبني  على  �ملجل�س  وو�ف���ق 
م��ع��ايل ع��ب��ي��د ب��ن ح��م��ي��د �ل��ط��اي��ر وزي����ر �لدولة 
�لهيئة  �إد�رة  �ملالية نائب رئي�س جمل�س  لل�شوؤون 
على  �لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة 
�ل�����ش��وؤ�ل �مل��وج��ه يف ���ش��اأن �إع����ادة �ل��ن��ظ��ر يف نظام 
�لتقاعد �ملبكر للمر�أة على تو�شية وفقا لل�شيغة 
�لتقاعدي  �مل��ع��ا���س  �لآت��ي��ة: رب��ط �حل�����ش��ول على 
قانون  يف  �مل��ح��ددة  �خل��دم��ة  م��دة  بانتهاء  للمر�أة 
ل�شنة   7 رق��م  �لجتماعية  و�لتاأمينات  �ملعا�شات 
1999م وع���دم رب��ط��ه ب��ب��ل��وغ ���ش��ن �خل��م�����ش��ني . 
�إىل م��ع��ايل عبيد حميد  �مل��وج��ه  �ل�����ش��وؤ�ل  وح���ول 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ملالية  وزي��ر  �لطاير 
�لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية 
و�ملدر�ء  �ل���وز�ر�ت  زي��ادة معا�شات وك��الء  �شاأن  يف 
و�مل��وظ��ف��ني �مل��دن��ي��ني �ل��ذي��ن مت��ت �إح��ال��ت��ه��م �إىل 
�لتقاعد قبل تاريخ 1-1-2008م و�فق �ملجل�س 
�إع���ادة  �لآت��ي��ة:  �ل�شيغة  على  ب��ن��اء  تو�شية  على 
-1-1 �لنظر يف معا�شات �ملتقاعدين قبل تاريخ 
بزيادة  وذل��ك  وع�شكريني  مدنيني  من  2008م 
معا�شاتهم وربطها مبوؤ�شر�ت ومعدلت �لت�شخم 
وبناء   . �لجتماعية  للعد�لة  حتقيقا  �ل��دول��ة  يف 
على رد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
على  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي���ر 
�لوطنية  �لهوية  تعزيز  ���ش��اأن  �مل��وج��ه يف  �ل�����ش��وؤ�ل 
و�فق �ملجل�س على تو�شية فيما يلي ن�شها : و�شع 
�للتز�م  باأهمية  �لتوعية  ���ش��اأن  يف  ��شرت�تيجية 
و�ملحافظة على �لزي �لوطني �لذي ميثل �إحدى 

ركائز هويتنا �لوطنية . 
رد  على  بناء  تو�شية  تبني  على  �ملجل�س  وو�ف���ق 
وزيرة  �لرومي  بنت حممد خلفان  معايل مرمي 
�ل�شوؤون �لجتماعية على �ل�شوؤ�ل �ملوجه يف �شاأن 
�إن�����ش��اء م��ر�ك��ز ح��ك��وم��ي��ة ل��ع��الج وت��اأه��ي��ل حالت 
�لإعاقة �ل�شديدة ومر�شى �لتوحد من �ملو�طنني 
وفقا لل�شيغة �لآتية : ��شتناد� ملا ن�شت عليه �ملادة 
برعايته  �ملجتمع  ي�شمل  ب��اأن  �لد�شتور  م��ن   16
�لطفولة و�لأمومة ويحمي �لق�شر وغريهم من 
�لأ�شخا�س �لعاجزين عن حماية �أنف�شهم ل�شبب 
من �لأ�شباب كاملر�س �أو �لعجز �أو �ل�شيخوخة �أو 
�لبطالة �لإجبارية ويتوىل م�شاعدتهم وتاأهيلهم 
�لوز�رة بتوفري  ل�شاحلهم و�شالح �ملجتمع تقوم 
بكافة  جمهزة  للمعاقني  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  م��ر�ك��ز 
�ل��و���ش��ائ��ل �ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع كافة 
�لعمرية  فئاتها  �خ��ت��الف  على  �لإع��اق��ة  ح���الت 
تبني  على  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  وو�ف���ق   .
�شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  رد  على  ب��ن��اء  تو�شية 
�ملوجه  �ل�����ش��وؤ�ل  على  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري 
يف �شاأن �لرقابة على �أن�شطة �ل�شركات يف �ملناطق 
�لتن�شيق  �لآت��ي��ة:  لل�شيغة  وفقا  بالدولة  �حل��رة 
يف  �ملحلية  �ملعنية  و�جلهات  �لقت�شاد  وز�رة  بني 
�لعاملة  �ل�شركات  على  تفتي�س  �آلية  و�شع  �شاأن 
�أن�شطة  على  �لرقابة  ل�شمان  �حل��رة  �ملناطق  يف 
ه���ذه �ل�����ش��رك��ات . وت��ب��ن��ى �مل��ج��ل�����س ت��و���ش��ي��ة بناء 
على رد معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير 
�لقت�شاد على �ل�شوؤ�ل �ملوجه ب�شاأن: �رتفاع �أ�شعار 

�لآتية:  لل�شيغة  وف��ق��ا  �مل��ن��زل��ي��ة  �ل��ع��م��ال��ة  ج��ل��ب 
�أ���ش��ع��ار جلب �لعمالة  ���ش��رورة �حل��د م��ن �رت��ف��اع 
�ملنزلية من خالل عقد �تفاقيات مع �لدول �لتي 
يتم جلب هذه �لعمالة منها على �أن حتدد يف هذه 
حماية  �لعمالة  هذه  ��شتقد�م  �أ�شعار  �لتفاقيات 

حلقوق �مل�شتهلكني . 
�لكتابي  �لرد  بناء على  وو�فق على تبني تو�شية 
من معايل حميد حممد �لقطامي وزير �لرتبية 
و�لتعليم - رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لحتادية 
�ملوجه  �ل�شوؤ�ل  �لب�شرية �حلكومية على  للمو�رد 
و�لذي ين�س على ما يلي: مت �إلغاء �ملادة 60 من 
�ملر�شوم بقانون �حتادي رقم 11 ل�شنة 2008م 
�إجازة  �لزوجة  منح  على  تن�س  �لتي  وتعديالته 
بدون ر�تب ملر�فقة زوجها يف بعثته �لدبلوما�شية 
�ل��دول��ة ول حتت�شب ه��ذه �لإج����ازة �شمن  خ���ارج 
�لآت��ي��ة: �شرورة  لل�شيغة  وف��ق��ا  �مل��وظ��ف��ة  خ��دم��ة 
�إع�����ادة �مل����ادة 60 م��ن �مل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون �حتادي 
�لب�شرية  �مل��و�رد  ب�شاأن  2008م  ل�شنة   11 رق��م 
تبني  وعلى  وتعديالته  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  يف 
بناء على رد معايل عبد�لرحمن حممد  تو�شية 
�لعوي�س وزير �ل�شحة على �ل�شوؤ�ل �ملوجه ب�شاأن 
ير�شلون  �ل��ذي��ن  للمر�شى  �مل��ال��ي��ة  �ملخ�ش�شات 
�لآتية: �شرورة  للعالج يف �خل��ارج وفقا لل�شيغة 
�لتي  �مل��ال��ي��ة  للمخ�ش�شات  �ل���دوري���ة  �مل��ر�ج��ع��ة 
ت�����ش��رف ل��ل��م��ر���ش��ى �ل��ذي��ن ي��ر���ش��ل��ون ل��ل��ع��الج يف 
�خلارج مبا يتنا�شب مع تكاليف �ملعي�شة يف �لدول 

�لتي ير�شلون �إليها . 
وتبنى �ملجل�س تو�شية بناء على رد معايل حميد 
رئي�س  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �لقطامي  حممد 
�إد�رة �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية  جمل�س 
�حلكومية �ل�شابق على �ل�شوؤ�ل �ملوجه ب�شاأن زيادة 
بدل �ل�شكن للموظف �ملو�طن �لذي يقرتن باأكرث 
من زوجة مو�طنة وفقا لل�شيغة �لآتية: تعديل 
11 ل�شنة  �مل��ر���ش��وم بقانون �حت���ادي رق��م  �أح��ك��ام 
�حلكومة  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد  ���ش��اأن  يف  2008م 
�ملوظف  مبنح  ي�شمح  مبا  وتعديالته  �لحت��ادي��ة 
�ملو�طن بدل �شكن لكل زوجة مو�طنة يقرتن بها 
ل�شمان �شعادة �لأ�شرة وتوفري �لعي�س �لكرمي لها 
وعلى تبني تو�شية بناء على رد معايل عبيد حميد 
�لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية على �ل�شوؤ�ل 
ملنح  �لعقاري  �لتقييم  على  �لرقابة  ب�شاأن  �ملوجه 
�لقرو�س �لعقارية وفقا لل�شيغة �لآتية: �شرورة 
�ملوؤ�ش�شات  �لعقاري تلتزم به  و�شع نظام للتقييم 

و�فق  كما   . �لعقاري  �لتمويل  عمليات  يف  �ملالية 
من  �لكتابي  �ل���رد  على  ب��ن��اء  تو�شية  تبني  على 
�ل���روم���ي وزي����رة �ل�شوؤون  م��ع��ايل م���رمي حم��م��د 
�للجان  ب�شاأن  �مل��وج��ه  �ل�����ش��وؤ�ل  على  �لجتماعية 
�لتي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات �أف�شل للمعاقني 
ت�شم  عليا  جلنة  ت�شكيل   : �لآتية  لل�شيغة  وفقا 
و�ملحلية  �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة  ك��اف��ة  ع��ن  ممثلني 
�أن  على  �ملعاقني  عن  وممثلني  �خلا�س  و�لقطاع 
دورها  يكون  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  تر�أ�شها 
يخ�س  فيما  للدولة  موحده  ��شرت�تيجية  و�شع 
كافة  ب��ني  �لتن�شيق  على  وتعمل  �ملعاقني  حقوق 
�لأطر�ف �ملعنية و�ملتابعة و�لإ�شر�ف على �لتنفيذ 
�ل�شحيح لكل ما يتعلق بهذ� �ملو�شوع وعلى تبني 
تو�شية بناء على رد معايل مرمي حممد �لرومي 
�شاأن  يف  ���ش��وؤ�ل  على  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزي��رة 
�لآتية:  لل�شيغة  وفقا  �لتطوعي  �لعمل  ت�شجيع 
وت�شجيع  بتنظيم  تعنى  �حت���ادي���ة  هيئة  �إن�����ش��اء 

�لعمل �لتطوعي يف �لدولة . 
بناء على رد معايل  كما و�فق على تبني تو�شية 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �لقطامي  حممد  حميد 
�ملناهج  يف  �مل�شتمر  �لتغيري  ���ش��اأن  يف  ���ش��وؤ�ل  على 
لل�شيغة  وف��ق��ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م �خل��ا���س  �ل��در����ش��ي��ة يف 
: ����ش���رورة م��ر�ج��ع��ة وت��ط��وي��ر �لالئحة  �لآت���ي���ة 
�أهد�فها  يحقق  مبا  �خلا�س  للتعليم  �لتنظيمية 
�ل�شرت�تيجية وي�شمن تطبيق �ملد�ر�س �خلا�شة 

للمناهج �لدر��شية �ملعتمدة من قبل �لوز�رة .
معايل  رد  ع��ل��ى  ب��ن��اء  تو�شية  تبني  ع��ل��ى  وو�ف����ق 
�لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة 
رئي�س جمل�س �إد�رة �شندوق �لزو�ج على �شوؤ�ل يف 
�ل�شهري  �لدخل  �شقف  �شرط حتديد  �إلغاء  �شاأن 
�لزو�ج  �شندوق  منحة  على  باحل�شول  �خل��ا���س 
وفقا لل�شيغة �لآتية: �شرورة �إلغاء �شرط حتديد 
على  باحل�شول  �خلا�س  �ل�شهري  �لدخل  �شقف 
منحة �شندوق �لزو�ج ورفع قيمة �ملنحة �ملقدمة 
بن  �شلطان  م��ع��ايل  رد  على  ب��ن��اء  تو�شية  وع��ل��ى 
جمل�س  رئي�س  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد 
�لتوطني  �شاأن  �شوؤ�ل يف  �لتاأمني على  �إد�رة هيئة 
�شرورة  �لآت��ي��ة:  لل�شيغة  وفقا  �ل��ت��اأم��ني  بقطاع 
ق��ي��ام ه��ي��ئ��ة �ل��ت��اأم��ني ب��ت��ح�����ش��ني ظ����روف �لعمل 
و�لعمل  �لتاأمني  قطاع  يف  �لعاملني  للمو�طنني 
على توفري بيئة عمل جاذبة لهم . وو�فق �ملجل�س 
�شلطان  معايل  رد  على  بناء  تو�شية  تبني  على 
�شوؤ�ل  على  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن 

لل�شيغة  وفقا  �ملوحد  �لتجاري  �ل�شجل  �شاأن  يف 
�إج��ر�ء�ت �لربط �لإلكرتوين  �لإ�شر�ع يف  �لآتية: 
تنفيذ�  �لقت�شاد  ووز�رة  �ملخت�شة  �جلهات  بني 
2004م  ل�شنة   14 رق��م  �ل���وزر�ء  لقر�ر جمل�س 
وتعديالته يف �شاأن �إن�شاء �ل�شجل �لتجاري �ملوحد 
�شلطان  معايل  رد  على  بناء  تو�شية  تبني  وعلى 
�شوؤ�ل  على  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن 
وفقا  �حل��رة  للمناطق  عليا  هيئة  �إن�شاء  �شاأن  يف 
للمناطق  عليا  هيئة  �إن�����ش��اء   : �لآت���ي���ة  لل�شيغة 
�حلرة يف �لدولة ل�شمان �لتن�شيق بني �مل�شتويني 

�لحتادي و�ملحلي يف هذ� �ل�شاأن . 
وب��ل��غ ع����دد �لأ���ش��ئ��ل��ة �ل��ت��ي �ن��ت��ه��ى �مل��ج��ل�����س من 
مناق�شتها مع ممثلي �حلكومة خالل دور �لنعقاد 
نوفمرب   15 ب��ت��اري��خ  ب����د�أ  �ل����ذي  �لأول  �ل���ع���ادي 
2012م   6  26 ي��وم  �أعماله  و�ختتم  2011م 
على مدى 14 جل�شة 44 �شوؤ�ل م�شتغرقة زمنا 
�إجمايل  باملائة من   17 بن�شبة  �شاعة   12 ق��دره 
زم���ن �جل��ل�����ش��ات رد مم��ث��ل��و �حل��ك��وم��ة ع��ل��ى 42 
�ملجل�س  و�أ�شدر  2 كتابيا  و  �شوؤ�ل منها �شخ�شيا 
وعقد  �حلكومة  �إىل  تو�شيات  منها   11 �شاأن  يف 
�لنعقاد  دور  خ��الل  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�خلام�س  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثاين  �لعادي 
 103 ق���دره  زم��ن��ا  م�شتغرقة  جل�شة   17 ع�شر 
�شاعات و 38 دقيقة بلغ عدد �لأ�شئلة �لتي �نتهى 
�ملجل�س من مناق�شتها 49 �شوؤ�ل م�شتغرقا زمنا 
قدره 15 �شاعة و 37 دقيقة بن�شبة بلغت 15.1 
�شاأن  �أ�شدر يف  باملائة من جممل زمن �جلل�شات 
�ملجل�س  وج�شد  �حلكومة.  �إىل  تو�شيات  منها   7
م��دى خم�شة ع�شرة ف�شال  خ��الل م�شريته على 
عا�شتها  �لتي  �لتطور�ت  جميع  ر�فقت  ت�شريعيا 
521 جل�شة عقدها  دول��ة �لإم����ار�ت م��ن خ��الل 
ع�شرة  �ل�شابعة  �جلل�شة  ول��غ��اي��ة  تاأ�شي�شه  منذ 
�خلتامية من دور �لنعقاد �لعادي �لثالث بتاريخ 
24 يونيو 2014 عرب ممار�شته لخت�شا�شاته 
�لق�شايا  خمتلف  مبناق�شة  �هتمامه  �لد�شتورية 
�أ�شئلة   608 �ملجل�س  �أع�شاء  �لوطنية فقد وجه 
حول  ت��و���ش��ي��ات��ه  و�أ����ش���در  �حل��ك��وم��ة  ممثلي  �إىل 
خمتلف �لق�شايا �لتي ناق�شها وهذ� يعك�س مدى 
م�شاركة �ملجل�س بالتعاون مع �حلكومة يف م�شرية 
�لبناء و�لتقدم وحر�شه على حتقيق روؤية �لقيادة 
للعمل  ���ش��ام��ال  ب��رن��اجم��ا  تتبنى  �ل��ت��ي  �حلكمية 
للحكومة  متكاملة  ��شرت�تيجية  وخطة  �لوطني 

�لحتادية لدولة �لإمار�ت. 

يلقى برنامج �ملنح يف كلية �لمار�ت 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ق���ب���ال ك���ب���ري� من 
�ملو�طنني  و�ل���ط���ال���ب���ات  �ل��ط��ل��ب��ة 
جمل�س  �عتمده  و�ل���ذي  و�ملقيمني 
�مل��ا���ش��ي يف  �لكلية �ل���ش��ب��وع  �أم��ن��اء 
ر�ئدة  تعليمية  جمتمعية  م��ب��ادرة 
�بر�هيم  و�ئ����ل  �لأ����ش���ت���اذ  ب��رئ��ا���ش��ة 
�لأنقر رئي�س �ملجل�س مبلغ ثمانية 
م����الي����ني و����ش���ت���م���ائ���ة �أل�������ف دره����م 
�ل�شنوية  �لدر��شية  �ملنح  ميز�نية 
مليونني  م��ن��ه��ا  خ�����ش�����س  ل��ل��ك��ل��ي��ة 
�أل���ف دره���م ملنح بر�مج  و�رب��ع��م��ائ��ة 
�لدبلوم و�شتة ماليني ومئتي �ألف 
�لبكالوريو�س  ب��ر�م��ج  مل��ن��ح  دره����م 
مائة  ت���ق���دمي  �مل����ب����ادرة  وت�����ش��م��ل   ،
در�����ش���ي���ة كاملة  م��ن��ح��ة  وخ��م�����ش��ني 
�ل�����������ش�����ن�����و�ت ل����ل����ط����الب �ل�����ذك�����ور 
�مل�شتجدين يف برنامج بكالوريو�س 
تخ�ش�شاته  يف  �مل���ال���ي���ة  �ل���ع���ل���وم 
�لثالثة �ملحا�شبة �مل�شرفية و�ملالية 
و�لتمويل  �ل���ش��الم��ي��ة  �مل�������ش���ارف 
�طار  �ملنح يف  ه��ذه  �لكلية  وق��دم��ت 
دعمهما جلهود �لتوطني �لوظيفي 
يف �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�مل�شرفية �لتي 

تبذلها �جلهات �ملخت�شة ومبنا�شبة 
لأول  �لربنامج  تدري�س  �نطالقة 
م���رة ه���ذ� �ل��ع��ام ب��ع��د �ع��ت��م��اده من 
بوز�رة  �لأك��ادمي��ي  �لع��ت��م��اد  جلنة 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
هذه  يف  �لت�شجيل  �لكلية  وفتحت 
�ملنح فيما ينتهي �لت�شجيل بها بعد 

��شبوعني .
 و����ش��ار �لن��ق��ر �ىل �ن �لق��ب��ال يف 
�ملنح  وبرنامج  �لكلية  يف  �لت�شجيل 
فيها متو��شل منذ �ليوم �لول من 

�لعالن عنها .
قال : ي�شمل برنامج �ملنح �لدر��شية 
�لدر��شي  للف�شل  �لدبلوم  لرب�مج 
 2015-2014 ل����ع����ام  �لأول 
للطلبة و�لطالبات يف كلية �لمار�ت 
در��شية  منح  تقدمي  للتكنولوجيا 
�مل�شارف   - �ملحا�شبة   : بر�مج  على 
ونظم  �لأع��م��ال  �إد�رة   - و�لتمويل 
 - �لتخ�ش�س(  ثنائي   ( �ملعلومات 
 - و�لر�شوم  �جلر�فيكي  �لت�شميم 

�لإعالم و�لعالقات �لعامة.
و��شار �ىل �ن �ملنحة لأول 50 طالب 
�لتخ�ش�شات  م��ن  تخ�ش�س  ك��ل  يف 

للدر��شة  ت�شجيلهم  ي��ت��م  �ل��ث��الث 
ومفتوحة  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة  �ل��ف��رتة  يف 
وتت�شمن  و�مل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
باملائة  خم�شني  �لكلية  حتمل  �ملنح 
�لر�شوم  �ل��در����ش��ي��ة  ت��ك��ال��ي��ف  م���ن 
�لإجنليزية  للغة  م�شتويات  لأرب��ع 
ور�شوم �ل�شاعات �لدر��شية.  ESL

�مناء  جمل�س  رئ��ي�����س  ك�شف  فيما 
للتكنولوجيا  �لم�����������ار�ت  ك���ل���ي���ة 
ع��ن م��ن��ح در����ش��ي��ة �خ����رى لرب�مج 

�لدر��شي  للف�شل  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
 2015-2014 ل���ل���ع���ام  �لأول 
وت�شمل �لطلبة و�لطالبات للفرتة 
�مل�����ش��ائ��ي��ة ع��ل��ى ب���ر�م���ج : �لإع����الم 
ت��خ�����ش�����س �ل�����ش��ح��اف��ة -�لإع�������الم 
ت���خ�������ش�������س �ل�����ع�����الق�����ات �ل���ع���ام���ة 
تخ�ش�س  و�لإع����������الن-�لإع����������الم 
�لعلوم   - و�ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون  �لإذ�ع�������ة 
�ملالية تخ�ش�س �ملحا�شبة - �لعلوم 
و�ملالية  �مل�شرفية  تخ�ش�س  �ملالية 

- �لعلوم �ملالية تخ�ش�س �مل�شرفية 
و�ملالية �لإ�شالمية .

ك����م����ا �ع����ل����ن����ت ك����ل����ي����ة �لم������������ار�ت 
در��شية  م��ن��ح  ع���ن  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ملائة  ت�شل  ت�شجيعية  وخ�شومات 
باملائة من تكاليف �لدر��شة �لكاملة 
لهم  ع���ائ���ل  وج������ود  دون  ل���الأي���ت���ام 
�لعامة  بالثانوية  �لطلبة  و�أو�ئ����ل 
وللحالت  بالكليات  �لطلبة  و�أو�ئل 

�لقت�شادية �لن�شانية .

�ملانحة  �ملوؤ�ش�شات  عدد  �رتفع  فيما 
للبعثات �لدر��شية يف كلية �لمار�ت 
ع�شرة  خ��م�����ش��ة  �ىل  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
���ش��م��و �ل�شيخ  ج��ه��ة م��ن��ه��ا : دي����و�ن 
ممثل  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة - 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ول  �ل��ف��ري��ق  دي����و�ن 
ب���ن ز�ي�����د �ل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د 
�لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
�شوؤون  وز�رة   - �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 

�ل�شيخة  �شمو  مكتب   - �ل��رئ��ا���ش��ة 
فاطمة بنت مبارك �لرئي�س �لعلى 
رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�لقيادة   - �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي - موؤ�ش�شة 
نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ل��الع��م��ال �لن�����ش��ان��ي��ة و�خل��ريي��ة - 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة   - �ل���زك���اة  ���ش��ن��دوق 
م�شرف   - �لم������ار�ت������ي  �لأح�����م�����ر 
�شندوق  �ل�����ش����الم����ي-  �ب���وظ���ب���ي 
لمارة  �لتقاعد  ومكافاآت  معا�شات 
�بوظبي - �ملعهد �لبرتويل و�شركة 
�آ���ش��ي��ا ج��ل��ف .  و�أع����رب �لأن��ق��ر عن 
تقديره �لكبري لهذه �لثقة �ل�شامية 
من كربى �ملوؤ�ش�شات يف �لقطاعني 
مبخرجات  و�خل����ا�����س  �حل���ك���وم���ي 
�لكليات وثقتها �ل�شامية برب�جمها 
�لكبري  �لكلية  وحر�شها  �ملعتمدة 
ع���ل���ى حت��ق��ي��ق ����ش���ع���اره���ا يف �ع�����د�د 

�ل�شباب ملهن �مل�شتقبل .
�ن����ه ق���د مت ت�����ش��م��ي��م جميع  و�ك�����د 
لتكون  للكلية  �لأكادميية  �لرب�مج 
�جلامعية  �ل����رب�م����ج  �ق�����وى  ب��ح��ق 
ع����ل����ى م�������ش���ت���وى �ل������دول������ة ومت����ت 

�جلامعات  م��ع  معياريا  مقارنتها 
ل��ت��ت��ف��وق عليها  �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة 
ول��ت��ع��د �خل���ري���ج ب��ح��ق ل��ل��ع��م��ل يف 
�ل��ق��رن �حل����ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن وهذ� 
�لتحدي �لذي ن�شعى جاهدين  هو 
�لأنقر  ���ش��ع��ادة  وك�����ش��ف  لتحقيقه. 
�نتقاء  ع��ل��ى  �ل��ك��ل��ي��ة  ح���ر����س  ع���ن 
�ف���������ش����ل �خل����������رب�ت و�ل�����ك�����ف�����اء�ت 
و�لعمل  و�لد�ري����������ة  �لك����ادمي����ي����ة 
�لتعليم  يف  م��ه��ار�ت��ه��م  �شقل  ع��ل��ى 
للو�شول  و�ل���ت���اأه���ي���ل  و�ل���ت���دري���ب 
توؤهل  �ل���ت���ي  �مل���خ���رج���ات  لأف�������ش���ل 
�خلريجني ل�شوق �لعمل . ويف هذ� 
تنمية  على  �لكلية  حتر�س  �لط��ار 
وت�شجيع �لبحث �لعلمي لأ�شاتذتها 
من خالل تعزيز ودعم م�شاركاتهم 
يف �ملوؤمتر�ت �لعربية و�لدولية كل 
حتر�س  كما  �خت�شا�شه  جم��ال  يف 
�لكلية على ت�شجيع �بنائها �لطلبة 
�لأن�شطة  على ممار�شة  و�لطالبات 
�شقل  مبادر�ت  وتعزيز  �لاَل�شفية 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل��ط��الب��ي��ة و�ط����الق 
للطالبات  و�خ��ر  للطالب  جمل�س 

ور�بطة للخريجني.

•• دبي-وام:

�أطلق �لعميد �ملهند�س كامل بطي �ل�شويدي مدير �لد�رة 
و�لكهرباء  �مل���اء  حملة  دب��ي  �شرطة  يف  للعمليات  �ل��ع��ام��ة 
عنو�ن �حلياة فلنحافظ عليهما بالتن�شيق مع هيئة كهرباء 
ومياه دبي وذلك بح�شور مديري �لإد�ر�ت �لفرعية ومر�د 
و�لرتباطات  �لرت�شيد  تنفيذي  �ل�شهباين  علي  �ح��م��د 
�خلارجية يف هيئة كهرباء ومياه دبي. وقال �لعميد كامل 
��شتهالك  تر�شيد  ه��و  �حلملة  م��ن  �ل��ه��دف  �ن  �ل�شويدي 
�لالزمة  و�لإر���ش��اد�ت  �لن�شائح  وتوفري  و�لكهرباء  �ملياه 

�شرطة  �إ�شرت�تيجية  م��ع  متا�شيا  وذل���ك  �لد�رة  ملوظفي 
��شتهالك  تر�شيد  باأهمية  �لوعي  رفع  يف  للم�شاهمة  دبي 
�ملو�رد  على  و�ملحافظة  �لبيئة  وحماية  و�لكهرباء  �مل��ي��اه 
�لطبيعية من �لهدر. و�أو�شح �لعميد �ل�شويدي �أن �حلملة 
�حلفاظ  يف  للعمليات  �لعامة  �لد�رة  من  م�شاهمة  تعترب 
نحن  �ل��ت��ي  �لتنمية  م�شادر  م��ن  مهمني  م�شدرين  على 
يعترب�ن  و�لكهرباء  فاملاء   .. حياتنا  يف  لها  ما�شه  بحاجة 
من �لنعم �لتي �نعم �هلل بها علينا .. فهما ع�شب �حلياة 
و�أول متطلبات �لتنمية لكل جمتمع ين�شد لأبنائه �لرقي 
و�لتقدم .. حيث �شهدت �لدولة منو� كبري� يف �إنتاج وتوزيع 

�لقطاعات  منو  ب�شبب  وذل��ك  و�مل��ي��اه  �لكهربائية  �لطاقة 
�ملختلفة و�ت�شاع �لعمر�ن وتطور �لبنية �لتحتية. 

و�أكد �ن �حلفاظ على �لطاقة �لكهربائية وعدم �لإ�شر�ف 
فيها يعترب �حد �برز �ملطالب �لإ�شالمية و�لوطنية وهذ� 
�هلل  نعم  على  �حل��ف��اظ  على  �حل��ر���س  يف  �لديني  �ملطلب 
علينا يو�زيه مطلب وطني يدعونا للحفاظ على �لكهرباء 
باعتبارها ثروة قومية ..مطالبا �جلميع باحلفاظ عليها 
�مل�شدر.  ه��ذ�  تر�شيد  و�إر����ش���اد�ت  بتعليمات  �لل��ت��ز�م  ع��رب 
وعقب �طالق �حلملة قدم مر�د �ل�شهباين حما�شرة عن 

كيفية تر�شيد �ملياه و�لكهرباء.

عمليات �سرطة دبي تطلق حملة لرت�سيد ��ستهلك �ملياه و�لكهرباء

�ملجل�ش �لوطني �لحتادي يتبنى 17 تو�سية ب�ساأن 79 �سوؤ�ًل وجهها �لأع�ساء �إىل ممثلي �حلكومة خلل دور �لنعقاد �لعادي �لثالث

�إقبال كبري على منح كلية �لإمار�ت للتكنولوجيا لدر��سة �ملالية و�ملحا�سبة و�مل�سارف
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•• منى-وام:

يو��شل مكتب �شوؤون حجاج �لدولة 
ت��وزي��ع وج��ب��ات �ل��ط��ع��ام على حجاج 
�ملغفور  روح  ع��ل��ى  �حل����ر�م  �هلل  ب��ي��ت 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

طيب �هلل ثر�ه يف �مل�شاعر �ملقد�شة.
و�أع��������رب ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور حممد 
�لعامة  �لهيئة  رئي�س  �لكعبي  مطر 
ل���ل�������ش���وؤون �لإ����ش���الم���ي���ة و�لأوق�������اف 
�لوجبات  �أم�س �لول  خالل توزيعه 
يف خميم منى بح�شور �شعادة �أحمد 
�لدولة  عام  قن�شل  �ملنقو�س  حممد 
للقيادة  وتقديره  �شكره  ع��ن  بجدة 
�لر�شيدة �لتي وجهت بتوزيع حو�ىل 
�لف وجبة طعام على حجاج   250

بيت �هلل �حلر�م.
ممثلة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ل��ك��ع��ب��ي  و�أك������د 
مبكتب �شوؤون حجاج �لدولة �شخرت 
ل���ر�ح���ة �شيوف  �لإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة 
�لرحمن ومتابعة �شوؤونهم ليتمكنو� 

وي�شر  ب�شهولة  �شعائرهم  �أد�ء  م��ن 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل���روؤي���ة  حتقيقا 
�ل��ت��ي ت���ويل ع��ن��اي��ة خ��ا���ش��ة حلجاج 

�لدولة و�شيوف �لرحمن عامة.

�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
ت��ت��ذك��ر د�ئ��م��ا م��ا �شنعه �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
و�طعام  خ��ري  و�أع��م��ال  م��ن �شدقات 

تو��شل  وه���ي  و�ل���ف���ق���ر�ء  �مل�����ش��اك��ني 
كان  �ل��ذي  �لعمل  ه��ذ�  ب�شكل حثيث 

يحبه رحمه �هلل.
يفتخر  �إم���ار�ت���ي  ك��ل  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

جتدهم  ول����ذل����ك  ز�ي�������د  ب���ال�������ش���ي���خ 
ي��ن��دف��ع��ون وي��ح��ر���ش��ون ع��ل��ى توزيع 
م�شري�   .. �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �ل����وج����ب����ات 
د�أب����ت  ���ش��ن��وي��ة  م����ربة  ه����ذه  �أن  �إىل 

�ل�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 
عليها  �ل�����ش����ر�ف  ع��ل��ى  و�لوق��������اف 

و�لتاأكد من توزيعها.
لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  ودعا 

�شبحانه  �هلل  و�لأوق���اف  �لإ�شالمية 
وتعاىل �أن يدمي على دولة �لمار�ت 
�لمن و�لمان و�ن يجزيها على ما 
يتقرب به �أهل �لمار�ت من خدمات 

وزكو�ت و�عمال �خلري �ملختلفة.
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح ���ش��ع��ادة حممد 
�شوؤون  رئي�س مكتب  �ملزروعي  عبيد 
توزيع  ب��د�أ  �ملكتب  �أن  �لدولة  حجاج 
ه��ذه �ل��وج��ب��ات منذ ي��وم ع��رف��ات يف 
�شيوف  على  توزيعها  يو��شل  حني 

�لرحمن حتى �أخر �أيام �لت�شريق.
�شوؤون  �أن مكتب  �إىل  �ملزروعي  ونوه 
خ�����الل توزيع  م����ن  ع���م���د  �حل����ج����اج 
�لفقر�ء  �لوجبات �ىل م�شاركة  هذه 
ع��ي��د �ل�شحى  ف��رح��ة  و�مل��ح��ت��اج��ني 
و�ل�شرور  �لبهجة  و�دخ����ال  �مل��ب��ارك 
و�لعجائز  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار  ع��ل��ى وج����وه 

و�لأطفال.
�هلل  بيت  حجاج  من  �لعديد  وتوجه 
�شبحانه  �هلل  �ىل  ب��ال��دع��اء  �حل����ر�م 
وتعاىل �أن يتغمد �ل�شيخ ز�يد بو��شع 
جنانه  ف�شيح  ي��دخ��ل��ه  و�أن  رح��م��ت��ه 
و�أن ي��ج��زي��ه خ���ري �جل�����ز�ء ع��ل��ى ما 
و�ل�شالمية  �لعربية  لالأمتني  قدم 

وملختلف �شعوب �لعامل .

•• مكة املكرمة-وام:

يف  مبقره  �م�س  �لدولة  حجاج  �شوؤون  مكتب  نظم 
مكة �ملكرمة حفال لتكرمي روؤ�شاء و�أع�شاء �للجان 
�لعام  ه��ذ�  ح��ج  مو�شم  �ن��ت��ه��اء  مبنا�شبة  �ملختلفة 

�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �حل��ف��ل  ح�شر  ه��ج��ري��ة.   1435
حممد مطر �لكعبي رئي�س �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
�لإ�شالمية و�لأوقاف و�شعادة حممد عبيد �ملزروعي 
�أحمد  و�شعادة  �لدولة  حجاج  �شوؤون  مكتب  رئي�س 
�لدولة بجدة وروؤ�شاء  �ملنقو�س قن�شل عام  حممد 

و�أع�����ش��اء �ل��ل��ج��ان. ورف���ع ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حممد 
مطر �لكعبي يف كلمة له بهذه �ملنا�شبة �أ�شمى �آيات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �لتهاين 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�شمو حكام  �أ���ش��ح��اب  دب��ي رع���اه �هلل و�إخ��و�ن��ه��م��ا 
�لمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�ملبارك  �لأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  �مل�شلحة  للقو�ت 

وجناح مو�شم �حلج لهذ� �لعام 1435 هجرية.
�ملنقو�س  حممد  �أح��م��د  ل�شعادة  �ل�شكر  ق��دم  كما 
على  �ل��دول��ة  حجاج  ���ش��وؤون  مكتب  �أع�شاء  وجميع 
ما قدموه من جهود كبرية وخدمة وطنية ودينية 
خالل  م��ن  و�ل��ث��و�ب  �لأج���ر  منها  ينالون  عظيمة 

�حلر�م  �هلل  بيت  حلجاج  �ل��ر�ح��ة  �شبل  ك��ل  توفري 
���ش��ي��وف �ل��رح��م��ن. ويف ن��ه��اي��ة �حل��ف��ل ق���ام رئي�س 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق�����اف 
بتكرمي رئي�س مكتب �شوؤون حجاج �لدولة وروؤ�شاء 

و�أع�شاء �للجان . 

•• اأبوظبي-وام: 

حظيت �أ���ش��و�ق م��رك��ز خ��دم��ات �مل��ز�رع��ني �مل��وؤق��ت��ة ل��الأ���ش��اح��ي �ل��ت��ي مت 
�فتتاحها بجانب م�شلخ بني يا�س �لرئي�شي يف �أبوظبي وبالقرب من مركز 
�شرطة �لهري مبدينة �لعني قبيل �أيام عيد �لأ�شحى �ملبارك على ور�شا 
�مل�شتهلكني ومالك �حلالل. وتعترب هذه �لأ�شو�ق �أهم من�شة بيع مفتوحة 
على م�شتوى �إمارة �أبوظبي ومت منحها و�إتاحتها للمو�طنني من مالك 
�حلالل باأ�شعار رمزية لبيع �أ�شاحيهم ب�شكل مبا�شر �إىل �مل�شتهلكني دون 
�حلاجة �إىل و�شيط جتاري. وتعد هذه �ل�شوق �لتي �أطلقها �ملركز لل�شنة 
�أ�شحاب  من  للمو�طنني  ومهمة  رئي�شية  وجهة  �ل��ت��و�يل  على  �لر�بعة 
�حلالل و�مل�شرتين حيث يتمكن �لر�غب يف �شر�ء �أ�شحيته من �لختيار 
�آلف �خلر�ف و�ملاعز و�لتعرف على طبيعة تغذيتها ورعايتها من  بني 
�ملالك مبا�شرة كما يتمكن من �حل�شول عليها باأف�شل �لأ�شعار مقارنة 
حتت  ولدت��ه��ا  منذ  �ملا�شية  بها  حظيت  �لتي  �جل��ي��دة  �لرتبية  بطبيعة 
�إ�شر�ف مركز خدمات �ملز�رعني وجهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية. وقال 
نا�شر �جلنيبي �ملدير �ملايل ملركز خدمات �ملز�رعني �ن �ل�شو�ق حققت 
�أرباحا �قت�شادية مبهرة للمو�طنني من �أ�شحاب �حلالل �لذين متكنو� 
حكومة  عليه  ت�شجع  �ل���ذي  �حل���الل  وتربيتهم  تعبهم  ث��م��ار  جني  م��ن 
�أبوظبي وتقدم لأ�شحابه �لدعم منذ زمن بعيد. و�أكد �أن مركز خدمات 
�إىل تقدمي خدمات  �لأ�شو�ق  باأبوظبي ي�شعى من خالل هذه  �ملز�رعني 
مزدوجة لأ�شحاب �حلالل و�مل�شتهلكني على حد �شو�ء حيث يلتزم �ملركز 
�ملو�طنني مع توفري منتجات على  ب��زي��ادة دخ��ل  �مل��ب��ادر�ت  يف مثل ه��ذه 

�أرقى م�شتوى و�أعلى جودة جلمهور �مل�شتهلكني. 

•• دبي-وام:

�ملر�حل  ر�شد  ت�شهيل  على  للعمل  طيار  بال  طائرة  خدمة  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  د�شنت 
وذل��ك يف  �ملهمة  تلك  لتنفيذ  �لتقليدية  �مل��رور باخلطو�ت  دون  �ملنجزة يف م�شاريعها �حليوية 
��شتجابة عملية و�ت�شاقا مع توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بتحويل دبي �إىل �أذكى مدينة بالعامل 
خالل ثالث �شنو�ت وتز�منا مع �أهد�ف برنامج حمد�ن بن حممد للحكومة �لذكية. وقال عبد 
�إطالق خدمة  �إن  بالهيئة  �ملوؤ�ش�شي  �لفني  �لدعم  �لتنفيذي لقطاع خدمات  �ملدير  �ملدين  �هلل 
طائرة بال طيار تاأتي يف �إطار �ل�شتجابة �لفعالة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�إح��دى غاياتنا  �لنا�س متثل  �إ�شعاد  �إن  ورغ��م  �نه  �لإن�شان منوها �ىل  �آل مكتوم بخدمة  ر��شد 
و�أ�شاف  �لإن�شان.   و�أرح��ب خلدمة  �أو�شع  �أفقا  لنا  فتحت  �شموه  مبادرة  �أن  �إل  �ل�شرت�تيجية 
�ملدين �نهم �جرو� موؤخر� جتربة حية من خالل �إطالق طائرة بال طيار لر�شد مر�حل تنفيذ 

�مل�نفذة يف  و�ملر�حل  بال�شو�رع  �لإن��ارة  وح��د�ت  بيت�س وكذلك  م�شروع مم�شى كورني�س جمري� 
م�شروع قناة دبي �ملائية مو�شحا �أن هذه �لتجارب حققت عدة فو�ئد منها �نها منحتنا نظرة 
�لأزمات  ��شتخد�مها يف حالت  �شمولية للمو�قع و�مل�شاريع ملعرفة مر�حل �لإجناز كما ميكن 
�لأمر  نهاية  يف  هي  �لتي  �لو��شع  �لنطاق  على  تاأثريها  م��دى  لر�شد  �ل�شو�رع  يف  و�ل��ط��و�رئ 
�لتي تنتج عن طائرة بال طيار هو  �أن من �شمن �لإيجابيات  �إىل  خلدمة �شكان دب��ي.  و�أ�شار 
�لعمل  فرق  مثل  �لتقليدية  بالو�شائل  �إليها  �لو�شول  ي�شعب  لأماكن  �لو�شول  على  قدرتها 
�لب�شرية نذكر منها �لأج��ز�ء �لعليا من حمطات �ملرتو و�لأج��ز�ء �ل�شفلية للج�شور �لتي متر 
�إمكانها  لل�شيانة ف�شال عن  �لتي حتتاج  �لأج��ز�ء  ر�شد معرفة  �أو  للتفتي�س  �شو�ء  �ملياه  فوق 
�ملطلوب  �لأم��اك��ن  �أك��رث من موقع عن طريق برجمة �لطائرة م��رة و�ح��دة لكل  �لت�شوير يف 
�ل�شرت�تيجيتني حيث  �لغايتني  �أي�شا يف  �أن خدمة طائرة بال طيار ت�شب  ت�شويرها موؤكد� 
�لهيئة  حر�س  يعني  ما  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  متيز  و�لثانية  �لذكية  دب��ي  �لأوىل  تتمثل 

�لد�ئم على مو�كبة جميع �لتطور�ت �لالزمة للحفاظ على مكانة �إمارة دبي.

طرق دبي تطلق خدمة طائرة بل طيار لر�سد مر�حل �إجناز و�سيانة م�ساريعها �حليوية

مكتب �سوؤون حجاج �لدولة يو��سل توزيع وجبات �لطعام على حجاج بيت �هلل �حلر�م

مكتب �سوؤون حجاج �لدولة ينظم حفًل تكرمييًا مبنا�سبة جناح مو�سم �حلج

�أ�سو�ق �لأ�ساحي ملركز خدمات �ملز�رعني توفر �آلف �لأ�ساحي خلل فرتة �لعيد
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عربي ودويل
قائد �لناتو يريد علقات بناءة مع رو�سيا 

•• وار�سو-رويرتز:

قال �لأمني �لعام �جلديد حللف �شمال �لأطل�شي ين�س �شتولتنربج يف 
عالقات  يف  يرغب  �حللف  �إن  �م�س  بولندية  �شحيفة  ن�شرته  حديث 
بناءة مع رو�شيا و�إنه ل تعار�س بني هذ� و�لتو�شع يف وجوده يف �لدول 

�لأع�شاء ب�شرق �أوروبا.
يحرتم  �شيظل  �حل��ل��ف  �إن  ب��ول��ن��د�  ي���زور  �ل���ذي  �شتولتنربج  و�أ���ش��اف 
�لتز�ماته �لدولية ومنها �تفاق �أبرمه بعد �حلرب �لباردة مع مو�شكو 
ب�شاأن عمليات �لنت�شار �لع�شكري �لغربي يف �لأع�شاء �ل�شابقني بالكتلة 

�ل�شوفيتية.
وكان �شتولتنربج يتوىل من قبل من�شب رئي�س وزر�ء �لرنويج و�شغل 

�لأمانة �لعامة حللف �لأطل�شي �لأ�شبوع �ملا�شي. وقال يف مقابلة مع 
و�إقامة  ق��وي  حلف  وج��ود  بني  تعار�س  ل  فيبورت�شا  جازيتا  �شحيفة 
عالقات بناءة مع رو�شيا.  وتابع بقوله ينبع هذ� من خربتي �ل�شيا�شية. 
فالرنويج بلد �شغري يقع يف جو�ر رو�شيا.. ورغم هذ� متكنا ورمبا يف 
و�مل�شايد  �لطاقة  م�شائل  نتعاون يف  �أن  �ل��ب��اردة  �حل��رب  ف��رت�ت  �أب��رد 

وتر�شيم �حلدود �لبحرية. 
�لأطل�شي مبنعطف �شعب  �لعالقات بني مو�شكو وحلف �شمال  ومتر 
�لقرم  جزيرة  �شبه  �شمت  حيث  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  رو�شيا  ت�شرفات  ب�شبب 
�شرق  يف  لرو�شيا  �ملو�لني  �لنف�شاليني  وتدعم  �ملا�شي  �آذ�ر  مار�س  يف 

�أوكر�نيا.
وعن زيادة وجود �حللف يف بولند� ودول �لبلطيق قال �شتولتنربج نحن 

نعكف على تعزيز �أمننا دون خمالفة �لتز�مات حلف �شمال �لأطل�شي 
�لدولية.  و�شعيا منه لطماأنة حلفائه �لقريبني من �حلدود �لرو�شية 
ومعد�ت  �إم���د�د�ت  وو�شع  �شريع  رد  ق��وة  لت�شكيل  خطة  �حللف  تبنى 
يف دول �شرق �أوروب��ا بحيث ميكن تعزيزها يف �أوقات �لأزم��ات. و�أوقف 
�حللف كل �أوجه �لتعاون �لعملي مع رو�شيا يف �أبريل ني�شان �حتجاجا 
على �شم �لقرم لكنه �أو�شح جليا �أنه لن يتدخل ع�شكريا يف �أوكر�نيا 

�لتي ل تنتمي حللف �لأطل�شي.
�شتولتنربج )55 عاما(  �لرنويج تفاو�س  رئا�شة وزر�ء  �شغله  وخالل 
على  عاما   40 �متد  نز�عا  �أنهى  �تفاق  على   2010 ع��ام  رو�شيا  مع 
�أق��ام �شد�قة �شخ�شية مع  �حل��دود �لبحرية يف �لقطب �ل�شمايل كما 

�لرئي�س �لرو�شي �آنذ�ك دميرتي ميدفيديف.

��ستئناف �لبحث عن �لطائرة �ملاليزية �ملفقودة تفجري مقر �سابق لأجهزة �أمن �لقذ�يف يف ليبيا

تركيا جتلي �ملدنيني من �حلدود مع عني �لعرب

�لكرملني  م��ع  �لأج������و�ء  �أّن  غ��ري 
مما  ي����ر�م،  م��ا  ع��ل��ى  لي�شت  �لآن، 
�أم����ني �لناتو  ي��ج��ع��ل م���ن خ��ط��اب 
حديدية  قب�شة  مبثابة  �جل��دي��د 
ك���ان وقف  �إذ�  ح���ري���ري،  ق��ف��از  يف 
�أوك���ر�ن���ي���ا يوفر  �إط����الق �ل��ن��ار يف 
فان   ، ل��ل��ت��ه��دئ��ة  �شعيفة  ف��ر���ش��ة 
رو����ش���ي���ا حت��ت��ف��ظ ب���ال���ق���درة على 
�نتهاك  وتو��شل  �لو�شع  زع��زع��ة 
�لدولية،  وم�شوؤولياتها  �لقانون 
يف  تغيري�  نرى  �أن  نريد  بو�شوح، 
�لناتو  يبقى  �أن  وي��ج��ب  �ل�شلوك 
يد�فع عن حلفائه   و�شوف  جاهز� 

�إذ� لزم �لأمر.
وهذ� يعني �أّن �لأمني �لعام للحلف 
�مل�شار �لذي  �لأطل�شي �شيّتبع ذ�ت 
زيار�ته  �أول  �شتكون  �شلفه،  خّطه 
�شعور�  �لأك������رث  ع��ا���ش��م��ت��ني  �إىل 
بالتهديد، و�حدة من طرف رو�شيا 
�لإ�شالمية:  �لدولة  من  و�لثانية 
و�ر�شو و�أنقرة، و�شيعد كال منهما، 
�لأطل�شي  �شمال  حلف  مب�شاعدة 

لهما يف حالة تعر�شهما لهجوم.
�لثمانية  �لدفاع  وزر�ء  �أّن  ويذكر 
فرب�ير  يف  �شيقررون  و�لع�شرين 
وم�شتلزمات  ه��ن��د���ش��ة   ،2015
�لطليعة   ، �حل���رب���ة  ر�أ������س  ق����و�ت 

•• بن �سالوة-اأ ف ب:

�ر�شال  ق��ر�ر برلني  �شهر على  بعد 
�لعر�ق،  �ىل  ع�شكرية  جت��ه��ي��ز�ت 
تاهيل عنا�شر  �أمل���ان  م��درب��ون  ب��د�أ 
�لب�شمركة على ��شتخد�م �ل�شلحة 
�حل��دي��ث��ة �مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي ل غنى 
م��ت�����ش��ددي تنظيم  مل��ح��ارب��ة  ع��ن��ه��ا 

د�ع�س.
وي���ب���دو �جل���ن���دي �لمل�����اين جمهز� 
�لر�شا�س  م����ن  و�ق����ي����ة  ب�������ش���رتة 
بينما  �ل�����ش��ج��ي��ج  وخ�����وذة حل��ج��ب 
ي���رت���دي ع��ن�����ش��ر �ل��ب�����ش��م��رك��ة زيا 
ب�����ش��ي��ط��ا. وك���اله���م���ا ي��ق��ف��ان �م���ام 
ج������د�ر ت�����ش��وي��ب و�ل�������ش���الح على 
�ي �شالح بل ر�شا�س  �لكتف ولي�س 
هجومي من طر�ز �ت�س كي جي3 
�ملاين �ل�شنع. وهي �حدى �لبنادق 
�ملانيا  �لتي قدمتها  �لثمانية �لف 

لكرد�شتان يف �يلول-�شبتمرب.
للتدريب  �لول  �ل�����ي�����وم  وه�������و 
�شالوة  بن  مع�شكر  يف  �لتطبيقي 
ك����ربى مدن  �رب����ي����ل،  يف ���ش��اح��ي��ة 
�ق��ل��ي��م ك���رد����ش���ت���ان �ل����ع����ر�ق �ل���ذي 

يتمتع بحكم ذ�تي.
وبد� �لتدريب �م�س بدر�س نظري 
ب��ع��د خ��م�����ش��ة ����ش��اب��ي��ع م���ن �عالن 
��شلحة  �ر���ش��ال  �لمل��ان��ي��ة  �حلكومة 
للب�شمركة يف �طار �لتعبئة �لدولية 
�شد هجوم تنظيم د�ع�س يف �شمال 

�لعر�ق.
�لعاملية  �حل���رب  منذ  �شابقة  وه��ي 

�لتي  برلني  �ىل  بالن�شبة  �لثانية 
رف�����ش��ت م���ع ذل���ك �لن�����ش��م��ام �ىل 
ح��م��ل��ة �ل�����ش��رب��ات �جل���وي���ة ومنذ 
�لبنادق  �لف  و�شلت  �لوقت،  ذلك 
�لذخائر  وم���الي���ني  �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
وخ�شو�شا  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  و�ل����ش���ل���ح���ة 
م�شادة  و������ش�����و�ري�����خ  ر�����ش����ا�����ش����ات 
ويف  ���ش��و�ري��خ.  وق��اذف��ات  للدبابات 
و���ش��ل مدربون  �لخ�����رية  �ل���ف���رتة 

ع�شكريون.
�آر. �ن  �مل��ي��ج��ور ف��ل��وري��ان  و�و���ش��ح 
جنود  هنا  �مل��وج��ودي��ن  �لب�شمركة 
ب�شاطة  ب���ك���ل  دورن��������ا  خ�������ربة،  ذو 
كيفية  على  تدريبهم  على  يقت�شر 
��شتخد�م �شالح جديد . و��شاف �ن 
�لقتال  خ��ربة  ميلكون  �لب�شمركة 
ولي�شو�  �لكال�شنيكوف  بو��شطة 

على در�ية بال�شلحة �لملانية .
وقد و�شل هذ� �لربليني �لربعيني 
�ب- ن���ه���اي���ة  يف  ك����رد�����ش����ت����ان  �ىل 
�لتن�شيق  �غ�شط�س لال�شر�ف على 
�ل��ع�����ش��ك��ري ب���ني ب���رل���ني و�رب���ي���ل. 
و�ن�شم �ليه قبل ��شبوع �شتة جنود 

هم مدربون ع�شكريون.
وعرب �ملقاتل �لكردي �رد�لن عزيز 
ح��م��د ب���ني ج��ل�����ش��ت��ي ت���دري���ب على 
�ط���الق �ل��ن��ار ع��ن �رت��ي��اح��ه قائال 
�نها بندقية جيدة، حديثة ولي�شت 
ثقيلة جد� . و��شاف �م�س �شرحو� 
لنا �لو�شعية �لتي يتعني �عتمادها 
لطالق �لنار.. �ليوم دور �لتطبيق 
�لب�شمركة  يف  �آخ���ر  مقاتل  و���ش��دد 

�لبطاقة  ي�شتخدمو�  مل  �لمل���اين، 
وحتمل  �ل�شدر  على  تو�شع  �لتي 
�لع�شكرية. فقد  ورتبهم  ��شماءهم 
عنهم  �لتعريف  بطاقة  �شحب  مت 
منهم  وط��ل��ب  ����ش��م��اوؤه��م  وحجبت 

�خفاء وجوههم .
�لوحيد  فلوريان  �مليجور  و�و���ش��ح 
ب��ال��ت��ق��اط ���ش��ورة له  �ل���ذي ي�شمح 
���ش��ري��ط م���ن دون  ت�����ش��وي��ره يف  �و 
�لك�شف عن ��شم �لعائلة �نه �جر�ء 
�مني لتفادي حتولهم �ىل �هد�ف 

ل  �لتدريب لننا  ه��ذ�  �همية  على 
ميكن �ن ن��ح��ارب د�ع�����س م��ن دون 

��شلحة حديثة .
�لف  ع�������ش���رة  ي���ك���ون  �ن  وي���ت���ع���ني 
م��ق��ات��ل ك����ردي جم��ه��زي��ن يف وقت 
 70 بقيمة  �ملانية  با�شلحة  لح��ق 
م��ل��ي��ون ي�����ورو، ب��ح�����ش��ب جم��ل��ة در 

�شبيغل �لملانية.
و�مل������درب������ون يف �جل���ي�������س �لمل�����اين 
�لع�شكري  �ل���زي  ي���رت���دون  �ل��ذي��ن 
وعلى �شاعدهم �لمين ر�شم �لعلم 

�لع�شكرية �لتي يريد حلف �شمال 
�خلطوط  يف  ن�����ش��ره��ا  �لأط��ل�����ش��ي 
�لأم��ام��ّي��ة، يف ب��ول��ن��د� وخ��ا���ش��ة يف 
لالأمن  ك�شامن  �لبلطيق،  دول 
�شتولتنربج  يتنازل  مل  �جلماعي. 
ت��ع��ت��ربه مو�شكو  م���ا  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا 

لكييف  ت�����ش��م��ح  �أن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 
جمال  يف  دف���اع���ات���ه���ا  ب���ت���ح���دي���ث 
و�خلدمات  �لل���ك���رتوين،  �لأم����ن 
�للوج�شتية وهياكل �لقيادة، خارج 
�لت�شليح طبعا.  ور�ء هذه �لتعبئة، 
�لنقا�س  ذ�ك  �ل�شطح  على  يطفو 

�لعر�ق، جمربة على  �إىل  �لك��ر�د 
طائر�ت  م���ن  ب���امل���ائ���ة   40 ب���ق���اء 
مت�شّمرة  وت����ورن����ادو  ي���وروف���اي���رت 

على �لأر�س ب�شبب �ل�شيانة. 
�شمال  ح���ل���ف  ق���م���ة  وع������دت  ل���ق���د 
ويلز،  يف  �ملا�شي  �ل�شهر  �لأطل�شي 

�إ�شافية:  ج���دي���ة  ت���وت���ر  ع���و�م���ل 
بحرية  م��ن��اور�ت  �إج���ر�ء  مو��شلة 
يف �لبحر �لأ�شود وبحر �لبلطيق، 
�حللفاء  م�����ن�����اور�ت  وم�����ش��اع��ف��ة 
فتح  ي��ن�����ش��ى  �أن  دون  �ل�������ش���رق،  يف 
�ل��ط��وع��ي��ة �لتي  �ل���ت���ربع���ات  ب����اب 

�لنقائ�س  ج����ر�ء  ل��ُت��ح��رج  �أمل��ان��ي��ا 
�ملتكررة �لتي يعاين منها جي�شها. 
�أطلقت  �لأخ��������رية،  �لأي�������ام  ف��ف��ي 
�شد  عنانها  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�شحافة 
�ل��رته��ل �لأمل�����اين، وع��ج��زه��ا على 
بها  وع��دت  �لتي  �لأ�شلحة  �إي�شال 

بني  �لأعباء  تقا�شم  �مل�شموم حول 
�لوليات  مت��ول  عندما  �حل��ل��ف��اء، 
�مل��ت��ح��دة مب��ف��رده��ا ث��الث��ة �أرب����اع 
م��ي��ز�ن��ي��ة �ل��ت��ح��ال��ف، وب��ع��د حتمل 
�حلملة  �أع��ب��اء  وبريطانيا  فرن�شا 
دور  ج���اء   ،2011 ع���ام  �ل��ل��ي��ب��ي��ة 

تخفي�س  ن���ح���و  �لجت�������اه  ب��ق��ل��ب 
�مل����و�زن����ات �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف �أوروب�����ا 
�شنو�ت،  ع�شر  خالل  بلوغ،  بهدف 
�ملحلي  �ل����ن����اجت  م����ن  ب����امل����ائ����ة   2
فرن�شا  �أّن  غ�����ري  �لإج�������م�������ايل، 
حتقيق  على  عاجزتان  وبريطانيا 
�شتكون  �جلبهة  هذه  وعلى  ذل��ك. 
م��ه��م��ة ي��ن�����س ���ش��ت��ول��ت��ن��ربج �أك���رث 
يخترب  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  �شعوبة، 
ب���وت���ني م�����ش��د�ق��ي��ة �حللف  ف��ي��ه 
و�إمكاناته.  �أول �أمني عام للحلف 
�لأط��ل�����ش��ي ���ش��ل��ي��ل ب����الد جم����اورة 
تقليد  نتاج  �أي�شا  ولكنه  لرو�شيا، 
�لنزعة  �أّن  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ن��روي��ج��ي 
�لنتماء  تتعار�س مع  ل  �ل�شلمية 
�لعام  �لأم���ني  يعتزم  �لأط��ل��ن��ط��ي، 
�مل�شالة  جعل  لالأطل�شي  �جل��دي��د 
�نه  حم��ذر�  جناحه،  معيار  �ملالية 
�لتقدم �حلا�شل  ن�شتعر�س  �شوف 
طّيبا  �أك����ون  �أن  ميكنني  ���ش��ن��وي��ا، 
كيف  �أي�شا  �أع���رف  لكنني  وودّي����ا، 
تقت�شي  ع��ن��دم��ا  ����ش���ارم���ا  �أك������ون 
�أن نرى  ذل���ك وي��ب��ق��ى  �ل�����ش��رورة 
ين�س  �ل����رنوي����ج����ي  ك������ان  �إذ�  م����ا 
ُي�شتمع  �أن  �شتولتنربج �شينجح يف 
عنو�نها  ح���ادة  �أزم���ة  �أوج  يف  �إل��ي��ه 

�لنق�س يف �مليز�نية.

للتنظيم �لإرهابي .
و��شاف �ل�شابط �لذي ي�شع على 
بدلته �لع�شكرية م�شبكا يظهر عليه 
و�لكردي  �لمل����اين  �ل��ع��ل��م��ني  ر���ش��م 
طاملا  �لب�شمركة  لتدريب  �شنبقى 

لزم �لمر .
على  �لب�شمركة  ت��دري��ب  وي��ج��ري 
تتالف كل منها  ��شا�س جمموعات 
ع�شرة  طيلة  �شخ�شا  ع�شرين  من 
�لكردي  �لعقيد  �و���ش��ح  كما   ، �ي��ام 

كرو�ن بابان.

قب�ضة حديدية يف قفاز حريري

�ل�سّيد �جلديد للحلف �لأطل�سي ينظر �سرقًا!
 هل �ضيتبع الرنويجي ذات امل�ضار الذي خّطه �ضلفه اأندر�س فوغ را�ضمو�ضن؟

جنود �أملان يدربون �لب�سمركة يف كرد�ستان ملحاربة د�ع�ش

�أ�سرت�ليا تنفذ �أول مهمة قتالية يف �لعر�ق
•• بغداد -وكاالت:

�لعر�ق  يف  لها  قتالية  مهمة  �أول  �لإث��ن��ني،  فجر  �أ�شرت�لية  طائر�ت  نفذت 
�شد تنظيم د�ع�شولكن من دون �أن ت�شن �أي غارة، بح�شب ما �علن �جلي�س 
�لأ�شرت�يل. وقال �جلي�س يف بيان �إن طائر�ت �ل�شوبر هورنيت نفذت هذه 

�لليلة مهمة �عرت��س جوي و�إ�شناد جوي قريب فوق �شمال �لعر�ق .
و�أ�شاف �لبيان : �إن طائر�ت �ل�شوبر هورنيت كانت جاهزة ل�شرب �أهد�ف 
يف حال مت حتديدها ، م�شري� �إىل �أن �لطائر�ت مل ت�شتخدم ذخريتها خالل 
هذه �لعملية. وهو �ول حتليق للمقاتالت �لأ�شرت�لية منذ �أجازت كانبري� 
�ملقرر  وم��ن  �ل��ع��ر�ق  يف  د�ع�س  تنظيم  �شد  جوية  �شربات  توجيه  �جلمعة 
�لقو�ت  �شيما من  200 جندي، ول  �لعر�ق  �إىل  �أ�شرت�ليا  تر�شل  �أن  �أي�شا 
�خلا�شة، لتقدمي �مل�شورة للقو�ت �لعر�قية و�لكردية، غري �أن هذ� �لأمر ل 

يز�ل ينتظر مو�فقة �حلكومة �لعر�قية عليه.

•• �رسوج -اأ ف ب:

�مل�شيل  �ل��غ��از  �م�����س  �ل��رتك��ي��ة  �لم���ن  ق���و�ت  ��شتخدمت 
ع�شر�ت  �لرتكية  �ل�شورية  �حل��دود  عن  لتبعد  للدموع 
�لذين  �لك���ر�د  من  ومعظمهم  و�ملدنيني  �ل�شحافيني 
يتابعون ح�شار مدينة عني �لعرب �و كوباين بالكردية، 
ووجهت  بر�س  فر�ن�س  وكالة  من  �شحافية  ذك��رت  كما 
�ن��ذ�ر� مبكرب�ت �ل�شوت قالت فيه �رحلو�  قو�ت �لمن 

�و �شنتدخل ، قبل �ن تغرق �ملنطقة ب�شحابة من �لغاز.
و�بعد �ملدنيون وو�شائل �لعالم �لذين يح�شرون يوميا 
�ملعارك �لعنيفة �لتي تدور بني مت�شددي تنظيم د�ع�س 
و�ملقاتلني �لكر�د من �جل �ل�شيطرة على كوباين، �ىل 
م�����ش��اف��ة 700 م��رت ت��ق��ري��ب��ا ع��ن �خل���ط �ل��ف��ا���ش��ل بني 

••بنغازي -وكاالت:

فجر م�شلحون جمهولون، فجر �م�س �لثنني، مقر� �شابقا لأحد �لأجهزة 
�لقذ�يف، يف مدينة  �لر�حل معمر  �لليبي  �لعقيد  لنظام  �لتابعة  �لأمنية 
بنغازي، �شرقي ليبيا، بح�شب �شهود عيان وقال �شهود �لعيان �إّن �نفجار� 
هز مدينة بنغازي فجر �ليوم �لثنني، جر�ء ��شتهد�ف مقر جهاز �لأمن 
�لقذ�يف(  حكم  �إب��ان  �لد�خلية  وز�رة  يتبع  كان  )جهاز  �ل�شابق  �خلارجي 

مبنطقة �لفويهات مبدينة بنغازي.

ورغم قوة �لنفجار �لذي جنم عن و�شع حقيبة متفجرة يف �ملبني، �إل �أنه 
مل يخلف �أ�شر�ر� ب�شرية كون �ملبني خايل، فيما ت�شرر �ملبني ب�شكل كبري، 
�إ�شافة لبع�س �لأ�شر�ر يف �ملنازل �ملجاورة، بح�شب �مل�شدر ذ�ته ومل تعلن 

�أي جهة م�شوؤوليتها عن �لتفجري.
�أمنيا كبي���ر� ي�شمل �شل�شلة يومية من  وتعان����ي مدين������ة بنغازي �نفالتا 
�إ�شافة  و�إع��الم��ي��ني،  ون�ش������طاء  و�ل�شرطة  �جلي�س  ل��رج��ال  �لغ��ت��ي��الت 
علي  �شيطرتها  لفر�س  متقات����لة  ف�شائ����ل  ب��ني  م�شلحة  ل�شتباكات 

�ملدينة.

•• �سيدين-اأ ف ب:

�لطائرة  ع��ن  �لع��م��اق  يف  �لبحث  عمليات  �ن  �ل���ش��رت�ل��ي��ة  �ل�شلطات  �علنت 
متاما  ��شهر  �شبعة  قبل  فقدت  �لتي   370 �ت�س  �م  رق��م  �لرحلة  يف  �ملاليزية 

��شتوؤنفت �م�س يف �ملحيط �لهندي حيث قد تكون حتطمت.
وبعد مرحلة �وىل من عمليات �لبحث غري �ملجدية على �ل�شطح ويف �لعماق، 
بد�أت �شفينة متخ�ش�شة ��شتاأجرتها ماليزيا �شرب �لعماق يف حماولة لتحديد 
مكان حطام طائرة �لبوينغ 777-200 �لتي فقدت يف �لثامن من �آذ�ر-مار�س 

بعيد �قالعها من كو�لملبور متوجهة �ىل بكني وعلى متنها 239 �شخ�شا.

�لتي  فينيك�س  �و  �ل�شفينة جي  �ن  �لطري�ن  ل�شالمة  �ل�شرت�يل  �ملكتب  وقال 
�لبحرية(  ب��اخل��دم��ات  �ملتخ�ش�شة  )�ل�شركة  و�شعتها  وخ���رب�ء  م��ع��د�ت  تقل 
فينيك�س �نرتنا�شيونال بالت�شرف و�شلت �ىل منطقة �لبحث يف جنوب �ملحيط 

�لهندي وبد�أت عمليات �ل�شتك�شاف يف �لعماق .
�ىل  �حل��اج��ة  دون  يوما   12 �لعمل  ميكنها  �لتي  فينيك�س  �و  ج��ي  و�ل�شفينة 
��شرت�ليا  ��شتاأجرتها  �لتي  دي�شكوفريي  فوغرو  و�ل�شفينة  بالوقود  تزويدها 
�شتنزلن �ىل عمق خم�شة �و �شتة �آلف مرت جهازي �شونار قويني مربجمني 
�لهبوط  وع��ج��الت  �مل��ح��رك��ات  مثل  �ل��ط��ائ��رة  لهيكل  �لكبرية  �لج���ز�ء  لر�شد 

و�لهيكل.

ليليا  هجوما  �ك��ر�د  مقاتلون  �شد  وق��د  وتركيا  �شوريا 
��شفرت  بعد معارك عنيفة  �ملدينة  د�ع�س على  لتنظيم 
عن مقتل 19 مقاتال كرديا و27 مقاتال من �لتنظيم، 

ح�شبما ذكر �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان �لثنني.
و��شتخدمت قو�ت �لمن �لرتكية �لغاز �مل�شيل للدموع 
لتفريق كل �ل�شخا�س �ملوجودين يف �ملنطقة �حلدودية 
�ىل  �لرتكية  �لمن  قو�ت  �لوقاية، عمدت  �شبيل  وعلى 
�خ��الء قريتني �شغريتني. وج���اءت ه��ذه �خل��ط��وة بعد 
�شقطت  ه��اون  بقذيفة  بجروح  ��شخا�س  خم�شة  ��شابة 
كيلومرت�ت  ب�شعة  بعد  على  �لرتكية،  �لر����ش��ي  د�خ��ل 
م��ن ع��ني �ل���ع���رب. و���ش��ق��ط��ت �ل��ق��ذي��ف��ة �ل��ت��ي مل يعرف 
م�شدرها على منزل على بعد كيلومرتين من �حلدود 

�ل�شورية على م�شارف بلدة �شروج.

حتليل اخباري

 �ستجعل �مل�ساألة �ملالية مهّمة ين�ش �ستولتنربج �أكرث �سعوبة

انتظار  ويف  اأوكرانيا،  يف  الــدويل  القانون  احــرتام  اعتزامها 
ذلك، �ضيدعم احللف الأطل�ضي الع�ضكري يف اأوروبا ال�ضرقية.

القائد  رف�س  �ضنوات،  خم�س  مدتها  ــة  ولي اأيـــام  اأول  ويف 
اجلديد للتحالف الع�ضكري اأن يبقى اأ�ضري اخلطابة والنعوت، 
على عك�س �ضلفه، اأندر�س فوغ را�ضمو�ضن، الذي كان ل يخ�ضى 
حتليله  جاء  فقد  لرو�ضيا.  ال�ضريح  العدائي  املوقف  انتقاد 

•• الفجر – خرية ال�سيباين:

ر�ضني يف لهجته حازم يف اجلوهر وامل�ضمون وتوىل الرنويجي 
الأطل�ضي  �ضمال  حللف  العام  الأمني  من�ضب  �ضتولتنربج  ين�س 
، ولكن دون تغيري  اإر�ضاء عالقة بناءة  اأفق  باإهداء الكرملني 
بو�ضوح  رو�ضيا  تظهر  اأن  يجب  �ضابقا:  املطروحة  لل�ضروط 

اأكرث توازنا: نحن ل ن�ضعى اإىل املواجهة مع رو�ضيا، يوؤكد ين�س 
اأي تناق�س بني ناتو قوي واحلر�س  اأرى  �ضتولتنربج، ول 

حّد  وذهــب  مو�ضكو،  مع  بناءة  عالقة  بناء  على 
ورو�ضيا،  الناتو  جمل�س  عقد  ا�ضتبعاد  عدم 

مـــوؤكـــد، وهي اآلّية للحوار ال�ضيا�ضي، يف موعد غري 
اإذا ما طلبت مو�ضكو ذلك. 

�لرنويجي ين�س �شتولتنربج �لطل�شي يدخل مرحلة جديدة
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�فرجت �ير�ن عن �شحافية �ير�نية كانت معتقلة لديها منذ متوز-
ي��ول��ي��و م��ع زوج��ه��ا م��دي��ر �شحيفة و����ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت يف �ي����ر�ن كما 
مر��شل  ر�شيان  جي�شون  وكان  �لثنني  �لمريكية  �ل�شحيفة  �ف��ادت 
2012 وهو �مريكي من  �شحيفة و��شنطن بو�شت يف طهر�ن منذ 
��شل �ير�ين وزوجته �لير�نية يجانه �شاحلي �عتقال يف 22 متوز-
يوليو �ملا�شي يف �طار ق�شية مرتبطة بامن �جلمهورية �ل�شالمية 
�علنت  كما  �ملا�شي  �ل�شبوع  بكفالة  �شاحلي  عن  و�ف��رج  �لير�نية. 
زي��ارة زوجها جي�شون  لها. ومتكنت من  �ل�شحيفة نقال عن قريب 
ر�شيان يف �ل�شجن يف نهاية �ل�شبوع وقالت �نهما يف �شحة جيدة رغم 
ق�شاء �كرث من �شهرين يف �ل�شجن و�شحب ت�شريح عمل �ل�شحافية 

يف �ير�ن. وقد رف�شت �حلديث عن فرتة �عتقالها.
يجانه  ع��ن  بكفالة  ل��الف��ر�ج  ممتنون  نحن  بيان  يف  عائلتها  وق��ال��ت 
جرمية  �ي  ي��رت��ك��ب  مل  جي�شون  ب���ان  ق��ن��اع��ة  ع��ل��ى  نبقى  م�شيفني 
عنه  وتفرج  �لنتيجة  هذه  �ىل  �لير�نية  �حلكومة  ت�شل  �ن  ونتمنى 
�ي�شا و�لتهم �ملوجهة �ىل ر�شيان )38 عاما( وزوجته �شاحلي تبقى 

غام�شة وكذلك تاريخ �عتقالهما يف 22 متوز-يوليو.
 

قال تقرير �م�س �إن معظم �لدول �ملانحة �لغنية مل تلتزم بتعهد�تها 
مل  �ل��ع��امل  دول  �أف��ق��ر  و�إن   2013 يف  �لتنمية  م�شاعد�ت  لتقدمي 
�لأم��و�ل فقط وذك��رت منظمة و�ن كامبني  حت�شل �شوى على ثلث 
�لتنمية  �أع�شاء جلنة م�شاعد�ت  �أن م�شاعد�ت  �ل�شنوي  يف تقريرها 
 5.3 بن�شبة  �رتفعت  و�لتنمية  �لقت�شادي  �لتعاون  ملنظمة  �لتابعة 
يف  دولر  مليار   131.2 بلغ  قيا�شي  م�شتوى  �إىل  وو�شلت  �ملئة  يف 

2013 بعد عامني متتالني من �لرت�جع.
�ليرلندي  �لروك  تاأ�شي�شها مغني  �شارك يف  �لتي  �ملنظمة  و�أ�شافت 
بونو بهدف �لق�شاء على �لفقر �ملدقع �أن ثلث �أمو�ل �مل�شاعد�ت فقط 
�فريقيا جنوب  �لأق��ل منو� ومعظمهما يف منطقة  �ل��دول  �إىل  ذهب 
�ملئة من كل  50 يف  ه��دف جديد لتخ�شي�س  رغ��م و�شع  �ل�شحر�ء 

�مل�شاعد�ت للدول �لأفقر.
ل��الت��ف��اق على جمموعة ج��دي��دة من  �ل��ع��امل  زع��م��اء  ��شتعد�د  وم��ع 
و�لفقرية  �لغنية  �ل��دول  �ملنظمة  حثت  �ملقبل  �لعام  �لتنمية  �أه��د�ف 
�لأفقر حال يف  �ل�شعوب  تكون  �مل�شاعد�ت حتى  نق�س  على مو�جهة 
قلب م�شعى عاملي جديد للق�شاء على �لفقر �عتبار� من �لعام �ملقبل. 
كتبت  و�لتي  �ملنظمة  يف  �ل�شيا�شات  م�شوؤولة  هاركورت  �شارة  وقالت 
�إذ� مل يتقدم �ملانحون ويوجهون  �لتقرير ملوؤ�ش�شة توم�شون رويرتز 
ن�شف م�شاعد�تهم على �لأقل للدول �لأكرث �حتياجا لها فاإن �أفقر 

�شعوب �لعامل �شتكون عر�شة للن�شيان. 

وعرب  �ل��ي��اب��ان  جنوب  �م�س  �شباح  فانفون  �ل��ق��وي  �لع�����ش��ار  �شرب 
طوكيو قبل �ن يغادر �لرخبيل خملفا �شبعة مفقودين �و قتلى بينهم 

ثالثة جنود �مريكيني وحو�ىل �شتني جريحا.
�لياباين  �ل��رب  دخ��ل  �ملو�شم،  لهذ�  ع�شر  �لثامن  �لع�شار  وفانفون، 
قر�بة �ل�شاعة 08،00 )�لحد 11،00 تغ( قرب مدينة هامامات�شو 
كما  طوكيو،  �لعا�شمة  غ��رب  ج��ن��وب  كلم   200 بعد  على  �ل��و�ق��ع��ة 
�جلوية  �لر���ش��اد  وكالة  با�شم  متحدث  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �علن 

�لوطنية.
ت��ق��دم �لع�شار  ب��دء �جتياحه �لرخ��ب��ي��ل  ���ش��اع��ات على  ث��الث  وب��ع��د 
ب�شرعة 65 كلم-�شاعة متجها �ىل يوكوهاما يف �شاحية طوكيو �لتي 
يتوقف هطولها. وظهر  �مطار غزيرة مل  �لح��د حتت  غرقت منذ 
كان  بينما  ب�شرعة  طبيعته  �ىل  �لو�شع  وع��اد  طوكيو.  �شرب  �ليوم 
�ملحيط  �ىل  و�شوله  قبل  �ل�شرقي  �ل�شمال  �ىل  طريقه  يف  �لع�شار 
�لهادئ و�دى �لع�شار �لذي كانت ت�شاحبه رياح ت�شل �شرعتها �ىل 
�جلوي  �لنقل  حركة  يف  كبرية  ��شطر�بات  �ىل  كلم-�شاعة،   180
�لقطار�ت. فقد �دى �ىل منع �قالع �كرث من 600 طائرة، لت�شاف 

�ىل 216 رحلة جوية �لغيت �لحد.

عوا�سم

وا�صنطن

طوكيو

لندن

�نح�سار مظاهر�ت هوجن كوجن 
�ملطالبة بالدميقر�طية 

•• هوجن كوجن-رويرتز:

عودة  مع  �م�س  ك��وجن  ه��وجن  يف  بالدميقر�طية  �ملطالبة  �لحتجاجات  ه��د�أت 
لكن  �أ�شبوع  م��ن  لأك��رث  ��شتمرت  ��شطر�بات  بعد  �لأع��م��ال  وق��ط��اع  �ل��در����ش��ة 

�لن�شطاء تعهدو� بامل�شي يف حملة �لع�شيان �ملدين.
ورفع �ملحتجون �حل�شار عن �ملباين �حلكومية يف قلب �ملدينة �لذي كان بوؤرة 
و�شمح  �ل�شو�رع.  �إىل  �للف  ع�شر�ت  �لبد�ية  يف  �جتذبت  �لتي  �لحتجاجات 

للموظفني باملرور بني �حلو�جز �لتي �أقامها �ملحتجون دون عو�ئق.
100 حمتج يف منطقة ت�شم مكاتب بنوك  �لع�شر كان هناك نحو  وبحلول 
بالعودة  �لطلبة  بع�س  وتعهد  باملدينة  �لرئي�شية  �لبور�شة  عن  ف�شال  دولية 
�لذي  لم  ت�شينج  ت�شو  وق��ال  �لدر��شي.  �ليوم  �نتهاء  بعد  �لحتجاجات  ملوقع 
كان يذ�كر درو�شه على �لأر�س يف موقع لالحتجاج قرب مكتب ليوجن ت�شون 
�أن  �أمتنى  �ل�شني  �لذي عينته  �لتنفيذية يف هوجن كوجن  �ل�شلطة  رئي�س  ينج 
ي�شتمر �لطالب.. �إذ� ما تر�جعنا �لآن �شنفقد قدرتنا على �لتفاو�س.  ول يز�ل 
�أي تقدم  ب��ادرة على  �أن تلوح  �ملحتجون على خالفهم مع حكومة ليوجن دون 
يف �ملحادثات �لتي تهدف لنهاء �لأزمة. وخ�شية وقوع حملة قمع بعد �أن دعا 
زعماء �ملدينة �ىل �إخالء �ل�شو�رع حتي تت�شنى عودة قطاع �لعمال و�ملد�ر�س 
و�جلهاز �لد�ري للحكومة �إىل �لعمل �ليوم - �ن�شحب حمتجون من �أمام مكتب 
�ل�شابقة  �لربيطانية  �مل�شتعمرة  من  قطاعات  بال�شلل  ��شابو�  �ن  بعد  ليوجن 
باعت�شامات حا�شدة. من جهتها �عتربت �شحيفة �ل�شعب �ليومية �ل�شينية يف 
بكني �ن �لتظاهر�ت �ملطالبة بالدميوقر�طية �لتي �حتلت �شو�رع حي �ملال يف 

هونغ كونغ ت�شاهم يف تر�جع �لدميوقر�طية بدل من �لدفع بها قدما.

باب اإ�ضايف لقتحامات امل�ضتوطنني لالأق�ضى

�ل�سويد: �عرت�فنا بدولة فل�سطني غري منوط باملفاو�سات

اإرجاء حمادثات اأثيوبيا حول ال�ضالم 

�حلرب تهدد بتفاقم �ملجاعة يف جنوب �ل�سود�ن

قتلى من حزب �هلل يف ��ستباكات �سرق لبنان  10

�سول تعتزم مناق�سة مل �سمل �لعائلت مع بيوجنياجن �جلامعة �لعربية تهنئ �ل�سعب �مل�سري بذكرى �نت�سار�ت حرب �أكتوبر 
•• �سول-رويرتز:

�شماليون يف مطلع  بها مبعوثون كبار كوريون  قام  زي��ارة مفاجئة  بعد  �م�س  �لكورية �جلنوبية  �لوحدة  وز�رة  قالت 
�ل�شبوع �إن �شول تريد �أن تناق�س مل �شمل �لعائالت �لتي فرقتها �حلرب �لكورية خالل حمادثات من �ملتوقع �جر�وؤها 
قريبا مع كوريا �ل�شمالية. و�تفقت �لكوريتان يوم �ل�شبت على ��شتئناف حمادثات �مل�شاحلة بعد �أن بعثت بيوجنياجن 

�أعلى وفد لها لكوريا �جلنوبية حتى �لآن مما �أثار �أمال بحدوث �إنفر�جة يف �لعالقات �ملتوترة بني �جلانبني.
وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �لوحدة قلنا �إن ق�شية �لعائالت �ملنف�شلة هي �أكرث �لق�شايا �حلاحا و�أهمية ولذلك فاإنني 
�أعتقد �إن من �ل�شروري بالن�شبة لنا �إثارة هذه �لق�شية و�أ�شبح مل �شمل �لقارب �ملتقدمني يف �ل�شن �لذين ف�شلهم 

�لعد�ء على مدى ع�شر�ت �ل�شنني مقيا�شا للعالقات بني �لكوريتني ول يحدث �إل يف فرت�ت حت�شن �لعالقات.
وجرت 19 عملية مل �شمل عائالت منذ حدوث �أول عملية من نوعها عام 1985 وتريد كوريا �جلنوبية �أن ي�شبح 
ذلك حدثا منتظما م�شرية �إىل �أن ذلك �أمر �ن�شاين ملح بالن�شبة لفر�د �لعائالت �ملنف�شلني و�لذين تقدمو� يف �ل�شن 

�لآن وحدثت �أخر عملية مل �شمل لعائالت يف فرب�ير �شباط .

�للبنانية  �لأر���س �ملحتلة ويف �حل��دود  �لتي قاتلت يف د�خل  �لفل�شطينية 
�ل�شر�ئيلية و�ل�شورية �ل�شر�ئيلية وكانت هناك وحدة فل�شطينية مقاتلة 
على جبهة قناة �ل�شوي�س و�شهد�ئها ل ز�لو� يف �لأر�س �مل�شرية.  و�شدد 
�لع�شكري  �مل�شتوى  على  فقط  لي�س  �لعربي  �لتعاون  ع��ودة  �شرورة  على 
�حلرب  �أن  مو�شحا  و�لقت�شادي  �لع�شكري  �مل�شتوى  على  �أي�شا  ولكن 
على  خا�شة  �لعربية  �ل��دول  بني  �لنظري  منقطع  �لتعاون  حالة  �أظهرت 
��شتثناء  بال  �لعربية  �ل��دول  ون��وه مبا مبا قدمته  �لقت�شادي.  �مل�شتوى 
�أمر  �إىل هذ�  �ملعتدية م�شري�  �ل��دول  �أهمها �حلظر �لبرتويل على  وكان 
له �شاأن كبري وكان �شمن منظومة عربية متكاملة م�شري� �ىل �أن �لأمة 
�لعربية بحاجة ما�شة �إىل عبور جديد و�ن نبحث عن �نطالقه جديدة 

ونحن يف �لذكرى �ل 41 �لتي وقف فيها �لعرب موقفا م�شهود�.

•• القاهرة -وام:

هناأت جامعة �لدول �لعربية �ل�شعب �مل�شري و�لقيادة �مل�شرية بالذكرى 
�لو�حدة و�لأربعني لنت�شار�ت حرب �أكتوبر م�شرية �إىل �أن حرب �أكتوبر 
�ل�شفري  وق��ال  �لتي دوم��ا تنطلق من م�شر.  �لعربية  �ملعجز�ت  �أح��د  هي 
حممد �شبيح �لمني �لعام �مل�شاعد ل�شوؤون فل�شطني و�لر��شي �لعربية 
�لعربي  �لتعاون  �كتوبر ج�شدت روح  �ن حرب  �لعربية  �ملحتلة باجلامعة 
�مل�شرتك �لذي كان حا�شر� خالل ذلك �لنت�شار موؤكد� �أن �لوطن �لعربي 
�ل�شعب  على  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  ومعول  جديد  ن��وع  عبورمن  �إىل  حاجة  يف 
�مل�شري يف بناء �لأمن �لقومي �لعربي كما فعل ذلك يف ن�شر �أكتوبر. و��شار 
�أن هناك جبهة من�شية يف هذه �حلرب وهي �جلبهة  �ل�شفري �شبيح �ىل 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلية،  �ل�شياحة  وز�رة  تدر�س 
�ل�شماح للم�شتوطنني باقتحام �مل�شجد 
�لأق�����ش��ى م���ن خ���الل ب���اب �إ����ش���ايف يف 
�مل�شجد، بعد �أن �قت�شرت �لقتحامات 
�ل�����ش��اب��ق��ة ع��ل��ى ب���اب �مل��غ��ارب��ة، �إح���دى 
�لبو�بات يف �جلد�ر �لغربي لالأق�شى.

�لإ�شر�ئيلي،  �جل��ي�����س  �إذ�ع����ة  وق��ال��ت 
�إمكانية  ت��در���س  �ل�شياحة  وز�رة  �إن 
بالدخول  و�ل�����ش��ي��اح  لليهود  �ل�����ش��م��اح 
باب  خ��الل  م��ن  �ل�شريف  �حل���رم  �إىل 
يف  �لقطانني  ب��اب  وي��ق��ع   ، �لقطانني 
�لأق�شى  للم�شجد  �ل��غ��رب��ي  �جل����د�ر 
�ل�شخرة  ق��ب��ة  ت��ق��اب��ل��ه مت���ام���اً  ح��ي��ث 
�مل�شرفة، و�أ�شارت �لإذ�عة �إىل �أنه حتى 
�مل�شلمني بالدخول  �لآن، ي�شمح لغري 
باب  خ�����الل  م����ن  ف���ق���ط  �حل������رم  �إىل 

�ملغاربة .
على  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  وت�شيطر 
1967 حيث  �لعام  �ملغاربة منذ  باب 
تتم �لقتحامات من خالله وبحماية 

�ل�شرطة.
تعقيب  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  ي��ت�����ش��ن  ومل 
فوري من د�ئرة �لأوقاف �لإ�شالمية، 
�ل��ت��اب��ع��ة ل�����وز�رة �لأوق�����اف �لأردن���ي���ة، 
�إج���ازة  ب�شبب  �مل�شجد  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف��ة 

عيد �لأ�شحى.
�لإ�شالمية،  �لأوق�����اف  د�ئ����رة  �أن  �إل 
لالقتحامات  رف�شها  م����ر�ر�ً  �أع��ل��ن��ت 
�أن  م��ع��ت��ربة  للم�شجد،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
تق�شيم  �إىل  ت��ه��دف  �لإج�����ر�ء�ت  ه��ذه 
�مل�شلمني  بني  ومكانياً  زمانياً  �مل�شجد 

و�ليهود .
للم�شجد  مفتوحة  بو�بات   10 وثمة 
، وحطه،  �لأ����ش���ب���اط  ه���ي:  �لأق�����ش��ى 

نقلتها  ت�شريحات  يف  �ل�شفري  وذك���ر 
�لإ�شر�ئيلية،  �ل��ع��ام��ة  �لإذ�ع������ة  ع��ن��ه 
�عرت�فها  ق��ري��ب��اً  �شتعلن  ب����الده  �أّن 

�لر�شمي بدولة فل�شطني.
وكانت �حلكومة �لإ�شر�ئيلية �حتجت 
وزر�ء  رئ���ي�������س  �إع�������الن  ع���ل���ى  ب�������ش���دة 
�عتز�م  �مل���ا����ش���ي،  �جل��م��ع��ة  �ل�����ش��وي��د، 
فل�شطني،  بدولة  �لع��رت�ف  حكومته 
حيث قررت وز�رة �خلارجية ��شتدعاء 
�شفري �شتوكهومل لدى تل �أبيب، �م�س 
�لقر�ر.  ه��ذ�  على  �حتجاجاً  �لإث��ن��ني، 
�ل�شفري  �ع���ت���رب  �ل�������ش���دد،  ه�����ذ�  ويف 
�ل�شويدي ، �أن ��شتدعائه ياأتي لغر�س 
�إن بالدنا ترغب  ، وقال  �لآر�ء  تبادل 
�ملتينة مع  يف �حلفاظ على عالقاتها 

�إ�شر�ئيل.

وفي�شل يف �جلد�ر �ل�شمايل للم�شجد، 
و�ل����غ����و�من����ه، و�مل���ج���ل�������س، و�حل���دي���د، 
و�ل�شل�شلة  و�مل���ط���ه���رة،  و�ل��ق��ط��ان��ني، 
و�ملغاربة يف �جلد�ر �لغربي للم�شجد، 
للوقف  �لأق�������ش���ى  م��وؤ���ش�����ش��ة  وك���ان���ت 
فل�شطينية  موؤ�ش�شة  وه��ي  و�ل����رت�ث، 
غري حكومية، تعني ب�شوؤون �ملقد�شات، 
ن�شخة  �أر�شلت  �أخ��ري  تقرير  يف  قالت 
�إن��ه��ا وثقت  ل��وك��ال��ة �لأن��ا���ش��ول،  منه 
للم�شجد  �إ�شر�ئيلياً   1615 �قتحام 

خالل �شهر �شبتمرب-�أيلول �ملا�شي 
�ىل ذلك، قال �ل�شفري �ل�شويدي لدى 
�إن  ني�شري،  ماغنو�س  ك��ارل  �إ�شر�ئيل 
�لفل�شطينية  بالدولة  بالده  �ع��رت�ف 
غري منوط باملفاو�شات بني �إ�شر�ئيل 

و�لفل�شطينيني.

بت�شجيع  معنية  �ل�شويد  �أن  و�أ���ش��اف 
و�لفل�شطيني  �لإ�شر�ئيلي  �جلانبنينْ 
�ل�شالم  م��ف��او���ش��ات  ����ش��ت��ئ��ن��اف  ع��ل��ى 
بينهما، وحتفيز �جلهات �لفل�شطينية 

�لأكرث �عتد�ًل.
بدوره، �أكد رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
لقر�ر  رف�������ش���ه  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني 
بالدولة  �لع���رت�ف  �ل�شويد  حكومة 
خطو�ت  �إياها  معترب�ً  �لفل�شطينية، 

�أحادية .
�لأحادية  �خل���ط���و�ت  نتنياهو  وق����ال 
�ملوقعة  �لت���ف���اق���ي���ات  م���ع  ت��ت��ع��ار���س 
�ل�����ش��الم بل  ت��ق��ّرب  ل��ن  م�شبقاً، وه��ي 
�ملتحدث  عنه  نقل  كما   ، �أك��رث  تبعده 

با�شمه �أوفري جندملان .
و�أ�شاف جندملان يف تغريد�ت له على 

•• بريوت-وكاالت:

�أكدت م�شادَر �أمنية لبنانية، مقتل 10 عنا�شر من حزب 
�هلل يف ��شتباكات مع جمموعات من �ملعار�شة �ل�شورية 
�ل�شرقية جلبال لبنان،  �ل�شل�شلة  �مل�شلحة، يف مرتفعات 

على �حلدود مع �شورية.
وك��ان��ت جم��م��وع��ات م��ن �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة �مل�شلحة 
�ملنطقة  تلك  يف  �هلل  حل��زب  ع�شكرية  م��ر�ك��َز  هاجمت 
و��شتولت على �أحِدها، قبل �أن يدفع حزُب �هلل بتعزيز�ت 
�إىل �ملنطقة ويتمّكن من ��شرتد�د �ملوقع. و�أ�شارت م�شادر 
�ملعار�شة �ل�شورية �إىل مقتل �ثنني من عنا�شرها وجرح 

عدد �آخر يف �ل�شتباكات. 
ومن جهتها، قالت جبهة �لن�شرة �إنها نفذت هجوما على 
منطقة �أم خرج يف حميط بريتال �لتابعة لق�شاء بعلبك 

�إىل  �ل�شورية  �ملعار�شة  م�شادر  و�أ�شارت  لبنان(.  )�شرق 
مقتل �ثنني من عنا�شرها وجرح عدد �آخر. 

من  تغري  �لأخ��ري  بهجومها  �ل�شورية  �ملعار�شة  وب��د�أت 
تكتيكاتها يف �ملو�جهة مع حزب �هلل �لذي يدعم �لنظام 
�ل�شوري يف �ملو�جهات ب�شوريا، فبدل من تركيز �لعمليات 
�شهدت  �لتي  لبنان(  )�شرق  �حل��دودي��ة  عر�شال  بلدة  يف 
مناطق  �إىل  تنتقل  �لأخ���رية  �ل�شهور  خ��الل  مو�جهات 

�أخرى �شرقي لبنان مبحاذ�ة �حلدود مع �شوريا.
مو�جهتهم  يف  ��شتخدمو�  �ملعار�شة  مقاتلو�  و��شتخدم 
بلد�ت  ��شتهدفو�  كما  متطورة،  �شو�ريخ  �أم�س  �حل��زب 
�حلزب  �شيدفع  ما  وهو  للحزب،  �شعبية  تعترب حا�شنة 
�ل��ب��ل��د�ت، وقد  �إىل تعزيز �لإج����ر�ء�ت �لأم��ن��ي��ة يف ه��ذه 
�ملتو�جدة يف  يتطلب منه لحقا �شحب جزء من قو�ته 

�شوريا مل�شاندة �لنظام هناك.

)تويرت(  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع 
�إىل  نقاًل عن نتنياهو �شيتم �لتو�شل 
مفاو�شات  خ����الل  م���ن  ف��ق��ط  �ت���ف���اق 
�لوطنية  �مل�شالح  �شمان  �شاأنها  م��ن 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة وع���ل���ى ر�أ����ش���ه���ا �أم����ن 

�ملو�طنني �لإ�شر�ئيليني .
من جهة �أخ��رى، قال وزي��ر �لعمل يف 
حكومة �لتو�فق �لفل�شطينية، ماأمون 
�لإ�شر�ئيلية،  �ل�شلطات  �إن  �شهال  �أب��و 
و�ف��ق��ت على منح ر�م���ي �حل��م��د �هلل، 
ووزر�ء  �لفل�شطيني،  �ل����وزر�ء  رئي�س 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �ل��ت��و�ف��ق  حكومة 

ت�شاريح زيارة �إىل قطاع غزة.
و�أ�شاف �أبو �شهال �أن �إ�شر�ئيل و�فقت 
�لوزر�ء  رئي�س  زي���ارة  على  م��رة  لأول 
حكومة  ووزر�ء  �هلل  �حل���م���د  ر�م�����ي 
�ل���ت���و�ف���ق م���ن �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �إىل 

قطاع غزة.
و�أ�����ش����اف: ه����ذه �ل����زي����ارة ���ش��ت��ت��م يوم 
�خل��م��ي�����س �مل��ق��ب��ل وذل�����ك ب���ن���اء على 
�لت�شاريح  مبنحهم  �إ�شر�ئيلية  وع��ود 
للدخول لغزة عرب معرب بيت حانون.

وم����ن����ذ ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة �ل���ت���و�ف���ق 
يونيو  م��ن  �ل��ث��اين  يف  �لفل�شطينية، 
ل���وزر�ء  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ت�شمح  �مل��ا���ش��ي مل 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �ل��ت��و�ف��ق  حكومة 

بزيارة غزة.
ووف�������ق �أب�������و ����ش���ه���ال، ف�������اإن �مل���و�ف���ق���ة 
�ل�شغوط  ب��ع��د  ج����اءت  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�ل��ت��ي م��ور���ش��ت ع��ل��ى �إ���ش��ر�ئ��ي��ل خالل 
�لعامة  للجمعية  �لأخ����ري  �لج��ت��م��اع 

لالأمم �ملتحدة يف نيويورك .
�أن���ه �شيتم خ��الل �ل��زي��ارة عقد  و�أك���د 
غ��زة لأول  �ل���وزر�ء يف  �جتماع ملجل�س 
جلل�شات  م���ق���دم���ة  و����ش���ت���ك���ون  م������رة، 

�أخرى.

عالقة  ت��ز�ل  ل  �لتي  �مل�شائل  بع�س  �أن  �إل  �لنقاط،  من 
هي �أ�شا�شية وتتطلب من �لأطر�ف على �أعلى �مل�شتويات 
�أرو�ح �شعبهم ووطنهم بدون  �أخذ قر�ر�ت مهمة لإنقاذ 

تاأخري.
و�عرب �يغاد �ي�شا عن خيبة �ملها لعدم تطبيق �تفاقات 
�ن  �ل��ن��ار حتى �لن، م�شددة على وج��وب  �ط��الق  وق��ف 

تتوقف �حلرب و�ن حتل �لزمة بالتفاو�س.
جنوب  حكومة  مفاو�شي  كبري  م��اك��وي،  مايكل  و�أع��ل��ن 
وبعد  �يغاد  و�شاطة  �أن  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة  �ل�شود�ن 
�ل��وزر�ء �لثيوبي هايلي مرمي  ��شت�شارة رئي�شها رئي�س 
دي�شالني، قررت تعليق �ملحادثات . و�أو�شح �أن ��شتئناف 

�ملحادثات متوقع يف 16 ت�شرين �لول-�أكتوبر.
يف  بدئها  منذ  م��ر�ر�  ��شتوؤنفت  ثم  �ملحادثات  وتوقفت 

•• اأدي�ص اأبابا -لندن-وكاالت:

مليون  ت��ط��ال  �أن  ميكن  �مل��ج��اع��ة  �إن  �م�����س  تقرير  ق��ال 
ب��د�ي��ة �لعام  �آخ��ري��ن ع��رب ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن يف  �شخ�س 

�ملقبل �إذ� ت�شاعدت �حلرب �لأهلية.
�لقتال  وك��الت �لغاثة من ت�شعيد و�شيك يف  وتخ�شى 
�أن  �ل�شهر وه��و ما ميكن  ه��ذ�  �ملطر  �نتهاء مو�شم  ف��ور 
يق�شي ع��ل��ى �جل��ه��ود �ل��ت��ي ب��ذل��ت يف �لأون�����ة �لأخ���رية 
بهدف تفادي حدوث جماعة ويدفع مناطق من جنوب 
�ل�شود�ن �إىل �ملجاعة بحلول مار�س �آذ�ر من �لعام �ملقبل. 
مليون   1.7 و���ش��رد  �شخ�س  �آلف  ع�����ش��رة  ن��ح��و  وت���ويف 
�ل�شر�ع بني قو�ت  �ل�شكان منذ تفجر  �شبع  �أي  �آخرين 
�شيلفا كري ومتمردين متحالفني مع  �لرئي�س  حكومة 

نائبه �ل�شابق ريك م�شار.
�ل�شود�ن  جنوب  يف  �وك�شفام  رئي�س  ريبل  ط��ارق  وق��ال 
�إنه على �لرغم من �أن �مل�شاعد�ت �لإن�شانية حيوية فاإن 

�لتو�شل �إىل حل �شيا�شي �أمر ملح.
�ملجتمع  �أن  ل��و  �لتقرير  ن�شر  م��ع  ب��ي��ان  يف  ري��ب��ل  وق���ال 
�أن  ت��ف��ادي ح���دوث جم��اع��ة فعليه  ي��ري��د فعال  �ل���دويل 
يبذل جهود� دبلوما�شية جريئة جلعل �جلانبني ينهيان 

�لقتال.
و�أظهر �لتقرير �أنه على �لرغم من �مل�شاعد�ت �لدولية 
�ملطر  مو�شم  ب�شبب  �لقتال  يف  ن�شبي  وتوقف  �مللمو�شة 

فاإن نحو 2.2 مليون �شخ�س يو�جهون جماعة.
وقال �لتقرير �إن �شوء �لتغذية يثري �أي�شا قلقا خطري�.. 
عطل  فقد  �مل��ح��دود  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لن��ت��اج  �إىل  فبال�شافة 

�ل�شر�ع �أي�شا �ل�شو�ق ورفع �أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية.

ومنع �شيادو �لأ�شماك من �لأنهار ويو�جه رعاة �ملو��شي 
�إما �شرقة مو��شيهم �أو ��شطر�رهم لبيعها بثمن بخ�س.
ماي�شل  ت��ع��ول  ع��ائ��الت  ع��دة  �أن  �أي�شا  �لتقرير  ووج���د 
�إىل 25 �شخ�شا وقالت ن�شاء لوكالت �لإغاثة �إن �شبانا 
كثريين �ن�شمو� جلماعات م�شلحة لتخفيف �لعبء عن 

عائالتهم.
جنوب  يف  كري  منظمة  مديرة  �لأن�شاري  �إمي��ي  وقالت 
�ل�شود�ن �إن �لبالد تفادت جماعة هذ� �لعام ب�شبب قوة 
ومرونة وكرم �شعبها ولكنها حذرت من �أنه مل يعد قادر� 

على حتمل �ملزيد .
�إن �شعب جنوب �ل�شود�ن فعل كل ما يف  وقالت يف بيان 
�شيكون  �أن��ه  يعني  ه��ذ�  ولكن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  للنجاة  و�شعه 

معر�شا للخطر �لعام �ملقبل.
�شرق  يف  للتنمية  �حلكومية  �لهيئة  �أعلنت  ذل���ك،  �ىل 
يف  �مل�شتعر  �لنز�ع  حلل  تتو�شط  �لتي  )�ي��غ��اد(،  �أفريقيا 
�أن حمادثات  �أ�شهر،  جنوب �ل�شود�ن منذ حو�يل ع�شرة 
�إثيوبيا  يف  �لثاين-يناير  كانون  يف  ب��د�أت  �لتي  �ل�شالم 
�إن��ه مت  �أرج��ئ��ت جم���دد�ً، �لأح���د وق��ال��ت �لهيئة يف بيان 
�إرجاء مفاو�شات �ل�شالم �جلارية برعاية �يغاد، لل�شماح 

لكل �لأطر�ف �ملعنية باإجر�ء م�شاور�ت .
و�أ�شافت �أن هذه �جلولة من �ملفاو�شات �أحرزت تقدما 
حتدد  �أن  دون  من  �شابقاتها،  �شائر  من  �أك��رث  ملمو�شاً 

ماهية هذ� �لتقدم.
�مل�����ش��ارك��ة برهنت ع��ن قدر  �أن �لأط����ر�ف  �ل��ب��ي��ان  و�أك���د 
كبري من �لإر�دة �ل�شيا�شية و�جلدية يف ردم �لهوة حول 

م�شائل �أ�شا�شية يجري �لتفاو�س ب�شاأنها .
و�أ�شاف �أنه على �لرغم من �أنه مت �لتفاق على �لعديد 

ماكوي:  و����ش��اف  �ب��اب��ا  �دي�����س  يف  �لثاين-يناير  ك��ان��ون 
م�شاور�ت حول  وقتا لجر�ء  )�لو�شطاء(  هذ� مينحهم 
�شيما  ول  �مل��ف��او���ش��ات  يف  عالقة  ت���ز�ل  ل  �ل��ت��ي  �مل�شائل 
�شيكون  �لرئي�س  ك��ان  �ذ�  وم��ا  �ل����وزر�ء  رئي�س  �شلطات 

رئي�شا للدولة و�حلكومة . 
 وترمي �ملفاو�شات ليجاد حل د�ئم للنز�ع �لذي �ندلع يف 
15 كانون �لول-دي�شمرب على خلفية نز�عات �شيا�شية 
بني  �لدولة  ر�أ���س  على  �خل�شومة  بفعل  تفاقمت  �تنية 

�لرئي�س �شلفا كري ونائبه �ل�شابق رياك م�شار.
وب����د�أت �جل��ول��ة �حل��ال��ي��ة م��ن ه���ذه �مل��ف��او���ش��ات يف 22 
�ثيوبيا  غ��رب  �شمال  يف  �ل���د�ر  بحر  يف  �يلول-�شبتمرب 
وطنية  وح����دة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  يف  خ�����ش��و���ش��ا  ل��ل��ب��ح��ث 

�نتقالية .

كا�سيغ خائف من �ملوت 
بني �أيدي د�ع�ش

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

ق�����ال �ل���ره���ي���ن���ة �لم����ريك����ي بيرت 
ر���ش��ال��ة موؤرخة  لأه��ل��ه يف  ك��ا���ش��ي��غ 
يف ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و �ن��ه ي��خ��اف �ن 
مي�����وت ب����ني �ي������دي خ��اط��ف��ي��ه من 
عائلته  �علنت  كما  د�ع�����س  تنظيم 
 26( كا�شيغ  بيرت  وظهر  �لثنني 
�شنة( �ملقاتل �ل�شابق يف �لعر�ق، يف 
نهاية �لفيديو �لذي ن�شره �جلمعة 
ر�أ�س  قطع  و�ظ��ه��ر  د�ع�����س  تنظيم 
ع��ام��ل �لغ���اث���ة �ل��ربي��ط��اين �لن 
هينينغ. وكل �لرهائن �لذين تلقو� 
فيديو  ��شرطة  نهاية  يف  تهديد�ت 
بعد  �لإره���اب���ي���ون  قتلهم  مم��اث��ل��ة، 
كا�شيغ  بيرت  ر�شالة  وتتطرق  ذلك 
خالل  �ل���ش��الم  ��شهاره  �ىل  �ي�شا 
فرتة خطفه. وح�شل ذلك بح�شب 
و�لديه �د وبول كا�شيغ، طوعا بني 
وكانون  �لول-�ك����ت����وب����ر  ت�����ش��ري��ن 
كان  حني   2013 �لول-دي�شمرب 
�شوري  م�شلم  م��ع  زن��ز�ن��ة  ي�شاطر 

ملتزم.  

�حلوثيني ينت�سرون يف 
�سنعاء بالزي �لع�سكري

••�سنعاء-وكاالت:

�لعا�شمة  يف  حملية  م�شادر  قالت 
ملي�شيات  �إن  ���ش��ن��ع��اء  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
جماعة �حلوثي �ملتمردة، بد�أت نزع 
مالب�س  و�رت��دت  �ملدنية  مالب�شها 
و�لأم���ن  للجي�س  ت��اب��ع��ة  ع�شكرية 
�ل���ع���ام �ل��ي��م��ن��ي وف���ق �ت��ف��اق��ات مع 

�ل�شلطات �لر�شمية.
�شوهد  �أن�������ه  �مل�����������ش�����ادر،  وذك���������رت 
م�شلحني حوثيني ي�شتقلون �أطقم 
هويات،  �أرق�������ام  ب�����دون  ع�����ش��ك��ري��ة 
�خلا�س  �لع�شكري  �ل��زي  ي��رت��دون 
باجلي�س �ليمني ويحملون �لبنادق 
�لتي و�شعت عليها لو��شق �ل�شعار 
�حلوثي �ملعروف )�هلل �أكرب.. �ملوت 
لأمريكا.. �ملوت لإ�شر�ئيل.. �للعنة 

على �ليهود.. �لن�شر لالإ�شالم(.
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•• مقدي�سو-وكاالت:

�شباح  �ل�شاحلية )جنوب(،  �ل�شومالية  بر�وي  �شهدت مدينة 
�ل�شباب  حركة  مقاتلي  بني  عنيفة  مو�جهات  �لثنني،  �م�س 
�مل��ت��م��ردة م��ن ج��ه��ة و�ل���ق���و�ت �حل��ك��وم��ي��ة �مل��دع��وم��ة بالقو�ت 

�لأفريقية �أمي�شوم بعد يوم من �شيطرة �لأخرية عليها.
بعد  �ندلعت،  عنيفة  ف��اإّن مو�جهات  �شكان حمليني،  وبح�شب 
نقاط  على  ب��امل��د�ف��ع  هجوما  �ل�شباب  حركة  مقاتلو  �شن  �أن 
دوي  وم��از�ل  �ملدينة  عند مد�خل  �ملتحالفة  للقو�ت  ع�شكرية 
�أطر�ف  من  �لآن  حتى  ي�شمع  �لثقيلة  و�لأ�شلحة  �لر�شا�س 

�ملدينة، بح�شب �مل�شدر ذ�ته.
�إىل  �ملدينة  تتحول  �أن  م��ن  قلقهم  �ملحليون  �ل�شكان  و�أب���دى 
�لتي  �لأ���ش��ر  ب���د�أت  حيث  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني  للمو�جهات  �شاحة 
�إىل  منها  �ل��ن��زوح  �ل�شتباكات  مناطق  م��ن  �ل��ق��رب  يف  ت�شكن 
يف  �لأح���د،  �ل�شاحلية،  ب��ر�وي  مدينة  و�شقطت  �ملدينة.  عمق 
يد �لقو�ت �حلكومة و�لأفريقية بعد �ن�شحاب مقاتلي حركة 

حيث   2008 ع��ام  منذ  عليها  ت�شيطر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل�شباب 
�لو�شول  ونقطة  �ل�شومال  جنوب  يف  لها  معقل  �أك��رب  تعترب 

�إىل �لعامل �خلارجي.
�إّن فقد�ن حركة �ل�شباب ملدينة بر�وي يعيق  ويقول حمللون 
ت��ق��دم��ه��ا �ل��ع�����ش��ك��ري يف �ل���ب���الد، ك��م��ا �أن���ه ق��د مي��ه��د �لطريق 
ل�شل�شلة �ن�شحابات �أخرى يف �ملدن �ملتبقية �لتي ت�شيطر عليها 

حركة �ل�شباب يف �إقليم جوبا �ل�شفلى، جنوبي �لبالد.
ب��ر�وي كان يدخل حلركة  �ملتحدة، فاإن مرفاأ  وبح�شب �لأمم 
نتيجة  دولر،  ب�25مليون  يقدر  كبري�ً  مالياً  دخ��اًل  �ل�شباب 
�ل�شر�ئب �ملفرو�شة على �حلركة �لتجارية �لن�شطة يف �مليناء 
�ل�شرق  ل���دول يف  ت�شدر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لفحم  وخ��ا���ش��ة جت���ارة 
حققت  �ل�شومالية  �حلكومة  �أن  مر�قبون  وي��رى  �لأو���ش��ط. 
�أو�خر  يف  ب��د�أت  �لتي  و�لأمنية  �لع�شكرية  �أهد�فها  من  ج��زء�ً 
يناير-كانون �لثاين �ملا�شي من �شاأنها �ل�شيطرة على مدينة 
بر�وي �ل�شاحلية، لكنهم ي�شككون مدى قدرة �لقو�ت �ملتحالفة 

على مو�جهة �حلرب �ملفتوحة مع مقاتلي حركة �ل�شباب.

••برازيليا-وكاالت:

�أكدت �للجنة �مل�شرفة على �لنتخابات 
�لدور  �أن  �لث��ن��ني  �ل��رب�زي��ل فجر  يف 

�لثاين من �لرئا�شيات �شيجري بني �لرئي�شة �حلالية زعيمة حزب �لعمال 
�لذي  �لدميقر�طي،  نيفيز، عن �حلزب �لجتماعي  و�آي�شيو  ديلما رو�شيف 

حل ثانيا يف ن�شبة �لأ�شو�ت.
ومن �ملقرر �أن جتري �لدورة �لثانية يف 26 �أكتوبر-ت�شرين �لأول �جلاري 
وقد �أظهرت نتائج �أولية �أعلنتها �للجنة �لنتخابية م�شاء �لأحد بعد فرز 
ت��ق��دم رو�شيف  �ل��رب�زي��ل  �لعامة يف  %74 م��ن �لأ���ش��و�ت يف �لن��ت��خ��اب��ات 

بح�شولها على ن�شبة جتاوزت %40 من �لأ�شو�ت.

وقال مر��شل �جلزيرة حممد �لعلمي 
�أغلب  �إن  ب���اول���و  ����ش���او  م��دي��ن��ة  م���ن 
بالبد�ئل  �لرب�زيليني غري مقتنعني 
ما  وهو  عليهم،  �ملعرو�شة  �ل�شيا�شية 
�أنهم �شيجددون على �لأرج��ح �لثقة يف �حلزب �لعمايل �حلاكم رغم  يعني 

�ل�شتياء �لذي ي�شود �لفئات �لأكرث ه�شا�شة.
و�أفاد �ملر�شل باأن �لناخبني �لرب�زيليني ي�شدقون ح�شب ��شتطالعات �لر�أي 
�لأخرية �حلكومة �لعمالية �لتي تقول �إنها بحاجة �إىل �أربع �شنو�ت �أخرى 
�لنجاحات  �إىل  م�شري�  و�لج��ت��م��اع��ي،  �لق��ت�����ش��ادي  برناجمها  ل�شتكمال 
�شمال  يف  �حل��ال  هو  كما  بالرب�زيل  مناطق  يف  حتققت  �لتي  �لقت�شادية 

غربي �لبالد.

على  نيفيز  �آي�شيو  �لدميقر�طي  �لجتماعي  �حل��زب  مر�شح  ح�شل  فيما 
%35، بينما ح�شلت �لنا�شطة �لبيئية مارينا �شيلفا على نحو 21%.

�لرئا�شية  �لنتخابات  �مل�شاركة يف  �إىل  �لأح��د  بر�زيلي  142 مليون  ودعي 
و�لت�شريعية و�نتخابات حكام �لوليات �ل�27.

�أمريكا �لالتينية  �لنا�شئة يف  �لناخبون يف هذه �لدولة �لعمالقة  وينق�شم 
�ل�شابق  �لرئي�س  حققها  �لتي  �لجتماعية  �ملكت�شبات  ملح�شلة  �ل��ولء  بني 
لول د� �شيلفا )2003-2010( وخليفته رو�شيف، و�أن�شار بديل و�شطي 

لإعادة حتريك �لقت�شاد �ملاأزوم.

••كييف-اأ ف ب:

يحاول �لغربيون �نقاذ وقف �طالق 
�لنار يف �شرق �وكر�نيا حيث �وفدت 
و����ش��ن��ط��ن �ىل ك��ي��ي��ف �ح����د �ب���رز 
باري�س  دبلوما�شييها فيما عر�شت 
طيار  ب��دون  طائر�ت  ن�شر  وبرلني 

ملر�قبة خط �جلبهة.
ومدنيا  ع�شكريا   80 قتل  وفيما 
�وكر�نيا يف �ملعارك خالل �شهر من 
ي�شمع  ي���ز�ل  ل  �لنظرية،  �ل��ه��دن��ة 
دوي نري�ن ثقيلة بالقرب من مطار 
دونيت�شك، �برز حمور للحرب بني 
�مل��ت��م��ردي��ن �مل���و�ل���ني ل��رو���ش��ي��ا كما 
�فاد �شحافيو وكالة فر�ن�س بر�س 
فوق  ترتفع  �لدخان  �شحب  وكانت 
ي�شيطر  �ملطار وهي جيب  منطقة 
�برز  يف  �لوك�����ر�ين  �جل��ي�����س  عليه 

مدينة بني �يدي �ملتمردين.
�جلي�س  ب���ا����ش���م  �ل����ن����اط����ق  وق�������ال 
�لوك��������ر�ين �ن����دري����ه ل��ي�����ش��ن��ك��و �ن 
 13 و��شيب  قتل  �وكر�نيا  جنديا 
�خرون يف �ل�شاعات �ل24 �ملا�شية 
ج���دي���دة  حم�����اول�����ة  �ن  و��������ش������اف 
�شدها  مت  �ملطار  على  لال�شتيالء 

ليال.
و�علنت منظمة �لمن و�لتعاون يف 
�وروبا �ملكلفة مر�قبة وقف �طالق 
�لنار �ن �ول طائرتني بدون طيار 
��س-100  ك��ام��ك��وب��رت  م��ن ط���ر�ز 
�شييبل  �ل��ن��م�����ش��اوي  �مل�����ش��ن��ع  م���ن 
و�شلتا �لثنني �ىل �وكر�نيا. وهذه 
ب����دون ط��ي��ار يفرت�س  �ل��ط��ائ��ر�ت 
�ن تر�شد  �ملنظمة على  ت�شاعد  �ن 
�نتهاكات  م��ن��ف��ذي  ����ش��ه��ل  ب�����ش��ك��ل 

�لمن  منظمة  وتنتظر  �ل��ه��دن��ة. 
�رب���ع طائر�ت  �ج��م��ايل  و�ل��ت��ع��اون 
ب���دون ط��ي��ار مي��ك��ن �ن حت��ل��ق فوق 
�حل�������دود �ل���رو����ش���ي���ة �لوك���ر�ن���ي���ة 
وك��ذل��ك ف��وق مناطق �ل��ن��ز�ع فيما 
�لغربيني،  غ��ر�ر  على  كييف،  تتهم 
رو������ش�����ي�����ا ب����ت����ق����دمي م���������ش����اع����د�ت 
قو�ت  �ر���ش��ال  ع��رب  لالنف�شاليني 

و��شلحة على �لر�س.
و�ىل جانب �لطائر�ت بدون طيار 
و�لتعاون  �لم���ن  ملنظمة  �ل��ت��اب��ع��ة 
يف �وروب���������ا، �ع���ل���ن وزي������ر �ل���دف���اع 
�لفرن�شي جان �يف لودريان �لحد 
�ىل  �شرت�شالن  و�ملانيا  فرن�شا  �ن 
�ملكان طائر�ت بدون طيار. و�و�شح 
لودريان يف برنامج �ذ�عي �ن �لملان 
و�لفرن�شيني يتباحثون مع منظمة 
�لمن و�لتعاون يف �وروبا من �جل 
وقف  �ت��ف��اق  يكون  �ن  على  �ل�شهر 
�ط������الق �ل����ن����ار حم���رتم���ا ج���ي���د� . 
و�����ش���اف ���ش��رن���ش��ل ط���ائ���ر�ت بدون 
و�شن�شاعد  ذلك،  طيار حلماية كل 
ع��ل��ى �حل��ف��اظ ع��ل��ى وق���ف �طالق 
�لنار خالل �ليام �لقادمة مو�شحا 

�ن ذلك ب�شدد �لتنفيذ .
و�قر �لناطق با�شم �ملنظمة مايكل 
بو�شيوركيف بانه ل يعلم �ذ� كانت 
�طار  يف  �شتحلق  �ل��ط��ائ��ر�ت  ت��ل��ك 
�و  و�لتعاون  �لم��ن  منظمة  مهمة 
ب�شكل منف�شل. وقال �ن �ملحادثات 
ح����ول ه����ذ� �مل���و����ش���وع جت����ري على 

م�شتوى رفيع جد� .
وتن�شر منظمة �لمن و�لتعاون يف 
�وروبا منذ �ذ�ر-مار�س يف �وكر�نيا 
80 مر�قبا يف �شرق �لبالد، وتامل 

�ل�شدد  وتو��شل حمادثات يف هذ� 
مع باري�س. وقالت وز�رة �خلارجية 
�لمل���ان���ي���ة ل ت�����ز�ل �مل���ح���ادث���ات يف 
�ل����وق����ت �ل����ر�ه����ن ����ش��ت��ك�����ش��اف��ي��ة . 
و�ر�شال ع�شكريني �ملان �ىل �خلارج 

يتطلب مو�فقة �لربملان.
جهتها  م����ن  و�����ش���ن���ط���ن  و�وف��������دت 
م�شوؤولة  �ب��رز  كييف  �ىل  �لث��ن��ني 
وز�رة  يف  �لوروب����ي����ة  �ل�������ش���وؤون  يف 
وقبل  نولند  فيكتوريا  �خلارجية 
�لنتخابات  م���ن  ����ش��اب��ي��ع  ث���الث���ة 
�لت�شريعية تبحث نولند مع قادة 
ك��ي��ي��ف، �مل�����ش��اع��دة �ل��ت��ي مي��ك��ن �ن 
جلهود  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تقدمها 

يف �ن ت�شاعف هذ� �لعدد قريبا.
�لرئي�س  �ك��د  هاتفية،  مكاملة  ويف 
�لرو�شي فالدميري بوتني ونظريه 
بورخالرت  دي��دي��ي��ه  �ل�����ش��وي�����ش��ري 
�ل��رئ��ي�����س �حل����ايل مل��ن��ظ��م��ة �لمن 
�وروب���ا، على �شرورة  و�ل��ت��ع��اون يف 
�لمن  بعثة منظمة  ق��در�ت  زي��ادة 
بيان  بح�شب  �وروب����ا  يف  و�ل��ت��ع��اون 

�شادر عن �لكرملني.
�لملانية  بيلد  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
برلني  ف������ان  �ل�������ش���ب���ت  �ل���������ش����ادرة 
جندي   200 �ر�����ش����ال  يف  ت��ف��ك��ر 
ل�����ش��م��ان �م���ن بعثة  �ىل �وك��ر�ن��ي��ا 
�وروبا  و�لتعاون يف  �لمن  منظمة 

�ل���ش��الح يف �وك��ر�ن��ي��ا و�ل��ن��ز�ع يف 
�لوليات  ودع�����م  �وك���ر�ن���ي���ا  ����ش���رق 
�ر��شي �لبالد كما  �ملتحدة لوحدة 
�فادت وز�رة �خلارجية �لمريكية.

ت��زور نولند بعد ذلك  وينتظر �ن 
�لربعاء �ملانيا ثم فنلند� و�لعقوبات 
فر�شها  �ل�����ت�����ي  �لق����ت���������ش����ادي����ة 
�لغربيون على رو�شيا تو��شل ترك 
�لرو�شي  �لق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  ع��و�ق��ب 
�لرو�شية  �ل��ع��م��ل��ة  ت��ر�ج��ع��ت  ح��ي��ث 
�ىل م�����ش��ت��وى ق��ي��ا���ش��ي ج��دي��د من 
�لعملة  مقابل  يف  �لثنني  �ل�شعف 
ت��خ��ط��ت عتبة  �ل���ت���ي  �لم���ريك���ي���ة 

�ربعني روبال للدولر.

مو�جهات عنيفة بني �ل�سباب و�لقو�ت �ل�سومالية

رو�سيف تو�جه نيفيز جمددً� يف �لنتخابات �لرب�زيلية

متزيق  ظ��اه��رة  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
و�لالفتات  �ل��ق��ائ��م��ات  وت��خ��ري��ب 
�جلهات  ع���دي���د  يف  �لن���ت���خ���اب���ي���ة 
ع�شو  ق��ال  �لنتخابية،  و�ل��دو�ئ��ر 
�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات 
نبيل بفون، �إن كل من له م�شلحة 
�لفرعية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إع������الم  مي��ك��ن��ه 
ع���ن ط��ري��ق �شكوى  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
�ل��ه��ي��ئ��ة بالتعهد  مُي��ِك��ن  وه����ذ� م��ا 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �ل����ف����اع����ل  ب��ت��ت��ب��ع 
�جلز�ئي وعلى �مل�شتوى �لنتخابي 
�لك�شف  �إذ� مت  �أن���ه  ب��ف��ون  ولح���ظ 
عن �جلهة �لتي تقف ور�ء عمليات 
مت��زي��ق وت��خ��ري��ب �ل��الف��ت��ات فاإن 
لهم  �لنتخابية  �حلملة  مر�قبي 
حترير  يف  �ل�������ش���الح���ي���ات  ك���ام���ل 

�ملخالفات و�أخذ �لت�شاريح.
تعليق  �أّن  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و  و�أك�������د 
�ل����ق����ائ����م����ات �لن���ت���خ���اب���ي���ة خ�����ارج 

�أكد  �أد�ئ��ه��ا. كما  �أّث��ر على  وه��و ما 
�أن م�شاألة مر�قبة �حلملة  �لغربي 
�لنتخابية ماز�ل يلفها �لغمو�س، 
�إنها  ق���ال���ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أّن  م�����ش��ي��ف��ا 
هل  للحملة..  مر�قب  �ألف  جّهزت 
�لتن�شيق  مت  وه���ل  ت��ك��وي��ن��ه��م؟  مت 
�لنتخابات؟  وهيئة  �لهايكا  ب��ني 
�مل��ت��ب��ع��ة لإثبات  �ل���ط���رق  وم���ا ه���ي 
نق�س  ج��ان��ب  �إىل  �ل���ت���ج���اوز�ت؟.. 
و�لتح�شي�شية  �ل��ت��وع��وي��ة  �حلملة 
�ملجتمع  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  و����ش���ع���ف 

�ملدين .

�لأماكن �ملخ�ش�شة يعترب خمالفة 
قانونية وقد �شجل تقدمي عدد من 
�ل�شكايات �إىل �لنيابة �لعمومية يف 
عدد من �ملحافظات �لتون�شية بعد 
�أحز�ب  �رتكبتها  خروقات  ت�شجيل 
�لثالثة  �لأي�������ام  ط��ي��ل��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

�لأوىل للحملة �لنتخابية.
�لنتخابية  �حل���م���ل���ة  �أن  ي���ذك���ر 
ل���الن���ت���خ���اب���ات �ل���ت�������ش���ري���ع���ي���ة قد 
ك��ب��ري نظر�  ب��اح��ت�����ش��ام  �ن��ط��ل��ق��ت 
بعيد  �لح���ت���ف���ال  م����ع  ل���ت���ز�م���ن���ه���ا 
�لأ����ش���ح���ى �مل����ب����ارك �إ����ش���اف���ة �إىل 
�لأمطار  من  هامة  كميات  تهاطل 
دون  ح��ال  مما  �ملناطق  �أغلب  على 
وتعليق  �لجتماعات  �غلب  تنظيم 

�لقائمات.
20 يوما  ويف �شياق مت�شل، وقبل 
�لت�شريعي،  �لنتخابي  �ملوعد  من 
طغى �لرتباك و�لرتدد على قر�ر�ت 

�لقرت�ع و�لفرز و�لتجميع.
تنفيذي  م��دي��ر  ي��وج��د  ل  ر�ب���ع���ا: 
��شطّر  مما  فّعال  تنفيذي  وجهاز 
�لهيئة �إىل �ل�شطالع بهذه �ملهّمة 

ي�شدر �إىل حد �لآن، حيث ماز�لت 
ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��دق��ي��ق م��ت��و����ش��ل��ة وهو 
م��ا ي��ط��رح ن��ق��ط��ة ����ش��ت��ف��ه��ام حتتم 
هذ�  بتجاوز  �لإ���ش��ر�ع  �لهيئة  على 

�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات 
م��از�ل��ت مل حت�شم يف عديد  حيث 
�لإجر�ء�ت و�مل�شائل �مل�شريية �لتي 
لها تد�عياتها على نز�هة و�شفافية 

�لعملية �لنتخابية.
رئي�س  ع����رب  �لإط�����������ار،  ه������ذ�  ويف 
�أوفياء ملر�قبة �لنتخابات  �ئتالف 
كمال �لغربي، يف ت�شريح ل�شحيفة 
�ل�شباح �لأ�شبوعي يف عددها �أم�س 
�لث����ن����ني،ع����ن ت���خ���وف���ه م����ن عدم 
�أ�شباب هي  �لهيئة لأربعة  جاهزية 
مل  �لناخبني  ع��دد  �أول:  كالتايل: 

�لنتخابية. ثالثا: مل يتم �حل�شم 
ب��ع��د يف �أع�����ش��اء م��ك��ات��ب �لق���رت�ع 
يف �لد�خل و�خل��ارج ومل يخ�شعو� 
�إىل �لتكوين �لالزم ب�شاأن �إجر�ء�ت 

قر�ر  �إ���ش��د�ر  ع��دم  ثانيا:  �مل�شكل. 
�إجر�ء�ت �لقرت�ع وجتميع �ملكاتب 
هذه  �أهمية  رغم  �للحظة  حد  �إىل 
�خلطوة يف نز�هة و�شفافية �لعملية 

�ضباق الت�ضريعية يف تون�س

جتاوز�ت وخروقات يف بد�ية �حلملة �لنتخابية!
 �ضكايات �ضد عدد من الأحزاب ب�ضبب خروقات خالل النتخابات 

جتاوز�ت يف عملية �ل�شاق �ملل�شقات من حملة �لت�شجيل �ىل �حلملة �لنتخابية

�أربعة �إخللت قد تع�سف بالنتخابات
هيئة النتخابات تطالب النه�ضة باإزالة 29 لفتة اإ�ضهارّية

و�ضول طائرتان بال طيار ملراقبة وقف النار

�لغربيون يحاولون �إنقاذ �لهدنة يف �سرق �أوكر�نيا 

•• الفجر- تون�ص- خا�ص:
تون�س  يف  لالنتخابات  الفرعية  الهيئات  ر�ضدت 
جملة من التجاوزات مع انطالق حمالت النتخابات 
الت�ضريعية، ومتثلت هذه التجاوزات يف قيام بع�س 
الأحزاب بتعليق معلقات ولفتات حزبية اإ�ضهارية 
واأ�ضماء  بيانات  لتعليق  خم�ض�ضة  غــري  مبــواقــع 
اأّن الهيئة حررت حما�ضر يف  مر�ضحيها وي�ضار اإىل 
لها  كتابية  اإنــذارات  وتوجيه  املخالفات  هذه  �ضاأن 
القانون  باأحكام  اللتزام  ب�ضرورة  عليها  والتنبيه 

النتخابي.
الفرعية  الــهــيــئــة  ـــدرت  اأ�ـــض الــ�ــضــيــاق  هـــذا  ويف 
تنبيها  )غرب(  جندوبة  حمافظة  يف  لالنتخابات 
والبالغ  الالفتات  باإزالة  يق�ضي  النه�ضة  حلركة 
عددها 29 لفتة، معتربة اأن ما قامت به احلركة 

يدخل يف باب الإ�ضهار ال�ضيا�ضي.

رئي�ش �لوزر�ء �لفرن�سي يزور بريطانيا 
•• لندن-اأ ف ب:

يو��شل رئي�س �لوزر�ء �لفرن�شي مانويل فال�س يف لندن �شل�شلة زيار�ته �لوروبية 
�لقت�شادي  �لنعا�س  يف  باري�س  وبخط  بال�شالحات  حم��اوري��ه  �قناع  ملحاولة 
منتقديها.  معاقل  �ك��رب  يعترب  م��ا  يف  فرن�شا  �شمعة  حت�شني  حم��اول��ة  وك��ذل��ك 
�مام رجال �لعمال و�مل�شارف يف حي �لعمال يف لندن، قال فال�س  ويف خطاب 
بالنكليزية �ن حكومتي ت�شجع قطاع �لعمال . و��شاف قلت يف فرن�شا �نني �حب 
�ل�شركات. قلت ذلك يف برلني. �حب �ل�شركات وحكومتي ت�شجع قطاع �لعمال 
. ويجري رئي�س �حلكومة �لفرن�شية حمادثات مع نظريه �لربيطاين �ملحافظ 
خطوة  من  ��شبوعني  بعد  �لربيطانية  �حلكومة  رئا�شة  مبقر  كامريون  ديفيد 
مماثلة قام بها لدى �مل�شت�شارة �لملانية �نغيال مريكل يف برلني. وقد م�شى وقت 
طويل منذ �ن �عرب كامريون يف حزير�ن-يونيو 2012 مثري� ��شتياء باري�س، 

عن ��شتعد�ده ل�شتقبال �لفرن�شيني �لثرياء �لر�غبني يف �لعي�س يف �خلارج على 
�ل�شفة �لخرى لبحر �ملان�س بعد �نتخاب فرن�شو� هولند �لذي قال �ن عدوه هو 
�ملال. ويف �شياق تو�شيح �خلط �لقت�شادي للحكومة، �لقى مانويل فال�س خطابا 
ميديف  �لعمل  �رب��اب  ملنظمة  �ل�شيفية  �جلامعة  خ��الل  �ب-�غ�شط�س  نهاية  يف 
بحر  من  �لخ��ر  �لطرف  على  با�شتح�شان  وقوبل  �ل�شركات  يحب  �ن��ه  فيه  ق��ال 
�ملان�س. وبد�أ رئي�س �لوزر�ء �لذي و�شل م�شاء �لحد �ىل لندن، تنقالته بلقاء مع 
جالية رجال �لعمال �لفرن�شيني يف لندن حيث يقيم 350 �لف فرن�شي. وقال 
مكتب رئا�شة �حلكومة �ن مانويل فال�س مكلف مبهمة مزدوجة عندما �شيكون 
�ىل جانب كامريون �مام رجال �لعمال هي �ل�شادة ب�شيا�شة �ل�شالحات �لتي 
تنهجها �حلكومة �لفرن�شية من �جل ��شتعادة �لتناف�شية و�لنمو وتو�زن �لمال 
�لت�شديد على �شرورة عمل ت�شاوري على �ل�شعيد �لوروب��ي من �جل  �لعامة و 

�نعا�س �لنمو و�لتوظيف عرب �شيا�شات ��شتثمار نا�شطة .

�إرهابي يتبنى قتل 9 جنود �أممني يف مايل 
•• باماكو-اأ ف ب:

�علن �إرهابي قريب من حركة ما ت�شمى بالوحدة و�جلهاد يف غرب �فريقيا، �حدى �ملجموعات �لتي 
�شيطرت لفرتة على �شمال مايل، م�شوؤوليته عن �لهجوم �لذي �وقع ت�شعة قتلى من عنا�شر قوة �لمم 
بعثة  �لنيجريية يف  للوحدة  تابعة  قافلة  �لهجوم �جلمعة  و��شتهدف  �لبلد �جلمعة.  �ملتحدة يف هذ� 
�لمم �ملتحدة يف مايل يف بلدة من منطقة غاو )�شمال �شرق( ما �دى �ىل مقتل ت�شعة من عنا�شرها.

�لذي  �لهجوم �لكرث دموية  �نه  �لدولية عن ح�شيلة موقتة من ت�شعة قتلى موؤكدة  �لقوة  و�ف��ادت 
ي�شتهدف �لقوة منذ �نت�شارها يف متوز-يوليو 2013، بدون ك�شف �ي تفا�شيل حول �ملهاجمني. وقال 
�شلطان ولد بادي �ملايل �ملعروف بارتباطه بحركة ما ت�شمى بالوحدة و�جلهاد با�شم جميع من و�شفهم 
باملجاهدين، هاجمنا جنود �حلكومة )�لنيجريية( �لتي تعمل مع �عد�ء �ل�شالم .. وبف�شل �هلل قتل 
ت�شعة ع�شكريني نيجرييني . وقال �ن ثالث جمموعات من �ملجاهدين كانت على �لر�س . و�شبق �ن 

تبنى �شلطان ولد بادي عمليات �خرى يف �شمال مايل با�شم جميع �ملت�شددين  يف هذه �ملنطقة .
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املال والأعمال
مليار�ت درهم ح�سيلة بو�بة �لدفع �لإلكرتوين �ملقدمة من حكومة دبي �لذكية يف 9 �أ�سهر  5

28 جهة حكومية وغري  �لذكية مل�شلحة  �لتابعة حلكومة دبي 
حكومية حملية م�شرتكة نحو 5 مليار�ت درهم مع نهاية �شهر 
�شبتمرب �لفائت مبعدل 3 ماليني و810 �لف و153 معاملة 
مقارنة بنحو 4 مليار�ت درهم للفرتة نف�شها من �لعام �ل�شابق 
معاملة  و356  �ل��ف��ا  و296  م��الي��ني   3 بلغت  حيث   2013
لت�شهم �لبو�بة بذلك يف تقدمي عو�ئد كبرية على �شعيد �شغط 
�لتحتية  �لتقنية  �لبنية  ��شتثمار  �لنفقات �حلكومية من خالل 
�لتي توفرها حكومة دبي �لذكية جلميع جهات ودو�ئر حكومة 
م��ن جهة  �أع��م��ال  �أف���ر�د� وجمتمع  م��ن جهة وللمتعاملني  دب��ي 
�أخرى.  وكجزء من �مل�شوؤولية �لجتماعية حلكومة دبي �لذكية 
ت�شاهم بو�بتها للدفع �لإلكرتوين يف عملية �ل�شتد�مة �لبيئية 
�نبعاثات غاز�ت عو�دم  �لناجمة عن  �لكربونية  �لب�شمة  بتقليل 

•• دبي-وام:

بو�بتها  �أن  �لذكية  دب��ي  حكومة  عنها  �أعلنت  �إح�شاء�ت  ك�شفت 
�لفوري  �ل��دف��ع  عمليات  تنفيذ  لت�شهيل  �لإل���ك���رتوين  ل��ل��دف��ع 
للر�شوم �حلكومية قد �شهدت �إقبال متز�يد� يف �لفرتة �ملنق�شية 
من �لعام �جلاري و�أنها قد حققت تقدما يف قيمة �ملبالغ �ملح�شلة 
30 �شبتمرب �ملنق�شى  1 يناير وحتى  خالل �لعام �جل��اري من 
 2013 للعام  نف�شها  �ل��ف��رتة  م��ع  م��ق��ارن��ة  �مل��ائ��ة  يف   25 بلغت 
بارتفاع بن�شبة 16 يف �ملائة يف عدد �ملعامالت �ملنفذة عرب هذه 
�ملرتتبة  �مل�شتحقات  ت�شديد  من  �ملتعاملني  متكن  �لتي  �لبو�بة 
�لأجهزة  وع��رب  �إلكرتونيا  �حلكومية  �خل��دم��ات  مقابل  عليهم 
�لذكية �شمن بيئة �آمنة. وقد �شجلت �ملبالغ �ملح�شلة عرب �لبو�بة 

�ليومية  �لنتقال  لعمليات  �لكبري  �لعدد  من  باحلد  �ل�شيار�ت 
بن  �أح��م��د  وق����ال  �حل��ك��وم��ي��ة.  �جل��ه��ات  م��ق��ار  �إىل  للمتعاملني 
حميد�ن مدير عام حكومة دبي �لذكية تعليقا على هذ� �لتنامي 
�مل�����ش��ط��رد يف تبني �خل��دم��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ذك��ي��ة م��ن قبل 
�إقبال  �أن هذه �لنتائج ت�شري بو�شوح لزيادة معدلت  �ملتعاملني 
�لعمالء على تبني خيار �لدفع �لإلكرتوين لإجناز معامالتهم 
�حلكومية من جهة وزيادة ثقتهم يف فعالية و�أمان هذ� �خليار 
كبري�  �شوطا  قطعنا  :لقد  حميد�ن  و�أ���ش��اف  �أخ���رى.  جهة  من 
جتاه تطبيقات �حلكومة �لذكية وبالتحديد يف حمور �لتد�ولت 
�ملالية �لذي يعد �لأكرث ح�شا�شية بالن�شبة للم�شتخدمني �أفر�د� 
م�شتوى  تعزيز  �لذكية  دب��ي  حكومة  يف  و��شتطعنا  وموؤ�ش�شات 
تلك  على  تطوير�ت  من  �أدخلناه  ما  كل  يف  �ملتعاملني  طماأنينة 

�لدفع  نظام  �لأم��ان يف  م�شتوى  رف��ع  على �شعيد  �شو�ء  �لبو�بة 
�لإلكرتوين باعتماد منظومة �حلماية �لثالثية �أو على �شعيد 
توفري خيار�ت مفتوحة للدفع �أمام �مل�شتخدم عرب قنو�ت متعددة 
على ر�أ�شها �لقنو�ت �لذكية . و�أكد �ن هذه �خلدمة تتيح للعميل 
�شو�ء كان فرد� �أو موؤ�ش�شة �إمتام عمليات �لدفع �إلكرتونيا وعرب 
قنو�ت ذكية ملئات من �خلدمة �لتي تقدمها �جلهات �حلكومية 
�مل�شرتكة بالبو�بة �إما عن طريق �لبطاقات �لئتمانية و�إما عرب 
�مل�شاركة  �ل�شبعة  �لبنوك  �لعميل يف  �ملبا�شر من ح�شاب  �خل�شم 
وهي كل من دبي �لتجاري ودبي �لإ�شالمي و�أبوظبي �لتجاري 
�لإ�شالمي  �لإم����ار�ت  وم�شرف  �لإ���ش��الم��ي  �أب��وظ��ب��ي  وم�شرف 
و�لحت��اد �لوطني و�لإم���ار�ت دب��ي �لوطني .. و�إم��ا عرب �جليل 

�لثاين من �لدرهم �لإلكرتوين. 

�سركات تابعة ملبادلة ت�سارك يف معر�ش �ل�سيانة و�لإ�سلح و�لعمرة �لأوروبي يف مدريد 

باأغلبية �ضاحقة نظرًا للدور الكبري الذي تلعبه

�ت�سالت �أف�سل م�سغل يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط لعام 2014
�ضالح العبدويل: اجلائزة متنحنا الثقة والعزم على امل�ضي قدمًا نحو تقدمي الأف�ضل

قمة م�سرفية عربية .. �أمريكية منت�سف �أكتوبر يف نيويورك 
�لأمانة �لعامة لإحتاد �مل�شارف �لعربية �إن وفد� كبري� 
�لحتاد  يف  �لع�شاء  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شارف  م��ن 
وجمل�س �د�رته ي�شم �ل�شيد حممد كمال �لدين بركات 
رئي�س �ملجل�س و �لدكتور جوزف طربية رئي�س �للجنة 
لفت  بح�شور  �مل��وؤمت��ر  �عمال  يف  �شي�شارك  �لتنفيذية 
من دول �خلليج و�ملغرب �لعربي. و�أو�شح �لأمني �لعام 
لالإحتاد و�ش�ام فتوح �أن هذه �لقمة تكت�شب �أهميتها من 
�لو��شعة  و�مل�شاركة  و�لعربي  �ل��دويل  �لإهتمام  خ��الل 

وطبيعة و�أهمية �لق�شايا �ملطروحة . 

•• اأبوظبي-وام:

ينظم �إحتاد �مل�شارف �لعربية بالتعاون مع جهات دولية 
نيويورك  �جل���اري يف  �أكتوبر   15 و   14 يومي  خ��الل 
وي�شارك   . �لأم��ريك��ي  �لعربي  �مل�شريف  �حل��و�ر  موؤمتر 
و�أ�شحاب  �ل�شخ�شيات  كبار  من  متحدثون  �ملوؤمتر  يف 
�لقر�ر �ملايل و�لدويل من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�خلا�س  �لقطاعني  موؤ�ش�شات  ميثلون  �لعربي  و�لعامل 
و�ل���ع���ام و�ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة و�ل��رق��اب��ي��ة. وقالت 

جائزة �أف�سل بنك يف جمال �إد�رة �لنقد لبنك �أبوظبي �لتجاري من يوروموين
�ل�شديدة مع �مل�شارف �لدولية �لر�ئدة �لتي نعد بحق يف م�شافها، جعل بنك �أبوظبي 
�لتجاري ير�شي قو�عد و�أ�ش�س �لعمل يف جمال �إد�رة �لنقد لي�شبح مثاًل يحتذى به 
يف هذ� �لقطاع.  و�أ�شاف توما�س قائاًل: �إن فوز بنك �أبوظبي �لتجاري بجائزة �أف�شل 
بنك يف جمال �إد�رة �لنقد يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من خالل ح�شوله على 
�لبنك  ق��درة  على  و��شح  دليل  هو  �إمن��ا  �ل��ت��و�يل،  على  �لثانية  للمرة  �لأوىل  �ملرتبة 
تلبية �حتياجات عمالئنا وحتقيق  ي�شاعد يف  على تقدمي كل ما هو متميز ومبتكر 
طموحاتهم. ونحن ل ننظر لهذه �جلائزة على �أنها جمرد �إجناز وتقدير مرموق بل 

�إنها موؤ�شر لنجاحات و�جناز�ت �أكرب قادمة. 
وعلى �مل�شتوى �لإقليمي، ح�شل بنك �أبوظبي �لتجاري على �ملرتبة �لثانية باعتباره 
�أف�شل بنك يف جمال �إد�رة �لنقد يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�رتقى ت�شنيف �لبنك 
�حلادية  �ملرتبة  كان يف  �ن  بعد  ع�شرة  �لتا�شعة  �ملرتبة  ليحتل  �ل��دويل  �مل�شتوى  على 
�أد�ء  يف  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  جن��اح  على  تاأكيد�ً  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه  وت��اأت��ي  و�لع�شرين. 
�أعماله �ل�شرت�تيجية و�لإلتز�م باأف�شل �ملعايري �لدولية يف كل ما يقدمه من خدمات 

مالية ومنتجات م�شرفية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�شد بنك �أبوظبي �لتجاري موؤخر�ً للمرة �لثانية على �لتو�يل جائزة �أف�شل بنك يف 
جمال �إد�رة �لنقد من جملة يوروموين �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف �ل�شوؤون �ملالية. تاأتي 
��شتمر ملدة �شهرين كاملني  هذه �جلائزة �ملرموقة بناء على ت�شويت �لعمالء �لذي 
�لعام. وقد جاءت لتوؤكد �ملكانة �ملرموقة �لتي يحظى بها �لبنك على  يف مطلع هذ� 
�ل�شعيدين �ملحلي و�لإقليمي كموؤ�ش�شة م�شرفية ر�ئدة ل تدخر جهد�ً لتقدمي �أف�شل 
�ملنتجات �ملالية و�خلدمات �مل�شرفية �ملبتكرة طبقاً لأعلى �ملعايري �لدولية مبا يلبي 

طموحات عمالئها �لكر�م.
�أبوظبي  بنك  يف  �لنقد  �إد�رة  د�ئ���رة  رئي�س  ت��وم��ا���س،  ����ش��ح��اق  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
�لتجاري: نحن فخورون بح�شولنا على هذ� �لتقدير �ملميز ملا نقدمه من منتجات 
يف  ثقتهم  و�شعو�  �لذين  �لكر�م  عمالئنا  متطلبات  تلبي  م�شرفية  وخدمات  مالية 
بنك �أبوظبي �لتجاري. �إن جناحنا يف �لتغلب على �لعديد من �لتحديات كالتقلبات 
�ملناف�شة  �ىل  �إ�شافة  �لعمالء  لدى  �لتوقعات  م�شتوى  و�رتفاع  �لعاملية  �لقت�شادية 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �ملبادلة للتنمية �س.م.ع 
مبادلة �شركة �ل�شتثمار و�لتطوير 
�أبوظبي  وم��ق��ره��ا  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�ل�شيانة  معر�س  يف  م�شاركتها  عن 
و�لإ�شالح و�لعمرة �لأوروبي وذلك 
�أكتوبر   9 ح��ت��ى   8 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
2014 يف مدريد. ويعترب �ملعر�س 
�لذي ينظم �شنويا �ملعر�س �لر�ئد يف 
جمال �ل�شيانة و�لإ�شالح و�لعمرة 
جمال  يف  �لأوروب������ي������ة  �ل�����ق�����ارة  يف 
�شيانة �لطائر�ت �لتجارية �إذ و�شل 
و�لإ�شالح  �ل�شيانة  ���ش��رك��ات  ع���دد 
و�ل��ع��م��رة �مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ع��ر���س �إىل 
400 �شركة من كربيات �ل�شركات 
�أك��رث من  �إىل  �مل�شاركني فيه  وع��دد 
5 �آلف م�شارك من خمتلف �أنحاء 
�شركة  م��ن  ك��ل  و�شت�شارك  �ل��ع��امل. 
�أيرو  �شند  �إ���س.�آر. تكنيك�س و�شركة 
�شولو�شنز �لتابعتان لوحدة �شناعة 
يف  �لدفاعية  و�خل��دم��ات  �ل��ط��ري�ن 
يوفره  مل���ا  وذل����ك  �ل���ع���ام  ه����ذ�  دورة 
ف��ر���س لتطوير  م��ن  لهما  �مل��ع��ر���س 
وقال  ج��دي��دة.  م�شتقبلية  �شر�كات 
�لرئي�س  �ل�����ش��م��ري  ع��ب��د�هلل  حميد 
�لطري�ن  �شناعة  لقطاع  �لتنفيذي 

�إفريقيا  و���ش��م��ال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
�ل�شمالية.  و�أمريكا  و�آ�شيا  و�أوروب���ا 
�لعام  يف  �ل�����ش��رك��ة  ت��اأ���ش�����ش��ت  وق����د 
مقر�  �شوي�شر�  وتتخذ من   2010
لها ولديها مكاتب يف كل من زيورخ 

و�أبوظبي. 
�ل�شركات  م��ن  مبادلة  �شركة  وتعد 
يف  �مل�شاهمة  �لرئي�شية  �حلكومية 
ب��ن��اء وت��ن��وي��ع �لق��ت�����ش��اد يف  عملية 
�إمارة �أبوظبي.. وتقوم ��شرت�تيجية 
�ل�شركة على خلق �ل�شر�كات و�لقيام 
با�شتثمار�ت طويلة �لأجل من �شاأنها 
حتقيق عو�ئد مالية جمزية وفو�ئد 
�أبوظبي  �جتماعية ملمو�شة لإمارة 
على �ملدى �لبعيد. ومتتلك مبادلة 
وتدير حمفظة ��شتثمارية تت�شمن 
��شتثمار�ت حملية و�إقليمية ودولية 
كما تقوم مبادلة بخلق �شر�كات مع 
نخبة من �ل�شركات �لعاملية �لر�ئدة 
لتنفيذ م�شاريع ��شتثمارية وتنموية 
�شناعة  ت�شمل  متعددة  جم��الت  يف 
�لطري�ن و�أ�شباه �ملو�شالت و�ملعادن 
و�لطاقة  و�لغاز  و�لنفط  و�لتعدين 
�ملعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �مل��ت��ج��ددة 
�ل�شحية  و�ل���رع���اي���ة  و�لت�������ش���الت 
�لتحتية  و�ل���ب���ن���ي���ة  و�ل�����ع�����ق�����ار�ت 

و�خلدمات. 

وت��ت��م��ي��ز �ل�����ش��رك��ة يف ق��ط��اع��ه��ا من 
خ���الل ط��اق��م �ل��ع��م��ل �ل����ذي يتمتع 
وتوفريها  معمقة  هند�شية  بخربة 
�لغيار و�ملكونات �ملطلوبة من  قطع 
وحول  �ل�شاعة  م��د�ر  على  عمالئها 
�ل���ع���امل �إىل ج��ان��ب م���ا ت���وف���ره من 
�لتدريب  جم��ال  يف  متنوعة  حلول 
�ملتميزة  �خل��دم��ات  و�إجن���از  �لتقني 
من  و�نطالقا  �ل�شخ�شيات..  لكبار 
زيوريخ  مطار  يف  �لرئي�شي  مقرها 
يف �شوي�شر� تقدم �ل�شركة خدماتها 
�شركة طري�ن   500 �أك��رث من  �إىل 
من خالل �شبكة و��شعة من مر�فق 
و�لعمرة  و�لإ�������ش������الح  �ل�������ش���ي���ان���ة 
�أوروبا  من  كل  يف  �ملبيعات  ومكاتب 
�لأو�شط.  و�ل�شرق  و�آ�شيا  و�أمريكا 
تكنيك�س  �آر.  �إ����س.  �شركة  �أن  ي��ذك��ر 
�ملبادلة  ل�شركة  ب��ال��ك��ام��ل  مم��ل��وك��ة 
حللول  �شند  ���ش��رك��ة  �م���ا  للتنمية. 
�ل�شركات  �إح����دى  ف��ت��ع��د  �ل���ط���ري�ن 
ت��وف��ري �حللول  �ل���ر�ئ���دة يف جم���ال 
�ل��ت��م��وي��ل��ي��ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة و�لإي����ج����ار 
وحمركات  �لغيار  لقطع  �لتمويلي 
قيمتها  تزيد  �أ�شول  مع  �لطائر�ت 
�أمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   800 ع��ن 
حيث تدعم جمموعة متز�يدة من 
يف  �ل��ط��ري�ن  �شركات  م��ن  عمالئها 

و  �إ�س.�آر.تكنيك�س  ل�شركتي  مثالية 
�ل�شركات  للتو��شل مع كربى  �شند 
�لقطاع  ه���ذ�  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
مع  �لتعاون  تعزيز  �شبل  ومناق�شة 
�ل�����ش��رك��اء �حل��ال��ي��ني وخ��ل��ق فر�س 
وتعد  جديدة.  م�شتقبلية  ل�شر�كات 
�آر. تكنيك�س و�حدة من  �إ�س.  �شركة 
�ل�شركات �لر�ئدة عامليا �ملتخ�ش�شة 
لقطاع  �لتقنية  �خل��دم��ات  بتوفري 
�مل��دين.. وتقدم جمموعة  �لطري�ن 
من  ل��ع��م��الئ��ه��ا  تكنيك�س  �آر.  �إ�����س. 
تقنية  ح���ل���ول  �ل����ط����ري�ن  ����ش���رك���ات 
لتلبية  خ�شي�شا  م�شممة  �شاملة 
�حتياجاتهم �لتقنية ولإد�رة �أ�شطول 
طائر�تهم وحمركاتها ومكوناتها.. 

مبادلة  يف  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  و�خل���دم���ات 
تعترب  �إ���س.�آر.ت��ك��ن��ي��ك�����س  ���ش��رك��ة  �ن 
خدمات  ق���ط���اع  يف  ر�ئ�������دة  ����ش���رك���ة 
كما  و�ل��ع��م��رة  و�لإ����ش���الح  �ل�شيانة 
�أنها من �أهم �ل�شركات �لتي �شتمكن 
�أهد�فها  حتقيق  من  مبادلة  �شركة 
�لقطاع  ه��ذ�  �شمن  �ل�شرت�تيجية 
�شركة  �ن  و�����ش���اف  �ل���ه���ام.  �ل��ع��امل��ي 
�إ�س.�آر.تكنيك�س توفر لعمالئها من 
و�ملبتكرة  �ملتنوعة  خدماتها  خ��الل 
�لعالية  ب����ج����ودت����ه����ا  و�مل�����ع�����روف�����ة 
�لتي  �لت�شغيلية  �ملنافع  �لعديد من 
�لتكاليف  خ��ف�����س  يف  ت�����ش��اع��ده��م 
�لعا�شمة  �لأرب����اح.  وتعترب  وزي���ادة 
�لإ���ش��ب��ان��ي��ة م���دري���د م��ن�����ش��ة عاملية 

•• تغطية رم�سان عطا:

ح���������ش����دت م����وؤ�����ش���������ش����ة �لإم�������������ار�ت 
�أف�شل  لقب   ، �ت�شالت  لالت�شالت 
منطقة  يف  خ��دم��ات  وم����زود  م�شغل 
�ل�شرق �لأو�شط للعام 2014، جاء 
ذل���ك وف���ق �إع����الن ت��ي��ل��ي��ك��وم وورل���د 
 Telecom �لو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 
 world Middle East
خالل �ملوؤمتر �ل�شنوي �لذي عقد يف 

دبي موؤخر�ً .
جائزة  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل���ن���ة  وم���ن���ح���ت 
�أف�شل م�شغل للعام 2014 باأغلبية 
�لذي  �لكبري  ل��ل��دور  ن��ظ��ر�ً  �شاحقة 
تلعبه �ت�شالت يف قطاع �لت�شالت 
�لعام  �لد�ء  و���ش��م��ول��ي��ة  �لم���ار�ت���ي 

لفرق  قوياً  حافز�ً  وميثل   ، �ملتحدة 
�لعمل للحفاظ على موقع �ل�شد�رة 
، ومينحنا �لثقة و�لعزم على �مل�شي 
لنن�شج  �لف�شل  تقدمي  نحو  قدماً 
ل�شجل  ت�شاف  ج��دي��دة  جن��اح  ق�شة 
على  ب��الجن��از�ت  �حل��اف��ل  �ملوؤ�ش�شة 

مد�ر تاريخها .

. للموؤ�ش�شة خالل �لعام 2014 
ف���ي���م���ا �ت�����خ�����ذت �ل���ل���ج���ن���ة ق����ر�ره����ا 
�خلطط  تنفيذ  �لع��ت��ب��ار  يف  �آخ����ذة 
�ل�شرت�تيجية و�لهد�ف �ملو�شوعة 
لل�شركات  �لجن��از  لل�شركات وحجم 
على كافة �أ�شعدة وم�شتويات �لعمل 
بال�شافة  �لت���������ش����الت  ق���ط���اع  يف 
و�ل�شيا�شات  �لت�شويقية  ل��المن��اط 
ك���ف���اءة قطاعات  ل��رف��ع  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ومرونة  �لعمالء  وخ��دم��ة  �ملبيعات 
�خلدمات �ملقدمة لقطاعات �لفر�د 
وعامل �لعمال. بال�شافة �يل جودة 
تقنية  بقطاع  �ل�شلة  ذ�ت  �ملنتجات 

�ملعلومات و�لت�شالت .
ف���ي���م���ا ذك�������رت جل���ن���ة �ل���ت���ح���ك���ي���م يف 
�أن  باجلائزة  �ت�شالت  فوز  حيثيات 

�ملجل�س  ت�����ش��ن��ي��ف  يف  �ل���������ش����د�رة 
للعامني  �ل�شوئية  لاللياف  �لعاملي 

. �ملا�شيني 2013-2012 
�إن�شاء  يف  �ل��ر�ئ��دة  جتربتها  وكذلك 
وت���ط���وي���ر ���ش��ب��ك��ة �جل����ي����ل �ل����ر�ب����ع 
 4G LTE �مل��ت��ح��رك��ة  ل��ل��ه��و�ت��ف 
من   88% ي���ن���اه���ز  م�����ا  ل���ت���غ���ط���ي 
 ، �مل��اه��ول��ة  م�شاحة دول���ة �لم�����ار�ت 
و�إجر�ئها بنجاح �ختبار�ت �خلدمات 
ك��اأول م�شغل  �ل�شبكة  �ل�شوتية عرب 
يف منطقة �ل�شرق �لو�شط و�خلليج 

�لعربي .
ون���ت���ي���ج���ة مل���ج���م���ل ه������ذه �ل���ع���و�م���ل 
�لتحكيم  جل��ن��ة  م��ن��ح��ت  جم��ت��م��ع��ة 
خلدمات  م�����ش��غ��ل  �أف�������ش���ل  ج����ائ����زة 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �لت���������ش����الت 

�لد�ء �لت�شويقي لت�شالت قد �إت�شم 
ب��امل��رون��ة و�لب������د�ع و�ل��ت��ن��وع خالل 
�لعام 2014 ، كما قدمت �ت�شالت 
�أمنوذجاً متميز�ً يف جتربة �لعمالء 
�لنتاجية  م��ع��دلت  �أع��ل��ى  و�رت��ق��ت 
وحققت م�شتويات قيا�شية من ر�شا 
�إي��ج��اب��اً يف نتائج  �أث����ر  �ل��ع��م��الء م��ا 
يف  �لتناف�شية  وو�شعيتها  �ملوؤ�ش�شة 

�ل�شوق �لمار�تي.
�لكبري  �ل���دور  �للجنة  �أف���ردت  فيما 
فيه  قطعت  �ل��ذي  �ل�شبكي  للتطور 
�لتطور  من  كبري�ً  �شوطاً  �ت�شالت 
���ش��و�ًء ك��ان على م�شتوى  و�حل��د�ث��ة 
 FTTH �ل�شوئية  �للياف  �شبكة 
�إعتالء دولة  بان�شائها  �أ�شهمت  �لتي 
�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مرتبة 

ملوؤ�ش�شة   2014 ل��ل��ع��ام  �لو����ش���ط 
�ت�شالت 

ق�ضة جناح
�أعرب  �ت�����ش��الت  ف��وز  على  وتعليقاً 
�لعبدويل  ع��ب��د�هلل  �شالح  �ملهند�س 
عن  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ت�شالت  ب���ف���وز  �ل��ب��ال��غ��ة  ���ش��ع��ادت��ه 
�أنها قد ج��اءت تتويجاً  على  م��وؤك��د�ً 
فريق  بذلها  �لتي  �لكبرية  للجهود 
�لعمل باملوؤ�ش�شة يف كافة �لقطاعات 

وعلى كافة �مل�شتويات .
يعك�س  �ل���ف���وز  ه���ذ�  �أن  �ىل  و�أ����ش���ار 
م��ن ج��دي��د ح��ر���س �ت�����ش��الت على 
قطاع  ري���������ادة  يف  �ل�����ش����ت����م����ر�ري����ة 
�لت�شالت يف دولة �لمار�ت �لعربية 
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                                 �ىل �ملدعي عليه/��شو�ء �ملدنية للخدمات �لفنية �س  ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة 2014/10/8 يوم �لربعاء �ل�شاعة 8:30  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
�شيكون  فان �حلكم  �لقل ويف حالة تخلفك  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث  م�شتند�ت 

مبثابة ح�شوري.  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

رقم �لق�شية
 2014/3849 
عمايل جزئي
 2014/3850
عمايل جزئي

م
1

2

��شم �ملدعي
حممد �شاهجان مياه �شهادت 

علي
�شر�ج �ملياه عجمت �هلل

مبلغ �ملطالبة
 22664 درهم �شامل تذكرة 

�لعودة
22605 درهم �شامل تذكرة 

�لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر    
                         �ىل �ملنفذ �شدها: رينجر�س �نرتنا�شيونال خلدمات �لتنظيف �س ذ م م    
مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �لعمالية �ملو�شحة بالك�شف �دناه- وذلك 
للز�مك ب�شد�د �ملبالغ �ملو�شحة به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان 
�ملحكمة �شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ�ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
9398 درهم

9398 درهم

587 درهم

587 درهم

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
حممد �شوجان عبد�ملتني برد�ن

�مري ح�شني م�شطفى مياه

 2014/2171
تنفيذ عمايل
 2014/2169
تنفيذ عمايل

م
1

2
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يف الدعوى 2014/579 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �بر�هيم 
�قام �ملدعي/عالء �لدين �حمد  حممد علي فاتانبار��شت- �ير�ين �جلن�شية  - 
�ملختار  وحمله   - -�ل�شاخمة  �بوظبي  -عنو�نه:  �جلن�شية  م�شري  �لبيومي- 
 2014/579 ب��رق��م  �ل��دع��وى  ب��دب��ي.   للمحاماة-  �شبت  �ل���ش��ت��ادة/�مي��ان  مكتب 
-مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها ندب خبري   فانت مكلف باحل�شور �مام 
�و بو��شطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا 
�ملو�فق يوم 12 من �شهر �كتوبر ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف  �ل�شاعة 11.00  يف 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2014/9/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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�ملحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  �لقامة  و�ي��ر جمهول حمل  �ملدعي عليه/دبي  �ىل 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/2 يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعيني بالز�م �ملدعى عليها 

بان توؤدي.

تنفيذ �حلكم-  عند  يكن-  ما مل  نقد�  يقابلها  �و مبا  �ىل موطنهم  بتذكرة عودتهم  و�لزمتها   
�ملدعني  و�ع��ف��ت  �مل�����ش��اري��ف  م��ن  باملنا�شب  �ل��ط��رف��ني  و�ل��زم��ت  �آخ���ر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 
�تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة  باملقا�شة يف  و�م��رت  من ن�شيبهم منها 

�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2014/3208 عمايل جزئي
2014/3204 عمايل جزئي
2014/3200 عمايل جزئي

م
1
2
3

��شم �ملدعي
بري ��شاندر� موهان
فتكاتي�شو�ر ر�و كاتا

بركا�س جانو جينتونكار

مبلغ �ملطالبة
42249 درهم +  تذكرة �لعودة
14336 درهم +  تذكرة �لعودة
7133 درهم +  تذكرة �لعودة
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باأن  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ليمتد  فا�شتيرنز  عليه/جلوبال  �ملدعي  �ىل 
�ملدعيني  ل�شالح  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��اوي  يف   2014/9/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 

بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

تنفيذ �حلكم-  عند  يكن-  ما مل  نقد�  يقابلها  �و مبا  �ىل موطنهم  بتذكرة عودتهم  و�لزمتها   
�ملدعني  و�ع��ف��ت  �مل�����ش��اري��ف  م��ن  باملنا�شب  �ل��ط��رف��ني  و�ل��زم��ت  �آخ���ر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 
�تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة  باملقا�شة يف  و�م��رت  من ن�شيبهم منها 

�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2014/2338 عمايل جزئي
2014/3256 عمايل جزئي
2014/3262 عمايل جزئي

م
1
2
3

��شم �ملدعي
ر�جو مارجام �شنكارياه مارجام
�بو بك �شديق �شيخ عبد�لقادر

�شوبا�شباي باناباي خال�شي

مبلغ �ملطالبة
19575 درهم +  تذكرة �لعودة

8647.39 درهم +  تذكرة �لعودة
25679.7 درهم +  تذكرة �لعودة

العدد  11224 بتاريخ 2014/10/7     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

باأن �ملحكمة حكمت  �ىل �ملدعي عليه/دبي و�ير  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملدعيني  ل�شالح  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��اوي  يف   2014/9/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 

بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

تنفيذ �حلكم-  عند  يكن-  ما مل  نقد�  يقابلها  �و مبا  �ىل موطنهم  بتذكرة عودتهم  و�لزمتها   
�ملدعني  و�ع��ف��ت  �مل�����ش��اري��ف  م��ن  باملنا�شب  �ل��ط��رف��ني  و�ل��زم��ت  �آخ���ر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 
�تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة  باملقا�شة يف  و�م��رت  من ن�شيبهم منها 

�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2014/3255

عمايل جزئي
2014/3260

عمايل جزئي

م
1

2

��شم �ملدعي
 بايجنات ر�م�شينندر�ن �شينج

فيجاي كا�شتيلنيو ليت

مبلغ �ملطالبة
13225.77 درهم +   تذكرة 

�لعودة
7100 درهم  + تذكرة �لعودة
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وز�رة �لقت�ساد و�قت�سادية �أبوظبي تنظمان منتدى �مل�سرتين من �سرق �أفريقيا

�ل�شم�شية  بالطاقة  تعمل  طائرة  �ول 
يف �ل��ع��امل ق��د ق���ام ب��ع��دة زي����ار�ت �يل 
لرحلته  للتح�شري  �لم������ار�ت  دول����ة 
�ملثرية �لتي �شوف تقوده من �شوي�شر� 
�ل�شرق  �يل  طريقها  يف  �بوظبي  �ىل 

�لق�شي يف يناير �لقادم .
و�ك����د �ن���ه ���ش��ي��ق��ود ه���ذه �ل��ط��ائ��رة يف 
رح���ل���ة ح����ول �ل���ع���امل ل��ي�����ش��ج��ل رقما 
لطائرة  م�������ش���ب���وق  غ�����ري  ت���اري���خ���ي���ا 
لت�����ش��ت��خ��دم �ل���وق���ود �حل��ي��وي بهدف 
�لطري�ن  �شناعة  �شركات  �نظار  لفت 
�لكربي للتحول �يل �لطاقة �ملتجددة 
بدل من �لوقود حلماية �لبيئة و�ملناخ 
�لعقد  للب�شر يف  وتوفري حياة �ف�شل 

�ملقبل .

•• اأبوظبي-الفجر:

قال �لطيار �ل�شوي�شري برتر�ند بيكار 
تعمل  �لعامل  �ول طائرة يف  ، م�شمم 
بالطاقة �ل�شم�شية ، �نه �شيقود رحلة 
 2015 مثرية �يل �بوظبي يف يناير 
بطائرة �نتجتها �شركة �شولر �إمبل�س 

�ل�شوي�شرية. 
وذكر يف حديث ملوقع هوتل �ندري�شت 
hotelandrest. ك������وم  دوت 

�لخباري بابوظبي �نه �شوف   com
بالطاقة  تعمل  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة  ي��ق��ود 
�لقادم  يناير  �بوظبي  �يل  �ل�شم�شية 
�لتي  �ل��ع��امل  ح��ول  رحلته  ل�شتكمال 
ب��د�أه��ا ب��ال��ط��ري�ن �يل �مل��غ��رب يف عام 
�ل��رح��ل��ة هو  2012 وق���ال �ن ه��دف 
ت��وج��ي��ه ر����ش���ال���ه ل��ل��ع��امل ب����ان �حللم 
�لطري�ن  بامكاننا  ��شبح  و�ن��ه  حتقق 

بدون قطرة وقود و�حدة.
و�ج��ري �حل��و�ر مع �لدكتور برتر�ند 
�إمبل�س  بيكار يف م�شنع �شركة �شولر 
جنيف  غ��رب  �لو�قعة  بايرن  قرية  يف 
�أول  ع��ل��ى  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ل���الط���الع 
للطري�ن  م�شممة  �ل��ع��امل  يف  ط��ائ��رة 

لياًل ونهار�ً دون ��شتخد�م �لوقود.
وق�����دم �ل���ط���ي���ار �ل�����ش��وي�����ش��ري خالل 
�ندري�شت  ه��وت��ل  م��وق��ع  م��ع  �حل����و�ر 
hotelandrest. ك������وم  دوت 

ملحة موجزة عن �خل�شائ�س   com
�لطائرة  ه��ذه  متكن  �لتي  �لرئي�شية 
من �لتحليق مل�شافات �أطول حتى �أثناء 
�لليل، و�لتي تت�شمن نحو 12000 
خلية �شوئية مدجمة �شمن جناحي 
�لطائرة لتغذية �ملحركات �لكهربائية 
�لليثيوم  بوليمر  وبطاريات  �لأرب��ع��ة 
�ل��ت��ي مت��ك��ن �ل��ط��ائ��رة م��ن �لطري�ن 
�لطائرة  جناحي  ط��ول  ويبلغ   ، لياًل 
وزنها  ب��خ��ف��ة  وت��ت��م��ي��ز  م�������رت�ً،   64
يبلغ  ح���ني  يف  ف���ق���ط(  ك���غ   1600(
متو�شط �شرعتها نحو 70كم-�شاعة.

و�ع��ت��رب �ل��دك��ت��ور ب��رت��ر�ن��د ب��ي��ك��ار �ن 

�شركاءنا  �ه��م  �ح��د  �ملتجددة  للطاقة 
�ملبادرة  ه��ذه  لن  ن��ظ��ر�  �مل�شتقبل  يف 
�لهتمام  د�ئ����رة  �ب��وظ��ب��ي يف  و���ش��ع��ت 

�لعاملي بالطاقة �ملتجددة.
�نه  ق���ال  �مل�شتقبلية  خططة  وح���ول 
مت �لن��ت��ه��اء م��ن بناء ط��ائ��رة جديدة 
بالطاقة  ت��ع��م��ل   2 �إم��ب��ل�����س  ����ش���ولر 
�لعامل  حول  برحلة  للقيام  �ل�شم�شية 
تبد�أ وتنتهي يف �بوظبي عام 2015 

لت�شجيل رقم قيا�شي عاملي جديد.
�ن ه����ديف ه���و جعل  ق���ائ���ال  و������ش����اف 
للتطبيق  قابلة  �مل�شتحيلة  �لح���الم 
�لنا�س  ن�شجع  �ن  علينا  يجب  كما   ،
علي �لبتكار وقال �نني ورثت �لعلوم 
و�لخرت�عات عن و�لدي وجدي فهم 
علماء �شجعوين علي �لبحث و�ملغامرة 
�لعلمية يف بلد معروف بالخرت�عات 

و�لتقدم �لعلمي .
وذك�����ر �ل���دك���ت���ور ب���رت���ر�ن���د ب��ي��ك��ار �ن 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 

دولة  موؤ�ش�س   ، �هلل  رح��م��ه  نهيان  �ل 
�ل�شيخ  بقوله  �لعلى  �لم��ار�ت، مثله 
ز�ي����د خ��ا���س م��غ��ام��رة ك���ربي عندما 
�ل�شحر�ء يف  �حل��ي��اه علي  غ��ري وج��ه 
ع�شرية  مدينة  منها  وجعل  �بوظبي 

عاملية متطورة.
وقال �ن هذه �لروح �لبتكارية لل�شيخ 
�لبحث  م��و����ش��ل��ة  يف  ت��ل��ه��م��ن��ي  ز�ي�����د 
ع���ن �لف�����ش��ل لن����ه رح���م���ه �هلل غري 
جم���ري �حل���ي���اة يف �لم������ار�ت وجلب 
و�لتعليم  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  �ليها 
�لعايل و�لطاقة �ملتجددة بعدما كانت 
من  خالية  �شبة  ���ش��ح��ر�وي��ة  منطقة 

�ل�شكان .
�لدكتور برتر�ند بيكار خمرتع  وكان 

�خرت�ع هذه �لطائرة مبثابة ثورة يف 
عمل  فر�س  وخلق  �لنظيفة  �لطاقة 
�لنظيفة  �لطاقة  جديدة يف جم��الت 
مببادرة  �عجابه  يبدي  فانه  ول��ذل��ك 
م�شدر للطاقة �ملتجددة يف �بوظبي .

�لإمار�ت  باعالن  �شعادته  و�عرب عن 
خالل منتدى �لقطاع �خلا�س، �لذي 
�ن��ع��ق��د ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع م��وؤمت��ر �لقادة 
لتغري �ملناخ ، يف نيويورك با�شت�شافة 
�لعامل  نوعها يف  �لويل من  �لطائرة 
و�لتي تعمل بالطاقة �ل�شم�شية وذلك 
بح�شور �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
بدولة  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�لمار�ت ، و�ل�شيد ديدييه بورخالرت، 
رئي�س �لحتاد �ل�شوي�شري، و �لدكتور 
���ش��ل��ط��ان �أح��م��د �جل���اب���ر، وزي����ر دولة 
رئي�س جمل�س �إد�رة م�شدر بابوظبي.

�لذي  بيكارد  بريتر�ند  �لطيار  وق��ال 
����ش�����س م���ع زم��ي��ل��ه �ل���ط���ي���ار �أن���دري���ه 
حول  �لتحليق  م�����ش��روع  ب��ور���ش��ب��ريج، 

�ل���ذي ت��ق��وم ب��ه �ل��دول��ة كمركز عاملي 
رئي�شي للطاقة �لتقليدية و�ملتجددة، 
�لبتكار  لدعم  جهودها  على  وكذلك 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  ت�شخري  �أج���ل  م��ن 
لإيجاد حلول عملية تلبي �حتياجات 

�لنا�س باأقل �أثر ممكن على �لبيئة.
�أب��وظ��ب��ي من  و����ش��اف ق��ائ��ال �شتعمل 
»�شولر  مل�����ش��روع  ��شت�شافتها  خ���الل 
�ل�شابة  �لعقول  متكني  على  �إمبل�س« 
من �لطالع على �أحدث �لتطور�ت يف 
�لطاقة  و��شتخد�مات  �لطري�ن  علوم 
�مل���ت���ج���ددة، ح��ي��ث ����ش���ري�ف���ق �حل���دث 
وزيار�ت  تنظيم ور�س عمل وفعاليات 
على  لتعريفهم  و�جل��م��ه��ور  للطالب 
يف  �مل�شتخدمة  �ملتطورة  �لتكنولوجيا 
�لتفكري  ع��ل��ى  �ل��ط��ائ��رة وحت��ف��ي��زه��م 
�ملتجددة  �لطاقة  �لإب��د�ع��ي يف جمال 
��شتخد�مها  وك��ي��ف��ي��ة  و�ل���ش��ت��د�م��ة، 
لتحقيق طموح �لتحليق حول �لعامل 

بالعتماد على �لطاقة �ملتجددة.

�ل���ع���امل ب��ط��ائ��رة ����ش���ولر �إم��ب��ل�����س 2 
�لتي مت  �نها حلظة فرح غامرة تلك 
�أبوظبي  ��شت�شافة  �لإعالن عن  فيها 
ط���ري�ن  رح���ل���ة  �أول  وخ���ت���ام  ل���ب���د�ي���ة 
حول �لعامل با�شتخد�م طائرة عاملة 

بالطاقة �ل�شم�شية.
 وق��ال �نه ب��د�أ �لت�شالت مع م�شدر 
لختيار �أبوظبي ل�شت�شافة �أول رحلة 
بالطاقة  تعمل  لطائرة  �لعامل  ح��ول 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة، ق��ب��ل �ك����رث م���ن عامني 
ب��ان دول���ة �لإم����ار�ت  �ل��ت��ام��ة  لقناعته 
هي �ملكان �ملنا�شب لهذ� �حلدث نظر� 
�لطاقة  ق��ط��اع  ب��ت��ط��وي��ر  لل��ت��ز�م��ه��ا 
�لنظيفة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �مل��ت��ج��ددة 
ب���ه م�شدر  �ل�����ذي ت�����ش��ط��ل��ع  و�ل������دور 
�ل�شريك  ب�شفتها  �جل���ه���ود  ه���ذه  يف 

�مل�شيف مل�شروع �شولر �إمبل�س. 
و�ع��������رب ع����ن �ع����ت����ق����اده ب������ان وج����ود 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ل�شم�شية  �لطائرة 
�لفاعل  �ل����دور  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ي�شلط 

�إىل  �ل����ط����ائ����رة  وي����ت����ز�م����ن و������ش�����ول 
�أ�شبوع  �لإمار�ت مع �نطالق فعاليات 
يت�شمن  �ل��ذي  لال�شتد�مة،  �أبوظبي 
�مل�شتقبل  ل���ط���اق���ة  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ق���م���ة 
و�ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ي��اه، مم��ا يوؤكد 
�لفعاليات  ل�شتقطاب  م�شاعيها  على 
�لوعي  م�����ش��ت��وى  رف����ع  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
�لطاقة  �����ش���ت���خ���د�م  �إىل  ب���احل���اج���ة 
�لنظيفة و�شرورة �حلد من �نبعاثات 
�ل��غ��الف �جلو  �ل�����ش��ارة �إىل  �ل���غ���از�ت 
وقال �ننا نتعاون مع �شركة م�شدر يف 
�بوظبي ، يف جمال �لبحاث �لعلمية 
�ل����ط����الب يف �جل���ام���ع���ات  وت�����دري�����ب 
وت�شميم  �ل�����ش��وي�����ش��ري��ة  و�مل���ع���اه���د 
بر�مج تعليمية لنتاج معد�ت و�جز�ء 
تعمل  �ل��ت��ي  للطائر�ت  �ل��ك��رب��ون  م��ن 

بالطاقة �ل�شم�شية.
���ش��رك��اء يف جمالت  ل��دن��ي��ا  و�����ش���اف 
�لبتكار�ت �لعلمية للطاقة �ل�شم�شية 
م�شدر  ت���ك���ون  و�����ش����وف  و�مل����ت����ج����ددة 

خمرتع الطائرة املعجزة برتراند بيكار يوؤكد: 

�أبوظبي ت�ست�سيف �أول رحلة طري�ن حول �لعامل با�ستخد�م طائرة �سوي�سرية تعمل بالطاقة �ل�سم�سية

نا�شر  حممد  وق��ال  للطرفني.  �ملعدة  �لتجارية  �لثنائية  �لجتماعات  بعد 
حمد�ن �لزعابي مدير �إد�رة �لرتويج �لتجاري و�ل�شتثمار بوز�رة �لقت�شاد 
�إن هذه �لجتماعات تاأتي يف �إطار حر�س وز�رة �لقت�شاد وبالتعاون مع د�ئرة 
�لجانب  �مل�شتثمرين  وجذب  ��شتقطاب  على  �أبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية 
بالدولة  �خلا�س  �لقطاع  من  �شركائهم  مع  عالقاتهم  وتعزيز  �لدولة  �ىل 
مبا ي�شهم يف تعزيز ومتكني بيئة �لعمال على م�شتوى �لدولة.   و�أ�شاف 
و�مل�شانع  لل�شركات  �لفر�شة  �ت��اح  �فريقيا  �شرق  من  �مل�شرتين  منتدى  �إن 
�ملحلية لعقد �جتماعات ثنائية مع نظر�ئهم من �شرق �أفريقيا و�لذين مت 
�ختيارهم بعناية بعد �لتاأكد من قدر�تهم �ل�شر�ئية و�مل�شاريع �لتي ي�شرفون 
عليها يف منطقة �شرق �أفريقيا لت�شجيعهم على �ل�شتري�د من �شلع وخدمات 
��شتقطاب  على  وقدرتها  جناحها  �أثبتت  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �ن  و�و�شح  �ل��دول��ة. 
دولة  دول م�شتهدفة ل�شتري�د منتجات من  دوليني من  ورعاية م�شرتين 

ومدغ�شقر  وموزمبيق  و�ل�شومال  و�ثيوبيا  و�رت��ريي��ا  وجيبوتي  و�وغ��ن��د� 
ومالوي وز�مبيا وزميبابوي وبوروندي ورو�ند� وجزر �لقمر وموري�شيو�س 
�لمار�ت  دول��ة  بني  �لنفطي  غري  �لتجاري  �لتبادل  حجم  ويبلغ  و�شي�شل.  
 2013 ع��ام  خ��الل  دولر  مليون   6336 قيمته  م��ا  �فريقيا  �شرق  ودول 
حجم  �جمايل  لي�شبح  دولر  مليون   2977 و�لبالغة  �حل��رة  �ملناطق  دون 
�فريقيا  �شرق  ودول  �لم���ار�ت  دول��ة  بني  �لنفطية  غري  �خلارجية  �لتجارة 
�كرب  من  تنز�نيا  وتعد  دولر  مليار   9.3 دولر  مليون   9313 قيمته  ما 
دول �شرق �فريقيا �لتي ترتبط جتاريا مع دولة �لم��ار�ت حيث بلغ حجم 
�لتبادل �لتجاري بني �لبلدين خالل عام 2013 ما قيمته 1620 مليون 
مليون   616.5 و�لبالغة  �جلانبني  ب��ني  �حل��رة  �ملناطق  وباإ�شافة  دولر 
دولر ي�شبح �جمايل حجم �لتجارة �خلارجية غري �لنفطية بينهما حو�يل 

2237 مليون دولر 2.2 مليار دولر . 

•• اأبوظبي-وام:

�لقت�شادية-�أبوظبي  �لتنمية  د�ئ��رة  مع  بالتعاون  �لقت�شاد  وز�رة  نظمت 
مب�شاركة  �فريقيا  �شرق  من  �مل�شرتين  منتدى  �أبوظبي  يف  �ل��د�ئ��رة  مبقر 
�كرث من 36 �شركة من �مل�شرتين �لدوليني من منطقة �شرق �أفريقيا من 
كل من كينيا و�أوغند� و�أثيوبيا وتنز�نيا و�أكرث من 80 �شركة من �مل�شدرين 
�ملحليني من �إمارة �أبوظبي من عدة قطاعات �شناعية �شملت �لبناء و�لت�شييد 
وخدمات �لنفط و�لغاز وقطاع �لأغذية و�شناعات �لتعبئة وقطاع �ل�شحة 
و�لدوية. ورحب �لدكتور �ديب �لعفيفي مدير �د�رة دعم �لتجارة �خلارجية 
�لفتتاحية  �لكلمة  يف  باأبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  ب��د�ئ��رة  و�ل�����ش��ادر�ت 
�بوظبي  �م��ارة  من  �مل�شدرة  �ملحلية  وبامل�شانع  �فريقيا  �ل�شرق  بال�شركات 
�فريقيا  ل�شرق  ت�شديرية  �تفاقيات  �ىل  للو�شول  �لتوفيق  للجميع  ومتنى 

�أف�شل ممار�شات  �ملتحدة حيث تعد هذه �خلدمة �شمن  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�شاأنه  �ملنتدى من  �إن  �إىل  و�أ�شار  �آ�شيا.  و�شرق  �لغربية  �أوروب��ا  يف  �لت�شدير 
�أن ي�شاهم يف جذب �مل�شرتين �ىل �لدولة دون حاجة �ل�شفر �ىل بالد �شرق 
�أفريقيا مما يخت�شر �لوقت ويقلل �جلهد على �ل�شركات �ملحلية و�مل�شدرين 
يوفر  حيث  �أفريقيا  �شرق  �شوق  يف  جتاريني  ممثلني  عن  و�لبحث  لل�شفر 
�إىل  �ل�شوق  �لتجار و�ل�شركات �لكربى من هذ�  �أهم  �ملنتدى جمموعة من 
�أبوظبي و�لدولة ب�شكل عام. وقال �ن وز�رة �لقت�شاد وبالتعاون مع  �إمارة 
بتنظيم  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  �أبوظبي قامت خالل  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئرة 
�لعديد من �لزيار�ت �مليد�نية لعدد من دول �شرق �فريقيا ومن بينها كينيا 
وتنز�نيا يف �لعام و�أثيويبا �شارك فيها �كرث من 70 �شركة �مار�تية عقدت 
خاللها �شل�شلة من �لجتماعات مع �كرث من 40 �شركة من �شرق �فريقيا. 
�ل�شود�ن  وجنوب  وتنز�نيا  كينيا  هي  دول��ة   18 �فريقيا  �شرق  دول  وت�شم 

خالل م�ضاركتها �ضمن فعاليات معر�س جيتك�س 2014

جارترن تناق�ش مو�سوع �زدهار �أعمال �ل�سركات يف �ل�سرق �لأو�سط يف �لع�سر �لرقمي 
�لحتاد للطري�ن تفوز بجائزة 

�أف�سل �أد�ء ل�سركات �لطري�ن يف �أملانيا

�لتج�س�ش �لإلكرتوين �ل�سيني يكلف �ل�سركات �لأمريكية مليار�ت �لدولر�ت
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�شرح مدير مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي �آي( جيم�س كومي �لحد �ن �ل�شني ت�شن حربا �لكرتونية �شر�شة 
على �لوليات �ملتحدة تكلف �ل�شركات �لمريكية مليار�ت �لدولر�ت �شنويا وقال قائد �ل�شرطة �لفدر�لية �لذي كان 

يتحدث يف برنامج 60 دقيقة على �شبكة �شي بي ��س، �ن معظم �ل�شركات �لمريكية �لكربى ��شتهدفت.
و��شاف هناك نوعان من �ل�شركات �لكبرية يف �لوليات �ملتحدة. تلك �لتي تعرف �نها تعر�شت للقر�شنة من قبل 
�ل�شينيني وتلك �لتي ل تعرف �نها تعر�شت للقر�شنة من قبل �ل�شينيني وتابع �ن �خل�شائر �ل�شنوية �لناجمة عن 

�لهجمات �للكرتونية �لتي تنطلق من �ل�شني من �مل�شتحيل حتديدها لكنها تبلغ مليار�ت .

حتى �لآن حو�يل 1.2 مليون م�شافر على هذه �لوجهة، 
و�شط توقعات بارتفاع هذ� �لعدد ب�شورة كبرية نتيجة 
ي���وم���ي���اً.  وم���ن جانبه،  �إىل رح��ل��ت��ني  زي�����ادة رح��الت��ن��ا 
ل�شوؤون  �لرئي�س  نائب  بوتكامري،  ف��ون  �أندريا�س  �أف��اد 
�لطري�ن يف مطار ميونيخ، بقوله: مُتنح هذه �جلائزة 
لل�شركات �لتي تو�شع عملياتها يف مطار ميونيخ ب�شورة 
م�شتمرة وم�شتد�مة وناجحة وجنحت �لحتاد للطري�ن 
يف حتقيق هذه �ملعادلة نتيجة زيادة عدد رحالتها وعدد 
�مل�شافرين و�ل�شتفادة �ملتميزة من �لقدرة �ل�شتيعابية 

ولذ� فنحن نتوجه �إليهم بالتهنئة. 

�لناقل  ل���ل���ط���ري�ن،  �لحت�������اد  ف������ازت 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  �ل��وط��ن��ي 
ل�شركات  �أد�ء  �أف�شل  �ملتحدة، بجائزة 
2014 �شمن  �ل��ط��ري�ن خ��الل ع��ام 
�إك�شت�شينج  ميونيخ  منتدى  ج��و�ئ��ز 
توزيع  �لول  �أم�������س  م�����ش��اء  و���ش��ه��د 
�ل�����ش��اد���س ع�شر  �ل���ع���ام  �جل����و�ئ����ز، يف 
مهيب  ع�شاء  حفل  خ��الل  للمنتدى، 
لفيف  بح�شور  ميونيخ  م��ط��ار  �أق��ي��م 
�شركة  يف  �لتنفيذيني  �مل�شوؤولني  من 

�لطري�ن و�ملطار.
وجاء �ختيار �لحتاد للطري�ن للفوز 
�لعمليات  ت��و���ش��ي��ع  ع��ق��ب  ب���اجل���ائ���زة 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ل���الحت���اد ل��ل��ط��ري�ن من 

م��ي��ون��ي��خ م��ن��ذ ���ش��ه��ر ف��رب�ي��ر-���ش��ب��اط م��ن ه���ذ� �لعام، 
وذلك بف�شل زيادة رحالتها من و�إىل مركز عملياتها 

�لت�شغيلية يف �أبوظبي �إىل رحلتني يومياً.
مكاتب  ع��ام  مدير  لوين،  فيليب  �أف��اد  �ملنا�شبة،  وبهذه 
نح�شل  �أن  ي�شرنا  بقوله:  �أملانيا  يف  للطري�ن  �لحت��اد 
�ل��ت��ي تعك�س متانة  ب��ه��ذه �جل��ائ��زة م��ن م��ط��ار ميونيخ 

�لعالقة مع �ملطار ومدينة ميونيخ ب�شورة عامة. 
و�أ�شاف قائاًل: تعترب ميونيخ و�حدة من �أوىل �لوجهات 
�لدولية �لتي �أطلقتها �لحتاد للطري�ن ونقلت �ل�شركة 

•• دبي-الفجر: 

�شيناق�س حمللو موؤ�ش�شة �لأبحاث 
مدى  جارترن  �لعاملية  و�لدر��شات 
ت���اأث���ري �ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��رق��م��ي��ة على 
وكيف  �لأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  منطقة 
م��ث��ل هذه  ل��ل�����ش��رك��ات تبني  مي��ك��ن 
�لزدهار  حتقيق  بهدف  �لتقنيات 
يف �لع�شر �لرقمي �حلديث، وذلك 
فعاليات  �شمن  م�شاركتها  خ��الل 

معر�س �أ�شبوع جيتك�س للتقنية.
غابري�س،  �إد  قال  �ل�شياق  هذ�  ويف 
موؤ�ش�شة  ل����دى  �لأب����ح����اث  م���دي���ر 
�لعاملية  و�ل����در������ش����ات  �لأب�����ح�����اث 
ج�����ارت�����رن: ت����وؤك����د م����ع����دلت منو 

تعبري  هو  و�إمن��ا  �ملعلومات،  تقنية 
ل�شياق  �ل�����ش��رك��ة  �إد�رة  ت��ب��ن��ي  ع��ن 
�لأع���م���ال �ل��رق��م��ي��ة، ل���ذ� ي��ج��ب �أن 
تكون عملية تو�شيح مهام ونطاق 
تكاملها  وكيفية  �لرقمية،  �لإد�رة 
مع �إد�رة تقنية �ملعلومات على ر�أ�س 
�أول��وي��ات ج��دول �أع��م��ال ك��ل مدير 

تنفيذي للمعلومات .

لتوظيف مدر�ء تنفيذيني رقميني، 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  باملائة   7 ف��ح��و�يل 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  من�شب  ل��دي��ه��ا 
جغر�فية  م���ن���اط���ق  يف  �ل���رق���م���ي 
و��شعة  جمموعة  و�شمن  خمتلفة 
�ل�شيد  وت���اب���ع  �ل�������ش���ن���اع���ات.  م���ن 
تعترب  ل  قائاًل:  حديثه  غابري�س 
�إد�رة  ع��ن  ب��دي��اًل  �لرقمية  �لإد�رة 

�مل��ع��ل��وم��ات، ي��ت��وج��ب ع��ل��ى �مل����در�ء 
�ل�شعي  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
للح�شول على �إد�رة و�إ�شرت�تيجية 
وحوكمة رقمية �شفافة، و�مل�شاعدة 
يف بناء وطرح مفاهيم ومنهجيات 
رق����م����ي����ة م����ع����ت����م����دة، ع����ل����ى غ�����ر�ر 
�لرقميني  ب�����امل�����در�ء  �ل����ش���ت���ع���ان���ة 
و��شتعر��س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني،  غ���ري 
�لأحد�ث  يف  و�مل�شاركة  �لتقنيات، 
�ل��دول��ي��ة �ل��رق��م��ي��ة ع��ل��ى غ����ر�ر �ل� 
وعك�س   ،Hackathons
بالأمثلة  و�ل���ش��ت��ع��ان��ة  �ل��ت��وج��ي��ه، 
و�لتناظر �لوظيفي من �ل�شناعات 
�لأخ�����رى. ك��م��ا ن���وه �ل��ت��ق��ري��ر ذ�ته 
و�شريع  متنامي  توجه  وج��ود  �إىل 

�لرقمي  �ل�������ش���ن���اع���ي  �لق���ت�������ش���اد 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط ع��ل��ى وجوب  يف 
�مل��ع��ل��وم��ات لأعمال  ت��وف��ري م����در�ء 
�ع��ت��م��ادي��ة وك���ف���اءة، و�لعمل  �أك���رث 
�لرقمية،  �لب��ت��ك��ار�ت  �إب����د�ع  ع��ل��ى 
رقمياً،  �ل��ذك��ي��ة  �مل���و�ه���ب  وت��ن��م��ي��ة 
فكل موؤ�ش�شة، �شو�ًء كانت حكومية 
�ل�شبل  لإي��ج��اد  �أو خ��ا���ش��ة، حت��ت��اج 
�ل��ت��ي تكفل ب��ق��اءه��ا و�زده���اره���ا يف 

هذ� �لعامل �لرقمي �ملتنامي .
وي�����ش��ري ت��ق��ري��ر م��وؤ���ش�����ش��ة جارترن 
�لتنفيذيني  �مل��در�ء  �أعمال  جلدول 
�أجل  من  �أنه   ،2014 للمعلومات 
��شتثمار �لفر�س �لرقمية و�شمان 
توفري �خلدمات �لأ�شا�شية لتقنية 
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 يف الدعوى رقم 2014/752   جزئي جتاري ابوظبي

�ملدعى : بنك �لحتاد �لوطني
�ملدعى عليه: فاليكات �شايدو حممد تاج �لدين

بهذ� يعلن �خلبري حممد مطر �شليم �ل�شيد/ فاليكات �شايدو حممد تاج 
�لدين �ملدعى عليه يف �لدعوى 2014/752 جتاري جزئي �بوظبي حل�شور 
�جتماع خربة يوم �لربعاء 2014/10/8 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا �لعنو�ن 
�لتايل: بر دبي- �شارع �مليناء مقابل جمارك دبي هاتف 0505257979 ويف 
حالة عدم ح�شوركم �شاقوم باإعد�د �لتقرير على �شوء �مل�شتند�ت �ملقدمة 

من �ملدعي .
اخلبري امل�سريف: حممد مطر �سليم

اعالن حل�سور اجتماع خربة
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 مذكرة اعادة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

    رقم الدعوى  2014/288-مدين كلي 2
�شي-  بي  ����س  �ت�س  بنك  �ملدعي:  �ن  حيث  وولكر   �أدم  لي�شلي  عليه:  �ملدعي  �ىل 
�ل�شرق �لأو�شط �ملحدود  قد �قام عليك �لدعوى �حلقوقية رقم 2014/288 مدين 
كلي للمطالبة مببلغ )873.894.88 درهم( وعليه يقت�شى ح�شورك �ىل �ملحكمة 
�ملدنية )�لد�ئرة �ملدنية �لكلية �لثانية( يف �لقاعة رقم 2 بر�أ�س �خليمة �شباح يوم 
�لدعوى  �لتا�شعة �شباحا لالجابة على  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/10/21م  �لثالثاء 
�ر�شال  �و  تخلفك عن �حل�شور  ودف��وع ويف حالة  بيانات  لديك من  ما  وتقدمي 

وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا بحقك

 امانة �سر الدائرة الكلية الثانية

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية
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مذكرة اعاله حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/342   جتاري جزئي     
جمهول  �خلاطري  �ل�شوله  هالل  ر��شد  حممد  -ر��شد   1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/9/24 
�شركة   - �ل���ش��الم��ي  �ب��وظ��ب��ي  ل�شالح/ م�شرف  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
م�شاهمة عامة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ )74.568.40 درهم( 
و�ربعون  دره��م  و�شتون  وثمانية  وخم�شمائة  �ل��ف  و�شبعون  �ربعة  مبلغ  فقط 
�ملحاماة.    �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  و�ل��زم��ت��ه  فل�شا( 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2315 تنفيذ عمايل
م م جمهول  ذ  �س  �لكهروميكانيكية  �ملدينة  �شم�س  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
عابد  حممد  م��ول  حممد�شميم  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  علي مول   قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8918( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
.وعليه  �ملحكمة.  ر�شوم خلزينة  بال�شافة �ىل مبلغ 546 درهم  �ملحكمة 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1946 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لفال�شي لل�شياحه و�ل�شفر �س ذ م م جمهول حمل 
�أق��ام عليكم  �باركا باجايون  قد  �لتنفيذ/ روبينا  �لقامة مبا �ن طالب 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )29476(
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة. .وعليه فان  مبلغ 1779 درهم ر�شوم خلزينة 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11224 بتاريخ   2014/10/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   500 /2014 مد جز- م ر-ب-اأظ

 مدعي/ �ن�س تي�شري فوؤ�د �شيخ �حمد �جلن�شية: �لردن   مدعي عليه:  �مين  �حمد 
بف�شخ عقد قيمته 6000  �لدعوى: مطالبة  فرحات �حمد �جلن�شية: م�شر مو�شوع 
درهم و�شد�د خمالفات قيمتها 750 درهم �ملطلوب �عالنه/  �مين  �حمد فرحات �حمد 
�جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/10/22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية-  باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء    بد�ئرة  �لكائنة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 
�يام على �لقل. علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف 

�جلل�شات �شدر بتاريخ  2014/7/21  
قم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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نائب رئي�س �لبعثة �لدبلوما�شية يف 
���ش��ف��ارة �إي��ط��ال��ي��ا يف دول���ة �لإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وعدد من �ملهتمني 
�لوفد  ر�ف��ق  كما  �لبيئي.  �ل�شاأن  يف 
خالل زيارته كاًل من فر��س وهبه، 
يف  و�لإت�شال  �لت�شويق  �إد�رة  مدير 
�شركة بيئة، و�ل�شيد ذ�كر �لربايعة، 
�لنفايات،  م��ع��اجل��ة  �إد�رة  م���دي���ر 
مدير  دح�����م�����ان،  �����ش����امل  و�ل�������ش���ي���د 

�لفعاليات يف �شركة بيئة.
وت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى ه���ذه �ل����زي����ارة، قال 
ي�شرنا  �حل����رمي����ل:  خ���ال���د  �ل�����ش��ي��د 
��شت�شافة �لوفد �ليطايل يف مركز 
بال�شارقة،  �ل��ن��ف��اي��ات  لإد�رة  ب��ي��ئ��ة 
فر�شة  �ل���زي���ارة  ت��ك��ون  �أن  ون���رج���و 
لأع�������ش���اء �ل����وف����د ل����الط����الع على 

•• ال�سارقة-الفجر:

�شخ�شيات  ي�شم  �إي��ط��ايل  وف��د  ز�ر 
مركز  �مل�شتوى  رفيعة  دبلوما�شية 
�ل�شارقة،  يف  �لنفايات  لإد�رة  بيئة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل����ر�ئ����دة  �ل�����ش��رك��ة 
�ل�شرق �لأو�شط، و�حلائزة على عدة 
ت��ق��دمي �حللول  ج���و�ئ���ز يف جم����ال 
وهدفت  �ل��ن��ف��اي��ات.  و�إد�رة  �لبيئية 
�لتقنيات  �إىل �لطالع على  �لزيارة 
و�لذي  �مل��رك��ز،  يف  �ملعتمدة  �ملبتكرة 
ي�شم �أكرب من�شاآت لف�شل ومعاجلة 
�لنفايات يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.  
و�شم �لوفد �لذي كان يف ��شتقباله 
�ل�شيد خالد �حلرميل، �ملدير �لعام 
ل�شركة بيئة، �شعادة �مربتو برنارد، 

�مل��ت��ق��دم��ة �لتي  م��ع��اي��ري �لب���ت���ك���ار 
و�إد�رة  ف�شل  عمليات  يف  نعتمدها 
ت�شهم  �أن  ن���اأم���ل  ك��م��ا  �ل���ن���ف���اي���ات. 
�لزيارة �إىل تعزيز مبادر�ت �ل�شر�كة 
و�ل���ت���ع���اون، وف��ت��ح �لآف�����اق لإط���الق 
م�شتقبل  و�شمان  جديدة،  م�شاريع 
م�شتد�م. حيث نتطلع يف �شركة بيئة 
�إىل تو�شيع نطاق �لتعاون مع  دوماً 
جميع �لأطر�ف ذ�ت �ل�شلة مبجال 
م�شاريع  ت��ط��وي��ر  �أج����ل  م��ن  عملنا 

تعود بالنفع على �لطرفني .
وخ��الل �ل��زي��ارة ق��ام �ل��وف��د بجولة 
خاللها  �أط���ل���ع  �مل���رك���ز  م���ر�ف���ق  يف 
�لنفايات  �إد�رة  ع���م���ل���ي���ات  ع���ل���ى 
�ل��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ���ش��رك��ة ب��ي��ئ��ة و�لتي 
د�ئم،  ب�شكل  تطويرها  على  تعمل 

تنتهجها  �ل��ت��ي  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
لتحقيق �أهد�فها. كما تخلل �لزيارة 
�ل�شتد�مة،  ق�شايا  مناق�شة  �أي�شاً 
�مل�شتقبلي  �لتعاون  جم��الت  وبحث 
بني �لطرفني يف �ل�شاأن �لبيئي. كما 
�لزيارة  خالل  �جلانبني  ��شتعر�س 
�مل�شرتكة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
�لقطاعني  م�شتوى  على  و�مل��ت��اح��ة 

�لعام و�خلا�س.
����ش���ع���ادة �مربتو  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
�لبعثة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ب������رن������ارد، 
يف  �إيطاليا  �شفارة  يف  �لدبلوما�شية 
�ملتحدة:  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
لإد�رة  بيئة  م��رك��ز  �إىل  �ل��زي��ارة  �إن 
�ل�شارقة، خطوة مهمة  �لنفايات يف 
تعزيز  يف  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل  ���ش��ت�����ش��ه��م 

�مل�شرتك و�لتعاون يف �ملجال  �لعمل 
خالل  مل�شنا  وقد  م�شتقباًل،  �لبيئي 
�ل�شركة  رغبة حقيقية من  �جلولة 
ل�شتك�شاف �شبل �لتعاون �ملمكنة بني 
جهود  �شاكرين  ون��اأم��ل،  �جلانبني. 
�لزيارة  هذه  ت�شكل  �أن  بيئة،  �شركة 
يف  �ل�شركة  مع  �أك��رب  لتعاون  بد�ية 

ما يتعلق بال�شاأن �لبيئي. 
وقامت �ل�شركة منذ ن�شاأتها بتحويل 
�أك���رث م��ن 62٪ م��ن �ل��ن��ف��اي��ات من 
�ملكبات يف �ل�شارقة ليتم ��شتعادتها، 
�لأمر يدفع عجلة حتقيق هدف بيئة 
�ملتمثل بتحويل جميع �لنفايات من 
�ملكبات بن�شبة 100٪ لت�شبح �إمارة 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة على 

م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط.

وفد �إيطايل رفيع �مل�ستوى يزور مركز �سركة بيئة لإد�رة �لنفايات يف �ل�سارقة

�أبوظبي ت�ست�سيف �لقمة �لدولية للعلقات �لعامة لأول مرة يف �ل�سرق �لأو�سط 
•• اأبوظبي -وام:

ت�شت�شيف دولة �لإمار�ت للمرة �لأوىل يف �ل�شرق �لأو�شط �لقمة �لدولية 
للعالقات  �لدولية  �جلمعية  تنظمها  �لتي   2014 �لعامة  للعالقات 
�لعامة فرع �خلليج على مدى يومني من 10 �إىل 11 دي�شمرب 2014 
تعترب  �لتي  �لقمة  و�شتقام  �أبوظبي.  يف  �لبحر  باب  فريمونت  فندق  يف 
من �أبرز �لفعاليات �لتي تناق�س �آخر م�شتجد�ت �شناعة �لعالقات �لعامة 
و�لت�شال وفر�س تطويرها ووظائفها حتت �شعار ��شرت�تيجيات �لإعالم 
�جلديد يف �لعالقات �لعامة. وتهدف �لقمة �إىل عر�س �أف�شل �لتجارب 
منطقة  يف  �جلديد  �لإع��الم  جم��ال  يف  و�لدولية  �لإقليمية  و�ملمار�شات 
�ل�شرق �لأو�شط .. ومن �ملتوقع م�شاركة �أكرث من 300 من قادة قطاع 

�ملتز�يد  �ملنطقة  �هتمام  على  دليال  �لأو�شط  �ل�شرق  لأول مرة يف  تعقد 
يف مناق�شة ق�شايا �لعالقات �لعامة و�لت�شال وخ�شو�شا يف هذ� �لوقت 
�لذي ي�شهد فيه �لقطاع متغري�ت كثرية..حيث تهدف �لقمة �إىل ت�شليط 
�ل�شوء على هذه �لتغري�ت مبا يف ذلك تاأثري و�شائل �لإعالم �جلديد على 
�لقمة عدد�  وتت�شمن  �ملو�شوع.  بهذ�  يتعلق  �لتقليدي وكل ما  �لإع��الم 
من �جلل�شات �لرئي�شية وور�س �لعمل �لتي ت�شلط �ل�شوء على �إيجابيات 
و�شلبيات �لإعالم �جلديد وحتدياته �لتي يو�جهها �ملتخ�ش�شون يف جمال 
�لعالقات �لعامة يف منطقة �خلليج �لعربي و�لعامل. و�شرتكز �لقمة هذ� 
�لعام على فئة �ل�شباب يف جمال �لعالقات �لعامة من طالب �جلامعات 
وذلك بعقد ور�شة خا�شة بهم وهي مقهى �ل�شباب .. وتعترب هذه �لور�شة 
يف  دوره���م  تعزيز  على  �شت�شاهم  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  نوعها  م��ن  �لأوىل 

�شياغة ��شرت�تيجيات �لإعالم �جلديد ومناق�شة �أهميتها للجيل �لقادم. 
�لعامة- للعالقات  �لدولية  رئي�س �جلمعية  نائب  ربيعة  �آل  عادل  وقال 

�لأ�شا�شية لقطاع  �لركيزة  �ل�شباب ي�شكلون  �ن  �لإم��ار�ت  فرع �خلليج يف 
بر�مج ومبادر�ت  �لأ�شا�س جلميع  و�لهدف  �ملنطقة  �ملتنامي يف  �لإع��الم 
تطوير قطاع �لعالقات �لعامة وتعزيز كفاءة �لعاملني فيه حيث جاءت 
�لقمة.  �ل�شباب ب�شكل خا�س يف هذه  من هنا فكرة �لرتكيز على قطاع 
�حلكيمة  قيادتنا  روؤي��ة  مع  متا�شيا  ياأتي  �لقمة  هذه  �نعقاد  �ن  و�أ�شاف 
وروؤية 2030 �لر�مية �إىل تطوير و�إثر�ء �لقطاع �لإعالمي يف �لدولة. 
�جلدير بالذكر �أن �جلمعية قد تعاقدت مع �شركة زون �لإعالمية �إحدى 
لتنظيم  �مل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  قبل  من  �ملدعومة  �ل�شركات 

�لفعالية و�لإ�شر�ف عليها.

و�لت�شال  �لعامة  �لعالقات  وخ��رب�ء  �لإع��الم  و�شائل  وممثلي  �لأعمال 
�أو ثالثة  �لقمة كل عامني  �ل��دويل و�ملحلي. تعقد هذه  �مل�شتويني  على 
�أنحاء  ..وهي جتمع حتت مظلتها خرب�ء �لعالقات �لعامة من خمتلف 
�لعامل بهدف �لتو��شل و�لتباحث يف ق�شايا �لعالقات �لعامة و�لت�شال 
�ملختلفة. وقد حققت �لقمة جناحا باهر� يف دورتيها �ل�شابقتني مبدينة 

لندن عام 2010 ويف جاكرتا عام 2012. 
فرع  �لعامة  للعالقات  �لدولية  �جلمعية  رئي�س  �لزهر�ين  في�شل  وقال 
�خلليج �ن �لإمار�ت باتت مركز� �إقليميا هاما لقطاع �لإعالم و�لعالقات 
�لعامة بدليل �تخاذ كربى �ملجموعات �لإعالمية �لعربية �لإمار�ت مقر� 
لها ف�شال عن �فتتاح معظم �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لعاملية �لعريقة ملكاتب 
و�لتي  �لقمة  لهذه  �أبوظبي  ��شت�شافة  ومتثل  �ل��دول��ة.  يف  لها  �إقليمية 

•• اأبوظبي -وام:

�ن  �لقاب�شة  م��د�ئ��ن  �شركة  �أك���دت 
�لتي  �ل��ه��ام��ة  �ل���ق���ر�ر�ت  جمموعة 
و�لتي  �لتنفيذي  �ملجل�س  �عتمدها 
�مل�شاريع  م��ن  جم��م��وع��ة  تت�شمن 
عدد  يف  �لتحتية  بالبنية  �ملتعلقة 
م���ن م��ن��اط��ق �م������ارة �ب��وظ��ب��ي �ىل 
من  �لوىل  �ملرحلة  ت�شغيل  جانب 
�لتابعة  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك  �شبكة 
�شت�شب  للقطار�ت  �لحتاد  ل�شركة 
�لوطني  �لق��ت�����ش��اد  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
وي����ك����ون ل���ه���ا �ل����ش���ه���ام �لك������رب يف 
�لتي  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  م�����ش��رية 
ت�����ش��ع��ى �ل����ق����ي����ادة �ل���ر����ش���ي���دة �ىل 
�شعود  ع���م���ري  وق�������ال  حت���ق���ي���ق���ه���ا. 
�د�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل���ظ���اه���ري 
حديث  يف  �لقاب�شة  مد�ئن  �شركة 
�ملجل�س  �ن  �لم���ار�ت  �نباء  لوكالة 
يوؤكد  �ب��وظ��ب��ي  لم����ارة  �لتنفيذي 
دوم����ا م���ن خ���الل �ل����ق����ر�ر�ت �لتي 
يعتمدها �هتمامه مب�شلحة �لوطن 
رفاهية  فيه  مل��ا  و�ل�شعي  و�مل��و�ط��ن 
هذه  �ن  حيث  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
�لنه�شة  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م  �مل�����ش��اري��ع 
�لقت�شادية �لتي ت�شهدها �بوظبي 
وتندرج �شمن ��شرت�تيجية �بوظبي 
تهتم  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  للتنمية 
و�ملر�فق  �لتحتية  �لبنى  بتطوير 
�لعامة ب�شكل يو�كب �لنه�شة �لتي 
ت�شهدها �بوظبي و�لنمو �لكبري يف 
و�لزو�ر  و�ملقيمني  �ملو�طنني  ع��دد 
�مل�شاريع  �أن هذه  و�ل�شياح.. موؤكد� 
بالغة  �أه���م���ي���ة  ت��ك��ت�����ش��ب  �حل���ي���وي���ة 
و�شتنعك�س  ل��ل�����ش��رك��ات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لوطني.  �لقت�شاد  على  بالإيجاب 
و�كد �ن �عمال �ملرحلة �لوىل من 
ل��ل��ق��ط��ار�ت تب�شر  ���ش��ب��ك��ة �لحت�����اد 

�لعاملية �ملعتمدة يف �لبناء و�لت�شييد 
على �أن يتم ت�شليم برج مرجان يف 
 .  2016 ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف 
وي�شم م�شروع منتجع �أمو�ج فندقا 
م���ن ف��ئ��ة خ��م�����ش��ة جن����وم وبرجني 
ويوفر  �ل��د�ن��ة  و  م��رج��ان  �شكنيني 
على  �شممت  وم�����ش��اح��ات  خ��دم��ات 
�أعلى م�شتويات �لرفاهية و�لإتقان 
�ملميزة  �لبحرية  و�لو�جهة  وت�شكل 
�ل���ت���ي ي��ح��ت��ل��ه��ا �مل�������ش���روع م���ن �أه���م 
�ل�شياحية  �ل�شاطئية  �ل��و�ج��ه��ات 
�لظاهري  و�����ش����دد  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
ب��ن��ك عقاري  �ن�����ش��اء  ع��ل��ى �ه��م��ي��ة 

ب���ال���دخ���ول �ىل ع�����ش��ر ج���دي���د يف 
�لنقل ت�شهم معه �ل�شبكة يف �أعمال 
نقل �لب�شائع و�ل�شحن و�لأفر�د يف 

�مل�شتقبل. 
وت���وق���ع �ن ي�����ش��ه��د �ل���ع���ام �جل����اري 
�لقطاع  يف  �ل���ن���م���و  م�����ن  م�����زي�����د� 
�لعقاري .. مو�شحا �ن هذ� �لقطاع 
�لقو�نني  ب��ف�����ش��ل  ن�����ش��ج��ا  �ك�����رث 
وعي  ج���ان���ب  �ىل  و�ل���ت�������ش���ري���ع���ات 
�مل�شتثمرين و�ملطورين بال�شتثمار 
يف �لقطاع �لعقاري. و�أعلنت �شركة 
�لعقارية  �ل���ق���ي���وي���ن  �أم  م����د�ئ����ن 
�لعقاري  ب��ال��ت��ط��وي��ر  �ملتخ�ش�شة 
من  ك��ل  م��ع  �تفاقية  توقيعها  ع��ن 
�ملتخ�ش�شة  �لمار�تية  ليو�  �شركة 
ويلمن  و�شركة  �لعامة  ب��امل��ق��اولت 
�لبلجيكية �ملتخ�ش�شة بالإن�شاء�ت. 
�لتفاقية  ه�����ذه  مب���وج���ب  وي���ت���م 
على  �ل�شركينت  م��ن  ك��ل  ��شتحو�ذ 
�شركة  يف  �مل��ئ��ة  يف   24 تبلغ  ح�شة 
 114 بقيمة  �لقيوين  �أم  م��د�ئ��ن 
م��ل��ي��ون دره����م ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا لتبلغ 
ب��ذل��ك ح�����ش��ة �ل�����ش��رك��ت��ني 48 يف 
�أم �لقيوين  �ملئة من �شركة مد�ئن 
�ل�شركة  حتتفظ  وبذلك  �لعقارية 

�لأم بح�شة 52 يف �ملئة بقيمة 240 
�شعود  عمري  وق���ال  دره���م.  مليون 
�ننا م�شتمرون بالتعاون  �لظاهري 
م��ع ���ش��رك��ائ��ن��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني يف 
يعترب  �ل��ذي  �م��و�ج  تنفيذ م�شروع 
�ل��ت��ي تنفذها  �مل�����ش��اري��ع  �ه����م  م���ن 
�ل�����ش��رك��ة وي��ع��ت��رب �مل�������ش���روع �لول 
و�ل�شياح  للم�شتثمرين  يتيح  �لذي 
�لتملك �حلر للوحد�ت �ل�شكنية به 
.  و�أ�شاف �أن �شركة مد�ئن �لقاب�شة 
ومقرها �أبوظبي �نتهت من تنفيذ 
�ل�شا�شات �خلا�شة مب�شروع منتجع 
�أم��و�ج �لعقاري �جل��اري تنفيذه يف 
�ن  مو�شحا   .. �لقيوين  �م  مدينة 
�ملئة  يف   15 ت�شكل  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه 
�مل�����ش��روع بينما  م��ن م��ر�ح��ل تنفيذ 
يبد�أ �لعمل يف تنفيذ �عمال �لبناء 
�لوىل  �ملرحلة  بطو�بق  و�ل�شعود 
من �جمايل �مل�شروع ككل. و�شتقوم 
هذه  مبوجب  وليو�  ويلمن  �شركتا 
�لتفاقية باإجناز �لعمال �لن�شائية 
منتجع  م���ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  م���ن 
�أمو�ج �ملوؤلف من 60 طابقا وي�شم 
�أكرث من �ألف و210 �شقق �شكنية 
للمعايري  وف��ق��ا  خمتلفة  ب��اأح��ج��ام 

متويل  م�شاألة  ي��ت��وىل  متخ�ش�س 
�لف���������ر�د و�مل���������ش����اري����ع خ���ا����ش���ة �ن 
�لقطاعات  م��ن  �ل��ع��ق��اري  �ل��ق��ط��اع 
م�شتوى  على  �لهامة  �لقت�شادية 
�لدولة ويحتاج �ىل بنك متخ�ش�س 
ت��ت��وف��ر ب���ه �ل�����ش��ي��ول��ة وي���ق���دم على 
وقال  و�لف�����ر�د..  �مل�شاريع  مت��وي��ل 
�ن وجود جهة خمت�شة يف �لتمويل 
�لعقاري �شي�شهم يف �نعا�س �لطلب 
ع��ل��ى �ل���وح���د�ت �ل��ع��ق��اري��ة وتوفري 
�لتمويل �لالزم للم�شاريع �لعقارية 
و�شيحرك �ل�شوق �لعقاري بطريقة 

�ف�شل ومتو��شلة. 

�سركة مد�ئن �لقاب�سة: قر�ر�ت �ملجل�ش �لتنفيذي يف �أبوظبي تعزز منو �لقت�ساد �لوطني  �سركة �جلزيرة �لعاملية للتموين تنال جائزة عاملية بيز 2014
- �ملنطقة �حلرة دبي )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( 

- هيئة �لإمار�ت للهوية )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( 
- دي �ت�س �ل )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( 

- بنك �لحتاد �لوطني )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( 
، وهي  �لتقييم  ق��ب��ل جل��ن��ة  �ل��ع��امل��ي م��ن  وي��دع��م �لحت����اد 
ذوي  �مل��ه��ن��ي��ني  م��ن  جم��م��وع��ة  م��ن  ت��ت��ك��ون  م�شتقلة  هيئة 
و�لتي  �لتجارية  �لأعمال  جمال  يف  �ملختلفة  �لتخ�ش�شات 

تهدف �إىل تاأهيل و �لتقييم يف مو��شيع مثل: 
- �لقيادة يف عامل �لأعمال 

- نظم �إد�رة 
- �خلدمات �جلودة و�ملنتجات 
- �لإبد�ع فالأعمال و�لبتكار 

- �مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات 
- �جلو�ئز و�شهاد�ت �لتقديرية

�جلزيرة  �شركة  عليه  ح�شلت  �ل��ذي  �لتكرمي  �ن  �شك  ول 
على  �لنمو  مو��شلة  �ىل  يدفعها  �شوف  للتموين  �لعلمية 
�لعالقات  �أنه يزيد من قدرتها يف  �ملوؤ�ش�شي، كما  �مل�شتوى 

�لتجارية، وتطوير �ملزيد من �لأعمال �لتجارية.

ح�شلت �شركة �جلزيرة �لعامية للتموين ذ م م ، �لإمار�ت 
�لعربية علي تكرمي من قبل �لحتاد �لعاملي لل�شركات )وهي 
و�حدة من جو�ئز �لأعمال �لهامة يف �لعامل: بيز 2014.. 
28 �شبتمرب خالل  بتاريخ  منحت هذه �جلائزة للجزيرة 

�حلفل �لر�ئع �لذي �قيم فندق ق�شر �لإمار�ت، �أبوظبي. 
تقع  ر�ئ��دة  منظمة  هي  �لعاملي  �لحت��اد  �أن  بالذكر  جدير 
�لجتماعية  �مل�شوؤولية  تعزز  وه��ي  تك�شا�س  هيو�شنت،  يف 
لل�شركات، وتعزز �لنمو و�لتنمية لأكرث من 3،000 �شركة 
م��ن 100 دول���ة يف جم��ال من��و رج���ال �لأع��م��ال �لبارزين 

�لذين يعملون يف هذه �ل�شركات. 
�ل��ك��ب��ري، ف���اإن �شركة �جل��زي��رة �لعلمية  �ل��ن��ج��اح  وم��ع ه��ذ� 
�لكربى  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��رك��ات  ���ش��م��ن  م  م  ذ  ل��ل��ت��م��وي��ن 

و�لناجحة مثل: 
�لعربية  )�لإم������ار�ت  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  -�ل��ق��ي��ادة 

�ملتحدة( 
- جامعة �أبوظبي )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( 

-�بريل قروب )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( 
- دملا مول )�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة( 
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          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   500 /2014 مد جز- م ر-ب-اأظ

 مدعي/ �ن�س تي�شري فوؤ�د �شيخ �حمد �جلن�شية: �لردن   مدعي عليه:  �مين  �حمد 
بف�شخ عقد قيمته 6000  �لدعوى: مطالبة  فرحات �حمد �جلن�شية: م�شر مو�شوع 
درهم و�شد�د خمالفات قيمتها 750 درهم �ملطلوب �عالنه/  �مين  �حمد فرحات �حمد 
�جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/10/22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية-  باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء    بد�ئرة  �لكائنة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 
�يام على �لقل. علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف 

�جلل�شات �شدر بتاريخ  2014/7/21  
قم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                                 �ىل �ملدعي عليه/رويال وي للمو��شالت �لفاخرة �س  ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة 2014/10/8 �ل�شاعة 8:30  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
�شيكون  فان �حلكم  �لقل ويف حالة تخلفك  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث  م�شتند�ت 

مبثابة ح�شوري.  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

رقم �لق�شية
 2014/3816 
عمايل جزئي
 2014/3817
عمايل جزئي

م
1

2

��شم �ملدعي
حممد �شفيق حممد يو�شف

حممد �نور ح�شني مفي ��شكر 
علي

مبلغ �ملطالبة
 45000 درهم �شامل �ىل تذكرة 

�لعودة
56919 درهم �شامل �ىل تذكرة 

�لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/1042 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وطلب  �لم����ار�ت     �جلن�شية:  حممود  عبد�هلل  �حمد  �بر�هيم 
لت�ضليح  )املن�ضورة  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
الدوات الكهروبائية وال�ضحية(  و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )14095( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
بعجمان �ل�شيد:عاي�شة عبد�هلل ح�شن بور�شى �جلن�شية: �لمار�ت   ليكن معلوما 
�نق�شاء  بعد  �مل��ح��رر  على  بالت�شديق  يقوم  �شوف  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب��ان  للجميع 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/953 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- عطاطره للمقاولت �س ذم م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ موتني مياه نور �ل�شالم قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9726( 
 497 مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/377 تنفيذ مدين
�لتاأمني �س ذم م  جمهول  �ملنفذ �شده/1- �شركة كوي�شت لو�شاطة  �ىل 
ع  م  ���س  للتاأمني  �خل��زن��ة  �شركة  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله: تركي عبد�لرحمن عبد�هلل �لبلو�شي   قد �أقام عليك �لدعوى 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �ع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )23386.82(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2013/107 طعن جتاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لكبان     حممود  عبد�ملجيد  ريا�س  وميثله:  �ي��ر�ن   ملي  بنك  �لطاعن/ 
للتجارة  �شمال   -2 �هتكر�ن  عزيز  خ�شرو  �شدهما/1-  �ملطعون  باعالن 

�لعامة- ملالكها حممد علي �شعد �لرئي�شي   جمهويل حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي
   حمكمة ا لتمييز
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/1571 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ عبد�لعزيز هادف �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت   �ملنفذ �شده : 
�شديق علي لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه / �شديق علي 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/10/22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 يف الدعوى رقم 2014/1138   جتاري  كلي

�شد �ملدعي عليهما: جيني تيمبول ر�مو�س/ ماريبيت ��شا فياو�شتينو
�ملقامة من : بنك �لحتاد �لوطني

رقم 2014/1138  حتت  �لبتد�ئية  دبي  مبحكمة  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  �ن  مبا 
جتاري كلي وحيث �نه مت ندبنا خبري� يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باأحكام 
قانون �لثبات ل�شنة 1992م بخ�شو�س �عمال �خلربة �مام �ملحاكم، ندعوكم حل�شور 
�جتماع خربة �ومن ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح 
�ل�شاعة 11.30 �شباحا ويرجى  �ملو�فق 2014/10/8 يف متام  �لربعاء  يوم  �دناه وذلك 

منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.
دبي- مركز حمر عني- مدخل رقم 8 �لطابق �لر�بع

هاتف 2527888-04 فاك�س:  04-2698876
    اخلبري ح�سابي وم�سريف: حممد �سعيد ال�سريف

اعالن اجتماع خربة
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العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
�لتمديد�ت  لعمال  �ل�ش�����ادة/�لو�ئل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1061316 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عجبه مبارك �شعيد عمر �لربيكي ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم �شعيد ر��شد علي �لعلكيم �لزعابي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد مهلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 0.40*0.60
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�لو�ئل لعمال �لتمديد�ت �لكهربائية ذ.م.م
PIONEERS ELECTRICAL INSTALLATION WORKS LLC

�ىل/�لو�ئل لعمال �لتمديد�ت �لكهربائية
PIONEERS ELECTRICAL INSTALLATION WORKS

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
�لول  �ل�ش�����ادة/�ملربع  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1224449:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد �حمد حمد دمينه �ملن�شوري ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حممد �شعيد �لرقر�قي �ملزروعي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون قلعة �لعني

 رخ�شة رقم:CN 1123234 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*4 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري:من/�شالون قلعة �لعني
AL AIN QALA BARBERSHOP

�ىل/خياط �تالنت�س للرجال
ATLANTS GENTS TAILOR

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة وحياكة �ملالب�س �لرجالية �لعربية فئة ثانية )1410903.2(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملالب�س �لعربية - بالتجزئة )4771105(

تعديل ن�شاط/حذف ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة لربتي لالأعمال �ل�شحية

 رخ�شة رقم:CN 1413550 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة لربتي لالأعمال �ل�شحية
LEBRITIE SANITARY WORK EST

�ىل/موؤ�ش�شة لربتي لرتكيب �لبو�ب و�ل�شبابيك
LEBRITIE DOORS & WINDOWS FIXING EST

تعديل عنو�ن/من �لعني �شناعية �لعني �شناعية �لعني بناية عاي�س جرمان بطي 
عاي�س �لحبابي �ىل �لعني �ل�شناعية بناية حممد �ل�شرقي �شنوح �لعامري

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �لبو�ب و�ل�شبابيك )4330011(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب و��شالح �لدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باب �لظفرة للنقليات �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1344859 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ملر عبد�هلل ع�شمان باملر �لعامري ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد علي �شلطان �حلمادي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 2*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/باب �لظفرة للنقليات �لعامة
BAAB AL DHAFRA GENERAL TRANSPORT

�ىل/�ملر �لعامري للنقليات �لعامة
ALMUR ALAMERI GENERAL TRANSPORT

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �شويحان بناية جمعه مبارك حامد �لظاهري �ىل 
�لعني �ل�شناعية بناية �شرور �شهو�ن عر�ر �لظاهري

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مفرو�شات برج �خلري

 رخ�شة رقم:CN 1170902 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل حماد �شامل �لورد �لدرمكي ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �ل�شيد حممد عطية
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد مطر �شليمان �شيف �ل�شام�شي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1.2*2.5 �ىل 1*1.5

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

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

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
توب  �ل�ش�����ادة/مطبعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شتار رخ�شة رقم:CN 1197979 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

حذف عبد�هلل علي �شيف علي �ملزيني
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خطوط �لبعاد 

للديكور رخ�شة رقم:CN 1130976 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد حممد �شعيد نايع �لنيادي ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعد حممد �شعيد نايع �لنيادي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
ورد  �ل�ش�����ادة/م�شبغة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1836610:لبنف�شج �لتوماتيكية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل حريز بخيت �شهيل �لر��شدي ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حربوت �شلطان �شيف �لكتبي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11224 بتاريخ 2014/10/7

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حنني للطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت
رخ�شة رقم:CN 1131145 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 216911          بتاريخ :2014/9/1م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: خمزن �جلابر للتحف )�س.ذ.م.م.(
وعنو�نه: �س  ب: 1940 . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ 
�ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية 
وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت 

حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق
و�شف �لعالمة :9

باللغة  م��ك��ت��وب��ت��ني  ك��ل��م��ت��ني  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي     DISCOVER DUBAI  : �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة 
كلمة  �مل�شتطيل.ويوجد  �شكل  يف  مميزة  بطريقة  �ل�شود  باخللفية  و�ل�شفر  �لحمر  باللونني  �لجنليزية 
مميزة.ويوجد  �لحمروبطريقة  "DUBAI"باللون  �لكلمة  �أعلي  يف  مكتوبة   "DISCOVER"
�لكلمة  حتت  "DUBAI" مكتوبة  كلمة  مميزة.ويوجد  بطريقة  و  �لكبري  بلحجم  "D" مكتوبة  حرف 

�ل�شفر. "DISCOVER" باللون 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  اأكتوبر 2014 العدد 11224

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 216917          بتاريخ :2014/9/1م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: خمزن �جلابر للتحف )�س.ذ.م.م.(
وعنو�نه: �س  ب: 1940 . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي  يف �لفئة 35

و�شف �لعالمة:35
باللغة  م��ك��ت��وب��ت��ني  ك��ل��م��ت��ني  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي     DISCOVER DUBAI  : �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة 
كلمة  �مل�شتطيل.ويوجد  �شكل  يف  مميزة  بطريقة  �ل�شود  باخللفية  و�ل�شفر  �لحمر  باللونني  �لجنليزية 
مميزة.ويوجد  �لحمروبطريقة  "DUBAI"باللون  �لكلمة  �أعلي  يف  مكتوبة   "DISCOVER"
�لكلمة  حتت  "DUBAI" مكتوبة  كلمة  مميزة.ويوجد  بطريقة  و  �لكبري  بلحجم  "D" مكتوبة  حرف 

�ل�شفر. "DISCOVER" باللون 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  اأكتوبر 2014 العدد 11224

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 216918         بتاريخ :2014/9/1م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: خمزن �جلابر للتحف )�س.ذ.م.م.(
وعنو�نه: �س  ب: 1940 . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
�خلمرية  �لأ���ش��ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حل��ب��وب؛  م��ن 

وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
و�شف �لعالمة:30

باللغة  م��ك��ت��وب��ت��ني  ك��ل��م��ت��ني  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي     DISCOVER DUBAI  : �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة 
كلمة  �مل�شتطيل.ويوجد  �شكل  يف  مميزة  بطريقة  �ل�شود  باخللفية  و�ل�شفر  �لحمر  باللونني  �لجنليزية 
مميزة.ويوجد  �لحمروبطريقة  "DUBAI"باللون  �لكلمة  �أعلي  يف  مكتوبة   "DISCOVER"
�لكلمة  حتت  "DUBAI" مكتوبة  كلمة  مميزة.ويوجد  بطريقة  و  �لكبري  بلحجم  "D" مكتوبة  حرف 

�ل�شفر. "DISCOVER" باللون 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  اأكتوبر 2014 العدد 11224

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 216910         بتاريخ :2014/9/1م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: خمزن �جلابر للتحف )�س.ذ.م.م.(
وعنو�نه: �س  ب: 1940 . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.�أثو�ب �إ�شتحمام، مالب�س لل�شاطى، م�شد�ت لل�شدر، مالب�س معاطف، 
معاطف خفيفة، مالب�س للحفالت �لتنكرية، لبا�س �لقدم، عباء�ت، �شالت من �لفرو، فرو )مالب�س(، مباذل، 
مالب�س حمبوكت، جاكيتات، �ثو�ب من �ل�شوف، مالب�س جلدية، مالب�س من �جللد �ملقلد، ربطات عنق، �أردية 
�لقم�شان،  )لبا�س هندي(،  �شاري  �ملالب�س جاهزة،  بيجامات،  د�خلية،  �شر�ويل  �شرو�لية، معاطف خارجية، 
�أحذية، تنانري، �أخفاف، جو�رب طويلة، بذلت، �أثو�ب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، بنطلونات، مالب�س د�خلية، 

بذ�ت نظامية، �شدر�ت، �شدريات يف �لفئة 
و�شف �لعالمة:25

باللغة  م��ك��ت��وب��ت��ني  ك��ل��م��ت��ني  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي     DISCOVER DUBAI  : �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة 
كلمة  �مل�شتطيل.ويوجد  �شكل  يف  مميزة  بطريقة  �ل�شود  باخللفية  و�ل�شفر  �لحمر  باللونني  �لجنليزية 
مميزة.ويوجد  �لحمروبطريقة  "DUBAI"باللون  �لكلمة  �أعلي  يف  مكتوبة   "DISCOVER"
�لكلمة  حتت  "DUBAI" مكتوبة  كلمة  مميزة.ويوجد  بطريقة  و  �لكبري  بلحجم  "D" مكتوبة  حرف 

�ل�شفر. "DISCOVER" باللون 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  اأكتوبر 2014 العدد 11224

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لال�شت�شار�ت
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 216916          بتاريخ :2014/9/1م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: خمزن �جلابر للتحف )�س.ذ.م.م.(
وعنو�نه: �س  ب: 1940 . دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد 

و�شف �لعالمة :24
باللغة  م��ك��ت��وب��ت��ني  ك��ل��م��ت��ني  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي     DISCOVER DUBAI  : �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة 
كلمة  �مل�شتطيل.ويوجد  �شكل  يف  مميزة  بطريقة  �ل�شود  باخللفية  و�ل�شفر  �لحمر  باللونني  �لجنليزية 
مميزة.ويوجد  �لحمروبطريقة  "DUBAI"باللون  �لكلمة  �أعلي  يف  مكتوبة   "DISCOVER"
�لكلمة  حتت  "DUBAI" مكتوبة  كلمة  مميزة.ويوجد  بطريقة  و  �لكبري  بلحجم  "D" مكتوبة  حرف 

�ل�شفر. "DISCOVER" باللون 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  اأكتوبر 2014 العدد 11224

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:م�شنع �لمار�ت للكيماويات
EMIRATES CHEMICAL FACTORY :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:214555       بتاريخ:2014/7/17 م
با�ش��م:م�شنع �لمار�ت للكيماويات

وعنو�نه:�بوظبي �شارع �ملرور �س.ب:31010 هاتف: 024475123 فاك�س: 024475124 
�ملركبات  �شناعة  �لكاويه  و�ل�شود�  �لمونيا  �شناعة  بالفئة:40  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

�لكيماوية �ل�شناعية. 
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل هند�شي مميز باللون �لزرق عباره عن �شريط ملتف لي�شكل �شبه 
مثلث ب�شكل مميز وعلى ميني �ل�شكل )EMIRATES CHEMICAL( باللون �لزرق �لغامق باللغة 

�لالتينية يدنوها FACTORY باللون �لزرق �لفاحت و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س. 
�ل�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م كلمة emirates مبعزل عن �لعالمة لعتبارها 

منطقة جغر�فية . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اأكتوبر 2014 العدد 11224

العدد  11224 بتاريخ 2014/10/7     
     اعالن بتعديل ا�سم

�ملدعو/ مانع �حمد حمد�ن �حمد  بان  ر����س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
�ملالك �ل�شحي، عدل م�شمى �ل�شهرة من )�ملالك( �ىل ) �آل مالك( ل�شمه 
��شماوؤهم بعد  �ملدعوين حممد وح�شه وفاطمة، لتكون  ��شقائه  ولأ�شماء 
�آل  �حمد  حمد�ن  �حمد  �بناء/  وفاطمة،  وح�شه  وحممد  �لتعديل/مانع 

مالك �ل�شحي.
 و�أن من له م�شلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من 
تاريخ �لعالن �مام ق�شم �ل�شهاد�ت و�لتوثيقات يف حمكمة ر��س �خليمة.

 قا�سي - حمكمةرا�س اخليمة البتدائية
ابراهيم بن فرح بن فرح

دائرة املحاكم
  حكومة را�س اخليمة

العدد  11224 بتاريخ 2014/10/7     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

                                 �ىل �ملدعي عليه/دبي و�ير جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2014/8/26 يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعيني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

و�لزمتها بتذكرة عودتهم �ىل موطنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن- عند تنفيذ �حلكم- ملتحقا 
منها  ن�شيبهم  �ملدعني من  و�عفت  �مل�شاريف  باملنا�شب من  �لطرفني  و�لزمت  �آخر  رب عمل  بخدمة 
و�مرت باملقا�شة يف �تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 

خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3181/2014 عمايل جزئي
3170/2014 عمايل جزئي
3178/2014 عمايل جزئي
3185/2014 عمايل جزئي
3126/2014 عمايل جزئي
3182/2014 عمايل جزئي
3120/2014 عمايل جزئي
3175/2014 عمايل جزئي
3177/2014 عمايل جزئي
3171/2014 عمايل جزئي
3127/2014 عمايل جزئي
3148/2014 عمايل جزئي
3173/2014 عمايل جزئي
3129/2014 عمايل جزئي

��شم �ملدعي
بوتا جانتا �شاندر ياه

�رفيند هريجى خيد�ى
فيناي بر�كا�س دوبي

بو�شانا توتا توتا ليمبانا
�شوريندر� بر�شاد

ماجنيندر بول هاربهاجان
فيجاى كومار ��شا

نافني كومار جارليت
ماجني�س د�تار�م مفرولكار

موهانالل ناياك جاجنا
�جمد خان ممتاز

لل �شاند من�شار ر�م
بار�جميت كومار بهاجو

كي�شور كومار با�شي

مبلغ �ملحكوم له
8651 درهم + تذكرة �لعودة

59938 درهم + تذكرة �لعودة
22867 درهم + تذكرة �لعودة
13337 درهم + تذكرة �لعودة
41301 درهم + تذكرة �لعودة
10040 درهم + تذكرة �لعودة
23155 درهم + تذكرة �لعودة
18582 درهم + تذكرة �لعودة
29857 درهم + تذكرة �لعودة
23728 درهم + تذكرة �لعودة
27812 درهم + تذكرة �لعودة
17226 درهم + تذكرة �لعودة
26083 درهم + تذكرة �لعودة
24563 درهم + تذكرة �لعودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

العدد  11224 بتاريخ 2014/10/7     
  اعالن لئحة تنفيذ رقم 2014/10

ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/1639 ايجارات بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �شده:مارك�س فالكون للعقار�ت جمهول حمل �لقامة
�ل�شادر  ف��رول��وف��ا  ف��رول��وف��ا  م��اري��ا  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  ت��ق��دم  ح��ي��ث 

ل�شاحله �حلكم يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي: 
-�لز�م �ملدعي عليه )�ملنفذ �شده( بان يوؤدي لطالب �لتنفيذ مبلغ 

وقدره 182.670 درهم.
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر 
يوم من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة 

�ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه.

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11224 بتاريخ 2014/10/7     
  اعالن لئحة تنفيذ رقم 2013/1382

ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/3005 ايجارات بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �شده:�شركة �لإفرجني للتجارة ) ذ م م( 
 جمهول حمل �لقامة

�ل�شادر  و�مل��زروع��ي  �لبحري  �شركة  �لتنفيذ/  طالب  تقدم  حيث 
ل�شاحله �حلكم يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالأتي: 

-�لز�م �ملدعي عليه )�ملنفذ �شده( بان يوؤدي لطالب �لتنفيذ مبلغ 
وقدره 54.570 درهم.

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر 
يوم من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة 

�ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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ختام  تفا�شيل  عن  باري�س  يف  �لول  �م�س  �علن 
�شمو  مهرجان  من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  فعاليات 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول 
�ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة �مل��ق��رر يف �ل��ت��ا���ش��ع م��ن �شهر 
نوفمرب �ملقبل مب�شمار نادي �أبوظبي للفرو�شية 
و�لذي يتاألف من كا�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�لمار�ت  �أم  مونديال  ونهائي  نهيان  �آل  �شلطان 
لل�شيد�ت   م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ���ش��م��و 
�إفهار  وبطولة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
للفر�شان �ملتدربني �إىل جانب �ملوؤمتر �لدويل لأم 
�لإمار�ت ملد�ر�س تطوير وتنمية مهار�ت �لفر�شان 
وك���اأ����س �ل��وث��ب��ة ���ش��ت��د. وي��ع��د �مل��ه��رج��ان حمفال 
�لأ�شيلة  �لعربية  دوليا هاما للتعريف باخليول 
�لعربية  �خل��ي��ول  �شباقات  عا�شمة  �ب��وظ��ب��ي  يف 
�لأ�شيلة يف �لعامل تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ودعم �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة 
�ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �أم �لمار�ت. 
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحايف �لذي عقد يف 
�لفرن�شية  �لعا�شمة  يف  �لربعة  �لف�شول  فندق 
�لتنفيذية  �مل��دي��رة  �شو�يا  لر�  بح�شور  باري�س 
ملهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �ل نهيان 
جلنة  رئي�شة  �ل�شيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملي 
ل�شباقات  �ل��دويل  �لحت��اد  يف  �ل�شيد�ت  �شباقات 
جا�شم  و�شامي  �فهار  �ل�شيلة  �لعربية  �خليول 
�لبوعينني رئي�س �لحتاد �لدويل �فهار وعدنان 

ن�����ادي �بوظبي  �ل��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ع����ام  ���ش��ل��ط��ان 
�ملكتب  ع�����ش��و  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و�ح���م���د �حل����م����ادي 
�لتنفيذي يف �فهار ممثل هيئة �لمار�ت ل�شباقات 
�خل��ي��ل وب����ات ب��وك��ل��ي �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل��ف��ن��ي مل�شمار 
�شانت�شون  و���ش��وز�ن��ا  للفرو�شية  �ب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
فيجنرتي  للهو�ة  �ل��دويل  للتحاد  �لعام  �لم��ني 
ووف��ي��خ دي روي����رت ع�����ش��و �ف��ه��ار رئ��ي�����س ر�بطة 
�خليول �لعربية �ل�شيلة يف هولند�. كما ح�شر 
�ملوؤمتر جمموعة كبرية من �لحت��اد�ت �لدولية 
�ل��دويل ل�شباقات  �ملن�شوية حتت مظلة �لحت��اد 
و�ملهتمني  �ف���ه���ار  �ل���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل���ي���ول 
كبري  وع��دد  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول  ب�شباقات 
رجال  م��ن  غفري  وجمع  و�لعاملية  �ل�شحف  م��ن 
�ىل  بالتهنئة  ���ش��و�ي��ا  لر�  وت��وج��ه��ت  �لإع�����الم. 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان على فوز 
�ملهرة لور� بلقب بطولة �وروبا للخيول �لعربية 
و�لتي  �شنو�ت  �رب��ع  �شن  يف  ل��الف��ر����س  �ل�شيلة 
قو�س  �شباقات  م��ه��رج��ان  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �قيمت 
باننا  وقالت  �شامبو..  �لفرن�شي يف لوجن  �لن�شر 
�لعربية  �خليول  حمبة  �شعار  حتت  هنا  نتو�جد 
�شباقات   4 من  تتالف  �شل�شلة  بوجود  �ل�شيلة 
خم�ش�شة للخيول �لعربية �ل�شيلة حتت مظلة 

�لحتاد �لدويل �فهار. 
�ل�شيخ من�شور  �أن روؤية وتوجيهات �شمو  و�أكدت 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�شمو  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
مبارك �م �لإمار�ت يف ختام �ملهرجان تاأتي يف ظل 
حققها  �لتي  �لو��شعة  و�لأ���ش��د�ء  �لكبري  �لنجاح 
�ملهرجان �لد�عم للخيول �لعربية و�لذي �أ�شبح 

عالمة بارزة يف خريطة �ل�شباقات �لعاملية خا�شة 
وتنظيم  �ملهرجان  دول��ة يف   56 م�شاركة  يف ظل 
99 �شباقا. و�أعلنت عن �ن 420 فار�شا وفار�شة 
�لذين �شاركو� يف �ل�شباقات من 56 دولة ��شافة 
�ىل 800 مدعو �شوف يح�شرون �إىل �لنهائيات 
���ش��ع��ار ع���امل و�ح���د و5 ق����ار�ت .. �بوظبي  حت��ت 
يف  �لأ�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول  �شباقات  عا�شمة 
نهائيات  يف  فار�شة   16 �شت�شارك  حيث  �ل��ع��امل 
لل�شيد�ت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل  بطولة 
ل�شباقات  �شل�شلة  و�ك��رب  �غلى  تعد  و�لتي  �فهار 
�ل�شيد�ت على �شهو�ت �خليول �لعربية يف �لعامل 
و�لذي يحمل ��شم �أم �لمار�ت �ىل جانب �شباقات 
و�لوثبة  �مل��ت��درب��ني  �لفر�شان  وك��اأ���س  ز�ي��د  ك��اأ���س 
���ش��ت��د. وق��ال��ت �ن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى روؤي����ة وتوجيهات 
ودعم  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك خ�ش�شت 
للفار�شات  ي��ورو  �أل��ف   40 مالية وقدرها  جائزة 
دول   5 �إىل  �لنقاط ومتنح  �ملتدربات من خالل 
مهار�ت  وتطوير  لدعم  كلوب  �جلوكي  ن��ادي  يف 
�لفار�شات �إىل جانب 30 �ألف يورو �إىل �لفار�شات 

�ملحرتفات و�جلمهور على �لهو�ء مبا�شرة. 
و�أ���ش��اف��ت �ن �جل��ول��ة �ل��ث��ال��ث��ة ل�����ش��ب��اق ك��اأ���س �أم 
فرن�شا  يف  �شتكون  �ملتدربني  للفر�شان  �لإم���ار�ت 
من  ب��دل  هولند�  يف  �لر�بعة  تنظيم  �شيتم  فيما 
هذ�  تعوي�س  يتم  �ن  على  فنية  ل��ظ��روف  �أملانيا 

�لإلغاء يف �لن�شخة �لقادمة. 
وعن موؤمتر �أم �لإمار�ت لتنمية وتطوير مهار�ت 
حتت  �ملقبل  نوفمرب  يف  �شيقام  �ل��ذي  �لفر�شان 

�شيتم  �نه  قالت  �ملهرجان  وبرعاية  �فهار  مظله 
�إىل  �ملن�شوية للح�شور  �مل��د�ر���س  دع��وة �حت��اد�ت 
للمد�ر�س  �ل��دويل  �ملركز  �شتكون  �لتي  �بوظبي 
6 حم���اور  ���ش��ي��ت��ن��اول  �مل���وؤمت���ر  �ن  �ىل  م�����ش��رية 
و�ملالك  و�مل��درب��ني  بالفر�شان  كبري  ب�شكل  تعنى 
و�ملربني �إىل جانب در��شة جامعة جون موري�س 
من  �ل�شابعة  �لن�شخة  �ن  و�أو�شحت   . ليفربول 
�ملغفور  لكاأ�س  �شباقا   16 ت�شهد  �شوف  �ملهرجان 
�أب��رزه��ا يف  نهيان  �آل  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له 
�قفل  �ل��ذي  �أم��ريك��ا  يف  �ليمتو�س  لو�س  م�شمار 
مل���دة ���ش��ب��ع��ة ���ش��ن��و�ت يف وج���ه ���ش��ب��اق��ات �خليول 
كاحد  ز�ي��د  كا�س  تد�شني  ومت  �لأ�شيلة  �لعربية 
�جل�����ولت يف ه����ذ� �مل�����ش��م��ار. م���ن ج��ان��ب��ه رحب 
و�ل�شيوف  بالفر�شان  �لنعيمي  �شلطان  ع��دن��ان 
�لعربية  �خل��ي��ول  �شباقات  عا�شمة  �ب��وظ��ب��ي  يف 
�ل�شتعد�د�ت  �ن  وق����ال   .. �ل��ع��امل  يف  �ل���ش��ي��ل��ة 
يف  �ل�شتثنائي  �حل��دث  ه��ذ�  ل�شت�شافة  ج��اري��ة 
وجمهور  و�لفار�شات  للفر�شان  قيا�شية  م�شاركة 
�لعربية  ���ش��ب��اق��ات �خل���ي���ول  غ��ف��ري م���ن حم��ب��ي 
�ل�شيلة. وتقدم �شامي �لبوعينني رئي�س �لحتاد 
�لدويل ل�شباقات �خليول �لعربية �ل�شيلة �فهار 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �ىل  بال�شكر 
�لعربية  للخيول  �ملتو��شل  �ل��دع��م  على  نهيان 
�ل�شيلة و�ىل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
على  و�مل��ر�أة  �ل�شيد�ت  ب�شباقات  �شموها  لهتمام 
��شاد  جانبه  م��ن  و�ل��ع��امل��ي.  �ملحلي  �ل�شعيدين 
يف  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�شو  �حلمادي  علي  �حمد 
�فهار ممثل هيئة �لمار�ت ل�شباقات �خليل نيابة 

عن �لهيئة باجلهد �لكبري وبدولة �لمار�ت �لتي 
�خليول  وج��ب��ارة يف جم��ال  كبرية  خطت خطوة 
�لعربية موؤكد� �همية هذ� �لربنامج �لذي �ر�شى 
�ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  دعائمه 

نهيان طيب �هلل ثر�ه. 
�مل�شت�شار �لفني لنادي �بوظبي  وقال بات بوكلي 
�ل��ع��امل ل�شمو  ���ش��ب��اق م��ون��دي��ال  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة �ن 
�فهار  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
مرت   1600 مل�شافة  فار�شة   16 فيه  �شت�شارك 
�ل�شروط كوندي�شن فيما  و�شيكون �شباقا ح�شب 
 2200 �ملتدربني  �لفر�شان  �شباق  م�شافة  تبلغ 
و��شاد  متكافئة.  مناف�شات  ونتوقع  تكافوؤ  م��رت 
ر�بطة  �فهار رئي�س جلنة  روي��رت ع�شو  فيخ دي 
�خليول �لعربية �ل�شيلة يف هولند� بالجناز�ت 
�لتي حققها �ملهرجان يف فرتة وجيزة و�شار علما 
يرفرف يف خدمة ترقية �خليول �لعربية �ل�شيلة 
من خالل ت�شافر �جلهود �ىل جانب ح�شور 16 
�شفري� �ىل هذه �ل�شباقات مما جعلها جاذبة من 
�لعربية.  �خليول  �شاأن  لع��الء  �جلو�نب  جميع 
لالحتاد  �لعام  �لم��ني  �شانت�شون  �شوز�نا  وقالت 
�لدويل للهو�ة فيجنرتي نحن فخورون �ن نكون 
جزء� من هذه �ل�شل�شلة �لتي تتطور ب�شكل كبري 
 3 ب���د�أت قبل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��د�ت  وخ��ا���ش��ة �شباقات 
14 �شباقا حول  �شنو�ت وتطورت هذ� �لعام �ىل 
�لعامل و�ن�شمام فار�شات جديد�ت وم�شاركة 56 
ويت�شمن  �ملختلفة.  �ملهرجان  فعاليات  يف  دول��ة 
�ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  ي��ق��ام  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 

�ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �شباق كا�س �ل�شيخ 
�لعامل  وب��ط��ول��ة  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د 
لل�شيد�ت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو 
���ش��ت��د و�مل����وؤمت����ر �لعاملي  �ل��وث��ب��ة  �ف���ه���ار وك���اأ����س 
د�ريل  وج��ائ��زة   2014 لندن  �لعربية  للخيول 
فاطمة  �ل�شيخة  وبطولة  بهوليوود  �لإم��ار�ت  �أم 
للقدرة لل�شيد�ت يف �إيطاليا - جارد� - ومهرجان 
يف  �ل��ق��درة  و�شباق  بالربتغال  للقدرة  ليز�ري�س 
 - كومبني   - وفرن�شا   - بر�ت�شالفا   - �شلوفاكيا 

وبطولة �لفر�شان �ملتدربني �إفهار . 
ويقوم بتنظيم �ملهرجان هيئة �أبوظبي لل�شياحة 
�لريا�شي  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ه��ي��ئ��ة �لإم������ار�ت ل�����ش��ب��اق �خليل 
�إفهار  �لعربية  �ل�شباق  �ل��دويل خليول  و�لحت��اد 
من  وبدعم  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول  وجمعية 
وز�رة �خلارجية و�لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
و�لريا�شة وطري�ن �لإمار�ت و �ر�بتيك �لقاب�شة 
�ل�شياحي  و�ل�شتثمار  �لتطوير  �شركة  وبرعاية 
�بوظبي  و���ش��رك��ة  لال�شتثمار  �أب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
لال�شتثمار  و�لر��شد  �دنيك  للمعار�س  �لوطنية 
�لعام وجلنة  �لن�شائي  �لعو�ين و�لحت��اد  و�شركة 
ري��ا���ش��ة �مل�����ر�أة و�أك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
�لن�شائية وكابال و�لدكتور نادر �شعب  للريا�شة 
لل�شيد  �ل��دويل  و�ملعر�س  �شتد  �لوثبة  ومزرعة 
للفرو�شية  �أبوظبي  ون��ادي   2014 و�لفرو�شية 
�شنرت وقناة  و�لوثبة  لل�شقارين  �أبوظبي  ونادي 
�أبوظبي �لريا�شية و�أجنحة �لقرم �ل�شرقي جنة 

وري�شنج بو�شت.

�شاركت �للجنة �لبار�ملبية �لإمار�تية يف جتمع �للجان 
�أق��ي��م يف ب��رل��ني باأملانيا  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�ل����ذي 
�إحتفال باليوبيل �لف�شي ومرور 25 عاما على �إن�شاء 
�للجنة �لبار�ملبية �لدولية حيث �شارك يف هذ� �لتجمع 
�لبار�ملبية  �ل��ل��ج��ان  ملختلف  مم��ث��ل   300 م��ن  �أك���رث 
م�شاركة  وت��ر�أ���س  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �لوطنية 
حممد  حممد  �شعادة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لبار�ملبية  �للجنة 
�لإمار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لهاملي  فا�شل 
�للجنة  �إد�رة  جم��ل�����س  وع�����ش��و  �مل���ع���اق���ني  ل��ري��ا���ش��ة 
نائب  �لع�شيمي  عبد�هلل  وماجد  �لدولية  �لبار�ملبية 
�لإحتاد  رئي�س  ون��ائ��ب  �لإحت����اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لآ���ش��ي��وي ل��ري��ا���ش��ة �مل��ع��اق��ني وذي��ب��ان ���ش��امل �ملهريي 
�لأمني �لعام باإحتاد �لإمار�ت لريا�شة �ملعاقني وطارق 
تلك  ت��اأت��ي  و   ، ب��الحت��اد  �لفني  �ل�شكرتري  �ل�شويعي 
بني  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  توطيد  و  لتو�شيع  �مل�شاركة 
�للجنة �لبار�ملبية �لإمار�تية و كافة �للجان �لبار�ملبية 
�أه���د�ف �خلطة  �ل��ع��امل و�ل��ت��ي تعد م��ن  على م�شتوى 
للحفاظ  �لإمار�تية  �لبار�ملبية  للجنة  �لإ�شرت�تيجية 
�لفرتة  خ��الل  �للجنة  حققتها  �لتي  �ملكت�شبات  على 
�مل�شتوى  على  و�أ�شمل  �أعم  ب�شورة  تفعيلها  و  �ل�شابقة 
�لف�شي  باليوبيل  �لحتفال  وياأتي  و�لعاملي  �لإقليمي 
�لدولية  �ملنظمة  حققتها  �لتي  �لإجن���از�ت  يف  للنظر 
خالل �لفرتة �ملا�شية ودر��شة �لو�شع �حلايل لريا�شة 
�ملعاقني حول �لعامل و�لنظر يف كيفية حت�شني وتطوير 
للجان  �ملالية  �مل���و�رد  توفري  وكيفية  �ملعاقني  ريا�شة 
�لبار�ملبية �لبار�ملبية �لوطنية يف �لدول �لنامية حيث 
، كما يعد  �ملكلفة  �لريا�شات  �ملعاقني من  تعد ريا�شة 
�لبار�لبمية  �للجان  بني  قوية  فر�شة  �لإحتفال  ه��ذ� 
�لرقي  يف  ت�����ش��اع��د  ج��دي��دة  ���ش��ر�ك��ات  لعقد  �ملختلفة 

و�لنهو�س بريا�شة �ملعاقني ب�شكل �أو�شع.

اللجنة  اإدارة  جمل�س  اإجتماع  يح�ضر  الهاملي 
الباراملبية الدولية

�لدولية  �لبار�ملبية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س  عقد  كما 
�إجتماعه �لثالث بعد ت�شكيل �ملجل�س �جلديد برئا�شة 
�ل�����ش��ري ف��ي��ل��ي��ب ك��ري��ف��ني وب��ح�����ش��ور حم��م��د حممد 
فا�شل �لهاملي ع�شو جمل�س �إد�رة �للجنة �لبار�ملبية 
�لدولية  �لبار�ملبية  للجنة  �ملجل�س  و�أع�شاء  �لدولية 
�ملجل�س  لجتماع  �لفتتاحية  �جلل�شة  �شهدت  حيث 
�لعديد من �ملو�شوعات �لهامة و�لتي تخ�س خمتلف 
تطوير  �إمكانية  تناولو�  حيث  �لبار�ملبية  �لريا�شات 
ومت   2018-2015 للفرتة  �ل�شرت�تيجية  �خلطة 
لدورة  بالإ�شتعد�د�ت  �خلا�شة  للتطور�ت  �آخر  عر�س 
ب���ري���ودي ج��ان��ريو بالرب�زيل  ���ش��ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لأل���ع���اب 
بالألعاب  �خل��ا���ش��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  ومناق�شة   2016
�شاجن  بيوجن  مدينة  يف  �شتقام  �لتي  �ملقبلة  �ل�شتوية 

�لكورية 2018.

الدويل  ــاد  الإحت ملجل�س  مثمر  لقاء   : الهاملي 
لريا�ضة املعاقني 

�أ�شاد حممد حممد فا�شل �لهاملي ع�شو جمل�س �إد�رة 
�للجنة �لبار�ملبية �لدولية ورئي�س جمل�س �إد�رة �إحتاد 
�لتي  �لإيجابية  بالنتائج  �ملعاقني  لريا�شة  �لإم���ار�ت 
خرجت بها �للجنة �لبار�ملبية �لدولية يف �أعمال �ملجل�س 
موؤكد� �أن �لطفرة �لتي ت�شهدها ريا�شة �ملعاقني على 
�مل�شتوى �لدويل يدل على �لإهتمام �لفائق بهذه �لفئة 
، وعرب �لهاملي عن �إعتز�زه بع�شوية �ملجل�س �لدويل 
للجنة �لبار�ملبية �لدولية و �لتي تعد �لأوىل من نوعها 

يف تاريخ ريا�شة �ملعاقني
وقد عرب �لهاملي عن �شعادته للم�شاركة يف �إحتفالت 
منذ  نوعها  من  �لأوىل  تعد  �لتي  و  �لف�شي  �ليوبيل 
باأن  م�شيفاً  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن�����ش��اء 
�لعالقات �لإقليمية و �لدولية �لقوية للجنة �لبار�ملبية 

�لإمار�تية �شاعدتنا و فتحت لنا �ملجال للم�شاركة.

الهاملي يلتقي رئي�س اللجنة الباراملبية الدولية 
واللجان الباراملبية الوطنية 

كما عقد �جلانب �لإمار�تي �إجتماعاً مع رئي�س �للجنة 
��شتعر�س  كريفني  فيليب  �ل�شري  �لبار�ملبية  �لدولية 
بدولة  �ملعاقني  ريا�شة  تطوير  �آلية  �جلانبني  خالله 
�جلديدة  �ل�شيا�شة  ظل  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
ل��ل��ج��ن��ة �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة وق����د �أع�����رب رئي�س 
�إع��ج��اب��ه �ل�شديد  �ل��دول��ي��ة ع��ن  �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة 
�ملعاقني  ري��ا���ش��ة  ت�شهده  �ل���ذي  و  �مل��ل��ح��وظ  بالتطور 
بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مثمناً جهود �للجنة 
�لإمار�تية يف دعم ريا�شة �ملعاقني على م�شتوى �لعامل 
�لعاملية  �لأح����د�ث  م��ن  �لعديد  �إ�شت�شافة  خ��الل  م��ن 
لريا�شة �ملعاقني ويف نهاية كلمته متنى رئي�س �للجنة 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لدولية  �لبار�ملبية 
كما   ، �ل��ق��ادم��ة  �لعاملية  �لأح����د�ث  تنظيم  يف  �لتوفيق 
�لعديد  بعقد  �آخر  �شعيد  وعلى  �لإمار�تي  �لوفد  قام 
بالعديد من  �لتي جمعته  و  �ملماثلة  �لإجتماعات  من 

�للجان �لبار�ملبية على م�شتوى �لعامل .

توجه  الإمــاراتــيــة  الباراملبية  اللجنة 
الآ�ضيوية  العمومية  للجمعية  الــدعــوه 

باأبوظبي 
�لإمار�تية على هام�س  �لبار�ملبية  �للجنة  كما وجهت 
للجان  �لدعوة  �لف�شي  باليوبيل  و�لإحتفال  �لتجمع 
�أع����م����ال �جلمعية  �لآ����ش���ي���وي���ة حل�����ش��ور  �ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة 
يف  �أبوظبي  بالعا�شمة  و�ملقامة  �لآ�شيوية  �لعمومية 
�ملقبل  دي�����ش��م��رب   5 وح��ت��ى  28نوفمرب  م��ن  �ل��ف��رتة 
41 دولة  �أرب��ع �شنو�ت و�لتي ميثلها  و�ل��ذي يقام كل 
لالإحتاد  جديد  رئي�س  �إن��ت��خ��اب  خاللها  �شيتم  حيث 
جدد  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ي  �لآ���ش��ي��وي 
ح��ي��ث �أك����د م��اج��د ع���ب���د�هلل �ل��ع�����ش��ي��م��ي ن��ائ��ب رئي�س 
�لدولية  و  �لإقليمية  �لعالقات  باأن  �لآ�شيوي  �لإحت��اد 
�لقوية للجنة �لبار�ملبية �لإمار�تية �شاعدتنا كثري� و 
فتحت لنا �ملجال للح�شور ب�شكل مميز على �مل�شتوى 
�لدويل وح�شور قوي على �مل�شتوى �لآ�شيوي و�شنعمل 
مع  �ل�شر�كات  قاعدة  تو�شيع  �ملرحلة  خالل  جاهدين 

�لدول �لأع�شاء .

واقعية  ترجمة  الإمــارات  ــازات  اإجن  : املهريي 
لدعم القيادة الر�ضيدة 

و�أ����ش���ار ذي��ب��ان ���ش��امل �مل��ه��ريي �لأم����ني �ل��ع��ام باإحتاد 
�ليوبيل  يف  �مل�شاركة  �أن  �ملعاقني  لريا�شة  �لإم����ار�ت 
�إ�شتطعنا  �لف�شي لالإحتاد �لدويل كانت فر�شة قوية 
من خاللها عقد �شر�كات جديدة مع �للجان �لبار�ملبية 
�لنهو�س بريا�شة  �لوطنية �ملختلفة و�لتي ت�شاهم يف 
�لتي  �لدولية  �ملنا�شب  �أن  موؤكد�  �لإمار�تية  �ملعاقني 
بات �أبناء �لإمار�ت ينتزعونها ماهي �إل ترجمة و�قعية 
لدعم �لقيادة �لر�شيدة لريا�شة �ملعاقني و�لذي �نعك�س 
وب�شكل كبري على �لإجناز�ت �لتي حققتها موؤخر�ً على 
فر�س  �لإر�دة  ف��ر���ش��ان  ����ش��ت��ط��اع  ف��ق��د  ك��اف��ة،  �ل�شعد 
�لبطولت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى  و�شيطرتهم  وج��وده��م 
�أب��رزه��ا �لإجن���از �لأومل��ب��ي �لأخري  �لعاملية و�لأومل��ب��ي��ة، 
بالألعاب �لبار�ملبية بالعا�شمة �لربيطانية لندن، كما 
�أ�شبحت �لإم��ار�ت حمط �أنظار دول �لعامل يف جمال 
تنظيم كربى �لبطولت �لدولية للمعاقني و�ملعتمدة 
من �لحتاد �لدويل من خالل تنظيم �للجنة �لبار�ملبية 
�لإمار�تية و�شركاوؤها �أندية �ملعاقني بالدولة �أكرث من 
�لدولة  م��دن  خمتلف  على  موزعة  دولية  بطولت   5
بالإ�شافة لدور�ت �لتاأهيل �لدولية �ملتخ�ش�شة لإعد�د 

�ملدربني و�مل�شنفني و�حلكام �مل�شرفني. 

�جلنوبية  كوريا  يف  �شريالنكيان  ريا�شيان  �ختفى 
كانا �شاركا يف دورة �للعاب �ل�شيوية �ل�شابعة ع�شرة 
�ملا�شي بحثا عن  �ل�شبت  �ين�شيون  �لتي �ختتمت يف 
تخلف  فقد  ر�شميني  م�شوؤولني  ح�شب  عمل  فر�س 
�لكرة  منتخب  يف  و�آخ���ر  �لهوكي  منتخب  يف  لع��ب 
�لتي  �ل�شريالنكية  �لبعثة  عن  �ل�شاطئية  �لطائرة 

غادرت �ين�شيون �ل�شبت.
بر��شانا  �ل���ه���وك���ي  لع�����ب  �ن  �مل�������ش���وؤول���ون  و�ك������د 
�ل��ط��ائ��رة )مل يك�شف  �ل��ك��رة  دي�����ش��ان��اي��اك��ي ولع���ب 

��شمه( هما يف عد�د �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شريالنكية.
و�ح����رزت ���ش��ري��الن��ك��ا ذه��ب��ي��ة وب��رون��زي��ة يف ريا�شة 
�ل��ك��ري��ك��ي��ت ���ش��م��ن �ل���ع���اب �ي��ن�����ش��ي��ون ول��ي�����ش��ت �ملرة 

�شريالنكا  من  ريا�شيون  فيها  يختفي  �لتي  �لوىل 
ففي  خارجية،  ريا�شية  منا�شبات  يف  �مل�شاركة  �ثناء 
�ليد خالل دورة  2004، �ختفى منتخب كرة  عام 
�مل��ان��ي��ا، وت��ب��ني لح��ق��ا �ن �ف����ر�ده �ل23 ل يحق  يف 
�لملان  �ملنظمني  خدعو�  و�نهم  بلدهم  متثيل  لهم 
�شريالنكي  مليون  من  �ك��رث  ويعمل  �لبد�ية.  منذ 

4 مليار�ت دولر  خ��ارج ب��الده��م، وق��د ح��ول��و� نحو 
�ل�شلطات  وك��ان��ت  �ل��ع��ام  ه��ذ�  م��ن  �لول  �لن�شف  يف 
عن  �لل��ع��اب  �ثناء  �ي�شا  �علنت  �جلنوبية  �لكورية 
عمل  ع��ن  بحثا  نيباليني  ريا�شيني  ثالثة  �ختفاء 
وغالبا ما يغادر ريا�شيون من بع�س دول �شرق ��شيا 
�و جنوب �شرق ��شيا �ملناف�شات �لريا�شية �لتي تقام 

يف كوريا �جلنوبية �و يف �ح��دى �ل��دول �لتي تتمتع 
باقت�شاد قوي بحثا عن فر�س للعمل.

 2002 بو�شان  ��شياد  يف  ريا�شيا   16 �ختفى  وق��د 
 200 م��ن  �ك��رث  ويعمل  �ي�شا  �جلنوبية  ك��وري��ا  يف 
�ملعامل  �شرعية يف  �جنبي بطريقة غري  �لف عامل 

و�مل�شانع �لكورية �جلنوبية.
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�ختف����اء ري���ا�سي����ني م����ن �سريلنك����ا يف كوري�����ا �جلنوبي����ة 

�ختتام فعاليات �لن�سخة �ل�ساد�سة من مهرجان من�سور بن ز�يد �لعاملي للخيول �لعربية �لأ�سيلة باأبوظبي يف نوفمرب �ملقبل

اللجنة الباراملبية الإماراتية ت�ضارك يف جتمع اللجان البارملبية الوطنية يف برلني 

�لهاملي و�لع�سيمي و�ملهريي ي�ساركون يف �ليوبيل �لف�سي للجنة �لبار�ملبية �لدولية باأملانيا
يانغ لدى  بيونغ  �لعا�شمة  ��شتقبال �لبطال يف  �ل�شمالية  ريا�شيو كوريا  لقي 
عودتهم من �مل�شاركة يف دورة �للعاب �ل�شيوية �ل�شابعة ع�شرة يف جارتهم كوريا 
�جلنوبية وكان م�شوؤولون يف �حلزب �ل�شيوعي وقياد�ت ع�شكرية على م�شتوى 
كوريا  من  عودتهم  ل��دى  �لح��د  �م�س  �ملطار  يف  �لريا�شيني  ��شتقبال  يف  ع��ال 
�لطرقات  �ىل  �ل�شماليني  �لكوريني  من  �للف  مئات  نزل  حني  يف  �جلنوبية، 
لتحيتهم ح�شب وكالة �لنباء �لر�شمية. ومل ت�شر �لوكالة �ىل م�شاركة �لزعيم 
�لونة  يف  �شائعات  وخ��رج��ت  �ل�شتقبال  يف  ج��ون��غ-�ون  كيم  �ل�شمايل  �ل��ك��وري 
موؤ�ش�س  �يل-�شونغ،  كيم  �ل��ر�ح��ل  �لزعيم  حفيد  �شحة  عن  تتحدث  �لخ��رية 
��شهر لكن وفد� ر�شميا من  �ل�شيوعي، �لذي مل يظهر �ىل �لعلن منذ  �حلزب 
كوريا �ل�شمالية ح�شر حفل ختام �للعاب يف �ين�شيون �ل�شبت يف زيارة مفاجئة 
�كد �ن جونغ-�ون ل يعاين من �ي م�شاكل �شحية. وقد  �ىل كوريا �جلنوبية 
جل�س بيونغ-�شو هو�نغ، �لرجل �لثاين يف كوريا �ل�شمالية، بالقرب من رئي�س 
ب��ارزة يف  حكومة كوريا �جلنوبية هونغ-وون جونغ يف حفل �خلتام، يف خطوة 
عالقات �لبلدين. وحلت كوريا �ل�شمالية �شابعة يف �لرتتيب �لعام على جدول 
�مليد�ليات بر�شيد 36 ميد�لية )11 ذهبية و11 ف�شية و14 برونزية(، وهي 
 150 م��ن  �ك��رث  �ل�شمالية  ك��وري��ا  و��شركت   1990 منذ  لها  ح�شيلة  �ف�شل 
ريا�شيا وريا�شية يف �للعاب �لتي �قيمت بكوريا �جلنوبية، وذلك للمرة �لوىل 
منذ �عو�م لنها كانت تقاطع �لن�شاطات �لريا�شية �لتي قام يف جارتها ب�شبب 
�لكوري  �لرباع  لقاه  �لذي  �لت�شجيع  ولفت  �لبلدين  بني  �ل�شيا�شية  �مل�شكالت 
�ل�شمايل �ون-غوك كيم يف حفل �خلتام بعد �عالن �ختياره �ف�شل ريا�شي يف 

�لدورة.

�نتزع ريفر بليت نقطة قرب �لنهاية من غرميه �لتقليدي بوكا جونيورز بعدما 
تعادل معه 1-1 يف مبار�ة قمة �لدوري �لرجنتيني لكرة �لقدم.

لكن  �لأمطار  �أغرقتها مياه  �أر�شية  �للقاء على  �أغلب فرت�ت  �لفريقان  ولعب 
�لأول عن طريق �شربة  �ل�شوط  �لت�شجيل يف منت�شف  �فتتاح  بوكا متكن من 
و�أه��در رودريجو مور� مهاجم �وروج��و�ي ركلة  ر�أ���س من لي�شاندرو ماجايان. 
78 من  �لدقيقة  �لتعادل يف  �أدرك  �لأول لكن فريقه  �ل�شوط  جز�ء لريفر يف 
�شربة ر�أ�س للبديل جريمان بيت�شيال �لذي هز �ل�شباك بعد دقيقتني من نزوله 
�أربع  �مللعب وخرج فرناندو جاجو لعب و�شط �لرجنتني مطرود� قبل  �أر�س 
�لأول بعد مل�شة يد حرمت ريفر من ت�شجيل هدف  �ل�شوط  دقائق على نهاية 
كبرية  م��ب��ار�ة  قدمنا  ماجايان  وق��ال  ب��وك��ا.  �شد  ج��ز�ء  ركلة  �حلكم  ليحت�شب 
ونحن نلعب ب�شفوف ناق�شة. يف ر�أيي �ل�شخ�شي فقدنا نقطتني وكان ميكننا 
باللقاء.  وقبل ركلة �جلز�ء �شد جاجو �شدد جابرييل مركادو �لظهري  �لفوز 

�لأمين لريفر �شربة ر�أ�س لكن �لكرة ��شطدمت بالقائم بعد ركلة ركنية.
و�أكمل ريفر �للقاء بع�شرة �أفر�د بعد طرد قلب دفاعه رومريو فوني�س موري يف 

�لدقيقة 84 ب�شبب تدخل عنيف �شد مار�شيلو ميلي لعب و�شط بوكا.
وقال مار�شيلو جاياردو مدرب ريفر كان من �مل�شتحيل �للعب على هذه �لأر�شية 
�للعب  �شانع  ح�شاب  على  بيت�شيال  ل���ش��ر�ك  م�شري�  و�أ���ش��اف  م��وؤ���ش��ف  وه���ذ� 
يجب  فانه  �للعب  من  �مل��رء  يتمكن  ل  عندما  بي�شكوليت�شي  ليوناردو  �ملوهوب 
عليه �ن يتعامل مع �لأمر بذكاء.  وتعادل ريفر للمرة �لثالثة على �لتو�يل لكنه 
22 نقطة من ع�شر مباريات وي�شتطيع �ندبندينتي  ظل يف �ل�شد�رة بر�شيد 
�شاحب �ملركز �لثاين تقلي�س �لفارق مع ريفر �ىل نقطة و�حدة �ذ� تغلب على 
م��ب��ار�ة لنو�س مع م�شيفه  �أي�شا  ي�شهد  و�ل��ذي  �لثنني  �م�س  ك��روز  ج��ودوي 
11 نقطة ح�شل عليها  14 نقطة من بينها  رو�شاريو �شنرت�ل. وميلك بوكا 
�مل�شوؤولية  توىل  �لذي  �روبارينا  رودولفو  قيادة  مباريات حتت  �شت  �لفريق يف 

خلفا لكارلو�س بيانكي.

��ستقبال �لأبطال لريا�سيي 
كوريا �ل�سمالية 

ريفر بليت يتعادل مع 
بوكا جونيورز 
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�لفهيم عزمه  �أح��م��د  �لإم���ار�ت���ي  �ل�����ش��ائ��ق  �أك���د 
بطولة  يف  ل��ق��ب��ه  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  وت�����ش��م��ي��م��ه 
�شريحا  تقدما  باإحر�زه  �ل�شحر�وية  �لإم��ار�ت 
يف �جلولة �لأوىل من �لبطولة يف �لوقت �لذي 
وحميد  �لبلو�شي  حممد  مو�طنيه  فيه  متكن 
�لنارية  �ل��در�ج��ات  فئتي  ت�شدر  م��ن  �مل�شغوين 

و�لكو�دز على �لتو�يل. 
و�أحرز �لفهيم، �ملد�فع عن �للقب، تقدما مبكر� 
ر�ليات  ل�شل�شلة   2015-2014 م��و���ش��م  يف 
�ل�شيار�ت  فئة  ت�شدر  �أن  بعد  �لوطنية  �لباها 
قيا�شي  ع��دد  م�شاركة  �شهدت  �ل��ت��ي  �جل��ول��ة  يف 
من �ملت�شابقني ز�د على 100 مت�شابق يف فئات 

�لبطولة �لأربع. 

�لبطولة  ي�����ش��ارك يف  �ل����ذي  �ل��ف��ه��ي��م،  ومت��ك��ن 
ب�����ش��ي��ارة م���ن ن���وع ب��ولري�����س ب��ق��ي ، م���ن �لفوز 
بدبي  �لقدرة  منطقة  يف  �أقيمت  �لتي  باجلولة 
يوم �جلمعة �ملا�شي بفارق 1 دقيقة و37 ثانية 
ب�شيارة  �مل�شارك  بلهلي،  من�شور  مو�طنه  على 

من نوع ني�شان باترول. 
وحل ثالثا يف فئة �ل�شيار�ت �ل�شائق كر�مي روز 
�مل�����ش��ارك ب�شيارة �أخ���رى م��ن ن��وع ب��ولري�����س، يف 
�إيان  �لتالية كل من  �لثالث  �ملر�كز  �أكمل  حني 
باركر و�إمييل خني�شر ب�شيارتني من نوع ني�شان 

وكري�س جاك�س ب�شيارة من نوع �إيه �أم بقي. 
من جهتها �شهدت �ملناف�شة على لقب �لدر�جات 
�لإمار�تي  ل�شالح  �نتهت  قوية  معركة  �لنارية 

�ل��ف��ائ��ز بلقب م��وت��و كرو�س  �ل��ب��ل��و���ش��ي،  حم��م��د 
�لعرب �أكرث من مرة و�مل�شارك بدر�جة من نوع 
1 دقيقة  �أنهى �جلولة بفارق  �أم، حيث  كيه تي 
و39 ثانية عن حممد جعفر �لذي حل ثانيا. 
وج���اء يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث �ل�����دّر�ج رو����س رونالز، 
ت��ب��ع��ه ك��ل م��ن م����ارك �أك���رم���ان وم����ارك غر�مز 
و�شام �شميث على �لرتتيب.  ويف فئة �لدر�جات 
�لرباعية �لكو�دز ، حل �شائق �لدر�جات �لأملاين 
يف  �لثالث  �مل��رك��ز  �شاحب  ح�شيني،  �شيب�شتيان 
بطولة ر�يل دكار �لدويل �ملا�شية و�ملر�شح �لأبرز 
ل��ل��ف��وز ب��ل��ق��ب �ل���در�ج���ات �ل��رب��اع��ي��ة يف بطولة 
�لأوىل  ثانيا يف �جلولة  �ل�شحر�وية،  �لإم��ار�ت 
للبطولة متخلفا عن �لإمار�تي حميد �مل�شغوين 

50 ثانية و739 جزء� من  �لذي تقدم بفارق 
�لثانية بدر�جة من نوع هوند�. وذهبت �ملر�كز 
م��ن، كولني مريكر،  ك��ل  �إىل  �لالحقة  �لأرب��ع��ة 
�شماك  و�أل��ي��ك  ج��اك ودي لن��غ، كولني ويلكني 
�ل�شياق، �شرح  ه��ذ�  �ل��ت��و�يل.  ويف  فارلني على 
حممد بن �شلّيم، رئي�س نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت 
نائب رئي�س �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت فيا ، بعد 
كانت  ق��ائ��ال:  �لفائزين،  على  �جل��و�ئ��ز  توزيعه 
جولة �أوىل مثرية وقوية، خا�شة مب�شاركة هذ� 
�أبارك  للمت�شابقني.  و�لقيا�شي  �لكبري  �ل��ع��دد 
قدما  ونتطلع  ب��اجن��از�ت��ه��م  �ل��ف��ائ��زي��ن  جلميع 

جلولة ثانية �أكرث متيز� .
ي�شار بالذكر �إىل �أن بطولة �لإمار�ت �ل�شحر�وية 

لل�شيار�ت  �لإم������ار�ت  �حت���اد  م��ن  بتنظيم  ت��ق��ام 
�ل�شرق  هوير  تاغ  وبرعاية  �لنارية،  و�لدر�جات 
�لر�شمي ور�عي  �لتوقيت  ر�عي  �لأو�شط ب�شفة 
نادي  م��ن  و�إ���ش��ر�ف  ب��دع��م  وحت��ظ��ى  �لتاأ�شي�س، 
�مل�شرفة  �لوطنية  �لهيئة  لل�شيار�ت،  �لإم���ار�ت 

على ريا�شة �ل�شيار�ت يف �لدولة. 
�لنارية  �ل����در�ج����ات  خ��و���س  �جل���ول���ة  و���ش��ه��دت 
و�لكو�دز �ملناف�شات على م�شار ق�شري خا�س بها، 
يف حني تناف�شت �ل�شيار�ت و�شيار�ت �لبقي على 
م�شار �آخر مو�ٍز بهدف �أن يقوم �جلميع بخو�س 
�للفات �شمن مدة زمنية  �أكرب عدد ممكن من 

حمددة بحو�يل �ل�شاعتني.
لئحة �لفائزين بفئات �لبطولة:

- �ل�شيار�ت
�ملركز �لأول – �أحمد �لفهيم
فئة �لبقي – �أحمد �لفهيم 

فئة نا�شونال – غرمي روز )بولري�س(
تي1 – �إيان باركر )ني�شان(

تي2 – من�شور بلهلي
- �لدر�جات �لنارية

�شي �شي – حممد �لبلو�شي )كيه تي �أم(  450
فئة مار�ثاون – كري�س دن )كيه تي �أم(

فئة ما�شرتز – ديفيد ماكرب�يد )كيه تي �أم(
�لفال�شي  – خالد  �شي(  �شي   450 )ف��وق  فئة 

)ياماها(
فئة �ل�شيد�ت – كيلي �شلو )كيه تي �أم(

�ختتمت بالأم�س بالعا�شمة �لأمريكية و��شنطن 
�لدويل  �لرئي�شي لالوملبياد �خلا�س  �ملقر  حيث 
�شهدها  و�ل��ت��ي  �لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �ج��ت��م��اع��ات   ،
�خلا�س  �لومل��ب��ي��اد  رئي�س  �شر�يفر  تيموثي  د. 
فورت�شري  جانيت  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ل��دويل 
و�ملهند�س �أمين عبد �لوهاب �لرئي�س �لقليمي 

وباقي روؤ�شاء مناطق �لعامل �ل�شبع .
لالجتماعات  �خلتامية  �جلل�شة  �شهدت  حيث 
��شادة خا�شة باقامة �للعاب �لقليمية �لثامنة 
يف  �ل��وح��ي��دة  �ملنطقة  ب��ذل��ك  لتكون   ، بالقاهرة 
�لرقم  ه��ذ�  �ىل  �لعابها  ع��دد  ي�شل  �لتي  �لعامل 
�ل�شهر  �لثانية  �لعابها  �وروب����ا  �ق��ام��ت  ح��ني  يف 
�ملكتب  و�أ�شاد   ، �ي�شا  �ل�شمالية  و�أمريكا  �ملا�شى 
ل��ت��ل��ك �للعاب  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة م�����ش��ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�من  به من  للعامل على ما حتظى  ر�شالة  وهي 
و��شتقر�ر ، و�إميان �لدولة �مل�شرية باأهمية هذ� 
ت�شت�شيفها  �ل��ق��اه��رة  و�ن   ، �لن�����ش��اين  �لن�شاط 
 ، 1999 للمرة �لثانية وكانت �ملرة �لوىل عام 
�إل �أن �لفارق كبري بني �ملرتني ففي �لوىل �شارك 

120 لعب فى 3 ريا�شات جاءو� من 13 دولة ، 
يف حني �للعاب �لثامنة ي�شارك فيها 16 دولة 

وت�شهد 16 ريا�شة وي�شل عدد �لالعبني �ىل 
موؤمتر�ت   5 �ي�شا  وه��ن��اك  لع��ب   1500
و�ن   ، �للعاب  هام�س  على  �شتقام  �قليمية 
�قامه  خ��الل  �ليها  جت��ذب  �شوف  �لقاهرة 
10 دي�شمرب من  3 وح��ت��ى  م��ن  �لل��ع��اب 
هذ� �لعام �ليها كل �ملهتمني يف �لعامل بهذ� 

�لن�شاط �لن�شاين .
كما ��شاد �ملكتب �لتنفيذى مبختلف بر�مج 
�ملنطقة فى �لدول �لعربية و�لن�شطه �لتى 

�قيمت بها خالل هذ� �لعام ،رغم �عرت�فه 
بالظروف �ل�شعبة �لتى متر بعد عدد غري 

�أن�شطه  ك��ان هناك  �ن��ه  �إل  دول��ه��ا  م��ن  قليل 
متميزة متثلت يف �مل�شاركة يف وت�شفيات �أول 

كاأ�س عامل يف كرة �لقدم لدول �ل�شرق �لأو�شط 
�أقيمت بدبي وتاأهلت �ل�شعودية وهي �لت�شفيات 
�شاركت،�لمار�ت،�ل�شعودية،�لبحرين،لب �لتي 

مار�دونا  ديجو  و�أع��ط��ى  ن��ان،�لردن،ف��ل�����ش��ط��ني، 
و�لتي  �فريقيا  ت�شفيات  ،و�أي�شا  �لبد�ية  �شربة 
وليبيا  م�شر  فيها  و���ش��ارك��ت  بالقاهرة  �قيمت 

فيها  و�أعطى   ، ليبيا  وتاأهلت  و�ملغرب  و�جلز�ئر 
�جلوهرة �ل�شود�ء بيلية �شربة �لبد�ية .

وط���ال���ب �ل��رئ��ي�����س �لق��ل��ي��م��ي ب�������ش���رورة زي����ادة 
م��ق��اع��د �مل��ن��ط��ق��ة ب���دل م���ن م��ق��ع��دي��ن ليكون 
ثالثة �أو �ربع مقاعد يف كاأ�س �لعامل �لقادمة 
2015عام  ع��ام  و�ع��ت��ب��ار   ،2016 ب�شيلي 
للريا�شة  �شهر  كل  وتخ�شي�س   ، �لقدم  كل 
بالوملبياد  �خل���ا����ش���ة  �ل����ري����ا�����ش����ات  م����ن 
�خل��ا���س ب��ح��ي��ث ت��ق��ام م��ن��اف�����ش��ات يف ربوع 
�لتنفيذي  �ملكتب  �عجب  كما  برنامج  كل 
بفكرة �ملهند�س �أمين عبد �لوهاب باقامه 
بدل  و�لإي���اب  �ل��ذه��اب  بنظام  �لت�شفيات 

من �لدور�ت �ملجمعة .
بر�مج  م��ع��ظ��م  ق���ام���ت  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  و�ن 
كنيدي  يوني�س  ب��ي��وم  ب��الح��ت��ف��ال  �ملنطقة 
�شر�يفر موؤ�ش�شة هذه �حلركة ، و�أقامت به 
�لعديد من �ملهرجانات �لريا�شة ، و�لندو�ت 

�لتعريفية بالوملبياد �خلا�س .
كما ��شاد �ملجل�س مب�شاركة �ملنطقة يف �للعاب 
�لعاملية �ل�شيفية �لتي �شتقام عام 2015 بلو�س 
�جنلو�س ، حيث تعود �للعاب �لعاملية �ل�شيفية 

 2003 ب��د�أت عام  لأمريكا بعد رحلة خارجها 
ويف  بال�شني،  ب�شنغهاي  و2007  �أي��رل��ن��د�  يف 
2011 بالعا�شمة �ليونانية �أثينا. وياأتي زيادة 
ح�شة �ملنطقة يف هذه �للعاب ومبا يزيد ب�50 
�ملا�شية  �لل��ع��اب  يف  �ملنطقة  ح�شة  ع��ن  لع��ب��اً 
بلغت  حيث   ،2011 ع��ام  باأثينا  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
بح�شة  �لإم����ار�ت  ت�شارك  حيث   ،950 يومها 
تقدر ب�88 لعباً ولعبة، بينما للبحرين 33، 
وم�شر 82، و�إير�ن 56 و�لعر�ق 36، و�لأردن 
وليبيا   ،66 ول��ب��ن��ان   ،  ،33 و�ل�����ش��ع��ودي��ة   ،36
46، وفل�شطني  و�ملغرب   ،18 76، وموريتانيا 
 ،25 وت��ون�����س   ،61 و���ش��وري��ة  وقطر28،   ،35
وجيبوتي   ،15 �لقمر  وج���زر  و�جلز�ئر53،   ،
ح�ش�س  حت���دد  ورغ����م   ،15 و�ل�����ش��وم��ال   ،15
و�ليمن   ،25 ،وع���م���ان   56 �ل��ك��وي��ت  م��ن  ل��ك��ل 
�ن م�شاركتهم يف هذه  �ل   ،21 ،و�ل�شود�ن   52
�لل���ع���اب ل ز�ل����ت م��ع��ل��ق��ة حل���ني ح�����ش��ول هذه 
و��شتكمال  �ل��ق��ان��وين  �لع��ت��م��اد  ع��ل��ى  �ل��رب�م��ج 

تكوينها �لدويل . 
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توج ثاين �لقمزي جنم فريق �أبوظبي باملركز �لثاين يف مناف�شات �ل�شباق 
�لتي  �لفورمول1  ل��زو�رق  �لعامل  بطولة  من  �لثانية  للجولة  �لرئي�شي 
�لإيطايل  �لأول  �ملركز  يف  وح��ل  �ل�شينية.  ليوزهو  مدينة  ��شت�شافتها 
تورنتي  �شون  �لأمريكي  وثالثا  �لقطري  �لفريق  ممثل  كاريال  �أليك�س 
ممثل �لفريق �لقطري يف حني تعر�س جنمنا �أحمد �لهاملي للعطل يف 
�آخر دورة من �ملناف�شة بعد �أن تقدم للمركز �خلام�س بد�ية �ل�شباق. وهناأ 
�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو 
للريا�شات  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�أن  �شموه  و�أك��د  �لتتويج..  ملن�شة  �ملركز و�شعوده  بهذ�  �لقمزي  �لبحرية 
�شباق وحتقيق �لجناز  كل  �ملت�شابقني عقب  �شالمة  دوما هو  �شيء  �أهم 

ورفع علم �لإمار�ت بعدها. 
وتوجه �شامل �لرميثي رئي�س بعثة فريق �أبوظبي بال�شكر �جلزيل ل�شمو 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
للريا�شات  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�أبوظبي  لكو�در فريق  د�ئ��م وحتفيز  �شموه من دعم  ملا يقدمه  �لبحرية 
وتو��شله �لد�ئم لالإطمئنان على حالة وجاهزية �لفريق قبل كل جولة. 
ر��شون  ونحن  �لتتويج  ملن�شة  ��شتحق  �لقمزي  بطلنا  �ن  �لرميثي  وقال 
متاما عن �أد�ء وتاألق مت�شابقينا وحماولتهم �لتقدم لالأمام و�لتي تكللت 
�لثاين.  �ملركز  يف  وهو  �ل�شباق  �لقمزي  �أنهى  بحيث  �لنهاية  يف  بالنجاح 
و�أن  و�لوعد  �لعهد  على  كانو�  �أنهم  موؤكد�  باملت�شابقني  �لرميثي  و��شاد 

لديهم �لإمكانية و�لقدرة للتميز يف �جلولت �لقادمة. 
ل�شعود من�شة  �شعادته  �أبوظبي عن  �لقمزي مت�شابق فريق  ثاين  وعرب 
�لتتويج يف هذ� �ل�شباق بعد �أن عاندته ظروف خمتلفة �بتد�ء من �شباق 
�أف�شل زمن و�لذي مل يوفق من خالله يف �لو�شول ملركز متقدم.. وقال 
�ل�شرعة  �شباق  مناف�شات  خ��الل  من  تكون  للفوز  �حلقيقية  �لبد�ية  �ن 
�أن �أ�شل للمركز �لثاين من خالل  وبذلنا ما بو�شعنا ووفقت يف �لنهاية 
�ملناف�شة �ل�شعبة و�لقوية.. و�أكد �أن فريق �أبوظبي قادر يف �أي وقت على 
�لعودة للمناف�شة وعلى �إثبات نف�شه كاأحد �لأرقام �ل�شعبة من خالل هذه 
�لبطولة. من جانبه �أحمد �لهاملي �أن �شباق ليوزهو كان ممتعا بالن�شبة 
�ل��ب��د�ي��ة ك��ان��ت قوية  ل��ه و�شعبا م��ن خ��الل جميع م��ر�ح��ل��ه .. وق���ال �ن 

يتجاوز  لكي  �ملعهودة  ب�شرعته  يتقدم  �أن  ح��اول  و�ن��ه  �ل�شباق  لنطالقة 
�أكرث من مت�شابق ولكن كان لتز�حم �لزو�رق عند �أول بو�بة هو�ئية دور 
يف �أن ل �أوفق يف هذه �لنقطة كثري�. وعلى �شفاف نهر ليو تو�جد �لآلف 
من متابعي وع�شاق �لريا�شات �لبحرية �لذين كان بع�شهم وللم�شادفة 
�لأعو�م  بتوزيعها على مد�ر  �أبوظبي  بعثة فريق  يرتدي قم�شانا قامت 
�لكبرية  �شعار�ت طري�ن �لحت��اد �شمن �حلملة  �ملا�شية وحتمل  �لثالث 
�لتي قامت بها �لبعثة بتوزيع �لهد�يا �لتذكارية على �جلمهور �حلا�شر 
�شعار حكومة  �ي�شا  و�لتي حملت  ليوزهو  فيها مدينة  ي��زور  يف كل مرة 
لإمارة  �لرتويج  �أهد�فه  �أه��م  �شمن  �أبوظبي  فريق  ي�شع  حيث  �أبوظبي 

�أبوظبي عرب خمتلف �لو�شائل �ملتاحة.

�لقمزي يحرز �ملركز �لثاين يف �ل�سباق �لرئي�سي للجولة �لثانية من بطولة �لعامل لزو�رق �لفورمول1 مبدينة ليوزهو

مب�ضاركة عدد قيا�ضي من املت�ضابقني

ف���وز ث���لث���ة �إمار�تيي����ن يف �جلول���ة �لأول���ى لبطول���ة �لإم����ار�ت �ل�سح���ر�وي���ة
الفهيم يفتتح املو�ضم بفوز ثمني يف فئة ال�ضيارات والبلو�ضي يتفوق يف معركة الدراجات النارية وامل�ضغوين يت�ضدر فئة الكوادز

ختام اجتماعات املكتب التنفيذي لالأوملبياد اخلا�س بوا�ضنطن

لعبًا ولعبة ومر�فقة ح�سة �لإمار�ت يف �لألعاب �لعاملية �ل�سيفية بلو�ش �أجنلو�ش 2015  88
التم�ضك بزيادة ح�ضة مقاعد املنطقة يف كاأ�س العامل ب�ضيلي 2016
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�لقدم  ل��ك��رة  �ل��ك��ول��وم��ب��ي  �ملنتخب  م��ه��اج��م  �ب���دى 
�مل��ع��ار م��ن م��ون��اك��و �لفرن�شي �ىل  ر�د�م����ل ف��ال��ك��او 
رغبة  و�ح��د،  ملو�شم  �لنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت 
بالبقاء مع �لخري بعد �ن �شجل هدف �لفوز على 

�يفرتون )2-1( �لول له مع �لفريق �لنكليزي.
جنيه  م��ل��ي��ون   43 ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  و���ش��ي��دف��ع 
��شرتليني )7ر68 مليون دولر �و 8ر54 مليون 
ي����ورو( �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل يف ح���ال ���ش��ر�ء ف��ال��ك��او )28 

عاما(.
وقال فالكاو لقناة مان�ش�شرت يونايتد �لتلفزيونية 

ل�شنو�ت  بالبقاء  ونرغب  هنا،  �شعد�ء  وعائلتي  �نا 
طويلة .

وكان �لرجنتيني �نخل دي ماريا �فتتح �لت�شجيل 
ل��ك��ن �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي �شتيفن  ي��ون��اي��ت��د،  مل��ان�����ش�����ش��رت 
يقول  �ن  قبل  لل�شيوف  �لتعادل  �درك  ناي�شميث 
�ل�شياطني  فريق  ويهدي  �لخ��رية  �لكلمة  فالكاو 
�حلمر �لفوز �لثالث على �لتو�يل وينقله �ىل �ملركز 
�ل���ر�ب���ع لول م���رة ه���ذ� �مل��و���ش��م وق���ال ع��ل��ى موقع 
ب��ه��ديف �لول  �مل��ب��ار�ة �ين �شعيد ج��د�  �ل��ن��ادي بعد 

وبهذ� �لفوز .

فالكاو يرغب يف �لبقاء مع �ليونايتد

�أمام �ر�شنال يف �لدوري  يعتقد �لربتغايل جوزيه مورينيو مدرب ت�شيل�شي �ن فقد�ن جهود تيبو كورتو� 
�لجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم ل يجب �لقلق ب�شاأنه كثري� لكن م�شاهدة �حلار�س �لبلجيكي وهو يلعب بعد 

�شربة قوية يف �لر�أ�س يجب �ن يدق ناقو�س �خلطر.
وبد� �ن كورتو� فقد �لوعي بعدما ��شطدم بركبة �لت�شيلي �ليك�شي�س �شان�شيز مهاجم �ر�شنال يف منت�شف 

�ل�شوط �لأول من �ملبار�ة �لتي فاز بها ت�شيل�شي 2-�شفر لكنه تلقى �لعالج لي�شتكمل �للعب بعد ذلك.
وبعد ربع �شاعة بد� �ن �لدماء تخرج من �أذن كورتو� ليغادر �أر�س �مللعب وي�شارك �حلار�س �لت�شيكي بيرت 

�شيك بدل منه ول يز�ل �شيك يرتدي و�قيا للر�أ�س بعد ��شابته بك�شر يف �جلمجمة عام 2006.
ورد� على �شوؤ�ل ب�شاأن ما �ذ� كان من �ملفرت�س خروج كورتو� عقب ��شابته مبا�شرة �أكد مورينيو �نه ل يوجد 

لديه ما يقوله يف هذ� �لقر�ر.
وقال مورينيو �أح�شل على قر�ر�ت فقط. هل يبقي �أم يغادر؟ ل �أملك �ملهار�ت �لطبية ملناق�شة هذ� و�أ�شاف 
و�أ�شاف  �لأد�ء  �أو  �ملبار�ة  ولي�س جتاه  �أجله  بقلق من  �أ�شعر  كنت  �للعب.  بانه ل ميكنه مو��شلة  �أبلغوين 
د�ئما �أقول للجهاز �لطبي �نني ل �أريد �لتو��شل معهم عندما �أجل�س على مقاعد �لبدلء و�أريد منهم �ن 

يبلغوين فقط بالقر�ر. يجب �ن ي�شيطرو� على �لأمر. 
وجاءت م�شاركة �شيك �شاحب �خلربة �لطويلة يف حر��شة مرمى ت�شيل�شي لتو�شح عمق �لت�شكيلة �ملوجودة 

يف �شفوف مت�شدر �لدوري �لجنليزي �ملمتاز.
وقال مورينيو منلك �ثنني من �أف�شل ثالثة حر��س مرمى يف �لعامل. عندما ي�شاب �أحدهما ويخرج من 

�أر�س �مللعب ي�شارك �لآخر دون م�شكلة. 
و�أ�شاف ل يوجد �أي تغيري يف ر�أيي. كنت �أثق ب�شدة �ن بيرت �شيقدم عمال ر�ئعا مرة �أخرى معنا. 

�وروبا  بت�شفيات بطولة  �لثانية  �ملجموعة  بلجيكا يف  �بتعاده عن مبار�تي  ��شابة كورتو� يف  تت�شبب  وقد 
2016 �أمام �ندور� و�لبو�شنة هذ� �ل�شهر.

دماء كورتو� تدق ناقو�ش �خلطر

حطم  بعدما  �ل��ت��ام  بالر�شا  رون��ال��دو  كري�شتيانو  ي�شعر  مل 
�لرقم �لقيا�شي لعدد �لأهد�ف يف مو�شم و�حد بدوري �أبطال 
�ملهاجم  �أن  وي��ب��دو  هدفا   17 بت�شجيل  �ل��ق��دم  لكرة  �أوروب���ا 
مي�شي  ليونيل  غ��رمي��ه  رق��م  يحطم  �أن  ي��ح��اول  �ل��ربت��غ��ايل 
�لأوىل  �ل��درج��ة  ب��دوري  50 هدفا يف مو�شم و�ح��د  و�لبالغ 
�أه��د�ف يف مبار�ة و�حدة  �ل�شباين.  و�شجل رونالدو ثالثة 
على  5-�شفر  للفوز  ري��ال  ليقود  �ملو�شم  هذ�  �لثالثة  للمرة 
ر�شيده  لريفع  برنابيو  �شانتياجو  ��شتاد  يف  بيلباو  �أتليتيك 
خالل  بالدوري  فيها  �شارك  مباريات  �شت  يف  13هدفا  �إىل 
22 �لتي ي�شجل فيها  وهذه �ملرة   .2015-2014 مو�شم 
�أك��رث يف  �أو  �أه���د�ف  �أف�شل لع��ب يف �لعامل ثالثة  رون��ال��دو 
ب��ال��دوري �ل�شباين م��ع ري��ال ليعادل �لرقم  م��ب��ار�ة و�ح���دة 

�لقيا�شي للفريدو دي �شتيفانو وتيلمو ز�ر� 
وي�شبح على بعد ثالث ثالثيات عن 

�لرقم �لقيا�شي ملي�شي.
رونالدو  �أه�����د�ف  �إىل  و�إ���ش��اف��ة 
و�شنع  �أن��ان��ي��ا  �ل��الع��ب  يكن  مل 
بنزمية  ك����رمي  ل��زم��ي��ل��ه  ه���دف���ا 

رغم �نفر�ده باملرمى وقدرته 
�لت�شويب.  ع���ل���ى 

رونالدو  و�أح����رز 
له  ه���دف���ني  �أول 

من  �مل�������ب�������ار�ة  يف 
من  مت����ري����رت����ني 
زم����ي����ل����ه ج����اري����ث 

بيل.
وق�������������ال ك������ارل������و 

�أن�����������ش�����ي�����ل�����وت�����ي 
م�������درب ري����ال 
م�����وؤمت�����ر  يف 
������ش�����ح�����ف�����ي 
�ل������ث������الث������ي 
�ل���ه���ج���وم���ي 

ب�شكل  ل���ع���ب 
عندما  ر�ئ���ع. 
ي������ك������ون������و� يف 

م�شتو�هم  قمة 
يكون ذلك موؤثر� 

للفريق. 
و�أن��ه��ى رون��ال��دو هيمنة 

مي�شي على جائزة �أف�شل 
لعب يف �لعامل �أربع مر�ت 

متتالية وتوج باجلائزة يف 
2013 ويرى �أن�شيلوتي �أنه 

ل يوجد �أدن��ى �شك يف �أحقية 
باجلائزة  �لحتفاظ  لعبه يف 
2014 عند �لإع���الن عن  يف 

�لثاين  ك��ان��ون  يناير  يف  �لفائز 
يف  �لثالثة  للمرة  ليحرزها  �ملقبل 

تاريخه.
وقال �أن�شيلوتي هذ� �لعام ل يوجد 

جدل كبري. ل �أعتقد �أن هناك �أي حاجة للحديث حتى عن 
ومي�شي   .. �لأم���ر 

�لوحيد  ه���و 
ت�����ق�����ري�����ب�����ا 
�ل�����������������������ذي 

�أن  مي������ك������ن 
ي���������دخ���������ل يف 

م�����ق�����ارن�����ة 
م������������������������ع 
رونالدو 

�لعام  ه����ذ� 
ورمبا ينال 
�ل�������الع�������ب 

�لأرجنتيني 
دف�����������ع�����������ة يف 

ب���ع���دم���ا قاد  �ل�������ش���ب���اق 
بالده للو�شول �إىل نهائي 

كاأ�س �لعامل بالرب�زيل.
ومل يظهر رونالدو �لذي 

كان يعاين من �إ�شابة 
ب�����ش��ك��ل م��ت��م��ي��ز يف 

و�أخفق  �لعامل  كاأ�س 
�لربتغال  منتخب 

دور  �ج����ت����ي����از  يف 
�ملجموعات.

لكن رغم �لنت�شار 
�لكبري لريال �أم�س 

جهود  خ�����ش��ر  ف���اإن���ه 
����ش���ريج���ي���و ر�م����و�����س 

منتخب  م�������د�ف�������ع 
�������ش�����ب�����ان�����ي�����ا 

�لذي تعر�س لالإ�شابة 
�شوطي  ب�����ني  وخ�������رج 

�ملبار�ة.
�شعر  �أن�شيلوتي  وق��ال 

�شاقه  �ل��ر�ح��ة يف  ب��ع��دم 
�ليمنى وف�شلنا جتنب �أي 

م�شاكل. �شيخ�شع للفحو�س 
�لوطني  للمنتخب  �شين�شم  ث��م 

وحينها �شيتم تقييم حالته. 
�جلولة  ري��ال يف  �شيلعب  �ل��دول��ي��ة  �مل��ب��اري��ات  وبعد عطلة 
ت�شرين  �أكتوبر   18 يف  ليفانتي  �أم��ام  ب��ال��دوري  �ملقبلة 
يف  �أي��ام  باأربعة  بعدها  ليفربول  مع  يلتقي  ثم  �لأول 

دوري �أبطال �أوروبا.
ويف خط �آخر،

 قد يتقابل مي�شي ورونالدو وجها لوجه بعيد� 
عن دوري �لدرجة �لأوىل �ل�شباين لكرة �لقدم 
يف مبار�ة ودية بني منتخبي �لبلدين على ملعب 
�ولد تر�فورد �لتابع ملان�ش�شرت يونايتد �لجنليزي 
على  مبوقعه  �لرجنتيني  �لحت���اد  و�أك���د  �ل��ق��ادم  �ل�شهر 

�لنرتنت �ن �ملبار�ة �أمام �لربتغال �شتقام يف مان�ش�شرت يوم 
18 نوفمرب ت�شرين �لثاين �لقادم.

و�شتكون هذه �ملرة �لثانية �لتي يعود فيها رونالدو �ىل �ولد 
�ىل  يونايتد  عن  رحيله  منذ  �ل�شابق  ناديه  معقل  ت��ر�ف��ورد 

ريال مدريد يف 2009.
وع��اد رون��ال��دو �ىل �ول��د ت��ر�ف��ورد يف مار�س 
ريال  ف��وز  ه��دف  ليحرز   2013 �آذ�ر 
ي��ون��اي��ت��د يف دور  ع��ل��ى  م���دري���د 
�بطال  ب��دوري  ع�شر  �ل�شتة 

�وروبا.
ورج������������ح ج������������ري�ردو 
مدرب  م��ارت��ي��ن��و 
جنتني  ر ل �
�ل�����ش��ب��ت �ن 
ك������ارل������و�������س 
�ملهاجم  تيفيز 
�حلايل ليوفنتو�س �ليطايل قد يعود �ىل �ملنتخب 
بعد غياب ثالث �شنو�ت بالنظر �ىل م�شتو�ه مع 

نادي �حلايل.
�شابيا  ي�شري لليخاندرو  وقال مارتينو وهو 
بالرب�زيل  �لعامل  كاأ�س  �لرجنتني يف  مدرب 
�ليوم  �لتعجب  يثري  تيفيز  غياب  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
�ملانيا �ل�شهر �ملا�شي وخالل  �أمام  مثلما حدث 
�ليخاندرو  ق��ي��ادة  حت��ت  �أع���و�م  ثالثة  �أو  عامني 
للمهاجم  م�����ش��ري�  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  و�أ����ش���اف يف 
�مل��ن��ت��خ��ب �لوطني  �أب�����و�ب  ل��ي��ون��اي��ت��د  �ل�����ش��اب��ق 
بينهم.  م��ن  وتيفيز  �لالعبني  لكل  مفتوحة 
�ذ� ��شتمر على م�شتو�ه �حلايل فان �شمه �ىل 

�ملنتخب ي�شبح م�شاألة وقت فقط. 
�ل�شابق لرب�شلونة  �ملدرب  مارتينو  و�أكد 
�ن �لقر�ر يعود �ليه ولي�س ل�شغوط 
و�شائل �لعالم وكان مارتينو 
يتحدث قبل �ل�شفر �ىل 
�ل�شني و�لتي �شت�شهد 
م������ب������ار�ة ودي���������ة بني 
و�شيفة  �لرج���ن���ت���ني 
وجارتها  �لعامل  بطلة 
�لرب�زيل يوم 11 �أكتوبر 

ت�شرين �لأول �جلاري.
و�أعرب مارتينو عن �شعادته بعودة 
مي�شي �ىل �ملنتخب بعد غيابه عن �ملبار�ة �لودية �لتي فازت 
فيها �لرجنتني 4-2 على �ملانيا بطلة �لعامل يف دو�شلدورف 

يوم �لثالث من �شبتمرب �أيلول �ملا�شي.
�أمام  �مل���ب���ار�ة  م�شتوياتها.  �أع��ل��ى  يف  �آم��ال��ن��ا  م��ارت��ي��ن��و  وق���ال 
�لرب�زيل مهمة وعودة مي�شي متثل �أنباء جيدة و�أ�شاف قبل 
مو�جهة بطلة �لعامل خم�س مر�ت �نها �شمن �أكرث مباريات 
�أي�شا  �لقدم و�شتتقابل �لرجنتني  �ثارة يف عامل كرة  �لقمة 
مع هوجن كوجن يوم 14 �أكتوبر ت�شرين �لأول �جلاري �شمن 
�نه  �لرجنتيني  �لحت���اد  وق���ال  للفريق  �لآ���ش��ي��وي��ة  �جل��ول��ة 
�أخ��رى يف �وروب��ا خالل نوفمرب  يحاول ترتيب مبار�ة ودية 

ت�شرين �لثاين �لقادم.

�ضجل 13 هدفًا يف 6 مباريات 

رون���ال���دو ي���ري���د توجي����ه �سرب����ة جدي����دة ملي�س����ي 

�مل��زي��د من  روم���ا  ق��ائ��د  ت��وت��ي  فر�ن�شي�شكو  �أث����ار 
�جلدل �ملحيط بهزمية فريقه 3-2 �أمام م�شيفه 
يوفنتو�س يف دوري �لدرجة �لأوىل �ليطايل لكرة 
�لقدم بعدما قال �ن حامل �للقب يفوز د�ئما باأي 
طريقة ممكنة.  كما ��شتكى رودي جار�شيا مدرب 
تورينو  يف  �جل����ز�ء  منطقة  ط���ول  �ن  م��ن  روم����ا 
با�شتخد�م  �ملطالبني  و�ن�شم �ىل  17 مرت�  يبلغ 
�أجل  م��ن  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  �لع�����ادة  ل��ق��ط��ات  تقنية 
�تخاذ قر�رت �شعبة و�شعر  م�شاعدة �حلكام على 
روما �شاحب �ملركز �لثاين وو�شيف بطل �ملو�شم 
جز�ء  ركلتي  �حت�شاب  م��ع  ب��ال��غ  بغ�شب  �مل��ا���ش��ي 
ليوفنتو�س يف �ل�شوط �لأول بعد خمالفتني عند 

حافة منطقة �جلز�ء.
ي��د من  مل�شة  ب��ع��د  �لأوىل  رك��ل��ة �جل����ز�ء  وج����اءت 
عرقلة  بعد  و�لثانية  مايكون  �لرب�زيلي  �مل��د�ف��ع 
من مري�ليم بيانيت�س لبول بوجبا كما �أحرز روما 
هدفه �لأول من ركلة جز�ء نفذها �ملخ�شرم توتي 
بنجاح وقال توتي ملحطة �شكاي �شبورت �ليطالية 
ع��ل��ى نتيجة  �أث����رت  �أم����ور  ب��ح��زن. ح��دث��ت  ن�شعر 

�ملبار�ة. ل�شنو�ت كانت نف�س �لأمور حتدث. 
و�أ�شاف ل �أعلم �ذ� كنا خ�شرنا �أمام �لتحكيم لكن 
د�ئما  يفوز  �نه  يوفنتو�س.  �أمام  بالتاأكيد خ�شرنا 
باأي طريقة ممكنة. يجب �ن يلعب يوفنتو�س يف 
�لتلفزيونية  �للقطات  وت��اب��ع  ب��ه  خا�شة  بطولة 
كلها  �يطاليا  تتحدث  �ن  �شيء. يجب  كل  تو�شح 
ع��ن ه����ذ�.  وك���ان ي��وف��ن��ت��و���س ه��ب��ط �ىل �لدرجة 
ت���ورط���ه يف  ب��ع��د  ك��ع��ق��وب��ة   2006 �ل��ث��ان��ي��ة يف 
ف�شيحة تالعب بنتائج مباريات وتدخله لختيار 
�لنادي  لكن  �شاحله  يف  ق���ر�ر�ت  يتخذون  ح��ك��ام 

ينفي د�ئما �رتكاب �أي خطاأ.
وخرج جار�شيا مطرود� بعدما �عرت�س على ركلة 
�جلز�ء �لأوىل ليوفنتو�س لكنه تهكم على مقايي�س 
بعدما  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل  ملعب  يف  �جل����ز�ء  منطقة 
و�لذي  �لر�شمي  �لطول  من  �أك��رب  �نها  �ىل  �أ�شار 
�مل��رم��ى وقال  ب��د�ي��ة م��ن خ��ط  16.5 م��رت  يبلغ 
تورينو  يف  �جل��ز�ء  منطقة  ف��ان  بالطبع  جار�شيا 
مل�شاعدة  �لوقت  17 مرت� لكن حان  يبلغ طولها 
�حل���ك���ام.  و�أ����ش���اف يف ح��ال��ة �لأه�����د�ف �لوهمية 

�مل��خ��ال��ف��ة د�خ����ل منطقة  ك��ان��ت  �ذ�  م���ا  ومل��ع��رف��ة 
�جلز�ء حان وقت �حل�شول على م�شاعدة تقنية.  
وتابع كان هناك �لكثري من �لوقائع لكن خ�شرنا 
خطريتني  فر�شتني  �أه��درن��ا  �خفاقاتنا.  ب�شبب 
مر�قبة  بتقنية  �لي��ط��ايل  �ل���دوري  ي�شتعني  ول 
للحكم  ����ش��ايف  ي��وج��د م�شاعد  لكن  �مل��رم��ى  خ��ط 
�لفرن�شي  �مل���درب  وق���ال  للمرمى.  خ��ط  ك��ل  عند 
كثري�  �لكرة  فقدنا  �لنفعال.  غلبها  مبار�ة  هذه 
�لنتيجة  ت�شبح  �ذ� مل  و�أ�شاف  �لأول  �ل�شوط  يف 
لل�شوط  �ل�شائع  ب��دل  �ملحت�شب  �لوقت  يف   2-2
�ل�شوط  يف  متاما  �شتختلف  �لأم���ور  كانت  �لأول 
يتعادل  �ن  قبل   1-2 ت��ق��دم  روم���ا  وك���ان  �ل��ث��اين 
ليوفنتو�س  تيفيز  كارلو�س  �لرجنتيني  �ملهاجم 
يف �للحظات �لأخرية من �ل�شوط �لأول. وو�شف 
ليوناردو بونوت�شي مد�فع يوفنتو�س هدف �لفوز 
�لذي �أحرزه قرب �لنهاية بانه �لأجمل و�لأهم يف 
م�شو�ره وقال بونوت�شي عندما تاأخرنا يف �لنتيجة 
�نتف�شنا كفريق كبري وهو ما نحن عليه بالفعل. 

مرة �أخرى �أظهرنا �ن يوفنتو�س هو �لأقوى. 

ت���وت����ي: ي���وفنت����و�ش يف�����وز د�ئم�����ًا 
ب�����اأي ط��ريق����ة مم��ك����ن�����ة 

روماريو �سيناتور� لريو دي جانريو 
�نتخب �لنجم �لرب�زيلي �ل�شابق روماريو �لفائز مبونديال 1994 مع منتخب بالده لكرة �لقدم 
�شيناتور� ملدينة ريو دي جانريو عن �حلزب �ل�شرت�كي. و�ظهرت نتائج �لت�شويت �لتي تعترب 
�شبه نهائية بعد فرز 90 يف �ملئة من �ل�شو�ت على �ن روماريو نال 39ر63 باملئة من �ل�شو�ت 
يف  �ل�شيا�شية  �لوجوه  �برز  مايا  �شيز�ر  �لدميقر�طي  �حلزب  عن  مناف�شه  على  ب�شهولة  وتقدم 
5ر20 يف �ملئة. وكان روماريو �مللقب ب �ل�شغري( �ن�شم �ىل �حلزب  �ملدينة، �لذي ح�شل على 
�ل�شرت�كي �لرب�زيلي عام 2009، يف �لوقت �لذي كان يو�جه فيه عدة م�شاكل مالية وقانونية. 
�شخ�شيته من خالله  �لحت���ادي، و�شقل  �ل��ن��و�ب  نائبا يف جمل�س  روم��اري��و  �نتخب  ع��ام،  وبعد 
عمله كنائب. وكان روماريو �لذي �شبق له �ن د�فع عن �لو�ن �يندهوفن �لهولندي وبر�شلونة 
�ل�شباين، عار�س ب�شدة تنظيم مونديال 2014 يف بالده، وو�شف �مل�شوؤولني يف �لحتاد �لدويل 
لكرة �لقدم )فيفا( بكل �لو�شاف. وندد روماريو بالغ�س و�ملبالغ �لطائلة �لتي �شرفت على بناء 

�ملالعب بدل من �شرف تلك �لمو�ل على بناء �ملد�ر�س و�مل�شت�شفيات وحت�شني �لنقل �لعام.



     

عقد زو�ج فا�سد ��ستمر 11 
عامًا

�أعاد ماأذون �شرعي �شعودي، عقد قر�ن زوجني كانا قد تزوجا زو�جا فا�شد� 
قا�شم  �ل�شيخ  �أن  �ملر�شد  �شحيفة  ونقلت  �أولد   5 و�أجن��ب��ا  عاما   11 منذ 
هجري، وهو �أي�شا رئي�س حملة حج، �أعاد �لعقد بعد �أن علم �أن عقد نكاحها 

مت و�لزوج مل يكمل عمرته. 
وقال �لهجري �إن �لزوج كان قد ذهب �إىل �لعمرة قبل زو�جه. وبعد �لإحر�م، 

�أدى �شوطني من �لطو�ف، ثم �زدحم �ملطاف فغادر دون �إكمال عمرته. 
�أن يكون  �أن من �شروط �لنكاح  �ل��زوج على  �ل��زو�ج، علم  11 عاما من  بعد 

�لزوج غري متلب�س بحج �أو عمرة. 
وقد ��شتفتى �لزوج �أحد �أع�شاء هيئة كبار �لعلماء فاأفتاه باأن زو�جه فا�شد 
�لنا�س  جهل  ب�شبب  يحدث،  ه��ذ�  �أن  �لهجري  وذك��ر  �لعقد  جتديد  ويجب 

باأحكام �حلج و�لعمرة، �لتي ل تو�شح لهم �إل يف �ملو�شم فقط.

»جن جريل« يت�سدر �إير�د�ت 
�ل�سينما 

 )  Gone Girl ج���ريل   )ج��ن  �جل��دي��د  و�لغمو�س  �ل��در�م��ا  فيلم  ت�شدر 
�لفيلم  دولر.  مليون   38 م�شجال  �ل�شمالية  �أمريكا  يف  �ل�شينما  �إي���ر�د�ت 
من �إخر�ج ديفيد فين�شر وبطولة بن �أفليك ورو�شمند بايك ونيل باتريك 
 )Annabelle هاري�س وجاء يف �ملركز �لثاين فيلم �لرعب �جلديد )�أنابيل
�لفيلم جون ليونتي ولعب دور  �أخرج  37.2 مليون دولر.  بلغت  باإير�د�ت 

�لبطولة و�رد هورتون و�أنابيل و�لي�س و�ألفري وود�رد.
The Equalizer( من  �إك��و�ل��ي��زر  )ذ�  و�جل��رمي��ة  �حلركة  فيلم  وت��ر�ج��ع 
 19 باإير�د�ت  �لثالث  �ملركز  �إىل  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �حتله  �لذي  �لأول  �ملركز 

مليون دولر. 
ومارتون  و��شنطن  دي��ن��زل  وب��ط��ول��ة  ف��وك��و�  �أن��ط��ون��ي��و  �إخ����ر�ج  م��ن  �لفيلم 
ك�شوكا�س وت�شويل جري�س موريتز وتر�جع فيلم �لر�شوم �ملتحركة و�ملغامرة 
�لذي  �لثالث  �ملركز  من   )The Boxtrolls بوك�شرتولز  )ذ�  و�لكوميديا 
�حتله �لأ�شبوع �ملا�شي �إىل �ملركز �لر�بع باير�د�ت و�شلت �إىل 12.4 مليون 
دولر. �أخرج �لفيلم جر�هام �أنابل و�نتوين �شتيت�شي ولعب دور �لبطولة بن 
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بن �أفليك يد�فع 
عن �لإ�سلم 

�لأمريكي  �ملمثل  �أفليك  بن  د�فع 
ر�ف�شاً  �لإ�����ش����الم،  ع���ن  �ل�����ش��ه��ري 
و�شفه بدين �لإرهاب وعدم قول 
كل من ينتمي �إليه باأنه �إرهابي �أو 

دين عنف 
مقدم  ه��ج��وم  على  بعنف  رد  كما 
�ل���ربن���ام���ج و�أح�����د ���ش��ي��وف��ه على 
تقولنه  م����ا  ق����ائ����اًل:  �لإ������ش�����الم 
وكالمكما  ب�شع  �مل�شلمني  ب��ح��ق 
عن�شري، جاء ذلك �أثناء برنامج 
ريل تامي �لذي يقّدمه بيل ماهر 

على قناة HBO �لأمريكية. 
وقال �أفليك �أن �ملتطرفني لي�شو� 
و�أ�شاف  �لإ����ش���الم،  يف  �أق��ل��ي��ة  �إل 
م�������اذ� ع����ن �مل���ل���ي���ار م�����ش��ل��م غري 
ي�شربون  ل  �ل��ذي��ن  �ملتع�شبني، 
�لذهاب  فقط  وي��ري��دون  �لن�شاء، 
�إىل �ملد�ر�س وعي�س حياة طبيعية 
و�أ�شاف موجهاً كالمه �إىل مقّدم 
قتلنا  لقد  تريد  م��اذ�  �لربنامج: 
م�����ش��ل��م��ني، �أك����رث مم��ا ق��ت��ل��و� مّنا 

بكثري. 

يت�سلق �سجرة هربًا من زوجته 
�إزع��اج زوجته  مل يجد عجوز ماليزي و�شيلة للهرب من 
�أثناء تنظيفها للمنزل �شوى بت�شلق �شجرة جوز هند  له 

يبلغ �رتفاعها حو�يل 9 مرت. 
وذك���ر م��وق��ع م��ي��رتو �ل��ربي��ط��اين �أن �ل��رج��ل �ل��ب��ال��غ من 
�لعمر 76 عاماً، �شعر ب�شيق �شديد من كرثة كالم زوجته 
وتوبيخها له يف كل مرة تنظف فيها غرفة �ملعي�شة، فقرر 

�أن يلقنها در�شاً متاأخر�ً بعد 50 عاماً من �لزو�ج.
بالنزول  له  �ملزعجة  �لزوجة  تو�شالت  من  �لرغم  وعلى 
�ل�شجرة  ف��وق  جال�شاً  ظل  �أن��ه  �إل  �شاعات،   3 من  لأك��رث 
ورف�����س �ل��ن��زول، �إىل ح��ني و�شل رج��ال �لإط��ف��اء �لذين 

�شاعدوه على �لنزول بو��شطة �شلم �لإطفاء.
ثماره،  �أعطى  �لدر�س  هذ�  كان  �إذ�  فيما  بعد  يعرف  ومل 
و�أجرب �لزوجة على �إطاعة زوجها و�لكف عن �إزعاجه، �أو 

�أن على �لزوج �لت�شلق من جديد قبل �أن ينال مر�ده.

يطبخ بقايا جثة �سديقته
بعد  حتقيقا  فتحت  �أن��ه��ا  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  �ل�شرطة  �أع��ل��ن��ت 
عثورها على بقايا ب�شرية يف �شقة، لكنها رف�شت �لتاأكيد 

�أنها عرثت على هذه �لأ�شالء وهي تغلي على �لنار.
فبعد ���ش��ك��اوى م��ن �جل����ري�ن م��ن رو�ئ����ح ك��ري��ه��ة، توجه 
و�إثر  بري�شبان.  ر�ق من  تقع يف حي  �شقة  �إىل  �ملحققون 
�كت�شافاتهم، فتحو� حتقيقا يف جرمية قتل تلتها عملية 
�نتحار ، على ما �شرح توم �أرميت �لناطق با�شم �ل�شرطة 
لو�شائل �لإعالم. وتكتفي �ل�شرطة بالت�شريح حاليا باأن 
�لبقايا �لب�شرية وجدت يف �ل�شقة، يف حني كانت جثة رجل 
ملقاة يف �شارع جماور. �أما �شحيفة كوريري ميل �ملحلية، 
فهي �لتي ك�شفت من جهتها �أن �ل�شاب �لبالغ من �لعمر 
�شياحية.  �شفن  م��نت  على  يعمل  طاهيا  ك��ان  ع��ام��ا   28
و�ن��ت��ق��ل للعي�س يف ه���ذه �ل�����ش��ق��ة م��ن��ذ ف���رتة وج��ي��زة مع 
�لبقايا  على  عرثت  �ل�شرطة  و�أن  �لأندوني�شية  �شديقته 

وهي تغلي يف قدر، يف حني �نتحر �ل�شاب بحز عنقه.

تهّرب �ملخدر�ت ل�سديقها يف �ل�سجن 
بتهمة  �شابة  �لأمريكية  فلوريد�  ولي��ة  يف  �ل�شرطة  �عتقلت 
طريق  ع��ن  �ل�شجن،  د�خ���ل  �شديقها  �إىل  �مل��خ��در�ت  تهريب 
كانت  �لتي  �لر�شائل  على  �لربيدية  �لطو�بع  �أ�شفل  تثبيتها 
�شارة  �أن  �إىل  �ل�شرطة  تقرير  و�أ���ش��ار  بالربيد.   �إليه  تر�شلها 
مادة  على  حتتوي  �شغرية  علبة  �أخ��ف��ت  ع��ام��اً(   18( لوريتو 
�لأفيون، حتت  للعالج من  ت�شتخدم  �لتي  �ملخدرة  �شابك�شون 
تر�شلها  ثم  ومن  �لر�شائل،  على  ت�شعها  كانت  �لتي  �لطو�بع 
�إىل �شديقها جريمي ويرب يف �شجن مقاطعة ماريون بح�شب 
ومتكنت  �لأم��ري��ك��ي��ة.  بو�شت  هافينغتون  �شحيفة  ذك��رت  م��ا 
�أن �شكت يف  بعد  �لتهريب،  �كت�شاف عملية  �ل�شجن من  �إد�رة 
�أنها  ليتبني  �لدقيق،  للفح�س  و�أخ�شعتها  �لر�شائل  �إح��دى 
حتتوي على �ملادة �ملخدرة، وبعد مر�جعة �ملحادثات �لهاتفية 
لل�شجني، تبني �أنه علم �شديقته كيفية �إخفاء �ملخدر�ت بهذه 
�لطريقة. وعندما ز�رت �شارة �ل�شجن يف 26 �شبتمرب )�أيلول( 
�مل��ا���ش��ي، و�ج��ه��ت��ه��ا �ل�����ش��رط��ة ب���الأدل���ة �ل��ت��ي ت��و���ش��ل��ت �إليها، 
�ل�شجن عرب  �إىل د�خل  �أنها كانت تهّرب �ملخدر�ت  و�عرتفت 
�لر�شائل �لربيدية، و�ألقي �لقب�س عليها يوم �لإثنني �ملا�شي، 

ووجهت �إليها تهمة �إدخال �ملمنوعات �إىل د�خل �ل�شجن.

�كت�ساف �سر طول �لقامة
لي�س �شر� �أنه �إذ� كان و�لدك طويل �لقامة وكانت و�لدتك كذلك فمن �ملرجح �أن تكون مثلهما.. �إل �أن فهم ور�ثة 

طول �لقامة ب�شورة و�فية ظل لغز� غام�شا يوؤرق �لعلماء.
وك�شف �لعلماء �لنقاب عن ذلك فيما و�شفوها بانها �أ�شخم در��شة حتى �لآن تتناول هذ� �ملو�شوع �إذ قامو� بتحليل 
بيانات خا�شة باجلينوم �لب�شري �أو �لطاقم �جليني لالن�شان لأكرث من ربع مليون �شخ�س كي ي�شعو� �أيديهم على 
ما يقرب من 700 من �لفروق �لفردية �لور�ثية وما يتجاوز 400 منطقة على �جلينوم تخت�س ب�شفة �لطول عند 

�لن�شان.
80 يف �ملئة فيما متثل �لتغذية  �أو ق�شرها تعزى �إىل �لور�ثة بن�شبة  وت�شري �لتقدير�ت �إىل �أن �شفة طول �لقامة 
و�لعو�مل �لبيئية �لأخرى ن�شبة �لع�شرين يف �ملئة �لباقية. و��شبح متو�شط طول قامة �لن�شان �أكرب يف �لعامل على 

مر �لجيال �لقليلة �ملا�شية ب�شبب عو�مل عدة منها حت�شني نوعية �لغذ�ء.
وقال جويل هري�شورن، عامل �لور�ثة و�لغدد �ل�شماء لدى �لطفال مب�شت�شفى �لطفال يف بو�شطن وع�شو جمل�س 

�د�رة معهد ما�شات�شو�شيت�س للتكنولوجيا وجامعة هارفارد در�شنا م�شاألة طول �لقامة ل�شببني رئي�شيني .
و�أ�شاف على مدى �أكرث من 100 عام كان طول �لقامة �منوذجا ر�ئعا لدر��شة ور�ثة �لمر��س مثل �ل�شمنة ود�ء 
�ل�شكري و�لربو �لتي تت�شبب فيها �ي�شا تاأثري�ت م�شرتكة لعدد كبري من �جلينات �لتي تعمل �شويا لذ� فاإن فهمنا 

لكيفية عمل ور�ثة �لطول �شيجعلنا نعي كيف تعمل ور�ثة �أمر��س �لن�شان .
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ثور ي�سحي مبالكه يف �لعيد
لقي مو�طن ميني يف جنوب �لبالد حتفه بعد �أن هاجمه ثور هائج 

��شرت�ه لي�شحي به يف �ليوم �لأول لعيد �لأ�شحى.
وتعر�س �ملو�طن، لرف�شات وردعات �شديدة من �لثور �لذي �أخرجه 
لكن  �لأ�شاحي،  لذبح  �ملخ�ش�س  �ملكان  به  قا�شد�ً  �حل�شرية  من 

�لثور هاجم �ملو�طن وطرحه �أر�شاً ورف�شه باأرجله عدة رف�شات.
مدينة  من  �جلنوب  �إىل  خدير  مديرية  يف  حمليون  �شكان  وق��ال 
تعز: �أحد �شكان �ملنطقة ��شرتى ثور�ً لي�شحي به، لكن �لثور كان 

هو من �شحى ب�شاحبه .
وذكر �ل�شكان، �أن �لرجل �أخرج �لثور �شباح �لعيد �ل�شبت �إىل �ملكان 
�أر�شاً وهاجمه حتى  �ملخ�ش�س للذبح، لكن �لثور هاجمه وطرحه 

فارق �حلياة.
وحاول مو�طنون من �أهل �لقرية �إنقاذ �لرجل من رف�شات �لثور، 
�إل �أنهم مل ي�شتطيعو� ذلك �إل بعد �أن فارق �لرجل �حلياة ب�شبب 

ردعات �لثور ورف�شاته �ل�شديدة.

يلعب تن�ش بل ذر�عني
مت��ك��ن �مل�����ش��ري �إب��ر�ه��ي��م ح��م��دت��و م��ن ق��ه��ر �إع��اق��ت��ه ول��ع��ب تن�س 
�لطاولة رغم �أنه فاقد لذر�عيه ويظهر �برهيم، يف فيديو بث على 
موقع يوتيوب ، وهو يلعب تن�س �لطاولة مع لعبني دوليني كبار. 
حمدتو )40 عاماً( من حمافظة دمياط يف م�شر، وفقد ذر�عيه 
ب�شبب تعر�شه حلادث قطار عندما كان يف �شن �لعا�شرة ومي�شك 
�إبر�هيم حمدتو م�شرب �لتن�س بفمه مبهارة مذهلة، وي�شتطيع �أن 

يهزم �لأ�شحاء وقد ح�شل على عدة جو�ئز. 
يف عام 1991، ح�شل على �ملركز �لأول يف بطولة �فريقيا.. وبعد 

10 �شنو�ت، حل ثانياً يف نف�س �لبطولة وينال �مليد�لية �لف�شية. 
�ملركز  على  ح�شل  بعدما  �لإجن���از  بنف�س  �ل��ع��ودة  م��ن  متكن  كما 
�ل��ث��اين يف 2013 وح�����ش��ل ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع يف ب��ط��ول��ة �لعامل 

للمعاقني عام 2006. 

يتزوج فتاتني خلل 48 �ساعة
�ل�شالع  ملحافظة  �لتابعة  قعطبة  مديرية  يف  ميني  ���ش��اب  ت���زوج 
48 �شاعة يف حالة مل ت�شهد �لبالد  جنوبي �لبالد، فتاتني خالل 

مثلها من قبل.
�إبر�هيم حممد �شالح �شلمان  �ل�شاب  �إن  �إعالمية،  وقالت م�شادر 

زفت �إليه عرو�شني يف ليلتني متتاليتني.
وذكرت �مل�شادر، �أنه �شبق و�أن مت عقد قر�ن �إبر�هيم على فتاة من 
بديلة  �أخ��رى  فتاة  يد  ليطلب  عائلتها  مع  �ختلف  لكنه  منطقته، 

عنها.
و�أو�شحت �أنه يف ليلة زفاف �ل�شاب �إبر�هيم ودخوله على عرو�شه، 
تفاجاأ باإعالن عمه �ل�شابق، �لذي �شبق و�ختلف معه، بدء مر��شم 

�لزفاف لبنته، �لأمر �لذي جعله بني خيار �ملو�فقة �أو �لرف�س .
بالزوجة  �ل��زف��اف  �إمت��ام  على  و�ف��ق  �ل�شاب  �أن  �مل�شادر:  و�أ�شافت 
�إليه فتاتني  �لثانية يف وقت وجيز، ليكون �أول عري�س ميني تزف 

�ضايل جريج تلوح للجمهور بعد اأن توجت ملكة جمال لبنان لعام 2014 يف جونيه �ضمال بريوت. )رويرتز(خالل 48 �شاعة .

�إز�لة مر�رة ملك تايلند
ق����ال �ل��ق�����ش��ر �مل��ل��ك��ي يف ب���ي���ان بثه 
تايالند  ملك  �إن  �م�س  �لتلفزيون 
عاما(   86( �دول���ي���ادي���ج  ب��وم��ي��ب��ون 
�أط�����ول �حل���ك���ام �مل��ل��ك��ي��ني ح��ك��م��ا يف 
�ل����ع����امل خ�����ش��ع جل����ر�ح����ة لإز�ل������ة 
�ل�شادر  �ل���ب���ي���ان  وق������ال  �مل����������ر�رة. 
ع��ن �ل��ق�����ش��ر �إن����ه يف �خل��ام�����س من 
�أكتوبر �أجرى �لأطباء �أ�شعة �شينية 
جلاللته ووجدو� �أن �ملر�رة منتفخة 
وخم�س  �لتا�شعة  �ل�شاعة  ويف  جد�. 
�ملا�شية  �لليلة قبل  دقيقة  و�أربعني 
منطقة  �إىل  كامري�  �لأطباء  �أدخ��ل 
�مل���������ر�رة.  وكانت  و�أز�ل���������و�  �مل���ع���دة 
�إىل  جاللته  وع��اد  ناجحة  �لعملية 
غرفته بعد منت�شف �لليل بع�شرين 
�نخف�س  �ل�شباح  ه��ذ�  ويف  دقيقة. 
م��ع��دل دق����ات �ل��ق��ل��ب وك����ان �شغط 
�ل�����دم ط��ب��ي��ع��ي��ا و�ن��خ��ف�����ش��ت درجة 
�لأطباء  ويو��شل  جاللته.  ح��ر�رة 
وحقن  �حليوية  �مل�شاد�ت  �إعطائه 

�شائل يف �لوريد. 
�ل�شهر  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �مل���ل���ك  وغ������ادر 
قر�بة  ف��ي��ه  ق�شى  �أن  ب��ع��د  �مل��ا���ش��ي 
�لتهاب  من  للعالج  �أ�شابيع  خم�شة 
مرة  �مل�شت�شفى  ودخ����ل  �مل���ع���دة.  يف 
�أخرى يف وقت متاأخر يوم �جلمعة 
�ملا�شي ملا قال مكتب �ل�شوؤون �مللكية 
�إن��ه �رتفاع يف درج��ة �حل��ر�رة وعدم 
�ن��ت��ظ��ام ���ش��غ��ط �ل����دم. وك����ان �مللك 
قد غادر نف�س �مل�شت�شفى يف 2013 
�شنو�ت  �أرب��ع��ة  ق��ر�ب��ة  ق�شى  بعدما 
بعدما  بامل�شت�شفى  خا�س  جناح  يف 
دخلها يف 2009 للعالج من عدوى 
�مللك يف  �لرئة ون��ادر� ما �شوهد  يف 
من  خ��روج��ه  منذ  ع��ام��ة  منا�شبات 
وقته  م��ع��ظ��م  وي��ق�����ش��ي  �مل�شت�شفى 
ق�شر  �أي  ك��اجن��ون  ك��الي  ق�شر  يف 
�لبعد عن �لهموم يف بلدة هو� هني 
�ملطلة على �لبحر جنوبي بانكوك.

�ألبوم نان�سي �جلديد نوفمرب �لقادم
��شتقرت �لفنانة �للبنانية، نان�شي عجرم، على ت�شوير �أغنية من �ليوم من �ألبومها �جلديد، �ملقرر طرحه 

نوفمرب �ملقبل، بطريقة �لفيديو كليب.
وتتعاون نان�شي يف �لكليب مع �ملخرج جو بوعيد �لذي تعاونت معه �شابقا يف ت�شوير �أغنية ماتيجي هنا ، 

حينما ظهرت يف �شخ�شية بائعة �لبطيخ .
وقال مدير �أعمال نان�شي، جيجي لمار�، يف حديث له مع �شبكة �إرم �لإخبارية، م�شاء �لأحد: �ختيار �ملخرج 
جو بو عيد للتعاون مع نان�شي يف �لكليب �جلديد، يعود �إىل �أنه خمرجا دوؤوبا يف عمله، و�شبق له �أن جنح 

مع نان�شي يف كليب ماتيجي هنا بالرغم من طرحه يف ظروف �شيا�شية �شعبة .
و�أ�شار لمار� �إىل �أن �لكليب �شيتم ت�شويرة بفكرة جديدة للجمهور ويذكر �أن نان�شي، �شورت 3 �أغاين من 

�ألبومها �جلديد على طريقة �لفيديو كليب، وهي ما تيجي هنا ، و م�س فارقة كتري ، �أوعدك ما غري .

طربا  م��وي��زر  بريت  م��اي  �لرنويجية  �لعاملة  رق�شت 
بجائزة  ف��وزه��ا  نباأ  تلقت  بعدما  �ل�شمبانيا  و�شربت 
�دف��ارد مويزر  زوجها  �لثنني مع  �م�س  للطب  نوبل 
وقالت  �أوك��ي��ف  ج��ون  �لربيطاين  �لأمريكي  و�ل��ع��امل 
م��وي��زر ل��روي��رتز ه��ذ� نباأ عظيم ج���د�.. ه��ذ� مثري.. 
�أق��ف��ز و�أ����ش���رخ... �أن���ا ف��خ��ورة ج��د� بكل �ل��دع��م �لذي 
ح�شلنا عليه. �آمن �لنا�س بنا ومبا كنا نفعله. وها هي 

�ملكافاأة. 
تلقت  عندما  زم��الء  مع  بيانات  تناق�س  مويزر  كانت 
ن��وب��ل يف  �ل��ع��ام جلمعية  �ت�����ش��ال هاتفيا م��ن �لأم���ني 
�لرد  عدم  و�شك  على  كنت  وقالت  كارولين�شكا  معهد 
وظهرت  ج��د�  ممتعة  كانت  �ملناق�شة  لأن  �ملكاملة  على 
�لرنويجي  �لتلفزيون  �شا�شة  على  بعد  فيما  مويزر 
وهي تدور ر�فعة يديها وحاملة كاأ�شا من �ل�شمبانيا 
زم��الوؤه��ا يرددون  ك��ان  بينما  ت��ون��ده��امي  يف حفل يف 

نوبل �شعيد على نف�س نغمة عيد ميالد �شعيد .
بفوزه  �لفور  على  يعلم  مل  زوجها  �إن  مويزر  وقالت 

ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل لأن����ه ك���ان يف �ل��ط��ائ��رة م��ت��وج��ه��ا �إىل 
�إن  �لرنويجية  �لأن��ب��اء  لوكالة  �دف���ارد  وق��ال  ميونيخ 
�شخ�شا كان ينتظره بالورود يف مطار ميونيخ و�أبلغه 
بالنباأ وقالت �جلهة �ملانحة جلائزة نوبل �م�س �لإثنني 
�إن �لعامل �لأمريكي �لربيطاين جون �أوكيف و�لعاملة 
�إدف��ارد مويزر  �لرنويجية ماي بريت مويزر وزوجها 
�لفي�شيولوجي  علم  �أو  �لطب  يف  نوبل  بجائزة  ف��ازو� 
نظام  ت�شكل  �لتي  �خلاليا  لكت�شافهم   2014 لعام 

�لتمو�شع باملخ.
بال�شويد  كارولين�شكا  معهد  يف  نوبل  جمعية  وقالت 
يف بيان �لكت�شافات.. حلت م�شكلة �شغلت �لفال�شفة 
خريطة  �مل��خ  ير�شم  كيف  و�أ�شافت  لقرون  و�لعلماء 
بيئة  ع��رب  طريقنا  ن�شق  وكيف  بنا  �ملحيط  للف�شاء 

مركبة؟ 
وتبلغ قيمة �جلائزة ثمانية ماليني كرونة �شويدية 
)1.1 مليون دولر( وجائزة نوبل يف �لطب هي �أوىل 

جو�ئز نوبل �لتي يتم منحها كل عام.

�لرنويجية �لفائزة بنوبل للطب كادت 
�أل ترد على مكاملة �إبلغها بالنباأ 

تعري ع�سيقة 
زوجها يف �ل�سارع

عندما  نف�شها  �شينية  �شيدة  تتمالك  مل 
ع��رف��ت �أن زوج���ه���ا ي���و�ع���د ف��ت��اة �أخ���رى 
ت�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى ق��ل��ب��ه وب��ح�����ش��ب موقع 
ر�شدت  �ل�����ش��ي��ن��ي،   )club china(
�مل�������ر�أة ع�����ش��ي��ق��ة زوج����ه����ا، وت����اأك����دت من 
بها،  زوجها  جتمع  �لتي  �لآثمة  �لعالقة 
�ل�شارع  يف  وح�����ش��ي  ب��ه��ج��وم  باغتتها  ث��م 

�شربتها فيه. 
�مل��ر�أة ب�شرب ع�شيقة زوجها،  ومل تكتف 
�أ�شرت على جتريدها متاماً من  ولكنها 
تخلي�شها  �مل���ارة  حم���اولت  رغ��م  �لثياب 

من �نتقام �لزوجة وثاأرها لكر�متها. 
�ل�شور  م��ن  جمموعة  �مل��وق��ع  �أورد  وق��د 
عاجزة  �لع�شيقة  فيها  تظهر  ل��ل��ح��ادث، 
ر�مبو  �ل����زوج����ة  م���و�ج���ه���ة  ع����ن  مت����ام����اً 


